
อปท.
ทัง้หมด บันทกึถูก บันทกึผิด ไม่บันทกึ

1 กระบี่ 62 57 4 1
2 กาญจนบุรี 122 112 9 1
3 กาฬสินธ์ุ 151 62 51 38
4 ก าแพงเพชร 90 83 6 1
5 ขอนแกน่ 225 177 41 7
6 จันทบุรี 82 72 0 10
7 ฉะเชงิเทรา 109 88 21 0
8 ชลบุรี 98 43 31 24
9 ชยันาท 60 54 6 0
10 ชยัภูมิ 143 139 4 0
11 ชมุพร 79 32 41 6
12 เชยีงราย 144 100 39 5
13 เชยีงใหม่ 211 112 92 7
14 ตรัง 100 94 6 0
15 ตราด 44 10 30 4
16 ตาก 69 25 34 10
17 นครนายก 46 41 4 1
18 นครปฐม 117 63 49 5
19 นครพนม 104 101 3 0
20 นครราชสีมา 334 149 138 47
21 นครศรีธรรมราช 185 172 10 3
22 นครสวรรค์ 143 129 11 3
23 นนทบุรี 46 30 8 8
24 นราธิวาส 89 85 3 1
25 น่าน 100 99 1 0
26 บึงกาฬ 60 44 14 2
27 บุรีรัมย์ 209 130 41 38

สรปุผลการบันทกึข้อมูลค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรตามมาตรา 35 กรณตีามข้อ 1.1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ในระบบศูนยข้์อมูลบุคลากรทอ้งถ่ินแหง่ชาติ

ที่ จงัหวดั
ผลด าเนินการ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วนัที ่21 พฤศจกิายน 2560 เวลา 16.00 น.



อปท.
ทัง้หมด บันทกึถูก บันทกึผิด ไม่บันทกึ

ที่ จงัหวดั
ผลด าเนินการ

หมายเหตุ

28 ปทุมธานี 65 60 4 1
29 ประจวบคีรีขนัธ์ 61 49 12 0
30 ปราจีนบุรี 70 31 23 16
31 ปัตตานี 114 99 11 4
32 พระนครศรีอยุธยา 158 93 45 20
33 พะเยา 72 72 0 0
34 พงังา 52 13 38 1
35 พทัลุง 74 71 3 0
36 พจิิตร 102 75 17 10
37 พษิณุโลก 103 94 8 1
38 เพชรบุรี 85 72 12 1
39 เพชรบูรณ์ 128 104 18 6
40 แพร่ 84 11 73 0
41 ภูเกต็ 19 19 0 0
42 มหาสารคาม 143 116 18 9
43 มุกดาหาร 55 54 1 0
44 แม่ฮ่องสอน 50 19 27 4
45 ยโสธร 88 57 25 6
46 ยะลา 64 48 12 4
47 ร้อยเอด็ 203 133 57 13
48 ระนอง 31 19 12 0
49 ระยอง 68 48 17 3
50 ราชบุรี 112 28 61 23
51 ลพบุรี 126 42 72 12
52 ล าปาง 104 36 61 7
53 ล าพนู 58 58 0 0
54 เลย 101 91 8 2
55 ศรีสะเกษ 217 107 76 34
56 สกลนคร 141 123 16 2
57 สงขลา 141 109 23 9
58 สตูล 42 31 9 2
59 สมุทรปราการ 49 30 11 8
60 สมุทรสงคราม 36 32 3 1



อปท.
ทัง้หมด บันทกึถูก บันทกึผิด ไม่บันทกึ

ที่ จงัหวดั
ผลด าเนินการ

หมายเหตุ

61 สมุทรสาคร 38 37 1 0
62 สระแกว้ 66 62 3 1
63 สระบุรี 109 104 5 0
64 สิงห์บุรี 42 22 12 8
65 สุโขทัย 91 83 8 0
66 สุพรรณบุรี 127 59 57 11
67 สุราษฎร์ธานี 138 138 0 0
68 สุรินทร์ 173 149 20 4
69 หนองคาย 68 47 15 6
70 หนองบัวล าภู 68 11 38 19
71 อา่งทอง 65 23 16 26
72 อ านาจเจริญ 64 49 10 5
73 อดุรธานี 181 165 11 5
74 อตุรดิตถ์ 80 77 1 2
75 อทุัยธานี 64 64 0 0
76 อบุลราชธานี 239 221 11 7

รวม 7,851 5,658 1,678 515



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

1 กระบี่ อ.เกาะลันตา เทศบาลต าบลเกาะลันตาใหญ ่ 64.85 บันทึกผิด
2 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง 24.89 บันทึกถกู
3 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย 25.58 บันทึกถกู
4 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ 21.71 บันทึกถกู
5 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.คลองยาง 28.72 บันทึกถกู
6 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.ศาลาด่าน 28.34 บันทึกถกู
7 กระบี่ อ.เขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม 0.00 ยังไม่บันทึก
8 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.เขาดิน 24.48 บันทึกถกู
9 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.เขาพนม 27.78 บันทึกถกู
10 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.โคกหาร 28.07 บันทึกถกู
11 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.พรุเตียว 26.00 บันทึกถกู
12 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.สินปุน 24.58 บันทึกถกู
13 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.หน้าเขา 26.80 บันทึกถกู
14 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองทอ่มใต้ 19.78 บันทึกถกู
15 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพน 34.99 บันทึกถกู
16 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา 25.11 บันทึกถกู
17 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลทรายขาว 21.89 บันทึกถกู
18 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ 31.82 บันทึกถกู
19 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.คลองทอ่มเหนือ 23.69 บันทึกถกู
20 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.พรุดินนา 25.88 บันทึกถกู
21 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.เพหลา 35.90 บันทึกถกู
22 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.ห้วยน  าขาว 24.92 บันทึกถกู
23 กระบี่ อ.ปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา 35.54 บันทึกถกู
24 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.เขาเขน 25.94 บันทึกถกู
25 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.เขาต่อ 100.00 บันทึกผิด
26 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.คีรีวง 28.07 บันทึกถกู
27 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา 17.97 บันทึกถกู
28 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ เทศบาลต าบลกระบี่น้อย 32.09 บันทึกถกู
29 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 25.70 บันทึกถกู

รายละเอียดค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรตาม ม .35 ระดับ อปท.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. : 2559



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

30 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบจ.กระบี่ 16.93 บันทึกถกู
31 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.เขาคราม 31.68 บันทึกถกู
32 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.เขาทอง 198.90 บันทึกผิด
33 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.คลองประสงค์ 36.20 บันทึกถกู
34 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.ทับปริก 32.21 บันทึกถกู
35 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.ไสไทย 31.08 บันทึกถกู
36 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.หนองทะเล 28.92 บันทึกถกู
37 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.อา่วนาง 28.83 บันทึกถกู
38 กระบี่ อ.ล าทับ เทศบาลต าบลล าทับ 32.12 บันทึกถกู
39 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ดินแดง 27.98 บันทึกถกู
40 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ดินอดุม 30.51 บันทึกถกู
41 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ทุ่งไทรทอง 25.20 บันทึกถกู
42 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ล าทับ 26.94 บันทึกถกู
43 กระบี่ อ.เหนือคลอง เทศบาลต าบลเหนือคลอง 35.65 บันทึกถกู
44 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา 24.14 บันทึกถกู
45 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน 27.88 บันทึกถกู
46 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองเขม้า 28.22 บันทึกถกู
47 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.โคกยาง 31.25 บันทึกถกู
48 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.ตล่ิงชนั 34.51 บันทึกถกู
49 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.ปกาสัย 33.52 บันทึกถกู
50 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.ห้วยยูง 32.04 บันทึกถกู
51 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง 36.36 บันทึกถกู
52 กระบี่ อ.อา่วลึก เทศบาลต าบลแหลมสัก 29.67 บันทึกถกู
53 กระบี่ อ.อา่วลึก เทศบาลต าบลอา่วลึกใต้ 28.14 บันทึกถกู
54 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.เขาใหญ่ 29.38 บันทึกถกู
55 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.คลองยา 42.79 บันทึกผิด
56 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.คลองหิน 27.84 บันทึกถกู
57 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.นาเหนือ 28.21 บันทึกถกู
58 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.บ้านกลาง 28.44 บันทึกถกู
59 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.แหลมสัก 15.21 บันทึกถกู
60 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.อา่วลึกใต้ 36.54 บันทึกถกู
61 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.อา่วลึกน้อย 22.55 บันทึกถกู
62 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.อา่วลึกเหนือ 36.22 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

63 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย เทศบาลต าบลด่านมะขามเตี ย 35.53 บันทึกถกู
64 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.กลอนโด 27.66 บันทึกถกู
65 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเขเ้ผือก 32.77 บันทึกถกู
66 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.ด่านมะขามเตี ย 28.90 บันทึกถกู
67 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.หนองไผ่ 23.63 บันทึกถกู
68 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลทองผาภูมิ 28.13 บันทึกถกู
69 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลท่าขนุน 30.50 บันทึกถกู
70 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลล่ินถิ่น 22.05 บันทึกถกู
71 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม 34.41 บันทึกถกู
72 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.ชะแล 23.28 บันทึกถกู
73 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.ปิล๊อก 39.67 บันทึกถกู
74 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.ห้วยเขย่ง 27.11 บันทึกถกู
75 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.หินดาด 32.91 บันทึกถกู
76 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลท่าม่วง 36.66 บันทึกถกู
77 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลท่าล้อ 34.29 บันทึกถกู
78 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลม่วงชุม 33.86 บันทึกถกู
79 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลวังขนาย 26.62 บันทึกถกู
80 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลวังศาลา 33.12 บันทึกถกู
81 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลส ารอง 39.95 บันทึกถกู
82 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองขาว 34.79 บันทึกถกู
83 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองตากยา 28.67 บันทึกถกู
84 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 30.82 บันทึกถกู
85 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.เขาน้อย 28.98 บันทึกถกู
86 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.ท่าตะคร้อ 26.91 บันทึกถกู
87 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.ท่าม่วง 77.78 บันทึกผิด
88 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.ทุ่งทอง 28.74 บันทึกถกู
89 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.บ้านใหม่ 26.96 บันทึกถกู
90 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.พงัตรุ 35.04 บันทึกถกู
91 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.รางสาล่ี 195.40 บันทึกผิด
92 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.หนองตากยา 38.97 บันทึกถกู
93 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลดอนขมิ น 37.52 บันทึกถกู
94 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลท่ามะกา 33.84 บันทึกถกู
95 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลท่าไม้ 32.42 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

96 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแทน่ 35.32 บันทึกถกู
97 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา 31.41 บันทึกถกู
98 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลลูกแก 36.37 บันทึกถกู
99 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลหนองลาน 36.26 บันทึกถกู
100 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลหวายเหนียว 37.79 บันทึกถกู
101 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลเมืองทา่เรือพระแทน่ 35.79 บันทึกถกู
102 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.เขาสามสิบหาบ 35.68 บันทึกถกู
103 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.โคกตะบอง 30.80 บันทึกถกู
104 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ดอนชะเอม 31.90 บันทึกถกู
105 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ตะคร  าเอน 28.95 บันทึกถกู
106 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ท่ามะกา 35.83 บันทึกถกู
107 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ท่าเสา 45.21 บันทึกผิด
108 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.พงตึก 29.98 บันทึกถกู
109 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ยางม่วง 33.15 บันทึกถกู
110 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.สนามแย้ 19.76 บันทึกถกู
111 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.แสนตอ 26.67 บันทึกถกู
112 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.หวายเหนียว 42.52 บันทึกผิด
113 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.อโุลกส่ีหมืน่ 34.20 บันทึกถกู
114 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค เทศบาลต าบลไทรโยค 23.00 บันทึกถกู
115 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค เทศบาลต าบลน  าตกไทรโยคน้อย 30.80 บันทึกถกู
116 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 31.02 บันทึกถกู
117 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ท่าเสา 31.70 บันทึกถกู
118 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.บ้องตี  26.44 บันทึกถกู
119 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม 24.69 บันทึกถกู
120 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.วังกระแจะ 31.23 บันทึกถกู
121 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ศรีมงคล 30.25 บันทึกถกู
122 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.สิงห์ 28.17 บันทึกถกู
123 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย เทศบาลต าบลบอ่พลอย 30.55 บันทึกถกู
124 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย เทศบาลต าบลหนองรี 30.01 บันทึกถกู
125 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.ชอ่งด่าน 31.16 บันทึกถกู
126 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.บ่อพลอย 37.71 บันทึกถกู
127 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองกร่าง 32.16 บันทึกถกู
128 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองกุม่ 21.90 บันทึกถกู
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129 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองรี 17.51 บันทึกถกู
130 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หลุมรัง 21.82 บันทึกถกู
131 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 31.14 บันทึกถกู
132 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลตลาดเขต 225.28 บันทึกผิด
133 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลพนมทวน 34.23 บันทึกถกู
134 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลรางหวาย 33.03 บันทึกถกู
135 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย 32.61 บันทึกถกู
136 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร 34.32 บันทึกถกู
137 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.ทุ่งสมอ 30.73 บันทึกถกู
138 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.พนมทวน 31.63 บันทึกถกู
139 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.พงัตรุ 21.08 บันทึกถกู
140 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.หนองโรง 27.23 บันทึกถกู
141 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลแกง่เสี ยน 29.90 บันทึกถกู
142 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลทา่มะขาม 28.02 บันทึกถกู
143 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลปากแพรก 24.10 บันทึกถกู
144 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลลาดหญ้า 34.22 บันทึกถกู
145 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลหนองบวั 32.86 บันทึกถกู
146 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 22.20 บันทึกถกู
147 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี 511.61 บันทึกผิด
148 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.เกาะส าโรง 31.05 บันทึกถกู
149 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.แกง่เสี ยน 27.82 บันทึกถกู
150 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.ชอ่งสะเดา 31.30 บันทึกถกู
151 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.บ้านเกา่ 19.82 บันทึกถกู
152 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.ลาดหญ้า 15.91 บันทึกถกู
153 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.วังด้ง 28.36 บันทึกถกู
154 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.วังเย็น 29.27 บันทึกถกู
155 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.หนองบัว 29.33 บันทึกถกู
156 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.หนองหญ้า 32.11 บันทึกถกู
157 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ เทศบาลต าบลเลาขวัญ 33.60 บันทึกถกู
158 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ เทศบาลต าบลหนองฝ้าย 32.60 บันทึกถกู
159 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.ทุ่งกระบ่ า 345.66 บันทึกผิด
160 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.เลาขวัญ 31.74 บันทึกถกู
161 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองนกแกว้ 33.76 บันทึกถกู
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162 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ 71.11 บันทึกผิด
163 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง 25.28 บันทึกถกู
164 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองฝ้าย 23.76 บันทึกถกู
165 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองโสน 21.31 บันทึกถกู
166 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต าบลเขาโจด 31.40 บันทึกถกู
167 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต าบลเอราวัณ 35.93 บันทึกถกู
168 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.ด่านแม่แฉลบ 25.63 บันทึกถกู
169 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.ท่ากระดาน 31.93 บันทึกถกู
170 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.นาสวน 24.02 บันทึกถกู
171 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.แม่กระบุง 6.21 บันทึกผิด
172 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเป็ด 26.23 บันทึกถกู
173 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี เทศบาลต าบลวังกะ 25.93 บันทึกถกู
174 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ปรังเผล 18.05 บันทึกถกู
175 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ไล่โว่ 0.00 ยังไม่บันทึก
176 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.หนองลู 13.30 บันทึกถกู
177 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 28.19 บันทึกถกู
178 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ เทศบาลต าบลหนองปรือ 29.59 บันทึกถกู
179 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 31.36 บันทึกถกู
180 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ อบต.หนองปรือ 25.85 บันทึกถกู
181 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา เทศบาลต าบลสระลงเรือ 31.29 บันทึกถกู
182 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา เทศบาลต าบลหว้ยกระเจา 31.23 บันทึกถกู
183 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา อบต.ดอนแสลบ 17.74 บันทึกถกู
184 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา อบต.วังไผ่ 27.30 บันทึกถกู
185 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย 22.36 บันทึกถกู
186 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลดงลิง 38.77 บันทึกถกู
187 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลธัญญา 106,168,536.97 บันทึกผิด
188 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลหนองแปน 198.77 บันทึกผิด
189 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง 237.79 บันทึกผิด
190 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.กมลาไสย 47.52 บันทึกผิด
191 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.โคกสมบูรณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
192 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.เจ้าท่า 53,610,503.28 บันทึกผิด
193 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.ธัญญา 238.44 บันทึกผิด
194 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.โพนงาม 31.10 บันทึกถกู
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195 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลกุดหว้า 143.04 บันทึกผิด
196 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลจมุจงั 35.58 บันทึกถกู
197 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม 19.95 บันทึกถกู
198 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ 36.04 บันทึกถกู
199 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลเมืองบัวขาว 0.00 ยังไม่บันทึก
200 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.กดุค้าว 169.78 บันทึกผิด
201 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.กดุหว้า 235.82 บันทึกผิด
202 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.แจนแลน 100.00 บันทึกผิด
203 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.นาโก 0.00 ยังไม่บันทึก
204 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.บัวขาว 0.00 ยังไม่บันทึก
205 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.สมสะอาด 0.00 ยังไม่บันทึก
206 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.สามขา 264.48 บันทึกผิด
207 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.หนองห้าง 49.33 บันทึกผิด
208 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม 38.80 บันทึกถกู
209 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลกดุสิม 0.00 ยังไม่บันทึก
210 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ 37.24 บันทึกถกู
211 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลสงเปลือย 31.87 บันทึกถกู
212 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลสระพังทอง 37.92 บันทึกถกู
213 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง อบต.คุ้มเกา่ 35.46 บันทึกถกู
214 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง อบต.หนองผือ 40.30 บันทึกผิด
215 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง เทศบาลต าบลค าม่วง 39.93 บันทึกถกู
216 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทัน 36.54 บันทึกถกู
217 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง เทศบาลต าบลโพน 39.67 บันทึกถกู
218 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.ดินจี่ 232.98 บันทึกผิด
219 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.ทุ่งคลอง 0.00 ยังไม่บันทึก
220 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.นาบอน 31.45 บันทึกถกู
221 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.เนินยาง 36.52 บันทึกถกู
222 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.โพน 196.23 บันทึกผิด
223 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั เทศบาลต าบลฆอ้งชัยพฒันา 259.10 บันทึกผิด
224 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.โคกสะอาด 139.41 บันทึกผิด
225 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.โนนศิลาเลิง 69.28 บันทึกผิด
226 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.ล าช ี 237.28 บันทึกผิด
227 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.เหล่ากลาง 0.00 ยังไม่บันทึก
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228 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน เทศบาลต าบลดอนจาน 114.15 บันทึกผิด
229 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน เทศบาลต าบลม่วงนา 0.00 ยังไม่บันทึก
230 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.ดงพยุง 31.15 บันทึกถกู
231 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.นาจ าปา 164.99 บันทึกผิด
232 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี 62.71 บันทึกผิด
233 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลกุงเก่า 37.07 บันทึกถกู
234 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลกดุจกิ 26.17 บันทึกถกู
235 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 30.96 บันทึกถกู
236 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลท่าคันโท 0.00 ยังไม่บันทึก
237 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลนาตาล 31.61 บันทึกถกู
238 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท อบต.ยางอูม้ 37.23 บันทึกถกู
239 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู เทศบาลต าบลนาคู 38.21 บันทึกถกู
240 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู เทศบาลต าบลภูแล่นช้าง 38.04 บันทึกถกู
241 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.นาคู 0.00 ยังไม่บันทึก
242 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.โนนนาจาน 94.01 บันทึกผิด
243 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.บ่อแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
244 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.สายนาวัง 0.00 ยังไม่บันทึก
245 กาฬสินธ์ุ อ.นามน เทศบาลต าบลนามน 250.77 บันทึกผิด
246 กาฬสินธ์ุ อ.นามน เทศบาลต าบลสงเปลือย 0.00 ยังไม่บันทึก
247 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.นามน 53,586,150.04 บันทึกผิด
248 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.ยอดแกง 37.40 บันทึกถกู
249 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.หนองบัว 37.33 บันทึกถกู
250 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.หลักเหล่ียม 258.84 บันทึกผิด
251 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลกลางหมื่น 100.00 บันทึกผิด
252 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลขมิ น 38.30 บันทึกถกู
253 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลเชียงเครือ 38.52 บันทึกถกู
254 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลนาจารย์ 34.18 บันทึกถกู
255 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลบึงวิชัย 0.41 บันทึกผิด
256 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลไผ่ 38.88 บันทึกถกู
257 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลโพนทอง 39.89 บันทึกถกู
258 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลภูดิน 158.73 บันทึกผิด
259 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลภูปอ 0.00 ยังไม่บันทึก
260 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลล าคลอง 1,507.31 บันทึกผิด
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261 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลล าพาน 37.94 บันทึกถกู
262 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลหนองสอ 234.15 บันทึกผิด
263 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลหลุบ 37.50 บันทึกถกู
264 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลห้วยโพธ์ิ 31.94 บันทึกถกู
265 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลเหนือ 0.00 ยังไม่บันทึก
266 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 103.41 บันทึกผิด
267 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ 601.22 บันทึกผิด
268 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ อบต.หนองกงุ 38.32 บันทึกถกู
269 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลเขาพระนอน 36.90 บันทึกถกู
270 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลโคกศรี 38.08 บันทึกถกู
271 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลโนนสูง 0.00 ยังไม่บันทึก
272 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลบวับาน 0.00 ยังไม่บันทึก
273 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลยางตลาด 38.47 บันทึกถกู
274 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลหัวนาค า 30.42 บันทึกถกู
275 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลอตืิ อ 33.02 บันทึกถกู
276 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลอุ่มเม่า 191.04 บันทึกผิด
277 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.คลองขาม 0.00 ยังไม่บันทึก
278 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ์ 32.92 บันทึกถกู
279 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.นาเชอืก 144.10 บันทึกผิด
280 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.นาดี 266.94 บันทึกผิด
281 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.ยางตลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
282 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.เว่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
283 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.หนองตอกแปน้ 0.00 ยังไม่บันทึก
284 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.หนองอเิฒ่า 93.60 บันทึกผิด
285 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.หัวงัว 0.00 ยังไม่บันทึก
286 กาฬสินธ์ุ อ.ร่องค า เทศบาลต าบลร่องค า 27.12 บันทึกถกู
287 กาฬสินธ์ุ อ.ร่องค า อบต.สามัคคี 0.00 ยังไม่บันทึก
288 กาฬสินธ์ุ อ.ร่องค า อบต.เหล่าออ้ย 0.00 ยังไม่บันทึก
289 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาล 33.61 บันทึกถกู
290 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลผาเสวย 4.37 บันทึกผิด
291 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลมหาไชย 0.00 ยังไม่บันทึก
292 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลล าห้วยหลัว 40,945,470.80 บันทึกผิด
293 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลสมเด็จ 35.58 บันทึกถกู
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294 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ 0.00 ยังไม่บันทึก
295 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.สมเด็จ 0.00 ยังไม่บันทึก
296 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.หนองแวง 0.00 ยังไม่บันทึก
297 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.หมูม่น 39.42 บันทึกถกู
298 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลนามะเขือ 34.82 บันทึกถกู
299 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลนิคม 43.59 บันทึกผิด
300 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลโนนน  าเกลี ยง 34.07 บันทึกถกู
301 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลโนนบรีุ 34.79 บันทึกถกู
302 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา 50.83 บันทึกผิด
303 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลภูสิงห์ 60.00 บันทึกผิด
304 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ อบต.โนนแหลมทอง 164.91 บันทึกผิด
305 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ อบต.สหัสขนัธ์ 34.80 บันทึกถกู
306 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.ค าสร้างเที่ยง 95.08 บันทึกผิด
307 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.ส าราญ 36.94 บันทึกถกู
308 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.ส าราญใต้ 152.07 บันทึกผิด
309 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.หนองชา้ง 32.87 บันทึกถกู
310 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลค ากา้ว 35.24 บันทึกถกู
311 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลดงมูล 0.00 ยังไม่บันทึก
312 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองกุงศรี 255.96 บันทึกผิด
313 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองบวั 0.00 ยังไม่บันทึก
314 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองสรวง 34.77 บันทึกถกู
315 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองหนิ 0.00 ยังไม่บันทึก
316 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
317 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี อบต.โคกเครือ 27.22 บันทึกถกู
318 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี อบต.เสาเล้า 158.49 บันทึกผิด
319 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี อบต.หนองหิน 0.00 ยังไม่บันทึก
320 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลค าบง 35.80 บันทึกถกู
321 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร 25.72 บันทึกถกู
322 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลหว้ยผึ ง 39.75 บันทึกถกู
323 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง อบต.ไค้นุน่ 0.00 ยังไม่บันทึก
324 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง อบต.นิคมห้วยผึ ง 0.00 ยังไม่บันทึก
325 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าเหมือดแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
326 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าใหญ่ 246.88 บันทึกผิด
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327 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลทา่ลาดดงยาง 78.46 บันทึกผิด
328 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลหว้ยเม็ก 32.98 บันทึกถกู
329 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.กดุโดน 89.73 บันทึกผิด
330 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.ค าใหญ่ 29.59 บันทึกถกู
331 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.ทรายทอง 75.43 บันทึกผิด
332 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.โนนสะอาด 32.94 บันทึกถกู
333 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.บึงนาเรียง 0.00 ยังไม่บันทึก
334 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.พมิูล 31.50 บันทึกถกู
335 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.หัวหิน 39.09 บันทึกถกู
336 ก าแพงเพชร อ.โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพ ี 27.04 บันทึกถกู
337 ก าแพงเพชร อ.โกสัมพนีคร อบต.เพชรชมภู 34.22 บันทึกถกู
338 ก าแพงเพชร อ.โกสัมพนีคร อบต.ลานดอกไม้ตก 29.46 บันทึกถกู
339 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลขาณุวรลักษบรีุ 3.85 บันทึกผิด
340 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลสลกบาตร 32.05 บันทึกถกู
341 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลเมืองปางมะค่า 24.16 บันทึกถกู
342 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.เกาะตาล 30.42 บันทึกถกู
343 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.โค้งไผ่ 34.14 บันทึกถกู
344 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ดอนแตง 38.95 บันทึกถกู
345 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.บ่อถ  า 27.81 บันทึกถกู
346 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ป่าพทุรา 27.91 บันทึกถกู
347 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ยางสูง 31.91 บันทึกถกู
348 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.วังชะพลู 26.45 บันทึกถกู
349 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.วังหามแห 30.74 บันทึกถกู
350 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร 36.40 บันทึกถกู
351 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.แสนตอ 32.50 บันทึกถกู
352 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลคลองขลุง 28.55 บันทึกถกู
353 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลท่าพทุรา 39.49 บันทึกถกู
354 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลท่ามะเขือ 32.01 บันทึกถกู
355 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลวังยาง 284.58 บันทึกผิด
356 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.คลองขลุง 26.85 บันทึกถกู
357 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.คลองสมบูรณ์ 36.00 บันทึกถกู
358 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.ท่าพทุรา 39.10 บันทึกถกู
359 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.ท่ามะเขอื 30.10 บันทึกถกู
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360 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.แม่ลาด 27.30 บันทึกถกู
361 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังแขม 27.74 บันทึกถกู
362 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังไทร 28.69 บันทึกถกู
363 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังบัว 37.33 บันทึกถกู
364 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.หัวถนน 32.43 บันทึกถกู
365 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพฒันา 29.47 บันทึกถกู
366 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.คลองน  าไหล 31.24 บันทึกถกู
367 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.โป่งน  าร้อน 58.82 บันทึกผิด
368 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.สักงาม 57.50 บันทึกผิด
369 ก าแพงเพชร อ.ทรายทองวัฒนา เทศบาลต าบลทุ่งทราย 29.47 บันทึกถกู
370 ก าแพงเพชร อ.ทรายทองวัฒนา อบต.ถาวรวัฒนา 34.50 บันทึกถกู
371 ก าแพงเพชร อ.ทรายทองวัฒนา อบต.ทุ่งทอง 23.91 บันทึกถกู
372 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม เทศบาลต าบลไทรงาม 36.74 บันทึกถกู
373 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.ไทรงาม 92.27 บันทึกผิด
374 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.พานทอง 24.48 บันทึกถกู
375 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.มหาชยั 67,389,875.08 บันทึกผิด
376 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองคล้า 29.60 บันทึกถกู
377 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองทอง 31.85 บันทึกถกู
378 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองแม่แตง 0.00 ยังไม่บันทึก
379 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองไม้กอง 32.55 บันทึกถกู
380 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี เทศบาลต าบลระหาน 25.62 บันทึกถกู
381 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี อบต.เทพนิมิต 35.02 บันทึกถกู
382 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี อบต.บึงสามัคคี 29.50 บันทึกถกู
383 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี อบต.วังชะโอน 26.48 บันทึกถกู
384 ก าแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว 31.12 บันทึกถกู
385 ก าแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.โพธ์ิทอง 26.18 บันทึกถกู
386 ก าแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.หินดาต 36.59 บันทึกถกู
387 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลเขาคีรีส 31.82 บันทึกถกู
388 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลคลองพไิกร 35.70 บันทึกถกู
389 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลบ้านพราน 32.10 บันทึกถกู
390 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลพรานกระต่าย 35.54 บันทึกถกู
391 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.คุยบ้านโอง 30.76 บันทึกถกู
392 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.ถ  ากระต่ายทอง 30.90 บันทึกถกู
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393 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.ท่าไม้ 30.42 บันทึกถกู
394 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.วังควง 30.38 บันทึกถกู
395 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.วังตะแบก 39.80 บันทึกถกู
396 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.หนองหัววัว 33.52 บันทึกถกู
397 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.ห้วยยั ง 29.75 บันทึกถกู
398 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย 34.52 บันทึกถกู
399 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลเทพนคร 36.84 บันทึกถกู
400 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนครชุม 32.88 บันทึกถกู
401 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนิคมทุง่โพธ์ิทะเล 23.21 บันทึกถกู
402 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลปากดง 37.52 บันทึกถกู
403 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 30.94 บันทึกถกู
404 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง 37.98 บันทึกถกู
405 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบจ.ก าแพงเพชร 19.66 บันทึกถกู
406 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.คณฑี 22.50 บันทึกถกู
407 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.คลองแม่ลาย 32.11 บันทึกถกู
408 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ ์ 23.78 บันทึกถกู
409 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ทรงธรรม 38.40 บันทึกถกู
410 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ท่าขนุราม 24.42 บันทึกถกู
411 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ธ ารงค์ 35.14 บันทึกถกู
412 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.นครชมุ 36.17 บันทึกถกู
413 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.นาบ่อค า 24.52 บันทึกถกู
414 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ลานดอกไม้ 28.50 บันทึกถกู
415 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.วังทอง 28.05 บันทึกถกู
416 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.สระแกว้ 18.62 บันทึกถกู
417 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.อา่งทอง 26.26 บันทึกถกู
418 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ เทศบาลต าบลช่องลม 37.47 บันทึกถกู
419 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ 29.28 บันทึกถกู
420 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ เทศบาลต าบลลานกระบือ 33.06 บันทึกถกู
421 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.จันทิมา 35.23 บันทึกถกู
422 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.โนนพลวง 28.96 บันทึกถกู
423 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.บึงทับแรต 34.75 บันทึกถกู
424 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.ลานกระบือ 37.37 บันทึกถกู
425 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.หนองหลวง 32.22 บันทึกถกู
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426 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลต าบลน  าอ้อม 36.33 บันทึกถกู
427 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลต าบลหนองโน 34.74 บันทึกถกู
428 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลต าบลหว้ยยาง 33.78 บันทึกถกู
429 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลเมืองกระนวน 37.87 บันทึกถกู
430 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.ดูนสาด 32.82 บันทึกถกู
431 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.บ้านฝาง 169.19 บันทึกผิด
432 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หนองกงุใหญ่ 23.76 บันทึกถกู
433 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หนองโก 24.27 บันทึกถกู
434 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.ห้วยโจด 32.28 บันทึกถกู
435 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หัวนาค า 27.52 บันทึกถกู
436 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง 31.53 บันทึกถกู
437 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ 30.02 บันทึกถกู
438 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง 35.84 บันทึกถกู
439 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.ค าม่วง 27.24 บันทึกถกู
440 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม 29.66 บันทึกถกู
441 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.นางิ ว 96.66 บันทึกผิด
442 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลนาแพง 32.49 บันทึกถกู
443 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลบ้านโคก 0.00 ยังไม่บันทึก
444 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย 32.71 บันทึกถกู
445 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลภูผาแดง 31.93 บันทึกถกู
446 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย อบต.ซับสมบูรณ์ 66.21 บันทึกผิด
447 ขอนแกน่ อ.ชนบท เทศบาลต าบลชนบท 34.95 บันทึกถกู
448 ขอนแกน่ อ.ชนบท เทศบาลต าบลชลบถวิบูลย์ 31.58 บันทึกถกู
449 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.กดุเพยีขอม 34.46 บันทึกถกู
450 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.โนนพะยอม 15.07 บันทึกถกู
451 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.บ้านแท่น 32.99 บันทึกถกู
452 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.ปอแดง 35.07 บันทึกถกู
453 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.วังแสง 0.00 ยังไม่บันทึก
454 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.ศรีบุญเรือง 33.22 บันทึกถกู
455 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.ห้วยแก 29.37 บันทึกถกู
456 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลโคกสูงสัมพนัธ์ 27.14 บันทึกถกู
457 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลนาเพยีง 29.36 บันทึกถกู
458 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 31.87 บันทึกถกู
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459 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลโนนหนั 0.00 ยังไม่บันทึก
460 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลหนองไผ่ 30.56 บันทึกถกู
461 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลหนองเสาเล้า 34.30 บันทึกถกู
462 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลเมืองชมุแพ 295.64 บันทึกผิด
463 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ขวัเรียง 31.21 บันทึกถกู
464 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ชมุแพ 34.83 บันทึกถกู
465 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ไชยสอ 40.98 บันทึกผิด
466 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.นาหนองทุ่ม 27.35 บันทึกถกู
467 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.โนนหัน 38.42 บันทึกถกู
468 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.โนนอดุม 28.09 บันทึกถกู
469 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.วังหินลาด 36.37 บันทึกถกู
470 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.หนองเขยีด 33.19 บันทึกถกู
471 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง 38.68 บันทึกถกู
472 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.ค าแมด 33.56 บันทึกถกู
473 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.คูค า 34.62 บันทึกถกู
474 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.บ้านโนน 33.88 บันทึกถกู
475 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.ห้วยเตย 34.73 บันทึกถกู
476 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลกุดน  าใส 27.43 บันทึกถกู
477 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลน  าพอง 24.23 บันทึกถกู
478 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลม่วงหวาน 29.42 บันทึกถกู
479 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลล าน  าพอง 36.67 บันทึกถกู
480 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลวังชยั 30.73 บันทึกถกู
481 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลสะอาด 26.98 บันทึกถกู
482 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.ทรายมูล 35.99 บันทึกถกู
483 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.ท่ากระเสริม 170.27 บันทึกผิด
484 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.บัวเงิน 30.97 บันทึกถกู
485 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.บัวใหญ่ 37.39 บันทึกถกู
486 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.บ้านขาม 0.00 ยังไม่บันทึก
487 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.พงัทุย 22.15 บันทึกถกู
488 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.วังชยั 32.85 บันทึกถกู
489 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.หนองกงุ 29.62 บันทึกถกู
490 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา เทศบาลต าบลโนนศิลา 38.59 บันทึกถกู
491 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.โนนแดง 36.00 บันทึกถกู
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492 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.บ้านหัน 328.85 บันทึกผิด
493 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.เปือยใหญ่ 36.29 บันทึกถกู
494 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.หนองปลาหมอ 29.97 บันทึกถกู
495 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ เทศบาลต าบลในเมือง 19.33 บันทึกถกู
496 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 28.10 บันทึกถกู
497 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.แคนเหนือ 32.04 บันทึกถกู
498 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.บ้านไผ่ 32.38 บันทึกถกู
499 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.บ้านลาน 22.86 บันทึกถกู
500 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.ป่าปอ 37.19 บันทึกถกู
501 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.ภูเหล็ก 320.66 บันทึกผิด
502 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.เมืองเพยี 198.93 บันทึกผิด
503 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.หนองน  าใส 33.24 บันทึกถกู
504 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.หัวหนอง 73.89 บันทึกผิด
505 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.หินตั ง 28.56 บันทึกถกู
506 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลแกน่ฝาง 37.64 บันทึกถกู
507 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลโคกงาม 43,816,433.94 บันทึกผิด
508 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลโนนฆ้อง 36.34 บันทึกถกู
509 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลบ้านฝาง 90,253,105.16 บันทึกผิด
510 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลป่ามะนาว 36.38 บันทึกถกู
511 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลหนองบวั 35.92 บันทึกถกู
512 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง อบต.บ้านเหล่า 32.83 บันทึกถกู
513 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง อบต.ป่าหวายนัง่ 34.15 บันทึกถกู
514 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด เทศบาลต าบลโคกส าราญ 33.60 บันทึกถกู
515 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด เทศบาลต าบลบา้นแฮด 31.99 บันทึกถกู
516 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด เทศบาลต าบลวังสวรรค์ 36.08 บันทึกถกู
517 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด อบต.โนนสมบูรณ์ 32.48 บันทึกถกู
518 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด อบต.หนองแซง 34.12 บันทึกถกู
519 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย เทศบาลต าบลเปือยน้อย 34.10 บันทึกถกู
520 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย เทศบาลต าบลสระแกว้ 243.22 บันทึกผิด
521 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย อบต.ขามป้อม 34.74 บันทึกถกู
522 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย อบต.วังม่วง 175.19 บันทึกผิด
523 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลบ้านโต้น 38.66 บันทึกถกู
524 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลพระบุ 34,362,139.92 บันทึกผิด
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525 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลพระยืน 38.30 บันทึกถกู
526 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลพระยืนมิ่งมงคล 185.70 บันทึกผิด
527 ขอนแกน่ อ.พระยืน อบต.ขามป้อม 36.83 บันทึกถกู
528 ขอนแกน่ อ.พระยืน อบต.หนองแวง 38.58 บันทึกถกู
529 ขอนแกน่ อ.พล เทศบาลเมืองเมืองพล 17.08 บันทึกถกู
530 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เกา่งิ ว 32.69 บันทึกถกู
531 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โคกสง่า 200.01 บันทึกผิด
532 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โจดหนองแก 28.99 บันทึกถกู
533 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โนนขา่ 30.24 บันทึกถกู
534 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เพก็ใหญ่ 31.87 บันทึกถกู
535 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เมืองพล 204.22 บันทึกผิด
536 ขอนแกน่ อ.พล อบต.ลอมคอม 34.55 บันทึกถกู
537 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โสกนกเต็น 29.75 บันทึกถกู
538 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หนองมะเขอื 30.70 บันทึกถกู
539 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หนองแวงนางเบ้า 30.76 บันทึกถกู
540 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หนองแวงโสกพระ 32.47 บันทึกถกู
541 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หัวทุ่ง 34.74 บันทึกถกู
542 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน เทศบาลต าบลโนนคอม 33.11 บันทึกถกู
543 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน เทศบาลต าบลภูผาม่าน 39.86 บันทึกถกู
544 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.นาฝาย 39.27 บันทึกถกู
545 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน 36.08 บันทึกถกู
546 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.วังสวาป 30.83 บันทึกถกู
547 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.ห้วยม่วง 29.07 บันทึกถกู
548 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง เทศบาลต าบลภูเวียง 25.45 บันทึกถกู
549 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.กดุขอนแกน่ 34.80 บันทึกถกู
550 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.ดินด า 222.99 บันทึกผิด
551 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.ทุ่งชมพ ู 34.60 บันทึกถกู
552 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.นาชมุแสง 31.92 บันทึกถกู
553 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.นาหว้า 32.51 บันทึกถกู
554 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.บ้านเรือ 0.00 ยังไม่บันทึก
555 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.ภูเวียง 7.87 บันทึกผิด
556 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.สงเปือย 30.13 บันทึกถกู
557 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.หนองกงุเซิน 29.12 บันทึกถกู
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558 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.หนองกงุธนสาร 33.27 บันทึกถกู
559 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.หว้าทอง 303.97 บันทึกผิด
560 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี เทศบาลต าบลนาขา่ 39.37 บันทึกถกู
561 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี เทศบาลต าบลมัญจาคีรี 301.13 บันทึกผิด
562 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.กดุเค้า 32.46 บันทึกถกู
563 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.ค าแคน 32.13 บันทึกถกู
564 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.ท่าศาลา 35.54 บันทึกถกู
565 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.นางาม 27.27 บันทึกถกู
566 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.โพนเพก็ 31.63 บันทึกถกู
567 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.สวนหม่อน 34.41 บันทึกถกู
568 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.หนองแปน 37.61 บันทึกถกู
569 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลทา่พระ 29.22 บันทึกถกู
570 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลโนนท่อน 69,469,771.75 บันทึกผิด
571 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลบา้นค้อ 37.44 บันทึกถกู
572 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 35.53 บันทึกถกู
573 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลบงึเนียม 30.30 บันทึกถกู
574 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลพระลับ 30.83 บันทึกถกู
575 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 29.26 บันทึกถกู
576 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลสาวะถ ี 35.94 บันทึกถกู
577 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลส าราญ 28.14 บันทึกถกู
578 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลหนองตูม 34.92 บันทึกถกู
579 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลนครขอนแกน่ 20.72 บันทึกถกู
580 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 0.00 ยังไม่บันทึก
581 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลเมืองศิลา 30.53 บันทึกถกู
582 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบจ.ขอนแกน่ 12.11 บันทึกถกู
583 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.โคกสี 190.69 บันทึกผิด
584 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.ดอนชา้ง 36.75 บันทึกถกู
585 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.ดอนหัน 83,172,147.00 บันทึกผิด
586 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.แดงใหญ่ 34.11 บันทึกถกู
587 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.ท่าพระ 32.05 บันทึกถกู
588 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.บ้านหว้า 35.60 บันทึกถกู
589 ขอนแกน่ อ.เวียงเกา่ เทศบาลต าบลในเมือง 100.00 บันทึกผิด
590 ขอนแกน่ อ.เวียงเกา่ อบต.เขาน้อย 34.86 บันทึกถกู
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591 ขอนแกน่ อ.เวียงเกา่ อบต.เมืองเก่าพัฒนา 35.20 บันทึกถกู
592 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย เทศบาลต าบลกา้นเหลือง 191.96 บันทึกผิด
593 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย เทศบาลต าบลแวงน้อย 32.66 บันทึกถกู
594 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ทางขวาง 0.00 ยังไม่บันทึก
595 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ท่านางแนว 27.90 บันทึกถกู
596 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ท่าวัด 280.52 บันทึกผิด
597 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ละหานนา 30.86 บันทึกถกู
598 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.แวงน้อย 3.16 บันทึกผิด
599 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 34.85 บันทึกถกู
600 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.ดอนฉมิ 29.18 บันทึกถกู
601 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.โนนทอง 29.51 บันทึกถกู
602 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.โนนสะอาด 100.00 บันทึกผิด
603 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.ใหม่นาเพยีง 27.87 บันทึกถกู
604 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู เทศบาลต าบลนาจาน 29.83 บันทึกถกู
605 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู เทศบาลต าบลวังเพิม่ 22.60 บันทึกถกู
606 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู เทศบาลต าบลสีชมพู 37.06 บันทึกถกู
607 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ซ ายาง 38,161,784.47 บันทึกผิด
608 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ดงลาน 33.30 บันทึกถกู
609 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.บริบูรณ์ 22.64 บันทึกถกู
610 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.บ้านใหม่ 317.90 บันทึกผิด
611 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ภูห่าน 26.85 บันทึกถกู
612 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ศรีสุข 408.14 บันทึกผิด
613 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.สีชมพ ู 29.02 บันทึกถกู
614 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.หนองแดง 30.85 บันทึกถกู
615 ขอนแกน่ อ.หนองนาค า เทศบาลต าบลขนวน 278.59 บันทึกผิด
616 ขอนแกน่ อ.หนองนาค า เทศบาลต าบลหนองนาค า 162.65 บันทึกผิด
617 ขอนแกน่ อ.หนองนาค า อบต.กดุธาตุ 25.26 บันทึกถกู
618 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลกุดกว้าง 28.24 บันทึกถกู
619 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลดอนโมง 36.20 บันทึกถกู
620 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง 245.98 บันทึกผิด
621 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 22.81 บันทึกถกู
622 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลบา้นผือ 31.29 บันทึกถกู
623 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลยางค า 34.92 บันทึกถกู
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624 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลหนองแก 26.99 บันทึกถกู
625 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลหนองเรือ 162.14 บันทึกผิด
626 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.จระเข ้ 32.02 บันทึกถกู
627 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.โนนทัน 24.33 บันทึกถกู
628 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.บ้านกง 16.36 บันทึกถกู
629 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.บ้านเม็ง 32.52 บันทึกถกู
630 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.หนองเรือ 34.84 บันทึกถกู
631 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 25.03 บันทึกถกู
632 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.คึมชาด 249.01 บันทึกผิด
633 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ดงเค็ง 284.55 บันทึกผิด
634 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ดอนด่ัง 35.78 บันทึกถกู
635 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ดอนดู่ 29.09 บันทึกถกู
636 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ตะกัว่ป่า 32.71 บันทึกถกู
637 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.โนนธาตุ 34.10 บันทึกถกู
638 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.วังหิน 32.20 บันทึกถกู
639 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ส าโรง 33.94 บันทึกถกู
640 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หนองไผ่ล้อม 215.65 บันทึกผิด
641 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หนองเม็ก 29.46 บันทึกถกู
642 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หนองสองห้อง 35.18 บันทึกถกู
643 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หันโจด 31.06 บันทึกถกู
644 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ เทศบาลต าบลเขือ่นอุบลรัตน์ 84,017,870.44 บันทึกผิด
645 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ เทศบาลต าบลโคกสูง 34.86 บันทึกถกู
646 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ เทศบาลต าบลนาค า 29.69 บันทึกถกู
647 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.เขือ่นอบุลรัตน์ 32.33 บันทึกถกู
648 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.ทุ่งโป่ง 23.60 บันทึกถกู
649 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.บ้านดง 29.32 บันทึกถกู
650 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.ศรีสุขส าราญ 17.58 บันทึกถกู
651 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว เทศบาลต าบลพวา 38.04 บันทึกถกู
652 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.แกง่หางแมว 33.92 บันทึกถกู
653 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.ขนุซ่อง 35.03 บันทึกถกู
654 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.เขาวงกต 35.41 บันทึกถกู
655 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.สามพี่น้อง 36.96 บันทึกถกู
656 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลเกวียนหกั 35.62 บันทึกถกู
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657 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลซึ ง 32.79 บันทึกถกู
658 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลตกพรม 278.32 บันทึกผิด
659 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลบ่อ 34.54 บันทึกถกู
660 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลบ่อเวฬุ 33.79 บันทึกถกู
661 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลวันยาว 36.56 บันทึกถกู
662 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลเมืองขลุง 21.71 บันทึกถกู
663 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.ตรอกนอง 38.61 บันทึกถกู
664 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.ตะปอน 37.99 บันทึกถกู
665 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.บางชนั 33.03 บันทึกถกู
666 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.มาบไพ 33.90 บันทึกถกู
667 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.วังสรรพรส 37.71 บันทึกถกู
668 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลคลองพลู 32.78 บันทึกถกู
669 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลจันทเขลม 194.19 บันทึกผิด
670 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลชากไทย 38.78 บันทึกถกู
671 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลตะเคียนทอง 34.67 บันทึกถกู
672 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลพลวง 29.49 บันทึกถกู
673 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาบายศรี 35.46 บันทึกถกู
674 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 35.40 บันทึกถกู
675 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเนินสูง 35.17 บันทึกถกู
676 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลสองพี่น้อง 39.58 บันทึกถกู
677 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลหนองคล้า 38.38 บันทึกถกู
678 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ 26.07 บันทึกถกู
679 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.เขาแกว้ 28.78 บันทึกถกู
680 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.โขมง 37.34 บันทึกถกู
681 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.คลองขดุ 35.45 บันทึกถกู
682 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.ตะกาดเง้า 39.12 บันทึกถกู
683 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.ทุ่งเบญจา 33.98 บันทึกถกู
684 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.ร าพนั 35.94 บันทึกถกู
685 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.สีพยา-บ่อพ ุ 35.99 บันทึกถกู
686 จันทบุรี อ.นายายอาม เทศบาลต าบลช้างข้าม 37.43 บันทึกถกู
687 จันทบุรี อ.นายายอาม เทศบาลต าบลนายายอาม 30.14 บันทึกถกู
688 จันทบุรี อ.นายายอาม เทศบาลต าบลสนามไชย 33.67 บันทึกถกู
689 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.กระแจะ 29.58 บันทึกถกู
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690 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.นายายอาม 42.51 บันทึกผิด
691 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.วังโตนด 36.56 บันทึกถกู
692 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.วังใหม่ 35.81 บันทึกถกู
693 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 37.19 บันทึกถกู
694 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลทบัไทร 37.20 บันทึกถกู
695 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลโปง่น  าร้อน 36.19 บันทึกถกู
696 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลหนองตาคง 34.35 บันทึกถกู
697 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน อบต.เทพนิมิต 33.42 บันทึกถกู
698 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน อบต.โป่งน  าร้อน 34.77 บันทึกถกู
699 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลฉมัน 207.50 บันทึกผิด
700 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลท่าหลวง 39.58 บันทึกถกู
701 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลปัถวี 29.26 บันทึกถกู
702 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลมะขาม 34.98 บันทึกถกู
703 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ 36.92 บันทึกถกู
704 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลวังแซ้ม 35.14 บันทึกถกู
705 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลอา่งคีรี 331.29 บันทึกผิด
706 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลเกาะขวาง 39.11 บันทึกถกู
707 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลค่ายเนินวง 39.43 บันทึกถกู
708 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลบางกะจะ 38.28 บันทึกถกู
709 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลพลับพลา 40.00 บันทึกถกู
710 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ 37.72 บันทึกถกู
711 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลแสลง 36.79 บันทึกถกู
712 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลหนองบวั 39.07 บันทึกถกู
713 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจนัทนิมิต 36.94 บันทึกถกู
714 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี 30.21 บันทึกถกู
715 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าช้าง 35.26 บันทึกถกู
716 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบจ.จันทบุรี 89.56 บันทึกผิด
717 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.คมบาง 30.69 บันทึกถกู
718 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.คลองนารายณ์ 25.73 บันทึกถกู
719 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.ท่าชา้ง 231.21 บันทึกผิด
720 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.หนองบัว 36.62 บันทึกถกู
721 จันทบุรี อ.สอยดาว เทศบาลต าบลทรายขาว 325.89 บันทึกผิด
722 จันทบุรี อ.สอยดาว เทศบาลต าบลทบัช้าง 33.22 บันทึกถกู
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723 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.ทรายขาว 31.63 บันทึกถกู
724 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.ทุ่งขนาน 448.41 บันทึกผิด
725 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.ปะตง 28.61 บันทึกถกู
726 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.สะตอน 21.92 บันทึกถกู
727 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลปากน  าแหลมสิงห์ 39.96 บันทึกถกู
728 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลพลิ ว 37.45 บันทึกถกู
729 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.เกาะเปริด 35.88 บันทึกถกู
730 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.บางกะไชย 221.56 บันทึกผิด
731 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.บางสระเกา้ 38.90 บันทึกถกู
732 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.หนองชิม่ 25.30 บันทึกถกู
733 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.กอ้นแกว้ 20.65 บันทึกถกู
734 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.คลองเขือ่น 36.34 บันทึกถกู
735 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.บางตลาด 29.16 บันทึกถกู
736 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.บางโรง 22.41 บันทึกถกู
737 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.บางเล่า 196.95 บันทึกผิด
738 ฉะเชงิเทรา อ.ท่าตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรา 277.52 บันทึกผิด
739 ฉะเชงิเทรา อ.ท่าตะเกยีบ อบต.ท่าตะเกยีบ 206.97 บันทึกผิด
740 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า เทศบาลต าบลบางคล้า 26.00 บันทึกถกู
741 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า เทศบาลต าบลปากน  า 38.09 บันทึกถกู
742 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.ท่าทองหลาง 34.67 บันทึกถกู
743 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.บางกระเจ็ด 30.92 บันทึกถกู
744 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.บางสวน 296.80 บันทึกผิด
745 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.สาวชะโงก 31.65 บันทึกถกู
746 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.เสม็ดใต้ 35.52 บันทึกถกู
747 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.เสม็ดเหนือ 34.83 บันทึกถกู
748 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.หัวไทร 30.96 บันทึกถกู
749 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ 36.64 บันทึกถกู
750 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา 30.98 บันทึกถกู
751 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี 58.00 บันทึกผิด
752 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลบางขนาก 37.52 บันทึกถกู
753 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลบางน  าเปรี ยว 38.80 บันทึกถกู
754 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลศาลาแดง 34.07 บันทึกถกู
755 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.ดอนฉมิพลี 24.89 บันทึกถกู
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756 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.บางน  าเปรี ยว 263.88 บันทึกผิด
757 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.บึงน  ารักษ ์ 26.33 บันทึกถกู
758 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.โพรงอากาศ 32.45 บันทึกถกู
759 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.โยธะกา 27.21 บันทึกถกู
760 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.ศาลาแดง 21.64 บันทึกถกู
761 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.สิงโตทอง 36.46 บันทึกถกู
762 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.หมอนทอง 24.17 บันทึกถกู
763 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลทา่ข้าม 260.19 บันทึกผิด
764 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลทา่สะอ้าน 38.97 บันทึกถกู
765 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกง 35.20 บันทึกถกู
766 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 316.18 บันทึกผิด
767 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางผึ ง 30.08 บันทึกถกู
768 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางวัว 29.78 บันทึกถกู
769 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ ์ 26.57 บันทึกถกู
770 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางสมัคร 26.49 บันทึกถกู
771 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลพิมพา 29.71 บันทึกถกู
772 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลหอมศีล 37.97 บันทึกถกู
773 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.เขาดิน 35.83 บันทึกถกู
774 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.ท่าสะอา้น 36.76 บันทึกถกู
775 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.บางเกลือ 29.44 บันทึกถกู
776 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.สองคลอง 27.97 บันทึกถกู
777 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.หนองจอก 32.37 บันทึกถกู
778 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.หอมศีล 28.75 บันทึกถกู
779 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลเทพราช 320.00 บันทึกผิด
780 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 37.55 บันทึกถกู
781 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลลาดขวาง 38.46 บันทึกถกู
782 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลแสนภูดาษ 30.60 บันทึกถกู
783 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.เกาะไร่ 31.99 บันทึกถกู
784 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.คลองขดุ 183.33 บันทึกผิด
785 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.คลองบ้านโพธ์ิ 32.17 บันทึกถกู
786 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.คลองประเวศ 25.51 บันทึกถกู
787 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.ดอนทราย 236.40 บันทึกผิด
788 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.เทพราช 31.75 บันทึกถกู
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789 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.บางกรูด 240.43 บันทึกผิด
790 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.สนามจันทร์ 40.11 บันทึกผิด
791 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.สิบเอด็ศอก 35.55 บันทึกถกู
792 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.หนองตีนนก 28.17 บันทึกถกู
793 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.หนองบัว 2,866,108.79 บันทึกผิด
794 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.แหลมประดู่ 33.73 บันทึกถกู
795 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลทุง่สะเดา 36.20 บันทึกถกู
796 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลแปลงยาว 36.76 บันทึกถกู
797 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลวังเย็น 28.54 บันทึกถกู
798 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลหวัส าโรง 35.63 บันทึกถกู
799 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว อบต.แปลงยาว 31.07 บันทึกถกู
800 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว อบต.หนองไม้แกน่ 191.58 บันทึกผิด
801 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว อบต.หัวส าโรง 32.39 บันทึกถกู
802 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลเกาะขนุน 37.83 บันทึกถกู
803 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน 37.02 บันทึกถกู
804 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลทา่ถ่าน 29.46 บันทึกถกู
805 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลบา้นซ่อง 31.96 บันทึกถกู
806 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลพนมสารคาม 37.60 บันทึกถกู
807 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน 27.59 บันทึกถกู
808 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เขาหินซ้อน 26.03 บันทึกถกู
809 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.พนมสารคาม 28.87 บันทึกถกู
810 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เมืองเกา่ 35.14 บันทึกถกู
811 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.หนองยาว 32.26 บันทึกถกู
812 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.หนองแหน 31.97 บันทึกถกู
813 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา เทศบาลต าบลนครเนื่องเขต 35.50 บันทึกถกู
814 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 373.27 บันทึกผิด
815 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบจ.ฉะเชงิเทรา 18.03 บันทึกถกู
816 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองจุกกระเฌอ 249.94 บันทึกผิด
817 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองนครเนื่องเขต 32.41 บันทึกถกู
818 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองนา 30.79 บันทึกถกู
819 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองเปรง 26.36 บันทึกถกู
820 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองหลวงแพง่ 32.26 บันทึกถกู
821 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองอดุมชลจร 31.73 บันทึกถกู
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822 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.ท่าไข ่ 39.12 บันทึกถกู
823 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางกะไห 35.18 บันทึกถกู
824 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางแกว้ 35.69 บันทึกถกู
825 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางขวัญ 34.33 บันทึกถกู
826 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางตีนเป็ด 18.38 บันทึกถกู
827 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางเตย 24.79 บันทึกถกู
828 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางไผ่ 310.25 บันทึกผิด
829 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางพระ 19.57 บันทึกถกู
830 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บ้านใหม่ 34.60 บันทึกถกู
831 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.วังตะเคียน 31.08 บันทึกถกู
832 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.โสธร 290.08 บันทึกผิด
833 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.หนามแดง 30.82 บันทึกถกู
834 ฉะเชงิเทรา อ.ราชสาส์น อบต.ดงน้อย 28.62 บันทึกถกู
835 ฉะเชงิเทรา อ.ราชสาส์น อบต.บางคา 212.93 บันทึกผิด
836 ฉะเชงิเทรา อ.ราชสาส์น อบต.เมืองใหม่ 35.90 บันทึกถกู
837 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต เทศบาลต าบลสนามชัยเขต 30.24 บันทึกถกู
838 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.คู้ยายหมี 27.28 บันทึกถกู
839 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.ท่ากระดาน 395.96 บันทึกผิด
840 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.ทุ่งพระยา 19.01 บันทึกถกู
841 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.ลาดกระทิง 33.80 บันทึกถกู
842 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ เทศบาลต าบลเกาะจนัทร์ 34.35 บันทึกถกู
843 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ เทศบาลต าบลทา่บญุมี 234.71 บันทึกผิด
844 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟา้ 23.85 บันทึกถกู
845 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ อบต.ท่าบุญมี 294.02 บันทึกผิด
846 ชลบุรี อ.เกาะสีชงั เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 170.74 บันทึกผิด
847 ชลบุรี อ.บ่อทอง เทศบาลต าบลธาตุทอง 30.80 บันทึกถกู
848 ชลบุรี อ.บ่อทอง เทศบาลต าบลบอ่ทอง 20.07 บันทึกถกู
849 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.เกษตรสุวรรณ 295.65 บันทึกผิด
850 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อกวางทอง 25.54 บันทึกถกู
851 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อทอง 28.96 บันทึกถกู
852 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.พลวงทอง 267.54 บันทึกผิด
853 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.วัดสุวรรณ 271.52 บันทึกผิด
854 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลตะเคียนเตี ย 25.08 บันทึกถกู
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855 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลบางละมุง 0.00 ยังไม่บันทึก
856 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลโป่ง 37.69 บันทึกถกู
857 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 27.74 บันทึกถกู
858 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลหว้ยใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
859 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลเมืองหนองปรือ 204.80 บันทึกผิด
860 ชลบุรี อ.บางละมุง อบต.เขาไม้แกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
861 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลบา้นบงึ 31.20 บันทึกถกู
862 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองชาก 0.00 ยังไม่บันทึก
863 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองซ  าซาก 0.00 ยังไม่บันทึก
864 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองไผ่แกว้ 35.34 บันทึกถกู
865 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหวักุญแจ 0.00 ยังไม่บันทึก
866 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง 30.85 บันทึกถกู
867 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.คลองกิว่ 294.04 บันทึกผิด
868 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.มาบไผ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
869 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองบอนแดง 272.41 บันทึกผิด
870 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองไผ่แกว้ 31.31 บันทึกถกู
871 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองอรุิณ 0.00 ยังไม่บันทึก
872 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลต าบลกฏุโง้ง 257.29 บันทึกผิด
873 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลต าบลหมอนนาง 0.00 ยังไม่บันทึก
874 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลต าบลหัวถนน 330.41 บันทึกผิด
875 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม 0.00 ยังไม่บันทึก
876 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.โคกเพลาะ 29.38 บันทึกถกู
877 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ท่าขา้ม 190.00 บันทึกผิด
878 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ทุ่งขวาง 225.32 บันทึกผิด
879 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นามะตูม 218.32 บันทึกผิด
880 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาเริก 0.00 ยังไม่บันทึก
881 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาวังหิน 0.00 ยังไม่บันทึก
882 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.บ้านชา้ง 37.25 บันทึกถกู
883 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.บ้านเซิด 34.13 บันทึกถกู
884 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ไร่หลักทอง 287.79 บันทึกผิด
885 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดโบสถ ์ 33.33 บันทึกถกู
886 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดหลวง 25.19 บันทึกถกู
887 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.สระส่ีเหล่ียม 23.01 บันทึกถกู
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888 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองขยาด 34.55 บันทึกถกู
889 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองปรือ 29.29 บันทึกถกู
890 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองเหียง 30.77 บันทึกถกู
891 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หน้าพระธาตุ 100.00 บันทึกผิด
892 ชลบุรี อ.พานทอง เทศบาลต าบลพานทอง 32.52 บันทึกถกู
893 ชลบุรี อ.พานทอง เทศบาลต าบลหนองต าลึง 25.28 บันทึกถกู
894 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.เกาะลอยบางหัก 0.00 ยังไม่บันทึก
895 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.โคกขี หนอน 34.54 บันทึกถกู
896 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.บางนาง 33.78 บันทึกถกู
897 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.บ้านเกา่ 563.75 บันทึกผิด
898 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.พานทองหนองกะขะ 718,859,620.07 บันทึกผิด
899 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.มาบโป่ง 0.00 ยังไม่บันทึก
900 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.หนองหงษ ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
901 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.หน้าประดู่ 29.36 บันทึกถกู
902 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลคลองต าหรุ 38.17 บันทึกถกู
903 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ 621,272,003.49 บันทึกผิด
904 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลนาป่า 22.65 บันทึกถกู
905 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลบางทราย 235.26 บันทึกผิด
906 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลเสม็ด 32.13 บันทึกถกู
907 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลหนองไม้แดง 0.00 ยังไม่บันทึก
908 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลหว้ยกะป ิ 31.07 บันทึกถกู
909 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลเหมือง 25.14 บันทึกถกู
910 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี 0.00 ยังไม่บันทึก
911 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบา้นสวน 365.18 บันทึกผิด
912 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข 332.86 บันทึกผิด
913 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา 33.92 บันทึกถกู
914 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี 6.28 บันทึกผิด
915 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.คลองต าหรุ 32.13 บันทึกถกู
916 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.ส านักบก 299.50 บันทึกผิด
917 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.หนองขา้งคอก 254.28 บันทึกผิด
918 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.หนองรี 24.54 บันทึกถกู
919 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลต าบลบางพระ 34.02 บันทึกถกู
920 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ 636.43 บันทึกผิด
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921 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบงั 33.00 บันทึกถกู
922 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา 0.00 ยังไม่บันทึก
923 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.เขาคันทรง 14.74 บันทึกถกู
924 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.บ่อวิน 0.00 ยังไม่บันทึก
925 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.บางพระ 364.94 บันทึกผิด
926 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.หนองขาม 0.00 ยังไม่บันทึก
927 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลเกล็ดแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
928 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ 0.23 บันทึกผิด
929 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ 336.74 บันทึกผิด
930 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 346.29 บันทึกผิด
931 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลบางเสร่ 0.00 ยังไม่บันทึก
932 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 ยังไม่บันทึก
933 ชลบุรี อ.สัตหีบ อบต.พลูตาหลวง 31.85 บันทึกถกู
934 ชลบุรี อ.สัตหีบ อบต.แสมสาร 0.00 ยังไม่บันทึก
935 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 30.06 บันทึกถกู
936 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.เขาซก 32.41 บันทึกถกู
937 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.คลองพลู 366.16 บันทึกผิด
938 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.หนองเสือชา้ง 31.43 บันทึกถกู
939 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.ห้างสูง 31.16 บันทึกถกู
940 ชยันาท อ.เนินขาม เทศบาลต าบลเนินขาม 38.21 บันทึกถกู
941 ชยันาท อ.เนินขาม อบต.กะบกเตี ย 21.97 บันทึกถกู
942 ชยันาท อ.เนินขาม อบต.สุขเดือนห้า 24.71 บันทึกถกู
943 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา 33.92 บันทึกถกู
944 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลมโนรมย์ 38,894,646.82 บันทึกผิด
945 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลศิลาดาน 28.66 บันทึกถกู
946 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลหางน  าสาคร 33.53 บันทึกถกู
947 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.ท่าฉนวน 29.08 บันทึกถกู
948 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.ไร่พฒันา 42.71 บันทึกผิด
949 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.วัดโคก 21.27 บันทึกถกู
950 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.อูต่ะเภา 24.50 บันทึกถกู
951 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลชัยนาท 209.11 บันทึกผิด
952 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลธรรมามูล 27.60 บันทึกถกู
953 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลนางลือ 33.17 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

954 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลบา้นกล้วย 33.94 บันทึกถกู
955 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลเสือโฮก 38.62 บันทึกถกู
956 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลหาดท่าเสา 30.99 บันทึกถกู
957 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลเมืองชัยนาท 22.05 บันทึกถกู
958 ชยันาท อ.เมืองชยันาท อบจ.ชยันาท 33.33 บันทึกถกู
959 ชยันาท อ.เมืองชยันาท อบต.เขาท่าพระ 27.88 บันทึกถกู
960 ชยันาท อ.เมืองชยันาท อบต.ท่าชยั 40.09 บันทึกผิด
961 ชยันาท อ.วัดสิงห์ เทศบาลต าบลวัดสิงห ์ 30.24 บันทึกถกู
962 ชยันาท อ.วัดสิงห์ เทศบาลต าบลหนองขุ่น 17.71 บันทึกถกู
963 ชยันาท อ.วัดสิงห์ เทศบาลต าบลหนองน้อย 25.81 บันทึกถกู
964 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.บ่อแร่ 44.40 บันทึกผิด
965 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.มะขามเฒ่า 30.98 บันทึกถกู
966 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.วังหมัน 28.47 บันทึกถกู
967 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.หนองบัว 32.22 บันทึกถกู
968 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลดงคอน 29.29 บันทึกถกู
969 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลดอนก า 33.96 บันทึกถกู
970 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลบางขดุ 29.91 บันทึกถกู
971 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา 36.81 บันทึกถกู
972 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลโพงาม 30.93 บันทึกถกู
973 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลสรรคบุรี 17.79 บันทึกถกู
974 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลหว้ยกรด 31.24 บันทึกถกู
975 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลหว้ยกรดพฒันา 30.38 บันทึกถกู
976 ชยันาท อ.สรรคบุรี อบต.เที่ยงแท้ 34.74 บันทึกถกู
977 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลเจา้พระยา 21.33 บันทึกถกู
978 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก 37.11 บันทึกถกู
979 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลบางหลวง 24.91 บันทึกถกู
980 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลโพธ์ิพิทักษ์ 190.88 บันทึกผิด
981 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าตก 26.58 บันทึกถกู
982 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าออก 35.37 บันทึกถกู
983 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา 27.18 บันทึกถกู
984 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลหาดอาษา 26.97 บันทึกถกู
985 ชยันาท อ.สรรพยา อบต.เขาแกว้ 37.84 บันทึกถกู
986 ชยันาท อ.หนองมะโมง เทศบาลต าบลวังตะเคียน 30.20 บันทึกถกู
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987 ชยันาท อ.หนองมะโมง เทศบาลต าบลหนองมะโมง 26.99 บันทึกถกู
988 ชยันาท อ.หนองมะโมง อบต.กดุจอก 33.71 บันทึกถกู
989 ชยันาท อ.หนองมะโมง อบต.สะพานหิน 27.19 บันทึกถกู
990 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยน 35.95 บันทึกถกู
991 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลสามง่ามทา่โบสถ์ 27.70 บันทึกถกู
992 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลสามง่ามพฒันา 31.35 บันทึกถกู
993 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลหนองแซง 30.34 บันทึกถกู
994 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลหว้ยงู 26.88 บันทึกถกู
995 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลหันคา 27.44 บันทึกถกู
996 ชยันาท อ.หันคา อบต.เด่นใหญ่ 35.37 บันทึกถกู
997 ชยันาท อ.หันคา อบต.ไพรนกยูง 20.12 บันทึกถกู
998 ชยันาท อ.หันคา อบต.วังไกเ่ถือ่น 39.92 บันทึกถกู
999 ชยันาท อ.หันคา อบต.หันคา 28.84 บันทึกถกู
1000 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลเกษตรสมบรูณ์ 36.20 บันทึกถกู
1001 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลบ้านเด่ือ 39.44 บันทึกถกู
1002 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลบา้นเปา้ 36.54 บันทึกถกู
1003 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.กดุเลาะ 27.70 บันทึกถกู
1004 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนกอก 35.28 บันทึกถกู
1005 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนทอง 34.39 บันทึกถกู
1006 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านบัว 30.75 บันทึกถกู
1007 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านเป้า 28.44 บันทึกถกู
1008 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง 37.93 บันทึกถกู
1009 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน 21.76 บันทึกถกู
1010 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.สระโพนทอง 28.37 บันทึกถกู
1011 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองขา่ 30.21 บันทึกถกู
1012 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองโพนงาม 23.90 บันทึกถกู
1013 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ เทศบาลต าบลแกง้คร้อ 29.78 บันทึกถกู
1014 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 32.70 บันทึกถกู
1015 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ เทศบาลต าบลหนองสังข์ 30.25 บันทึกถกู
1016 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.เกา่ย่าดี 37.31 บันทึกถกู
1017 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.โคกกงุ 34.52 บันทึกถกู
1018 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.ชอ่งสามหมอ 32.32 บันทึกถกู
1019 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.ท่ามะไฟหวาน 30.25 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

1020 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.นาหนองทุ่ม 27.53 บันทึกถกู
1021 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.บ้านแกง้ 27.23 บันทึกถกู
1022 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.หนองขาม 32.56 บันทึกถกู
1023 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.หนองไผ่ 32.93 บันทึกถกู
1024 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.หลุบคา 30.79 บันทึกถกู
1025 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 33.17 บันทึกถกู
1026 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ 3.23 บันทึกผิด
1027 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.โคกมัง่งอย 31.43 บันทึกถกู
1028 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ชอ่งสามหมอ 33.97 บันทึกถกู
1029 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.โนนสะอาด 36.03 บันทึกถกู
1030 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.บ้านโสก 34.75 บันทึกถกู
1031 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ยางหวาย 34.49 บันทึกถกู
1032 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ศรีส าราญ 35.49 บันทึกถกู
1033 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หนองขาม 31.62 บันทึกถกู
1034 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ห้วยไร่ 34.33 บันทึกถกู
1035 ชยัภูมิ อ.คอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร 34.04 บันทึกถกู
1036 ชยัภูมิ อ.คอนสาร เทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 39.10 บันทึกถกู
1037 ชยัภูมิ อ.คอนสาร เทศบาลต าบลหว้ยยาง 32.17 บันทึกถกู
1038 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.คอนสาร 22.83 บันทึกถกู
1039 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงกลาง 32.48 บันทึกถกู
1040 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงบัง 34.44 บันทึกถกู
1041 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ทุ่งนาเลา 36.40 บันทึกถกู
1042 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ทุ่งพระ 38.89 บันทึกถกู
1043 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.โนนคูณ 36.72 บันทึกถกู
1044 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลต าบลจตุัรัส 36.30 บันทึกถกู
1045 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลต าบลหนองบวัโคก 39.35 บันทึกถกู
1046 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลต าบลหนองบวัใหญ่ 37.28 บันทึกถกู
1047 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.กดุน  าใส 34.78 บันทึกถกู
1048 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.บ้านกอก 33.36 บันทึกถกู
1049 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.บ้านขาม 25.29 บันทึกถกู
1050 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.ละหาน 24.74 บันทึกถกู
1051 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.ส้มป่อย 32.00 บันทึกถกู
1052 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองโดน 35.04 บันทึกถกู
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1053 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองบัวโคก 34.03 บันทึกถกู
1054 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองบัวบาน 29.79 บันทึกถกู
1055 ชยัภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ 36.84 บันทึกถกู
1056 ชยัภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ตะโกทอง 24.99 บันทึกถกู
1057 ชยัภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ท่ากบู 26.76 บันทึกถกู
1058 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ เทศบาลต าบลเทพสถิต 32.09 บันทึกถกู
1059 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.นายางกลัก 18.57 บันทึกถกู
1060 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.บ้านไร่ 19.64 บันทึกถกู
1061 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.โป่งนก 18.83 บันทึกถกู
1062 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.วะตะแบก 21.54 บันทึกถกู
1063 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.ห้วยยายจิ๋ว 19.92 บันทึกถกู
1064 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.กะฮาด 34.83 บันทึกถกู
1065 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.ตาเนิน 37.46 บันทึกถกู
1066 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.รังงาม 36.01 บันทึกถกู
1067 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.หนองฉมิ 33.38 บันทึกถกู
1068 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลตลาดแร้ง 30.66 บันทึกถกู
1069 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลทุ่งทอง 39.86 บันทึกถกู
1070 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลบา้นเขว้า 36.59 บันทึกถกู
1071 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลลุ่มล าชี 36.34 บันทึกถกู
1072 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ชบีน 37.54 บันทึกถกู
1073 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.โนนแดง 27.49 บันทึกถกู
1074 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ภูแลนคา 33.84 บันทึกถกู
1075 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น เทศบาลต าบลบา้นเต่า 29.79 บันทึกถกู
1076 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น เทศบาลต าบลบา้นแทน่ 38.46 บันทึกถกู
1077 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.บ้านแท่น 34.00 บันทึกถกู
1078 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.สระพงั 36.67 บันทึกถกู
1079 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.สามสวน 42.90 บันทึกผิด
1080 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.หนองคู 30.95 บันทึกถกู
1081 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ้านเพชร 34.70 บันทึกถกู
1082 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ 37.67 บันทึกถกู
1083 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.เกาะมะนาว 32.38 บันทึกถกู
1084 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.โคกเพชรพัฒนา 31.02 บันทึกถกู
1085 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.โคกเริงรมย์ 27.45 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

1086 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านชวน 25.75 บันทึกถกู
1087 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านตาล 26.91 บันทึกถกู
1088 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านเพชร 28.63 บันทึกถกู
1089 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล 27.68 บันทึกถกู
1090 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.เจาทอง 24.92 บันทึกถกู
1091 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.บ้านเจียง 31.55 บันทึกถกู
1092 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.วังทอง 23.42 บันทึกถกู
1093 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.แหลมทอง 33.33 บันทึกถกู
1094 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลธาตุทอง 32.90 บันทึกถกู
1095 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลบา้นแกง้ 28.36 บันทึกถกู
1096 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลบา้นเพชรภูเขียว 2.53 บันทึกผิด
1097 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลภูเขียว 36.53 บันทึกถกู
1098 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.กวางโจน 26.17 บันทึกถกู
1099 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.กดุยม 34.67 บันทึกถกู
1100 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.โคกสะอาด 28.70 บันทึกถกู
1101 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.บ้านดอน 38.21 บันทึกถกู
1102 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.บ้านเพชร 38.68 บันทึกถกู
1103 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.ผักปัง 22.62 บันทึกถกู
1104 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.หนองคอนไทย 31.36 บันทึกถกู
1105 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.หนองตูม 36.72 บันทึกถกู
1106 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.โอโล 31.02 บันทึกถกู
1107 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลโคกสูง 42.98 บันทึกผิด
1108 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลชีลอง 27.01 บันทึกถกู
1109 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลบ้านค่ายหมืน่แผ้ว 38.97 บันทึกถกู
1110 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลลาดใหญ่ 39.30 บันทึกถกู
1111 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลเมืองชยัภูมิ 25.59 บันทึกถกู
1112 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบจ.ชยัภูมิ 11.60 บันทึกถกู
1113 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.กดุตุ้ม 26.25 บันทึกถกู
1114 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ซับสีทอง 34.57 บันทึกถกู
1115 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ท่าหินโงม 27.72 บันทึกถกู
1116 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.นาฝาย 35.95 บันทึกถกู
1117 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.นาเสียว 37.99 บันทึกถกู
1118 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.โนนส าราญ 28.78 บันทึกถกู
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1119 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.บ้านค่าย 25.74 บันทึกถกู
1120 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.บ้านเล่า 29.22 บันทึกถกู
1121 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.บุ่งคล้า 35.53 บันทึกถกู
1122 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.โพนทอง 29.92 บันทึกถกู
1123 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.รอบเมือง 34.97 บันทึกถกู
1124 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ลาดใหญ่ 34.43 บันทึกถกู
1125 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.หนองนาแซง 33.46 บันทึกถกู
1126 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.หนองไผ่ 32.98 บันทึกถกู
1127 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ห้วยต้อน 25.59 บันทึกถกู
1128 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ห้วยบง 29.46 บันทึกถกู
1129 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง เทศบาลต าบลหนองบวัแดง 31.38 บันทึกถกู
1130 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง เทศบาลต าบลหลวงศิริ 36.25 บันทึกถกู
1131 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.กดุชมุแสง 30.66 บันทึกถกู
1132 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.คูเมือง 30.99 บันทึกถกู
1133 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.ถ  าวัวแดง 33.26 บันทึกถกู
1134 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.ท่าใหญ่ 17.59 บันทึกถกู
1135 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.นางแดด 15.01 บันทึกถกู
1136 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.วังชมภู 25.80 บันทึกถกู
1137 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.หนองแวง 24.42 บันทึกถกู
1138 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลโคกสะอาด 33.11 บันทึกถกู
1139 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลหนองบวัระเหว 39.15 บันทึกถกู
1140 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลหว้ยแย้ 32.43 บันทึกถกู
1141 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ ่ 24.30 บันทึกถกู
1142 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว อบต.โสกปลาดุก 34.07 บันทึกถกู
1143 ชมุพร อ.ท่าแซะ เทศบาลต าบลทา่แซะ 179.81 บันทึกผิด
1144 ชมุพร อ.ท่าแซะ เทศบาลต าบลเนินสันติ 37.29 บันทึกถกู
1145 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.คุริง 35.99 บันทึกถกู
1146 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.ทรัพย์อนันต์ 26.50 บันทึกถกู
1147 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.ท่าขา้ม 215.47 บันทึกผิด
1148 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.ท่าแซะ 26.42 บันทึกถกู
1149 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.นากระตาม 235.12 บันทึกผิด
1150 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.รับร่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
1151 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.สลุย 141,688,888.89 บันทึกผิด
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1152 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.สองพี่น้อง 309.86 บันทึกผิด
1153 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.หงษเ์จริญ 18.86 บันทึกถกู
1154 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.หินแกว้ 100.00 บันทึกผิด
1155 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก เทศบาลต าบลทุ่งตะไคร 148.99 บันทึกผิด
1156 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก เทศบาลต าบลปากตะโก 460.74 บันทึกผิด
1157 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก อบต.ชอ่งไม้แกว้ 33.75 บันทึกถกู
1158 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก อบต.ตะโก 35.00 บันทึกถกู
1159 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลชมุโค 195.35 บันทึกผิด
1160 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลทะเลทรัพย์ 253.55 บันทึกผิด
1161 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลบางสน 0.00 ยังไม่บันทึก
1162 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลปะทิว 0.00 ยังไม่บันทึก
1163 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 289.17 บันทึกผิด
1164 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลสะพลี 1.43 บันทึกผิด
1165 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.เขาไชยราช 250.00 บันทึกผิด
1166 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.ดอนยาง 227.54 บันทึกผิด
1167 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.ปากคลอง 298.23 บันทึกผิด
1168 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.สะพลี 35.06 บันทึกถกู
1169 ชมุพร อ.พะโต๊ะ เทศบาลต าบลพะโต๊ะ 155.12 บันทึกผิด
1170 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.ปังหวาน 27.96 บันทึกถกู
1171 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.ปากทรง 35.64 บันทึกถกู
1172 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.พระรักษ ์ 73,156,834.43 บันทึกผิด
1173 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.พะโต๊ะ 250.00 บันทึกผิด
1174 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลขุนกระทงิ 37.93 บันทึกถกู
1175 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลท่ายาง 37.79 บันทึกถกู
1176 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลนาชะองั 34.40 บันทึกถกู
1177 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลบางลึก 30.78 บันทึกถกู
1178 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลบางหมาก 154.78 บันทึกผิด
1179 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลปากน  าชุมพร 39.04 บันทึกถกู
1180 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลวังไผ่ 39.75 บันทึกถกู
1181 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลวังใหม่ 37.36 บันทึกถกู
1182 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลหาดทรายรี 244.15 บันทึกผิด
1183 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลเมืองชมุพร 205.96 บันทึกผิด
1184 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบจ.ชมุพร 0.00 ยังไม่บันทึก
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1185 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ตากแดด 35.04 บันทึกถกู
1186 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ถ  าสิงห์ 259.18 บันทึกผิด
1187 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ทุ่งคา 252.24 บันทึกผิด
1188 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.นาทุ่ง 222.43 บันทึกผิด
1189 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.บ้านนา 34.54 บันทึกถกู
1190 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ปากน  า 221,790,222.54 บันทึกผิด
1191 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.วังไผ่ 37.21 บันทึกถกู
1192 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.วิสัยเหนือ 0.00 ยังไม่บันทึก
1193 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.หาดพนัไกร 272.45 บันทึกผิด
1194 ชมุพร อ.ละแม เทศบาลต าบลละแม 213.53 บันทึกผิด
1195 ชมุพร อ.ละแม อบต.ทุ่งคาวัด 31.38 บันทึกถกู
1196 ชมุพร อ.ละแม อบต.ทุ่งหลวง 28.03 บันทึกถกู
1197 ชมุพร อ.ละแม อบต.ละแม 32.80 บันทึกถกู
1198 ชมุพร อ.ละแม อบต.สวนแตง 32.02 บันทึกถกู
1199 ชมุพร อ.สวี เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 62.14 บันทึกผิด
1200 ชมุพร อ.สวี เทศบาลต าบลนาโพธ์ิพฒันา 213.72 บันทึกผิด
1201 ชมุพร อ.สวี อบต.เขาค่าย 263.79 บันทึกผิด
1202 ชมุพร อ.สวี อบต.เขาทะลุ 61,097,883.60 บันทึกผิด
1203 ชมุพร อ.สวี อบต.ครน 23.63 บันทึกถกู
1204 ชมุพร อ.สวี อบต.ด่านสวี 278.19 บันทึกผิด
1205 ชมุพร อ.สวี อบต.ท่าหิน 27.69 บันทึกถกู
1206 ชมุพร อ.สวี อบต.ทุ่งระยะ 32.54 บันทึกถกู
1207 ชมุพร อ.สวี อบต.นาสัก 629.86 บันทึกผิด
1208 ชมุพร อ.สวี อบต.วิสัยใต้ 29.27 บันทึกถกู
1209 ชมุพร อ.สวี อบต.สวี 37.78 บันทึกถกู
1210 ชมุพร อ.หลังสวน เทศบาลต าบลปากน  าหลังสวน 0.00 ยังไม่บันทึก
1211 ชมุพร อ.หลังสวน เทศบาลต าบลวังตะกอ 235.00 บันทึกผิด
1212 ชมุพร อ.หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน 185.88 บันทึกผิด
1213 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.ท่ามะพลา 30.53 บันทึกถกู
1214 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.นาขา 302.38 บันทึกผิด
1215 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.นาพญา 228.14 บันทึกผิด
1216 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.บางน  าจืด 261.83 บันทึกผิด
1217 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.บางมะพร้าว 34.31 บันทึกถกู
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1218 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.บ้านควน 231.29 บันทึกผิด
1219 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.พอ้แดง 18.82 บันทึกถกู
1220 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.หาดยาย 313.67 บันทึกผิด
1221 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.แหลมทราย 300.76 บันทึกผิด
1222 เชยีงราย อ.ขนุตาล เทศบาลต าบลบา้นต้า 39.17 บันทึกถกู
1223 เชยีงราย อ.ขนุตาล เทศบาลต าบลปา่ตาล 25.56 บันทึกถกู
1224 เชยีงราย อ.ขนุตาล เทศบาลต าบลยางฮอม 37.86 บันทึกถกู
1225 เชยีงราย อ.ขนุตาล อบต.ต้า 27.11 บันทึกถกู
1226 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลคร่ึง 37.42 บันทึกถกู
1227 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลบุญเรือง 36.06 บันทึกถกู
1228 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลเวียง 33.86 บันทึกถกู
1229 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 35.27 บันทึกถกู
1230 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย 22.01 บันทึกถกู
1231 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลสถาน 0.00 ยังไม่บันทึก
1232 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลหว้ยซ้อ 174.55 บันทึกผิด
1233 เชยีงราย อ.เชยีงของ อบต.ริมโขง 80.09 บันทึกผิด
1234 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลบา้นแซว 0.00 ยังไม่บันทึก
1235 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลแม่เงิน 0.00 ยังไม่บันทึก
1236 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลโยนก 239.51 บันทึกผิด
1237 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลเวียง 33.77 บันทึกถกู
1238 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 286.25 บันทึกผิด
1239 เชยีงราย อ.เชยีงแสน อบต.ป่าสัก 220.39 บันทึกผิด
1240 เชยีงราย อ.เชยีงแสน อบต.ศรีดอนมูล 23.15 บันทึกถกู
1241 เชยีงราย อ.ดอยหลวง อบต.โชคชยั 29.64 บันทึกถกู
1242 เชยีงราย อ.ดอยหลวง อบต.ปงน้อย 26.86 บันทึกถกู
1243 เชยีงราย อ.ดอยหลวง อบต.หนองป่ากอ่ 100.00 บันทึกผิด
1244 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลงิ ว 27.58 บันทึกถกู
1245 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 39.83 บันทึกถกู
1246 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง 30.75 บันทึกถกู
1247 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลเวียงเทิง 27.37 บันทึกถกู
1248 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลสันทรายงาม 41.44 บันทึกผิด
1249 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลหงาว 312.24 บันทึกผิด
1250 เชยีงราย อ.เทิง อบต.ตับเต่า 19.82 บันทึกถกู
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1251 เชยีงราย อ.เทิง อบต.ปล้อง 27.67 บันทึกถกู
1252 เชยีงราย อ.เทิง อบต.แม่ลอย 35.35 บันทึกถกู
1253 เชยีงราย อ.เทิง อบต.เวียง 26.07 บันทึกถกู
1254 เชยีงราย อ.เทิง อบต.ศรีดอนไชย 37.68 บันทึกถกู
1255 เชยีงราย อ.เทิง อบต.หนองแรด 37.58 บันทึกถกู
1256 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแงะ 0.00 ยังไม่บันทึก
1257 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลปา่แดด 198.72 บันทึกผิด
1258 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลโรงช้าง 34.30 บันทึกถกู
1259 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 33.16 บันทึกถกู
1260 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลสันมะค่า 31.37 บันทึกถกู
1261 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย เทศบาลต าบลพญาเม็งราย 38.14 บันทึกถกู
1262 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย เทศบาลต าบลเม็งราย 38.53 บันทึกถกู
1263 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา 20.70 บันทึกถกู
1264 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย อบต.ตาดควัน 35.45 บันทึกถกู
1265 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แม่ต๋ า 34.54 บันทึกถกู
1266 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แม่เปา 29.49 บันทึกถกู
1267 เชยีงราย อ.พาน เทศบาลต าบลเมืองพาน 25.76 บันทึกถกู
1268 เชยีงราย อ.พาน เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 89,228,606.53 บันทึกผิด
1269 เชยีงราย อ.พาน อบต.เจริญเมือง 29.95 บันทึกถกู
1270 เชยีงราย อ.พาน อบต.ดอยงาม 30.32 บันทึกถกู
1271 เชยีงราย อ.พาน อบต.ทรายขาว 19.50 บันทึกถกู
1272 เชยีงราย อ.พาน อบต.ทานตะวัน 37,125,430.92 บันทึกผิด
1273 เชยีงราย อ.พาน อบต.ธารทอง 27.90 บันทึกถกู
1274 เชยีงราย อ.พาน อบต.ป่าหุ่ง 165.15 บันทึกผิด
1275 เชยีงราย อ.พาน อบต.ม่วงค า 26.40 บันทึกถกู
1276 เชยีงราย อ.พาน อบต.เมืองพาน 26.31 บันทึกถกู
1277 เชยีงราย อ.พาน อบต.แม่เย็น 64.44 บันทึกผิด
1278 เชยีงราย อ.พาน อบต.แม่ออ้ 35.39 บันทึกถกู
1279 เชยีงราย อ.พาน อบต.เวียงห้าว 214.78 บันทึกผิด
1280 เชยีงราย อ.พาน อบต.สันกลาง 31.36 บันทึกถกู
1281 เชยีงราย อ.พาน อบต.สันติสุข 31.31 บันทึกถกู
1282 เชยีงราย อ.พาน อบต.หัวง้ม 0.00 ยังไม่บันทึก
1283 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลดอยลาน 29.06 บันทึกถกู
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1284 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลดอยฮาง 211.51 บันทึกผิด
1285 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลทา่สาย 35.32 บันทึกถกู
1286 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลท่าสุด 35.05 บันทึกถกู
1287 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลนางแล 168.34 บันทึกผิด
1288 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลบ้านดู่ 248,842,592.59 บันทึกผิด
1289 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย 39.85 บันทึกถกู
1290 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว 31.97 บันทึกถกู
1291 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลสันทราย 30.22 บันทึกถกู
1292 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลหว้ยสัก 181.70 บันทึกผิด
1293 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลนครเชียงราย 24.17 บันทึกถกู
1294 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบจ.เชยีงราย 21.88 บันทึกถกู
1295 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.แม่กรณ์ 170.97 บันทึกผิด
1296 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.แม่ขา้วต้ม 205.92 บันทึกผิด
1297 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.รอบเวียง 34.29 บันทึกถกู
1298 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.ริมกก 215.74 บันทึกผิด
1299 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.ห้วยชมภู 28.96 บันทึกถกู
1300 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลจันจว้า 33.40 บันทึกถกู
1301 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลทา่ข้าวเปลือก 33.42 บันทึกถกู
1302 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลป่าซาง 35.24 บันทึกถกู
1303 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ค า 32.74 บันทึกถกู
1304 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลแม่จนั 34.08 บันทึกถกู
1305 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ไร่ 30.59 บันทึกถกู
1306 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลสันทราย 39.18 บันทึกถกู
1307 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลสายน  าค า 34.72 บันทึกถกู
1308 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.จอมสวรรค์ 36.50 บันทึกถกู
1309 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 171.69 บันทึกผิด
1310 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.แม่จัน 176.30 บันทึกผิด
1311 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.ศรีค  า 29.75 บันทึกถกู
1312 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.สันทราย 219.02 บันทึกผิด
1313 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.เทอดไทย 15.32 บันทึกถกู
1314 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.แม่ฟา้หลวง 26.02 บันทึกถกู
1315 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก 22.70 บันทึกถกู
1316 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน 21.24 บันทึกถกู
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1317 เชยีงราย อ.แม่ลาว เทศบาลต าบลดงมะดะ 26.55 บันทึกถกู
1318 เชยีงราย อ.แม่ลาว เทศบาลต าบลปา่กอ่ด า 36.47 บันทึกถกู
1319 เชยีงราย อ.แม่ลาว เทศบาลต าบลแม่ลาว 36.21 บันทึกถกู
1320 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.จอมหมอกแกว้ 199.83 บันทึกผิด
1321 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.บัวสลี 34.05 บันทึกถกู
1322 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.ป่ากอ่ด า 31.55 บันทึกถกู
1323 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ 34.85 บันทึกถกู
1324 เชยีงราย อ.แม่สรวย เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 35.03 บันทึกถกู
1325 เชยีงราย อ.แม่สรวย เทศบาลต าบลแม่สรวย 37.20 บันทึกถกู
1326 เชยีงราย อ.แม่สรวย เทศบาลต าบลเวียงสรวย 25.84 บันทึกถกู
1327 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.เจดีย์หลวง 197.99 บันทึกผิด
1328 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.ท่ากอ๊ 22.96 บันทึกถกู
1329 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.ป่าแดด 21.36 บันทึกถกู
1330 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.แม่พริก 194.72 บันทึกผิด
1331 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 13.35 บันทึกถกู
1332 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.ศรีถอ้ย 27.40 บันทึกถกู
1333 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สาย 216.60 บันทึกผิด
1334 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ 33.84 บันทึกถกู
1335 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลเวียงพางค า 280.77 บันทึกผิด
1336 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 32.92 บันทึกถกู
1337 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.เกาะชา้ง 32.04 บันทึกถกู
1338 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.บ้านด้าย 210.86 บันทึกผิด
1339 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.โป่งงาม 267.18 บันทึกผิด
1340 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.โป่งผา 301.18 บันทึกผิด
1341 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.ศรีเมืองชมุ 36.96 บันทึกถกู
1342 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.ห้วยไคร้ 26.28 บันทึกถกู
1343 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ เทศบาลต าบลทา่ข้าม 29.80 บันทึกถกู
1344 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ เทศบาลต าบลม่วงยาย 31.22 บันทึกถกู
1345 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ เทศบาลต าบลหล่ายงาว 32.24 บันทึกถกู
1346 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ อบต.ปอ 451.30 บันทึกผิด
1347 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลดอนศิลา 30.19 บันทึกถกู
1348 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลเมืองชุม 254.02 บันทึกผิด
1349 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลเวียงชัย 268.17 บันทึกผิด
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1350 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลเวียงเหนือ 38.54 บันทึกถกู
1351 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 230.97 บันทึกผิด
1352 เชยีงราย อ.เวียงชยั อบต.ผางาม 30.06 บันทึกถกู
1353 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 35.65 บันทึกถกู
1354 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง อบต.ดงมหาวัน 190.24 บันทึกผิด
1355 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง อบต.ทุ่งกอ่ 36.59 บันทึกถกู
1356 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง อบต.ป่าซาง 304.26 บันทึกผิด
1357 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลป่างิ ว 32.66 บันทึกถกู
1358 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลแม่ขะจาน 33.49 บันทึกถกู
1359 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 30.83 บันทึกถกู
1360 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียงปา่เปา้ 24.38 บันทึกถกู
1361 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.บ้านโป่ง 30.10 บันทึกถกู
1362 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดีย์ 31.64 บันทึกถกู
1363 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดีย์ใหม่ 23.69 บันทึกถกู
1364 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.เวียง 32.91 บันทึกถกู
1365 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.สันสลี 159.21 บันทึกผิด
1366 เชยีงใหม่ อ.กลัยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง 174.66 บันทึกผิด
1367 เชยีงใหม่ อ.กลัยาณิวัฒนา อบต.บ้านจันทร์ 28.14 บันทึกถกู
1368 เชยีงใหม่ อ.กลัยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด 29.72 บันทึกถกู
1369 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลจอมทอง 177.70 บันทึกผิด
1370 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแกว้ 323.01 บันทึกผิด
1371 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลบา้นแปะ 28.43 บันทึกถกู
1372 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลบา้นหลวง 317.07 บันทึกผิด
1373 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย 141.38 บันทึกผิด
1374 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ 191.69 บันทึกผิด
1375 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง อบต.ขว่งเปา 36.65 บันทึกถกู
1376 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลเชียงดาว 31.82 บันทึกถกู
1377 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง 45,160,000.00 บันทึกผิด
1378 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลปิงโค้ง 21.96 บันทึกถกู
1379 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า 37.06 บันทึกถกู
1380 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลเมืองงาย 36.61 บันทึกถกู
1381 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ 184.38 บันทึกผิด
1382 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลแม่นะ 199.80 บันทึกผิด
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1383 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว อบต.เชยีงดาว 29.11 บันทึกถกู
1384 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว อบต.เมืองคอง 34.50 บันทึกถกู
1385 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ 273.67 บันทึกผิด
1386 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบวั 294.19 บันทึกผิด
1387 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ อบต.แม่ทะลบ 242.89 บันทึกผิด
1388 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น 100.00 บันทึกผิด
1389 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า เทศบาลต าบลท่าเด่ือ-มืดกา 38.49 บันทึกถกู
1390 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า 25.47 บันทึกถกู
1391 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ท่าเด่ือ 60,654,381.35 บันทึกผิด
1392 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.บงตัน 38,426,626.32 บันทึกผิด
1393 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.บ้านแอน่ 36.57 บันทึกถกู
1394 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง 25.23 บันทึกถกู
1395 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลเชิงดอย 144.42 บันทึกผิด
1396 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลดอยสะเกด็ 37.98 บันทึกถกู
1397 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลตลาดขวัญ 35.74 บันทึกถกู
1398 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 36.70 บันทึกถกู
1399 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลปา่ปอ้ง 42,541,877.16 บันทึกผิด
1400 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลปา่เมี่ยง 31.58 บันทึกถกู
1401 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลแม่คือ 279.48 บันทึกผิด
1402 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลแม่โป่ง 35.82 บันทึกถกู
1403 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 30.00 บันทึกถกู
1404 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลลวงเหนือ 35.05 บันทึกถกู
1405 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลสง่าบ้าน 36.08 บันทึกถกู
1406 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลสันปูเลย 225.22 บันทึกผิด
1407 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ 38.05 บันทึกถกู
1408 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ อบต.เทพเสด็จ 183.04 บันทึกผิด
1409 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ เทศบาลต าบลยางคราม 204.53 บันทึกผิด
1410 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสองแคว 33.89 บันทึกถกู
1411 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสันติสุข 35.71 บันทึกถกู
1412 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 29.19 บันทึกถกู
1413 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลบา้นแม่ข่า 37.16 บันทึกถกู
1414 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลแม่ข่า 32.00 บันทึกถกู
1415 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง 31.82 บันทึกถกู
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1416 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลสันทราย 26.73 บันทึกถกู
1417 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.โป่งน  าร้อน 32.51 บันทึกถกู
1418 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.ม่อนปิ่น 275.43 บันทึกผิด
1419 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่คะ 25.36 บันทึกถกู
1420 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่งอน 23.75 บันทึกถกู
1421 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่สูน 31.21 บันทึกถกู
1422 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.เวียง 35.17 บันทึกถกู
1423 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลน  าแพร่ 34.61 บันทึกถกู
1424 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลบา้นโปง่ 33.56 บันทึกถกู
1425 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลป่าตุ้ม 31.82 บันทึกถกู
1426 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลปา่ไหน่ 41,511,594.62 บันทึกผิด
1427 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 164.89 บันทึกผิด
1428 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลเวียงพร้าว 35.58 บันทึกถกู
1429 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.เขือ่นผาก 30.13 บันทึกถกู
1430 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.แม่แวน 76.30 บันทึกผิด
1431 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.สันทราย 24.63 บันทึกถกู
1432 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.โหล่งขอด 25.94 บันทึกถกู
1433 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลช้างเผือก 35.10 บันทึกถกู
1434 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลท่าศาลา 28.28 บันทึกถกู
1435 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลปา่แดด 268.22 บันทึกผิด
1436 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลฟา้ฮ่าม 383.99 บันทึกผิด
1437 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลสันผีเสื อ 33.17 บันทึกถกู
1438 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ 35.24 บันทึกถกู
1439 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปา่คร่ัง 267,501,287.43 บันทึกผิด
1440 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลหนองหอย 346.15 บันทึกผิด
1441 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 298.89 บันทึกผิด
1442 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหยีะ 420.45 บันทึกผิด
1443 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ อบจ.เชยีงใหม่ 16.28 บันทึกถกู
1444 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ อบต.ชา้งเผือก 37.55 บันทึกถกู
1445 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม เทศบาลต าบลทา่ผา 31.26 บันทึกถกู
1446 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม เทศบาลต าบลแม่แจม่ 37.54 บันทึกถกู
1447 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.กองแขก 29.13 บันทึกถกู
1448 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.ชา่งเค่ิง 406.93 บันทึกผิด
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1449 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ 151.73 บันทึกผิด
1450 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.ปางหินฝน 30.93 บันทึกถกู
1451 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร 370.35 บันทึกผิด
1452 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก 767.88 บันทึกผิด
1453 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลจอมแจง้ 33.39 บันทึกถกู
1454 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลแม่แตง 36.56 บันทึกถกู
1455 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลแม่หอพระ 173.82 บันทึกผิด
1456 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลสันมหาพน 96,722,621.90 บันทึกผิด
1457 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลอนิทขิล 32.56 บันทึกถกู
1458 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 30.70 บันทึกถกู
1459 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.กืด๊ชา้ง 31.03 บันทึกถกู
1460 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.บ้านชา้ง 34.31 บันทึกถกู
1461 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.บ้านเป้า 197.44 บันทึกผิด
1462 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.ป่าแป๋ 212.27 บันทึกผิด
1463 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.เมืองกา๋ย 225.65 บันทึกผิด
1464 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.สบเปิง 27.89 บันทึกถกู
1465 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.สันป่ายาง 209.49 บันทึกผิด
1466 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลขี เหล็ก 208.34 บันทึกผิด
1467 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลแม่ริม 33.64 บันทึกถกู
1468 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม 30.91 บันทึกถกู
1469 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลริมเหนือ 292.10 บันทึกผิด
1470 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลสันโป่ง 192.22 บันทึกผิด
1471 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลเหมืองแกว้ 252.30 บันทึกผิด
1472 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.ดอนแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
1473 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.โป่งแยง 231.98 บันทึกผิด
1474 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.แม่สา 38.05 บันทึกถกู
1475 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.สะลวง 180.82 บันทึกผิด
1476 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.ห้วยทราย 248.38 บันทึกผิด
1477 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง 253.10 บันทึกผิด
1478 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ดอนเปา 36.13 บันทึกถกู
1479 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ทุ่งปี้ 207.63 บันทึกผิด
1480 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ทุ่งรวงทอง 253.65 บันทึกผิด
1481 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.บ้านกาด 204.16 บันทึกผิด
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1482 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.แม่วิน 387.42 บันทึกผิด
1483 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ทาเหนือ 35.52 บันทึกถกู
1484 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.บ้านสหกรณ์ 35.51 บันทึกถกู
1485 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.แม่ทา 34.17 บันทึกถกู
1486 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ห้วยแกว้ 29.25 บันทึกถกู
1487 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ออนกลาง 35.15 บันทึกถกู
1488 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ออนเหนือ 36.27 บันทึกถกู
1489 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย 34.36 บันทึกถกู
1490 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.ดอยลาง 30.82 บันทึกถกู
1491 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.ท่าตอน 29.95 บันทึกถกู
1492 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.บ้านหลวง 272.75 บันทึกผิด
1493 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.แม่นาวาง 26.66 บันทึกถกู
1494 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.แม่สาว 29.57 บันทึกถกู
1495 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.สันต้นหมื อ 31.17 บันทึกถกู
1496 เชยีงใหม่ อ.เวียงแหง เทศบาลต าบลแสนไห 248.61 บันทึกผิด
1497 เชยีงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 218.00 บันทึกผิด
1498 เชยีงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เมืองแหง 26.91 บันทึกถกู
1499 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ 194.80 บันทึกผิด
1500 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.บ่อแกว้ 208.15 บันทึกผิด
1501 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.แม่สาบ 243.43 บันทึกผิด
1502 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.ยั งเมิน 264.33 บันทึกผิด
1503 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ 217.03 บันทึกผิด
1504 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลบวกค้าง 210.11 บันทึกผิด
1505 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลแม่ปคูา 167.93 บันทึกผิด
1506 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลสันกลาง 231.15 บันทึกผิด
1507 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง 257.48 บันทึกผิด
1508 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลหว้ยทราย 0.00 ยังไม่บันทึก
1509 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลออนใต้ 22.35 บันทึกถกู
1510 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 292.32 บันทึกผิด
1511 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง อบต.แชช่า้ง 34.61 บันทึกถกู
1512 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง 269.01 บันทึกผิด
1513 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง อบต.สันก าแพง 0.00 ยังไม่บันทึก
1514 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 97,322,815.53 บันทึกผิด



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

1515 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลป่าไผ่ 35.26 บันทึกถกู
1516 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลเมืองเล็น 38.74 บันทึกถกู
1517 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลแม่แฝก 0.00 ยังไม่บันทึก
1518 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
1519 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 27.49 บันทึกถกู
1520 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันป่าเปา 296.82 บันทึกผิด
1521 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันพระเนตร 37.77 บันทึกถกู
1522 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลหนองจอ๊ม 20.41 บันทึกถกู
1523 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลหนองหาร 37.11 บันทึกถกู
1524 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลหนองแหย่ง 28.99 บันทึกถกู
1525 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 24.91 บันทึกถกู
1526 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุ่งต้อม 85.53 บันทึกผิด
1527 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก 37.10 บันทึกถกู
1528 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง 31.64 บันทึกถกู
1529 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลบา้นแม 202.92 บันทึกผิด
1530 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลยุหว่า 32.11 บันทึกถกู
1531 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลสันปา่ตอง 84,814,216.48 บันทึกผิด
1532 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.ท่าวังพร้าว 229.19 บันทึกผิด
1533 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.น  าบ่อหลวง 183.22 บันทึกผิด
1534 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.บ้านกลาง 2,611.12 บันทึกผิด
1535 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.มะขามหลวง 34.75 บันทึกถกู
1536 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.มะขนุหวาน 35.17 บันทึกถกู
1537 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.แม่กา๊ 38.71 บันทึกถกู
1538 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.สันกลาง 286.73 บันทึกผิด
1539 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลขวัมุง 38.67 บันทึกถกู
1540 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลชมภู 36.06 บันทึกถกู
1541 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลไชยสถาน 35.38 บันทึกถกู
1542 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลดอนแกว้ 208.14 บันทึกผิด
1543 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลทา่กว้าง 241.14 บันทึกผิด
1544 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลท่าวังตาล 100.00 บันทึกผิด
1545 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลป่าบง 35.42 บันทึกถกู
1546 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลยางเนิ ง 30.16 บันทึกถกู
1547 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ์ 231.75 บันทึกผิด
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1548 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลสารภี 30.57 บันทึกถกู
1549 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลหนองผึ ง 34.06 บันทึกถกู
1550 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลหนองแฝก 32.16 บันทึกถกู
1551 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา 28.38 บันทึกถกู
1552 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลบา้นปง 34.81 บันทึกถกู
1553 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลบ้านแหวน 39.78 บันทึกถกู
1554 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 34.55 บันทึกถกู
1555 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลสันผักหวาน 33.92 บันทึกถกู
1556 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหนองแก๋ว 46.63 บันทึกผิด
1557 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหนองควาย 236.79 บันทึกผิด
1558 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
1559 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหางดง 31.03 บันทึกถกู
1560 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหารแกว้ 36.68 บันทึกถกู
1561 เชยีงใหม่ อ.หางดง อบต.ขนุคง 37.77 บันทึกถกู
1562 เชยีงใหม่ อ.หางดง อบต.สบแม่ขา่ 33.23 บันทึกถกู
1563 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย เทศบาลต าบลอมก๋อย 0.00 ยังไม่บันทึก
1564 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.นาเกยีน 20.13 บันทึกถกู
1565 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.ม่อนจอง 54,184,042.55 บันทึกผิด
1566 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.แม่ต่ืน 280.39 บันทึกผิด
1567 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.ยางเปียง 23.45 บันทึกถกู
1568 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.สบโขง 273.37 บันทึกผิด
1569 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย 70.34 บันทึกผิด
1570 เชยีงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลต าบลทา่ข้าม 122.63 บันทึกผิด
1571 เชยีงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลต าบลบอ่หลวง 258.39 บันทึกผิด
1572 เชยีงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลต าบลบา้นตาล 285.38 บันทึกผิด
1573 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.นาคอเรือ 182.54 บันทึกผิด
1574 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.บ่อสลี 29.11 บันทึกถกู
1575 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.หางดง 182.30 บันทึกผิด
1576 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.ฮอด 176.71 บันทึกผิด
1577 ตรัง อ.กนัตัง เทศบาลเมืองกนัตัง 28.72 บันทึกถกู
1578 ตรัง อ.กนัตัง อบต.กนัตังใต้ 38.50 บันทึกถกู
1579 ตรัง อ.กนัตัง อบต.เกาะลิบง 31.08 บันทึกถกู
1580 ตรัง อ.กนัตัง อบต.คลองชล้ีอม 30.21 บันทึกถกู
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1581 ตรัง อ.กนัตัง อบต.คลองลุ 38.97 บันทึกถกู
1582 ตรัง อ.กนัตัง อบต.ควนธานี 38.44 บันทึกถกู
1583 ตรัง อ.กนัตัง อบต.โคกยาง 32.97 บันทึกถกู
1584 ตรัง อ.กนัตัง อบต.นาเกลือ 23.73 บันทึกถกู
1585 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บ่อน  าร้อน 30.99 บันทึกถกู
1586 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บางเป้า 34.43 บันทึกถกู
1587 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บางสัก 28.80 บันทึกถกู
1588 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บางหมาก 34.46 บันทึกถกู
1589 ตรัง อ.กนัตัง อบต.ย่านซ่ือ 36.00 บันทึกถกู
1590 ตรัง อ.กนัตัง อบต.วังวน 36.68 บันทึกถกู
1591 ตรัง อ.นาโยง เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ 94.60 บันทึกผิด
1592 ตรัง อ.นาโยง อบต.โคกสะบ้า 29.57 บันทึกถกู
1593 ตรัง อ.นาโยง อบต.ชอ่ง 28.41 บันทึกถกู
1594 ตรัง อ.นาโยง อบต.นาขา้วเสีย 30.64 บันทึกถกู
1595 ตรัง อ.นาโยง อบต.นาโยงเหนือ 34.09 บันทึกถกู
1596 ตรัง อ.นาโยง อบต.นาหมืน่ศรี 28.51 บันทึกถกู
1597 ตรัง อ.นาโยง อบต.ละมอ 640.51 บันทึกผิด
1598 ตรัง อ.ปะเหลียน เทศบาลต าบลทา่ข้าม 24.88 บันทึกถกู
1599 ตรัง อ.ปะเหลียน เทศบาลต าบลทา่พญา 36.16 บันทึกถกู
1600 ตรัง อ.ปะเหลียน เทศบาลต าบลทุ่งยาว 31.16 บันทึกถกู
1601 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร 190.11 บันทึกผิด
1602 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ท่าขา้ม 37.50 บันทึกถกู
1603 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ทุ่งยาว 37.97 บันทึกถกู
1604 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.บางด้วน 31.43 บันทึกถกู
1605 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.บ้านนา 27.51 บันทึกถกู
1606 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ปะเหลียน 24.83 บันทึกถกู
1607 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ลิพงั 34.87 บันทึกถกู
1608 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.สุโสะ 32.56 บันทึกถกู
1609 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.แหลมสอม 38.84 บันทึกถกู
1610 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลต าบลคลองเต็ง 39.84 บันทึกถกู
1611 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลต าบลโคกหล่อ 39.76 บันทึกถกู
1612 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลต าบลนาตาล่วง 38.01 บันทึกถกู
1613 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง 29.81 บันทึกถกู
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1614 ตรัง อ.เมืองตรัง อบจ.ตรัง 17.35 บันทึกถกู
1615 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.ควนปริง 93.84 บันทึกผิด
1616 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาโต๊ะหมิง 34.58 บันทึกถกู
1617 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาท่ามใต้ 32.40 บันทึกถกู
1618 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาท่ามเหนือ 32.24 บันทึกถกู
1619 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาบินหลา 2.66 บันทึกผิด
1620 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาพละ 33.59 บันทึกถกู
1621 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาโยงใต้ 30.56 บันทึกถกู
1622 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.น  าผุด 33.45 บันทึกถกู
1623 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.บางรัก 38.66 บันทึกถกู
1624 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.บ้านควน 31.89 บันทึกถกู
1625 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.บ้านโพธ์ิ 32.19 บันทึกถกู
1626 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.หนองตรุด 33.62 บันทึกถกู
1627 ตรัง อ.ย่านตาขาว เทศบาลต าบลควนโพธ์ิ 27.27 บันทึกถกู
1628 ตรัง อ.ย่านตาขาว เทศบาลต าบลทุ่งกระบอื 32.20 บันทึกถกู
1629 ตรัง อ.ย่านตาขาว เทศบาลต าบลย่านตาขาว 31.01 บันทึกถกู
1630 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.เกาะเปียะ 33.82 บันทึกถกู
1631 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.ทุ่งค่าย 24.31 บันทึกถกู
1632 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.นาชมุเห็ด 34.19 บันทึกถกู
1633 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.ในควน 36.83 บันทึกถกู
1634 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.โพรงจระเข ้ 22.92 บันทึกถกู
1635 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.หนองบ่อ 35.57 บันทึกถกู
1636 ตรัง อ.รัษฎา เทศบาลต าบลคลองปาง 34.47 บันทึกถกู
1637 ตรัง อ.รัษฎา อบต.เขาไพร 29.61 บันทึกถกู
1638 ตรัง อ.รัษฎา อบต.คลองปาง 34.22 บันทึกถกู
1639 ตรัง อ.รัษฎา อบต.ควนเมา 29.55 บันทึกถกู
1640 ตรัง อ.รัษฎา อบต.หนองบัว 36.11 บันทึกถกู
1641 ตรัง อ.รัษฎา อบต.หนองปรือ 30.55 บันทึกถกู
1642 ตรัง อ.วังวิเศษ เทศบาลต าบลวังวิเศษ 36.01 บันทึกถกู
1643 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.เขาวิเศษ 18.94 บันทึกถกู
1644 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.ท่าสะบ้า 34.51 บันทึกถกู
1645 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.วังมะปราง 23.94 บันทึกถกู
1646 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ 27.62 บันทึกถกู
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1647 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.อา่วตง 27.35 บันทึกถกู
1648 ตรัง อ.สิเกา เทศบาลต าบลควนกุน 30.23 บันทึกถกู
1649 ตรัง อ.สิเกา เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร 41.52 บันทึกผิด
1650 ตรัง อ.สิเกา เทศบาลต าบลสิเกา 37.55 บันทึกถกู
1651 ตรัง อ.สิเกา อบต.กะลาเส 23.80 บันทึกถกู
1652 ตรัง อ.สิเกา อบต.เขาไม้แกว้ 29.45 บันทึกถกู
1653 ตรัง อ.สิเกา อบต.บ่อหิน 26.66 บันทึกถกู
1654 ตรัง อ.สิเกา อบต.ไม้ฝาด 20.79 บันทึกถกู
1655 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลท่างิ ว 36.70 บันทึกถกู
1656 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลนาวง 39.04 บันทึกถกู
1657 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลล าภูรา 38.95 บันทึกถกู
1658 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลห้วยนาง 35.58 บันทึกถกู
1659 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลหว้ยยอด 35.90 บันทึกถกู
1660 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.เขากอบ 36.82 บันทึกถกู
1661 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.เขาขาว 36.47 บันทึกถกู
1662 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.เขาปูน 27.47 บันทึกถกู
1663 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ทุ่งต่อ 34.52 บันทึกถกู
1664 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.นาวง 36.27 บันทึกถกู
1665 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ในเตา 32.20 บันทึกถกู
1666 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.บางกุง้ 27.26 บันทึกถกู
1667 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.บางดี 26.72 บันทึกถกู
1668 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ปากคม 30.36 บันทึกถกู
1669 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ปากแจ่ม 35.28 บันทึกถกู
1670 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ล าภูรา 35.53 บันทึกถกู
1671 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.วังคีรี 32.21 บันทึกถกู
1672 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.หนองชา้งแล่น 35.90 บันทึกถกู
1673 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด 32.11 บันทึกถกู
1674 ตรัง อ.หาดส าราญ อบต.ตะเสะ 31.80 บันทึกถกู
1675 ตรัง อ.หาดส าราญ อบต.บ้าหวี 33.49 บันทึกถกู
1676 ตรัง อ.หาดส าราญ อบต.หาดส าราญ 26.99 บันทึกถกู
1677 ตราด อ.เกาะกดู อบต.เกาะกดู 238.91 บันทึกผิด
1678 ตราด อ.เกาะกดู อบต.เกาะหมาก 347.97 บันทึกผิด
1679 ตราด อ.เกาะชา้ง เทศบาลต าบลเกาะช้าง 175.96 บันทึกผิด
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1680 ตราด อ.เกาะชา้ง อบต.เกาะชา้งใต้ 36.12 บันทึกถกู
1681 ตราด อ.เขาสมิง เทศบาลต าบลเขาสมิง 154.17 บันทึกผิด
1682 ตราด อ.เขาสมิง เทศบาลต าบลแสนตุ้ง 33.61 บันทึกถกู
1683 ตราด อ.เขาสมิง อบต.เขาสมิง 36.28 บันทึกถกู
1684 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ท่าโสม 266.75 บันทึกผิด
1685 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ทุ่งนนทรี 289.33 บันทึกผิด
1686 ตราด อ.เขาสมิง อบต.เทพนิมิต 26.97 บันทึกถกู
1687 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ประณีต 163.23 บันทึกผิด
1688 ตราด อ.เขาสมิง อบต.วังตะเคียน 34.26 บันทึกถกู
1689 ตราด อ.เขาสมิง อบต.สะตอ 343.29 บันทึกผิด
1690 ตราด อ.เขาสมิง อบต.แสนตุ้ง 182.75 บันทึกผิด
1691 ตราด อ.คลองใหญ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 170.13 บันทึกผิด
1692 ตราด อ.คลองใหญ่ เทศบาลต าบลหาดเล็ก 185.01 บันทึกผิด
1693 ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ 15.05 บันทึกถกู
1694 ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 196.32 บันทึกผิด
1695 ตราด อ.บ่อไร่ เทศบาลต าบลบอ่พลอย 128,424,657.53 บันทึกผิด
1696 ตราด อ.บ่อไร่ เทศบาลต าบลหนองบอน 46.36 บันทึกผิด
1697 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.ชา้งทูน 254.70 บันทึกผิด
1698 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.ด่านชมุพล 164.63 บันทึกผิด
1699 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.นนทรีย์ 165.70 บันทึกผิด
1700 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.บ่อพลอย 164.30 บันทึกผิด
1701 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลช าราก 130.38 บันทึกผิด
1702 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลตะกาง 146.98 บันทึกผิด
1703 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลทา่พริกเนินทราย 37.92 บันทึกถกู
1704 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลหนองเสม็ด 37.80 บันทึกถกู
1705 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลเมืองตราด 0.00 ยังไม่บันทึก
1706 ตราด อ.เมืองตราด อบจ.ตราด 0.00 ยังไม่บันทึก
1707 ตราด อ.เมืองตราด อบต.ท่ากุม่ 82,171,174.76 บันทึกผิด
1708 ตราด อ.เมืองตราด อบต.เนินทราย 35.04 บันทึกถกู
1709 ตราด อ.เมืองตราด อบต.วังกระแจะ 242.13 บันทึกผิด
1710 ตราด อ.เมืองตราด อบต.หนองคันทรง 0.00 ยังไม่บันทึก
1711 ตราด อ.เมืองตราด อบต.หนองโสน 236.60 บันทึกผิด
1712 ตราด อ.เมืองตราด อบต.ห้วงน  าขาว 195.90 บันทึกผิด
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1713 ตราด อ.เมืองตราด อบต.ห้วยแร้ง 213.51 บันทึกผิด
1714 ตราด อ.เมืองตราด อบต.แหลมกลัด 262.35 บันทึกผิด
1715 ตราด อ.เมืองตราด อบต.อา่วใหญ่ 284.87 บันทึกผิด
1716 ตราด อ.แหลมงอบ เทศบาลต าบลน  าเชี่ยว 163.20 บันทึกผิด
1717 ตราด อ.แหลมงอบ เทศบาลต าบลแหลมงอบ 0.00 ยังไม่บันทึก
1718 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.คลองใหญ่ 233.74 บันทึกผิด
1719 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.บางปิด 36.93 บันทึกถกู
1720 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ 194.63 บันทึกผิด
1721 ตาก อ.ท่าสองยาง เทศบาลต าบลแม่ต้าน 131.63 บันทึกผิด
1722 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.ท่าสองยาง 264.76 บันทึกผิด
1723 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่ต้าน 405.69 บันทึกผิด
1724 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่วะหลวง 191.71 บันทึกผิด
1725 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่สอง 354.42 บันทึกผิด
1726 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่หละ 0.00 ยังไม่บันทึก
1727 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่อสุุ 273.87 บันทึกผิด
1728 ตาก อ.บ้านตาก เทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ 35.69 บันทึกถกู
1729 ตาก อ.บ้านตาก เทศบาลต าบลบา้นตาก 246.81 บันทึกผิด
1730 ตาก อ.บ้านตาก อบต.เกาะตะเภา 0.00 ยังไม่บันทึก
1731 ตาก อ.บ้านตาก อบต.ตากตก 143.70 บันทึกผิด
1732 ตาก อ.บ้านตาก อบต.ตากออก 184.63 บันทึกผิด
1733 ตาก อ.บ้านตาก อบต.ท้องฟา้ 207.41 บันทึกผิด
1734 ตาก อ.บ้านตาก อบต.แม่สลิด 21.21 บันทึกถกู
1735 ตาก อ.บ้านตาก อบต.สมอโคน 0.00 ยังไม่บันทึก
1736 ตาก อ.พบพระ เทศบาลต าบลพบพระ 36.90 บันทึกถกู
1737 ตาก อ.พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ 99,346,549.19 บันทึกผิด
1738 ตาก อ.พบพระ อบต.ชอ่งแคบ 81.65 บันทึกผิด
1739 ตาก อ.พบพระ อบต.พบพระ 18.90 บันทึกถกู
1740 ตาก อ.พบพระ อบต.รวมไทยพัฒนา 24.83 บันทึกถกู
1741 ตาก อ.พบพระ อบต.วาเล่ย์ 43.71 บันทึกผิด
1742 ตาก อ.เมืองตาก เทศบาลต าบลไม้งาม 200.40 บันทึกผิด
1743 ตาก อ.เมืองตาก เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 161.31 บันทึกผิด
1744 ตาก อ.เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 20.14 บันทึกถกู
1745 ตาก อ.เมืองตาก อบจ.ตาก 443.81 บันทึกผิด
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1746 ตาก อ.เมืองตาก อบต.ตลุกกลางทุ่ง 47,620,111.73 บันทึกผิด
1747 ตาก อ.เมืองตาก อบต.น  ารึม 33.65 บันทึกถกู
1748 ตาก อ.เมืองตาก อบต.ป่ามะม่วง 31.14 บันทึกถกู
1749 ตาก อ.เมืองตาก อบต.โป่งแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
1750 ตาก อ.เมืองตาก อบต.แม่ท้อ 328.98 บันทึกผิด
1751 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังประจบ 31.81 บันทึกถกู
1752 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังหิน 32.06 บันทึกถกู
1753 ตาก อ.เมืองตาก อบต.หนองบวัเหนือ 36.22 บันทึกถกู
1754 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 117.37 บันทึกผิด
1755 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลต าบลแม่จะเรา 36.95 บันทึกถกู
1756 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลต าบลแม่ระมาด 283.16 บันทึกผิด
1757 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.ขะเนจื อ 64.69 บันทึกผิด
1758 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.พระธาตุ 30.72 บันทึกถกู
1759 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน 132.35 บันทึกผิด
1760 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.แม่ระมาด 165.11 บันทึกผิด
1761 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.สามหมืน่ 273.12 บันทึกผิด
1762 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลต าบลท่าสายลวด 302.56 บันทึกผิด
1763 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลต าบลแม่ก ุ 27.22 บันทึกถกู
1764 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลต าบลแม่ตาว 212.74 บันทึกผิด
1765 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 0.00 ยังไม่บันทึก
1766 ตาก อ.แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา 240.04 บันทึกผิด
1767 ตาก อ.แม่สอด อบต.ท่าสายลวด 0.00 ยังไม่บันทึก
1768 ตาก อ.แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
1769 ตาก อ.แม่สอด อบต.พะวอ 164.46 บันทึกผิด
1770 ตาก อ.แม่สอด อบต.มหาวัน 13.89 บันทึกถกู
1771 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่กาษา 19.05 บันทึกถกู
1772 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ก ุ 21.47 บันทึกถกู
1773 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ปะ 251.40 บันทึกผิด
1774 ตาก อ.วังเจ้า เทศบาลต าบลวังเจา้ 38.64 บันทึกถกู
1775 ตาก อ.วังเจ้า อบต.เชยีงทอง 237.85 บันทึกผิด
1776 ตาก อ.วังเจ้า อบต.นาโบสถ ์ 24.40 บันทึกถกู
1777 ตาก อ.วังเจ้า อบต.ประดาง 34.82 บันทึกถกู
1778 ตาก อ.สามเงา เทศบาลต าบลสามเงา 39.41 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

1779 ตาก อ.สามเงา อบต.บ้านนา 31.06 บันทึกถกู
1780 ตาก อ.สามเงา อบต.ยกกระบัตร 0.00 ยังไม่บันทึก
1781 ตาก อ.สามเงา อบต.ย่านรี 38.49 บันทึกถกู
1782 ตาก อ.สามเงา อบต.วังจันทร์ 165.09 บันทึกผิด
1783 ตาก อ.สามเงา อบต.วังหมัน 199.10 บันทึกผิด
1784 ตาก อ.สามเงา อบต.สามเงา 0.00 ยังไม่บันทึก
1785 ตาก อ.อุม้ผาง เทศบาลต าบลแม่กลอง 177.55 บันทึกผิด
1786 ตาก อ.อุม้ผาง เทศบาลต าบลแม่จนั 15.74 บันทึกถกู
1787 ตาก อ.อุม้ผาง เทศบาลต าบลอุ้มผาง 34.36 บันทึกถกู
1788 ตาก อ.อุม้ผาง อบต.โมโกร 9.13 บันทึกผิด
1789 ตาก อ.อุม้ผาง อบต.อุม้ผาง 0.00 ยังไม่บันทึก
1790 นครนายก อ.บ้านนา เทศบาลต าบลบา้นนา 35.53 บันทึกถกู
1791 นครนายก อ.บ้านนา เทศบาลต าบลพกิุลออก 43.10 บันทึกผิด
1792 นครนายก อ.บ้านนา อบต.เขาเพิ่ม 33.60 บันทึกถกู
1793 นครนายก อ.บ้านนา อบต.ทองหลาง 36.91 บันทึกถกู
1794 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บางออ้ 35.84 บันทึกถกู
1795 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บ้านนา 33.88 บันทึกถกู
1796 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บ้านพร้าว 27.48 บันทึกถกู
1797 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บ้านพริก 42.45 บันทึกผิด
1798 นครนายก อ.บ้านนา อบต.ป่าขะ 37.84 บันทึกถกู
1799 นครนายก อ.บ้านนา อบต.ศรีกะอาง 30.19 บันทึกถกู
1800 นครนายก อ.บ้านนา อบต.อาษา 30.87 บันทึกถกู
1801 นครนายก อ.ปากพลี เทศบาลต าบลเกาะหวาย 28.99 บันทึกถกู
1802 นครนายก อ.ปากพลี อบต.เกาะโพธ์ิ 35.84 บันทึกถกู
1803 นครนายก อ.ปากพลี อบต.เกาะหวาย 25.69 บันทึกถกู
1804 นครนายก อ.ปากพลี อบต.โคกกรวด 76.77 บันทึกผิด
1805 นครนายก อ.ปากพลี อบต.ท่าเรือ 38.21 บันทึกถกู
1806 นครนายก อ.ปากพลี อบต.นาหินลาด 34.81 บันทึกถกู
1807 นครนายก อ.ปากพลี อบต.ปากพลี 34.46 บันทึกถกู
1808 นครนายก อ.ปากพลี อบต.หนองแสง 35.58 บันทึกถกู
1809 นครนายก อ.เมืองนครนายก เทศบาลต าบลท่าช้าง 36.66 บันทึกถกู
1810 นครนายก อ.เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก 25.76 บันทึกถกู
1811 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบจ.นครนายก 29.36 บันทึกถกู
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1812 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.เขาพระ 35.09 บันทึกถกู
1813 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ดงละคร 28.48 บันทึกถกู
1814 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ดอนยอ 29.83 บันทึกถกู
1815 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ท่าชา้ง 34.84 บันทึกถกู
1816 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ท่าทราย 37.27 บันทึกถกู
1817 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.บ้านใหญ่ 36.16 บันทึกถกู
1818 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.พรหมณี 28.29 บันทึกถกู
1819 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.วังกระโจม 32.70 บันทึกถกู
1820 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ศรีจุฬา 29.93 บันทึกถกู
1821 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ศรีนาวา 34.87 บันทึกถกู
1822 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.สาริกา 32.32 บันทึกถกู
1823 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.หินตั ง 32.71 บันทึกถกู
1824 นครนายก อ.องครักษ ์ เทศบาลต าบลองครักษ์ 30.98 บันทึกถกู
1825 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.คลองใหญ่ 100.00 บันทึกผิด
1826 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.ชมุพล 27.88 บันทึกถกู
1827 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.ทรายมูล 36.72 บันทึกถกู
1828 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บางปลากด 0.00 ยังไม่บันทึก
1829 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บางลูกเสือ 36.92 บันทึกถกู
1830 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บางสมบูรณ์ 24.49 บันทึกถกู
1831 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บึงศาล 26.25 บันทึกถกู
1832 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.พระอาจารย์ 26.70 บันทึกถกู
1833 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.โพธ์ิแทน 30.87 บันทึกถกู
1834 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.ศีรษะกระบือ 23.93 บันทึกถกู
1835 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.องครักษ ์ 32.85 บันทึกถกู
1836 นครปฐม อ.ก าแพงแสน เทศบาลต าบลก าแพงแสน 58.29 บันทึกผิด
1837 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.กระตีบ 1,396.83 บันทึกผิด
1838 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ก าแพงแสน 220.74 บันทึกผิด
1839 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ดอนขอ่ย 309.64 บันทึกผิด
1840 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งกระพงัโหม 34.46 บันทึกถกู
1841 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งขวาง 28.57 บันทึกถกู
1842 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งบัว 257.73 บันทึกผิด
1843 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งลูกนก 23.63 บันทึกถกู
1844 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.รางพกิลุ 32.53 บันทึกถกู
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1845 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.วังน  าเขยีว 35.47 บันทึกถกู
1846 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.สระพฒันา 25.80 บันทึกถกู
1847 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.สระส่ีมุม 184.45 บันทึกผิด
1848 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.หนองกระทุ่ม 21.18 บันทึกถกู
1849 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ห้วยขวาง 0.00 ยังไม่บันทึก
1850 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ห้วยม่วง 35.07 บันทึกถกู
1851 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ห้วยหมอนทอง 196.05 บันทึกผิด
1852 นครปฐม อ.ดอนตูม เทศบาลต าบลสามง่าม 35.21 บันทึกถกู
1853 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ดอนพทุรา 83.84 บันทึกผิด
1854 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ดอนรวก 266.37 บันทึกผิด
1855 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.บ้านหลวง 34.83 บันทึกถกู
1856 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ล าเหย 22.57 บันทึกถกู
1857 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ห้วยด้วน 257.14 บันทึกผิด
1858 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ห้วยพระ 28.99 บันทึกถกู
1859 นครปฐม อ.นครชยัศรี เทศบาลต าบลขุนแก้ว 86.93 บันทึกผิด
1860 นครปฐม อ.นครชยัศรี เทศบาลต าบลนครชัยศรี 32.74 บันทึกถกู
1861 นครปฐม อ.นครชยัศรี เทศบาลต าบลห้วยพลู 21.81 บันทึกถกู
1862 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.โคกพระเจดีย์ 35.67 บันทึกถกู
1863 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.งิ วราย 218.45 บันทึกผิด
1864 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ดอนแฝก 316.51 บันทึกผิด
1865 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ท่ากระชบั 37.73 บันทึกถกู
1866 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ท่าต าหนัก 75.59 บันทึกผิด
1867 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ท่าพระยา 30.82 บันทึกถกู
1868 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ไทยยาวาส 206.73 บันทึกผิด
1869 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.นครชยัศรี 31.85 บันทึกถกู
1870 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางแกว้ 33.02 บันทึกถกู
1871 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางแกว้ฟา้ 29.16 บันทึกถกู
1872 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางพระ 27.57 บันทึกถกู
1873 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางระก า 287.73 บันทึกผิด
1874 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.พะเนียด 33.50 บันทึกถกู
1875 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ลานตากฟา้ 242.18 บันทึกผิด
1876 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.วัดแค 15.85 บันทึกถกู
1877 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.วัดละมุด 28.97 บันทึกถกู
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1878 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.วัดส าโรง 40.09 บันทึกผิด
1879 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ศรีมหาโพธ์ิ 29.56 บันทึกถกู
1880 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ศีรษะทอง 30.93 บันทึกถกู
1881 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.สัมปทวน 221.04 บันทึกผิด
1882 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ห้วยพลู 35.68 บันทึกถกู
1883 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.แหลมบัว 265.54 บันทึกผิด
1884 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลบางเลน 288.47 บันทึกผิด
1885 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลบางหลวง 32.90 บันทึกถกู
1886 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลรางกระทุม่ 181.89 บันทึกผิด
1887 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลล าพญา 35.08 บันทึกถกู
1888 นครปฐม อ.บางเลน อบต.คลองนกกระทุง 34.86 บันทึกถกู
1889 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ดอนตูม 77,463,865.55 บันทึกผิด
1890 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ไทรงาม 201.41 บันทึกผิด
1891 นครปฐม อ.บางเลน อบต.นราภิรมย์ 28.84 บันทึกถกู
1892 นครปฐม อ.บางเลน อบต.นิลเพชร 225.51 บันทึกผิด
1893 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บัวปากท่า 279.72 บันทึกผิด
1894 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางไทรป่า 37.08 บันทึกถกู
1895 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางปลา 0.00 ยังไม่บันทึก
1896 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางภาษ ี 196.79 บันทึกผิด
1897 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางระก า 198.66 บันทึกผิด
1898 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางเลน 74.47 บันทึกผิด
1899 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางหลวง 243.95 บันทึกผิด
1900 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ไผ่หูชา้ง 315.18 บันทึกผิด
1901 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ล าพญา 38.24 บันทึกถกู
1902 นครปฐม อ.บางเลน อบต.หินมูล 28.79 บันทึกถกู
1903 นครปฐม อ.พทุธมณฑล เทศบาลต าบลคลองโยง 34.11 บันทึกถกู
1904 นครปฐม อ.พทุธมณฑล เทศบาลต าบลศาลายา 319.58 บันทึกผิด
1905 นครปฐม อ.พทุธมณฑล อบต.มหาสวัสด์ิ 211.85 บันทึกผิด
1906 นครปฐม อ.พทุธมณฑล อบต.ศาลายา 30.36 บันทึกถกู
1907 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลดอนยายหอม 38.11 บันทึกถกู
1908 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลธรรมศาลา 39.38 บันทึกถกู
1909 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลบอ่พลับ 30.63 บันทึกถกู
1910 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ 35.25 บันทึกถกู
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1911 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลมาบแค 2.66 บันทึกผิด
1912 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 352.28 บันทึกผิด
1913 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลเมืองนครปฐม 33.44 บันทึกถกู
1914 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบจ.นครปฐม 7.72 บันทึกผิด
1915 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม 37.23 บันทึกถกู
1916 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ตากอ้ง 34.69 บันทึกถกู
1917 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ถนนขาด 21.60 บันทึกถกู
1918 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ทัพหลวง 25.23 บันทึกถกู
1919 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ทุ่งน้อย 278.81 บันทึกผิด
1920 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ธรรมศาลา 0.00 ยังไม่บันทึก
1921 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.บางแขม 30.46 บันทึกถกู
1922 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.บ้านยาง 100.00 บันทึกผิด
1923 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.พระประโทน 217.53 บันทึกผิด
1924 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ 34.22 บันทึกถกู
1925 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ล าพยา 28.94 บันทึกถกู
1926 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.วังตะก ู 25.64 บันทึกถกู
1927 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.วังเย็น 220.34 บันทึกผิด
1928 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สนามจันทร์ 32.80 บันทึกถกู
1929 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สระกระเทียม 0.00 ยังไม่บันทึก
1930 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สวนป่าน 33.81 บันทึกถกู
1931 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สามควายเผือก 125,635,983.26 บันทึกผิด
1932 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.หนองงูเหลือม 29.56 บันทึกถกู
1933 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.หนองดินแดง 30.06 บันทึกถกู
1934 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.หนองปากโลง 283.60 บันทึกผิด
1935 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ห้วยจรเข ้ 250.00 บันทึกผิด
1936 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลต าบลบางกระทึก 31.36 บันทึกถกู
1937 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 28.85 บันทึกถกู
1938 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 32.45 บันทึกถกู
1939 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลเมืองไร่ขงิ 0.00 ยังไม่บันทึก
1940 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลเมืองสามพราน 29.51 บันทึกถกู
1941 นครปฐม อ.สามพราน อบต.คลองจินดา 68.57 บันทึกผิด
1942 นครปฐม อ.สามพราน อบต.คลองใหม่ 28.02 บันทึกถกู
1943 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ตลาดจินดา 97.00 บันทึกผิด
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1944 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ทรงคนอง 217.11 บันทึกผิด
1945 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ท่าขา้ม 27.62 บันทึกถกู
1946 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ท่าตลาด 32.34 บันทึกถกู
1947 นครปฐม อ.สามพราน อบต.บางชา้ง 26.80 บันทึกถกู
1948 นครปฐม อ.สามพราน อบต.บางเตย 287.02 บันทึกผิด
1949 นครปฐม อ.สามพราน อบต.บ้านใหม่ 36.64 บันทึกถกู
1950 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ยายชา 347.21 บันทึกผิด
1951 นครปฐม อ.สามพราน อบต.สามพราน 100.00 บันทึกผิด
1952 นครปฐม อ.สามพราน อบต.หอมเกร็ด 27.89 บันทึกถกู
1953 นครพนม อ.ท่าอเุทน เทศบาลต าบลท่าอเุทน 28.63 บันทึกถกู
1954 นครพนม อ.ท่าอเุทน เทศบาลต าบลเวินพระบาท 41.16 บันทึกผิด
1955 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.ไชยบุรี 26.90 บันทึกถกู
1956 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.ท่าจ าปา 23.91 บันทึกถกู
1957 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.โนนตาล 30.29 บันทึกถกู
1958 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.พนอม 25.86 บันทึกถกู
1959 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.พะทาย 34.12 บันทึกถกู
1960 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.รามราช 28.19 บันทึกถกู
1961 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.หนองเทา 36.46 บันทึกถกู
1962 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม 37.75 บันทึกถกู
1963 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนมใต้ 35.99 บันทึกถกู
1964 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลนาหนาด 34.24 บันทึกถกู
1965 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลน  าก่ า 29.78 บันทึกถกู
1966 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลฝ่ังแดง 35.82 บันทึกถกู
1967 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.กดุฉมิ 38.13 บันทึกถกู
1968 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.ดอนนางหงส์ 23.87 บันทึกถกู
1969 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.นาถอ่น 25.95 บันทึกถกู
1970 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.พระกลางทุ่ง 21.28 บันทึกถกู
1971 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.โพนแพง 39.64 บันทึกถกู
1972 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.แสนพนั 38.15 บันทึกถกู
1973 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.อุม่เหม้า 30.03 บันทึกถกู
1974 นครพนม อ.นาแก เทศบาลต าบลนาแก 33.81 บันทึกถกู
1975 นครพนม อ.นาแก เทศบาลต าบลพระซอง 35.22 บันทึกถกู
1976 นครพนม อ.นาแก อบต.กา้นเหลือง 26.07 บันทึกถกู
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1977 นครพนม อ.นาแก อบต.ค าพี  39.11 บันทึกถกู
1978 นครพนม อ.นาแก อบต.นาแก 33.01 บันทึกถกู
1979 นครพนม อ.นาแก อบต.นาคู่ 37.05 บันทึกถกู
1980 นครพนม อ.นาแก อบต.นาเลียง 33.60 บันทึกถกู
1981 นครพนม อ.นาแก อบต.บ้านแกง้ 28.30 บันทึกถกู
1982 นครพนม อ.นาแก อบต.พมิาน 32.03 บันทึกถกู
1983 นครพนม อ.นาแก อบต.พุ่มแก 18.86 บันทึกถกู
1984 นครพนม อ.นาแก อบต.สีชมพ ู 30.26 บันทึกถกู
1985 นครพนม อ.นาแก อบต.หนองบ่อ 33.24 บันทึกถกู
1986 นครพนม อ.นาแก อบต.หนองสังข ์ 30.68 บันทึกถกู
1987 นครพนม อ.นาทม อบต.ดอนเตย 33.69 บันทึกถกู
1988 นครพนม อ.นาทม อบต.นาทม 23.44 บันทึกถกู
1989 นครพนม อ.นาทม อบต.หนองซน 29.13 บันทึกถกู
1990 นครพนม อ.นาหว้า เทศบาลต าบลท่าเรือ 35.50 บันทึกถกู
1991 นครพนม อ.นาหว้า เทศบาลต าบลนาหว้า 30.04 บันทึกถกู
1992 นครพนม อ.นาหว้า อบต.นาคูณใหญ่ 36.16 บันทึกถกู
1993 นครพนม อ.นาหว้า อบต.นางัว 33.14 บันทึกถกู
1994 นครพนม อ.นาหว้า อบต.นาหว้า 35.64 บันทึกถกู
1995 นครพนม อ.นาหว้า อบต.บ้านเสียว 39.21 บันทึกถกู
1996 นครพนม อ.นาหว้า อบต.เหล่าพฒันา 24.06 บันทึกถกู
1997 นครพนม อ.บ้านแพง เทศบาลต าบลบา้นแพง 31.99 บันทึกถกู
1998 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.นาเข 36.75 บันทึกถกู
1999 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.นางัว 29.61 บันทึกถกู
2000 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.ไผ่ล้อม 38.04 บันทึกถกู
2001 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.โพนทอง 32.51 บันทึกถกู
2002 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.หนองแวง 32.63 บันทึกถกู
2003 นครพนม อ.ปลาปาก เทศบาลต าบลปลาปาก 33.94 บันทึกถกู
2004 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.กตุาไก ้ 36.30 บันทึกถกู
2005 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสว่าง 38.25 บันทึกถกู
2006 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสูง 39.75 บันทึกถกู
2007 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.นามะเขอื 30.47 บันทึกถกู
2008 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.ปลาปาก 38.32 บันทึกถกู
2009 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.มหาชยั 46.83 บันทึกผิด
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2010 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ่ 37.31 บันทึกถกู
2011 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.หนองฮี 34.54 บันทึกถกู
2012 นครพนม อ.โพนสวรรค์ เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ 36.89 บันทึกถกู
2013 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ น 30.70 บันทึกถกู
2014 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาใน 33.20 บันทึกถกู
2015 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาหัวบ่อ 23.37 บันทึกถกู
2016 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ 18.90 บันทึกถกู
2017 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน 30.84 บันทึกถกู
2018 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนบก 33.27 บันทึกถกู
2019 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนสวรรค์ 34.27 บันทึกถกู
2020 นครพนม อ.เมืองนครพนม เทศบาลต าบลหนองญาติ 36.19 บันทึกถกู
2021 นครพนม อ.เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม 22.21 บันทึกถกู
2022 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบจ.นครพนม 19.27 บันทึกถกู
2023 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.กรุุคุ 33.98 บันทึกถกู
2024 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ขามเฒ่า 33.21 บันทึกถกู
2025 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ค าเตย 23.27 บันทึกถกู
2026 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ดงขวาง 38.46 บันทึกถกู
2027 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ท่าค้อ 31.61 บันทึกถกู
2028 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.นาทราย 100.00 บันทึกผิด
2029 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย 28.29 บันทึกถกู
2030 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.บ้านกลาง 34.63 บันทึกถกู
2031 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.บ้านผึ ง 26.20 บันทึกถกู
2032 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.โพธ์ิตาก 38.00 บันทึกถกู
2033 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.วังตามัว 36.39 บันทึกถกู
2034 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.อาจสามารถ 37.81 บันทึกถกู
2035 นครพนม อ.เรณูนคร เทศบาลต าบลเรณูนคร 36.66 บันทึกถกู
2036 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.โคกหินแฮ่ 30.04 บันทึกถกู
2037 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.ท่าลาด 37.76 บันทึกถกู
2038 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.นาขาม 37.81 บันทึกถกู
2039 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.นางาม 27.90 บันทึกถกู
2040 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.โพนทอง 39.00 บันทึกถกู
2041 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.เรณู 34.83 บันทึกถกู
2042 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.เรณูใต้ 36.34 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

2043 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.หนองย่างชิ น 39.61 บันทึกถกู
2044 นครพนม อ.วังยาง อบต.โคกสี 32.30 บันทึกถกู
2045 นครพนม อ.วังยาง อบต.ยอดชาด 33.25 บันทึกถกู
2046 นครพนม อ.วังยาง อบต.วังยาง 33.35 บันทึกถกู
2047 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาค า 34.80 บันทึกถกู
2048 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลบา้นข่า 30.66 บันทึกถกู
2049 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลศรีสงคราม 37.93 บันทึกถกู
2050 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลสามผง 29.30 บันทึกถกู
2051 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลหาดแพง 37.59 บันทึกถกู
2052 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.ท่าบ่อสงคราม 39.00 บันทึกถกู
2053 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ 34.28 บันทึกถกู
2054 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.บ้านเอื อง 32.86 บันทึกถกู
2055 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง 24.32 บันทึกถกู
2056 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม 33.06 บันทึกถกู
2057 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง เทศบาลต าบลบงึส าโรง 35.34 บันทึกถกู
2058 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.แกง้สนามนาง 27.70 บันทึกถกู
2059 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.โนนส าราญ 181.40 บันทึกผิด
2060 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.บึงพะไล 197.49 บันทึกผิด
2061 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.สีสุก 36.23 บันทึกถกู
2062 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 229.63 บันทึกผิด
2063 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ เทศบาลต าบลพันดุง 188.88 บันทึกผิด
2064 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ 33.49 บันทึกถกู
2065 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.บึงออ้ 33.42 บันทึกถกู
2066 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.โป่งแดง 187.07 บันทึกผิด
2067 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.หนองสรวง 213.70 บันทึกผิด
2068 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลขามสะแกแสง 257.68 บันทึกผิด
2069 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลโนนเมือง 136.79 บันทึกผิด
2070 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลหนองหวัฟาน 32.89 บันทึกถกู
2071 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.ขามสะแกแสง 191.02 บันทึกผิด
2072 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.ชวึีก 0.00 ยังไม่บันทึก
2073 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.พะงาด 31.85 บันทึกถกู
2074 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.เมืองเกษตร 200.30 บันทึกผิด
2075 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.เมืองนาท 27.65 บันทึกถกู
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2076 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.หนองหัวฟาน 188.83 บันทึกผิด
2077 นครราชสีมา อ.คง เทศบาลต าบลเทพาลัย 38.84 บันทึกถกู
2078 นครราชสีมา อ.คง เทศบาลต าบลเมืองคง 0.00 ยังไม่บันทึก
2079 นครราชสีมา อ.คง อบต.ขามสมบูรณ์ 30.04 บันทึกถกู
2080 นครราชสีมา อ.คง อบต.คูขาด 29.03 บันทึกถกู
2081 นครราชสีมา อ.คง อบต.ดอนใหญ่ 212.89 บันทึกผิด
2082 นครราชสีมา อ.คง อบต.ตาจั่น 34.77 บันทึกถกู
2083 นครราชสีมา อ.คง อบต.เทพาลัย 32.51 บันทึกถกู
2084 นครราชสีมา อ.คง อบต.โนนเต็ง 173.23 บันทึกผิด
2085 นครราชสีมา อ.คง อบต.บ้านปรางค์ 0.00 ยังไม่บันทึก
2086 นครราชสีมา อ.คง อบต.เมืองคง 180.06 บันทึกผิด
2087 นครราชสีมา อ.คง อบต.หนองบัว 0.00 ยังไม่บันทึก
2088 นครราชสีมา อ.คง อบต.หนองมะนาว 52.66 บันทึกผิด
2089 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลครบรีุใต้ 145.98 บันทึกผิด
2090 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลจระเข้หนิ 39.37 บันทึกถกู
2091 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลแชะ 0.00 ยังไม่บันทึก
2092 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล 35.55 บันทึกถกู
2093 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลอรพมิพ ์ 153.19 บันทึกผิด
2094 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.ครบุรี 435.75 บันทึกผิด
2095 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.โคกกระชาย 224.19 บันทึกผิด
2096 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.จระเขห้ิน 258.55 บันทึกผิด
2097 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.เฉลียง 301.67 บันทึกผิด
2098 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.แชะ 160.38 บันทึกผิด
2099 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.ตะแบกบาน 189.29 บันทึกผิด
2100 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.บ้านใหม่ 30.33 บันทึกถกู
2101 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.มาบตะโกเอน 59,353,324.18 บันทึกผิด
2102 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.ล าเพยีก 25.23 บันทึกถกู
2103 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.สระว่านพระยา 219.09 บันทึกผิด
2104 นครราชสีมา อ.จักราช เทศบาลต าบลจักราช 155.98 บันทึกผิด
2105 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.คลองเมือง 180.65 บันทึกผิด
2106 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.จักราช 100.00 บันทึกผิด
2107 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.ทองหลาง 30.39 บันทึกถกู
2108 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.ศรีละกอ 31.66 บันทึกถกู
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2109 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.สีสุก 34.68 บันทึกถกู
2110 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.หนองขาม 24.66 บันทึกถกู
2111 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.หนองพลวง 32.99 บันทึกถกู
2112 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.หินโคน 33.04 บันทึกถกู
2113 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลท่าช้าง 36.75 บันทึกถกู
2114 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ชา้งทอง 273.36 บันทึกผิด
2115 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ท่าชา้ง 34.32 บันทึกถกู
2116 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.พระพทุธ 35.34 บันทึกถกู
2117 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หนองงูเหลือม 257.99 บันทึกผิด
2118 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หนองยาง 30.66 บันทึกถกู
2119 นครราชสีมา อ.ชมุพวง เทศบาลต าบลชุมพวง 0.00 ยังไม่บันทึก
2120 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ชมุพวง 196.89 บันทึกผิด
2121 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ตลาดไทร 230.52 บันทึกผิด
2122 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ท่าลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
2123 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.โนนตูม 37.77 บันทึกถกู
2124 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.โนนยอ 36.11 บันทึกถกู
2125 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.โนนรัง 25.99 บันทึกถกู
2126 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ประสุข 187.71 บันทึกผิด
2127 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.สาหร่าย 300.11 บันทึกผิด
2128 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.หนองหลัก 261.14 บันทึกผิด
2129 นครราชสีมา อ.โชคชยั เทศบาลต าบลโชคชัย 0.00 ยังไม่บันทึก
2130 นครราชสีมา อ.โชคชยั เทศบาลต าบลด่านเกวียน 37.95 บันทึกถกู
2131 นครราชสีมา อ.โชคชยั เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 31.85 บันทึกถกู
2132 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.กระโทก 37.14 บันทึกถกู
2133 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.โชคชยั 36.65 บันทึกถกู
2134 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ด่านเกวียน 37.85 บันทึกถกู
2135 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ท่าจะหลุง 34.26 บันทึกถกู
2136 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ท่าลาดขาว 39.34 บันทึกถกู
2137 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ท่าอา่ง 35.43 บันทึกถกู
2138 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ทุ่งอรุณ 39.56 บันทึกถกู
2139 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.พลับพลา 32.15 บันทึกถกู
2140 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ละลมใหม่พฒันา 34.51 บันทึกถกู
2141 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด เทศบาลต าบลด่านขุนทด 363.59 บันทึกผิด
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2142 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด เทศบาลต าบลหนองกราด 47.83 บันทึกผิด
2143 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกียด 0.00 ยังไม่บันทึก
2144 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.กดุพมิาน 365.62 บันทึกผิด
2145 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ด่านขนุทด 30.14 บันทึกถกู
2146 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ด่านนอก 192.20 บันทึกผิด
2147 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ด่านใน 30.90 บันทึกถกู
2148 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน 34.56 บันทึกถกู
2149 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.โนนเมืองพัฒนา 33.33 บันทึกถกู
2150 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.บ้านเกา่ 34.39 บันทึกถกู
2151 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.บ้านแปรง 35.58 บันทึกถกู
2152 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.พนัชนะ 28.68 บันทึกถกู
2153 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.สระจรเข ้ 29.92 บันทึกถกู
2154 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หนองกราด 37.28 บันทึกถกู
2155 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หนองไทร 34.29 บันทึกถกู
2156 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หนองบวัละคร 3,215.13 บันทึกผิด
2157 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ห้วยบง 0.00 ยังไม่บันทึก
2158 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หินดาด 32.03 บันทึกถกู
2159 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.บึงปรือ 37.33 บันทึกถกู
2160 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.วังยายทอง 176.83 บันทึกผิด
2161 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.ส านักตะคร้อ 95.06 บันทึกผิด
2162 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.หนองแวง 28.02 บันทึกถกู
2163 นครราชสีมา อ.โนนแดง เทศบาลต าบลโนนแดง 118,756,193.75 บันทึกผิด
2164 นครราชสีมา อ.โนนแดง เทศบาลต าบลวังหิน 19.80 บันทึกถกู
2165 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.ดอนยาวใหญ่ 197.59 บันทึกผิด
2166 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.โนนแดง 37.64 บันทึกถกู
2167 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.โนนตาเถร 17.19 บันทึกถกู
2168 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.ส าพะเนียง 29.03 บันทึกถกู
2169 นครราชสีมา อ.โนนไทย เทศบาลต าบลโคกสวาย 178.16 บันทึกผิด
2170 นครราชสีมา อ.โนนไทย เทศบาลต าบลโนนไทย 172.79 บันทึกผิด
2171 นครราชสีมา อ.โนนไทย เทศบาลต าบลบลัลังก์ 267.36 บันทึกผิด
2172 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ก าปัง 0.00 ยังไม่บันทึก
2173 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ค้างพลู 0.00 ยังไม่บันทึก
2174 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ด่านจาก 0.00 ยังไม่บันทึก
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2175 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ถนนโพธ์ิ 194.26 บันทึกผิด
2176 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.โนนไทย 269.37 บันทึกผิด
2177 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.บ้านวัง 217.68 บันทึกผิด
2178 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.มะค่า 267.33 บันทึกผิด
2179 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.สายออ 207.64 บันทึกผิด
2180 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ส าโรง 37.09 บันทึกถกู
2181 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลดอนหวาย 0.00 ยังไม่บันทึก
2182 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลด่านคล้า 140.76 บันทึกผิด
2183 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลตลาดแค 0.00 ยังไม่บันทึก
2184 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง 0.00 ยังไม่บันทึก
2185 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลมะค่า 165.56 บันทึกผิด
2186 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลใหม่ 139.31 บันทึกผิด
2187 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ขามเฒ่า 35.19 บันทึกถกู
2188 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.จันอดั 255.44 บันทึกผิด
2189 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ดอนชมพ ู 293.66 บันทึกผิด
2190 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.โตนด 0.00 ยังไม่บันทึก
2191 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ธารปราสาท 38.38 บันทึกถกู
2192 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.บิง 227.22 บันทึกผิด
2193 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.พลสงคราม 181.64 บันทึกผิด
2194 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.มะค่า 276.37 บันทึกผิด
2195 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.เมืองปราสาท 28.40 บันทึกถกู
2196 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ล าคอหงษ ์ 31.86 บันทึกถกู
2197 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ล ามูล 185.06 บันทึกผิด
2198 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.หลุมขา้ว 0.00 ยังไม่บันทึก
2199 นครราชสีมา อ.บัวลาย เทศบาลต าบลหนองบวัลาย 34.68 บันทึกถกู
2200 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.โนนจาน 29.22 บันทึกถกู
2201 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.บัวลาย 34.73 บันทึกถกู
2202 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.เมืองพะไล 38.04 บันทึกถกู
2203 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.หนองหว้า 35.62 บันทึกถกู
2204 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด 31.20 บันทึกถกู
2205 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2206 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.กดุจอก 33.69 บันทึกถกู
2207 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ขนุทอง 23.71 บันทึกถกู
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2208 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ดอนตะหนิน 33.58 บันทึกถกู
2209 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ด่านชา้ง 32.14 บันทึกถกู
2210 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.โนนทองหลาง 18.85 บันทึกถกู
2211 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ 25.64 บันทึกถกู
2212 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.เสมาใหญ่ 34.08 บันทึกถกู
2213 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.หนองแจง้ใหญ่ 35.21 บันทึกถกู
2214 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ห้วยยาง 34.46 บันทึกถกู
2215 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม เทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม 37.81 บันทึกถกู
2216 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.โคกกระเบื อง 225.69 บันทึกผิด
2217 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.ชอ่ระกา 242.57 บันทึกผิด
2218 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.บ้านเหล่ือม 179.95 บันทึกผิด
2219 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.วังโพธ์ิ 184.25 บันทึกผิด
2220 นครราชสีมา อ.ประทาย เทศบาลต าบลประทาย 37.53 บันทึกถกู
2221 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.กระทุ่มราย 333.88 บันทึกผิด
2222 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.โคกกลาง 32.51 บันทึกถกู
2223 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ดอนมัน 171.48 บันทึกผิด
2224 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ตลาดไทร 175.81 บันทึกผิด
2225 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ทุ่งสว่าง 36.96 บันทึกถกู
2226 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.นางร า 0.00 ยังไม่บันทึก
2227 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.โนนเพด็ 308.78 บันทึกผิด
2228 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ประทาย 293.77 บันทึกผิด
2229 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.เมืองโดน 288.92 บันทึกผิด
2230 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.วังไม้แดง 26.75 บันทึกถกู
2231 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หนองค่าย 270.67 บันทึกผิด
2232 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หนองพลวง 155.73 บันทึกผิด
2233 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หันห้วยทราย 272.56 บันทึกผิด
2234 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลตะขบ 0.00 ยังไม่บันทึก
2235 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลนกออก 178.26 บันทึกผิด
2236 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
2237 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลปักธงชัย 0.00 ยังไม่บันทึก
2238 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลล านางแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
2239 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลเมืองเมืองปกั 30.28 บันทึกถกู
2240 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.เกษมทรัพย์ 36.50 บันทึกถกู
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2241 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.โคกไทย 208.40 บันทึกผิด
2242 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.งิ ว 185.44 บันทึกผิด
2243 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ดอน 268.76 บันทึกผิด
2244 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ตะขบ 23.89 บันทึกถกู
2245 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ตะคุ 294.12 บันทึกผิด
2246 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ตูม 198.23 บันทึกผิด
2247 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ธงชยัเหนือ 31.44 บันทึกถกู
2248 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ภูหลวง 36.29 บันทึกถกู
2249 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.สะแกราช 27.20 บันทึกถกู
2250 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ส าโรง 30.08 บันทึกถกู
2251 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.สุขเกษม 0.00 ยังไม่บันทึก
2252 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลกลางดง 303.65 บันทึกผิด
2253 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลวังไทร 144.28 บันทึกผิด
2254 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลสีมามงคล 298.27 บันทึกผิด
2255 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลหมูสี 13.18 บันทึกถกู
2256 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลเมืองปากช่อง 279.99 บันทึกผิด
2257 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.ขนงพระ 37.83 บันทึกถกู
2258 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.คลองม่วง 22.07 บันทึกถกู
2259 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.จันทึก 29.22 บันทึกถกู
2260 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.ปากชอ่ง 29.43 บันทึกถกู
2261 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.โป่งตาลอง 28.42 บันทึกถกู
2262 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.พญาเย็น 92.40 บันทึกผิด
2263 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.วังกระทะ 23.68 บันทึกถกู
2264 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.หนองน  าแดง 29.45 บันทึกถกู
2265 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.หนองสาหร่าย 36.51 บันทึกถกู
2266 นครราชสีมา อ.พระทองค า เทศบาลต าบลพระทองค า 0.00 ยังไม่บันทึก
2267 นครราชสีมา อ.พระทองค า เทศบาลต าบลสระพระ 39.68 บันทึกถกู
2268 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.ทัพรั ง 0.00 ยังไม่บันทึก
2269 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.พงัเทียม 28.74 บันทึกถกู
2270 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.มาบกราด 32.70 บันทึกถกู
2271 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.หนองหอย 130.37 บันทึกผิด
2272 นครราชสีมา อ.พมิาย เทศบาลต าบลพิมาย 261.00 บันทึกผิด
2273 นครราชสีมา อ.พมิาย เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
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2274 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.กระชอน 30.75 บันทึกถกู
2275 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.กระเบื องใหญ่ 38.92 บันทึกถกู
2276 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ชวีาน 38.37 บันทึกถกู
2277 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ดงใหญ่ 21.92 บันทึกถกู
2278 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ท่าหลวง 25.65 บันทึกถกู
2279 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ธารละหลอด 27.23 บันทึกถกู
2280 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.นิคมสร้างตนเอง 21.76 บันทึกถกู
2281 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ในเมือง 24.70 บันทึกถกู
2282 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.โบสถ ์ 25.93 บันทึกถกู
2283 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.สัมฤทธ์ิ 29.49 บันทึกถกู
2284 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.หนองระเวียง 28.46 บันทึกถกู
2285 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกกรวด 213.10 บันทึกผิด
2286 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกสูง 37.50 บันทึกถกู
2287 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลจอหอ 0.00 ยังไม่บันทึก
2288 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลไชยมงคล 226.51 บันทึกผิด
2289 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลตลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
2290 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 37.86 บันทึกถกู
2291 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 267.13 บันทึกผิด
2292 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2293 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลพุดซา 212.79 บันทึกผิด
2294 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 168.92 บันทึกผิด
2295 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด 210.62 บันทึกผิด
2296 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลสุรนารี 218.82 บันทึกผิด
2297 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไข่น  า 0.00 ยังไม่บันทึก
2298 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 309.07 บันทึกผิด
2299 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหัวทะเล 32.91 บันทึกถกู
2300 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 0.00 ยังไม่บันทึก
2301 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 0.00 ยังไม่บันทึก
2302 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.จอหอ 0.00 ยังไม่บันทึก
2303 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ 224.17 บันทึกผิด
2304 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.พลกรัง 40.00 บันทึกถกู
2305 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.พะเนา 35.21 บันทึกถกู
2306 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.มะเริง 35.50 บันทึกถกู
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2307 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.ส่ีมุม 226.40 บันทึกผิด
2308 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองกระทุ่ม 226.32 บันทึกผิด
2309 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองจะบก 270.21 บันทึกผิด
2310 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบัวศาลา 30.85 บันทึกถกู
2311 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองระเวียง 35.07 บันทึกถกู
2312 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หมืน่ไวย 33.73 บันทึกถกู
2313 นครราชสีมา อ.เมืองยาง เทศบาลต าบลเมืองยาง 127.66 บันทึกผิด
2314 นครราชสีมา อ.เมืองยาง อบต.กระเบื องนอก 33.22 บันทึกถกู
2315 นครราชสีมา อ.เมืองยาง อบต.โนนอดุม 100.00 บันทึกผิด
2316 นครราชสีมา อ.เมืองยาง อบต.ละหานปลาค้าว 222.90 บันทึกผิด
2317 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลขยุ 0.00 ยังไม่บันทึก
2318 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลช่องแมว 0.00 ยังไม่บันทึก
2319 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลบ้านยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
2320 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลไพล 177.32 บันทึกผิด
2321 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลหนองบัววง 192.40 บันทึกผิด
2322 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว เทศบาลต าบลศาลเจา้พ่อ 142.29 บันทึกผิด
2323 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.ไทยสามัคคี 34.27 บันทึกถกู
2324 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.ระเริง 23.71 บันทึกถกู
2325 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.วังน  าเขยีว 0.00 ยังไม่บันทึก
2326 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.วังหมี 469.52 บันทึกผิด
2327 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.อดุมทรัพย์ 28.34 บันทึกถกู
2328 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลต าบลคลองไผ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2329 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลต าบลลาดบวัขาว 128.12 บันทึกผิด
2330 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลต าบลหนองน  าใส 0.00 ยังไม่บันทึก
2331 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลเมืองสีคิ ว 366.37 บันทึกผิด
2332 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.กฤษณา 30.35 บันทึกถกู
2333 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.กดุน้อย 70.07 บันทึกผิด
2334 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.คลองไผ่ 189.21 บันทึกผิด
2335 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ดอนเมือง 98.35 บันทึกผิด
2336 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.บ้านหัน 34.18 บันทึกถกู
2337 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.มิตรภาพ 30.10 บันทึกถกู
2338 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ลาดบัวขาว 213.56 บันทึกผิด
2339 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.วังโรงใหญ่ 26.28 บันทึกถกู
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2340 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.สีคิ ว 81.48 บันทึกผิด
2341 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.หนองบัวน้อย 31.34 บันทึกถกู
2342 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.หนองหญ้าขาว 26.46 บันทึกถกู
2343 นครราชสีมา อ.สีดา เทศบาลต าบลสีดา 144.12 บันทึกผิด
2344 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.โนนประดู่ 49,168,193.12 บันทึกผิด
2345 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.โพนทอง 182.43 บันทึกผิด
2346 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.สามเมือง 34.24 บันทึกถกู
2347 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.สีดา 276.74 บันทึกผิด
2348 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.หนองตาดใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2349 นครราชสีมา อ.สูงเนิน เทศบาลต าบลกดุจกิ 0.00 ยังไม่บันทึก
2350 นครราชสีมา อ.สูงเนิน เทศบาลต าบลสูงเนิน 32.78 บันทึกถกู
2351 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.กดุจิก 34.32 บันทึกถกู
2352 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.โค้งยาง 33.72 บันทึกถกู
2353 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.โคราช 237.69 บันทึกผิด
2354 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.นากลาง 259.51 บันทึกผิด
2355 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.โนนค่า 305.76 บันทึกผิด
2356 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.บุ่งขี เหล็ก 35.73 บันทึกถกู
2357 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา่ 26.92 บันทึกถกู
2358 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.มะเกลือใหม่ 56,420,805.17 บันทึกผิด
2359 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.สูงเนิน 200.32 บันทึกผิด
2360 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.เสมา 0.00 ยังไม่บันทึก
2361 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.หนองตะไก ้ 217.56 บันทึกผิด
2362 นครราชสีมา อ.เสิงสาง เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ 36.23 บันทึกถกู
2363 นครราชสีมา อ.เสิงสาง เทศบาลต าบลเสิงสาง 36.48 บันทึกถกู
2364 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.กดุโบสถ ์ 455.36 บันทึกผิด
2365 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.โนนสมบูรณ์ 36.42 บันทึกถกู
2366 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.บ้านราษฎร์ 27.83 บันทึกถกู
2367 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.สระตะเคียน 26.78 บันทึกถกู
2368 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.สุขไพบูลย์ 439.19 บันทึกผิด
2369 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.เสิงสาง 242.28 บันทึกผิด
2370 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก เทศบาลต าบลหนองหวัแรต 100.00 บันทึกผิด
2371 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก เทศบาลต าบลแหลมทอง 26.83 บันทึกถกู
2372 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.ไทยเจริญ 231.11 บันทึกผิด
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2373 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.บ้านใหม่ 182.23 บันทึกผิด
2374 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.ลุงเขว้า 30.43 บันทึกถกู
2375 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.สารภี 39.35 บันทึกถกู
2376 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.หนองตะไก ้ 30.61 บันทึกถกู
2377 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.หนองบุนนาก 164.92 บันทึกผิด
2378 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.หนองไม้ไผ่ 256.46 บันทึกผิด
2379 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง เทศบาลต าบลกงรถ 181.29 บันทึกผิด
2380 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง 0.00 ยังไม่บันทึก
2381 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง เทศบาลต าบลหนิดาด 0.00 ยังไม่บันทึก
2382 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.งิ ว 394.92 บันทึกผิด
2383 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ตะโก 215.27 บันทึกผิด
2384 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ทับสวาย 37.78 บันทึกถกู
2385 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.เมืองพลับพลา 286.69 บันทึกผิด
2386 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.หลุ่งตะเคียน 301.28 บันทึกผิด
2387 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.หลุ่งประดู่ 25.24 บันทึกถกู
2388 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ห้วยแคน 100.00 บันทึกผิด
2389 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ห้วยแถลง 0.00 ยังไม่บันทึก
2390 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.หินดาด 417.24 บันทึกผิด
2391 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม เทศบาลต าบลขนอม 34.48 บันทึกถกู
2392 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม เทศบาลต าบลท้องเนียน 34.25 บันทึกถกู
2393 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 34.28 บันทึกถกู
2394 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม อบต.ควนทอง 24.84 บันทึกถกู
2395 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.ควนหนองคว้า 35.68 บันทึกถกู
2396 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.ทุ่งโพธ์ิ 35.28 บันทึกถกู
2397 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.นาหมอบุญ 36.84 บันทึกถกู
2398 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.บ้านชะอวด 38.77 บันทึกถกู
2399 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล 30.41 บันทึกถกู
2400 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลจันดี 40.37 บันทึกผิด
2401 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลฉวาง 33.42 บันทึกถกู
2402 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 30.38 บันทึกถกู
2403 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลไม้เรียง 34.63 บันทึกถกู
2404 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.กะเบียด 1,367,852.44 บันทึกผิด
2405 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นากะชะ 30.13 บันทึกถกู
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2406 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นาเขลียง 22.46 บันทึกถกู
2407 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นาแว 35.04 บันทึกถกู
2408 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ไม้เรียง 34.62 บันทึกถกู
2409 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ละอาย 27.77 บันทึกถกู
2410 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ไสหร้า 38.98 บันทึกถกู
2411 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ห้วยปริก 31.75 บันทึกถกู
2412 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลดอนตรอ 29.96 บันทึกถกู
2413 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลทางพนู 35.25 บันทึกถกู
2414 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เชยีรเขา 32.00 บันทึกถกู
2415 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.สวนหลวง 30.57 บันทึกถกู
2416 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด เทศบาลต าบลชะอวด 37.19 บันทึกถกู
2417 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด เทศบาลต าบลทา่ประจะ 34.44 บันทึกถกู
2418 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เกาะขนัธ์ 26.38 บันทึกถกู
2419 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ขอนหาด 27.66 บันทึกถกู
2420 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เขาพระทอง 26.41 บันทึกถกู
2421 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ 28.03 บันทึกถกู
2422 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เคร็ง 26.32 บันทึกถกู
2423 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ชะอวด 26.24 บันทึกถกู
2424 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ท่าเสม็ด 31.96 บันทึกถกู
2425 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.นางหลง 29.21 บันทึกถกู
2426 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.บ้านตูล 28.64 บันทึกถกู
2427 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.วังอา่ง 30.00 บันทึกถกู
2428 นครศรีธรรมราช อ.ชา้งกลาง เทศบาลต าบลสวนขัน 27.56 บันทึกถกู
2429 นครศรีธรรมราช อ.ชา้งกลาง เทศบาลต าบลหลักช้าง 31.31 บันทึกถกู
2430 นครศรีธรรมราช อ.ชา้งกลาง อบต.ชา้งกลาง 22.59 บันทึกถกู
2431 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ เทศบาลต าบลการะเกด 35.43 บันทึกถกู
2432 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 34.05 บันทึกถกู
2433 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.เขาพระบาท 33.37 บันทึกถกู
2434 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.เชยีรใหญ่ 37.71 บันทึกถกู
2435 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.ท้องล าเจียก 34.85 บันทึกถกู
2436 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.ท่าขนาน 34.85 บันทึกถกู
2437 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.บ้านเนิน 38.92 บันทึกถกู
2438 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว 33.96 บันทึกถกู
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2439 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.เสือหึง 36.40 บันทึกถกู
2440 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.ไสหมาก 34.42 บันทึกถกู
2441 นครศรีธรรมราช อ.ถ  าพรรณรา อบต.คลองเส 20.90 บันทึกถกู
2442 นครศรีธรรมราช อ.ถ  าพรรณรา อบต.ดุสิต 27.80 บันทึกถกู
2443 นครศรีธรรมราช อ.ถ  าพรรณรา อบต.ถ  าพรรณรา 21.84 บันทึกถกู
2444 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา เทศบาลต าบลท่าศาลา 61.65 บันทึกผิด
2445 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.กลาย 21.54 บันทึกถกู
2446 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ดอนตะโก 39.86 บันทึกถกู
2447 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ตล่ิงชนั 20.43 บันทึกถกู
2448 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ท่าขึ น 13.90 บันทึกถกู
2449 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา 23.16 บันทึกถกู
2450 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ไทยบุรี 24.88 บันทึกถกู
2451 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.โพธ์ิทอง 31.78 บันทึกถกู
2452 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.โมคลาน 21.73 บันทึกถกู
2453 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.สระแกว้ 22.40 บันทึกถกู
2454 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.หัวตะพาน 31.93 บันทึกถกู
2455 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลกะปาง 27.54 บันทึกถกู
2456 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลชะมาย 0.00 ยังไม่บันทึก
2457 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 39.01 บันทึกถกู
2458 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลที่วัง 34.78 บันทึกถกู
2459 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง 31.88 บันทึกถกู
2460 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.เขาขาว 28.40 บันทึกถกู
2461 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.เขาโร 308.10 บันทึกผิด
2462 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.ควนกรด 29.24 บันทึกถกู
2463 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.นาโพธ์ิ 34.20 บันทึกถกู
2464 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.นาไม้ไผ่ 31.45 บันทึกถกู
2465 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน 35.83 บันทึกถกู
2466 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.น  าตก 38.05 บันทึกถกู
2467 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.หนองหงส์ 35.95 บันทึกถกู
2468 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ เทศบาลต าบลท่ายาง 33.85 บันทึกถกู
2469 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ เทศบาลต าบลทุ่งสัง 30.59 บันทึกถกู
2470 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน 27.33 บันทึกถกู
2471 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.กแุหระ 26.54 บันทึกถกู
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2472 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.ท่ายาง 26.37 บันทึกถกู
2473 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ 27.34 บันทึกถกู
2474 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.บางรูป 18.71 บันทึกถกู
2475 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก 17.59 บันทึกถกู
2476 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า เทศบาลต าบลนาเหรง 29.19 บันทึกถกู
2477 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า อบต.กรุงชงิ 22.35 บันทึกถกู
2478 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า อบต.กะหรอ 30.91 บันทึกถกู
2479 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า อบต.นบพติ า 27.13 บันทึกถกู
2480 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน เทศบาลต าบลนาบอน 0.00 ยังไม่บันทึก
2481 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน อบต.แกว้แสน 203.85 บันทึกผิด
2482 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน อบต.ทุ่งสง 34.78 บันทึกถกู
2483 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน อบต.นาบอน 33.30 บันทึกถกู
2484 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.บางขนั 21.93 บันทึกถกู
2485 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.บ้านนิคม 0.00 ยังไม่บันทึก
2486 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.บ้านล านาว 25.29 บันทึกถกู
2487 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.วังหิน 29.03 บันทึกถกู
2488 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลต าบลเกาะทวด 30.98 บันทึกถกู
2489 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลต าบลชะเมา 34.25 บันทึกถกู
2490 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลต าบลบางพระ 35.94 บันทึกถกู
2491 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง 21.97 บันทึกถกู
2492 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ขนาบนาก 31.20 บันทึกถกู
2493 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.คลองกระบือ 29.38 บันทึกถกู
2494 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.คลองน้อย 26.45 บันทึกถกู
2495 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ท่าพญา 24.77 บันทึกถกู
2496 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บางศาลา 32.97 บันทึกถกู
2497 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านเพงิ 32.09 บันทึกถกู
2498 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านใหม่ 32.32 บันทึกถกู
2499 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก 37.12 บันทึกถกู
2500 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก 24.91 บันทึกถกู
2501 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากแพรก 27.21 บันทึกถกู
2502 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ป่าระก า 29.54 บันทึกถกู
2503 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.หูล่อง 36.76 บันทึกถกู
2504 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.แหลมตะลุมพกุ 29.38 บันทึกถกู
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2505 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี เทศบาลต าบลทอนหงส์ 30.27 บันทึกถกู
2506 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี เทศบาลต าบลพรหมคีรี 30.37 บันทึกถกู
2507 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี เทศบาลต าบลพรหมโลก 39.38 บันทึกถกู
2508 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ 38.70 บันทึกถกู
2509 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.นาเรียง 30.86 บันทึกถกู
2510 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.บ้านเกาะ 37.59 บันทึกถกู
2511 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.อนิคีรี 38.02 บันทึกถกู
2512 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม เทศบาลต าบลนาสาร 37.78 บันทึกถกู
2513 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อบต.ชา้งซ้าย 23.91 บันทึกถกู
2514 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อบต.ท้ายส าเภา 32.42 บันทึกถกู
2515 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อบต.นาพรุ 33.32 บันทึกถกู
2516 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลกะทูน 34.82 บันทึกถกู
2517 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลเขาพระ 28.20 บันทึกถกู
2518 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลควนกลาง 66.81 บันทึกผิด
2519 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลพปิูน 33.99 บันทึกถกู
2520 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน อบต.พปิูน 33.15 บันทึกถกู
2521 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน อบต.ยางค้อม 29.22 บันทึกถกู
2522 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่างิ ว 250.00 บันทึกผิด
2523 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าแพ 32.89 บันทึกถกู
2524 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลบางจาก 166.19 บันทึกผิด
2525 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลปากนคร 36.93 บันทึกถกู
2526 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลโพธ์ิเสด็จ 33.54 บันทึกถกู
2527 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18.83 บันทึกถกู
2528 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพูน 353.29 บันทึกผิด
2529 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช 20.64 บันทึกถกู
2530 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ก าแพงเซา 36.76 บันทึกถกู
2531 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ไชยมนตรี 35.92 บันทึกถกู
2532 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าซัก 24.32 บันทึกถกู
2533 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าเรือ 26.98 บันทึกถกู
2534 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าไร่ 37.43 บันทึกถกู
2535 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.นาเคียน 31.89 บันทึกถกู
2536 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.นาทราย 37.01 บันทึกถกู
2537 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.บางจาก 31.53 บันทึกถกู
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2538 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ปากนคร 24.93 บันทึกถกู
2539 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.มะม่วงสองต้น 36.03 บันทึกถกู
2540 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 35.74 บันทึกถกู
2541 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 37.87 บันทึกถกู
2542 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลหนิตก 34.49 บันทึกถกู
2543 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.ควนชมุ 26.18 บันทึกถกู
2544 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.ควนพงั 23.39 บันทึกถกู
2545 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.ร่อนพบิูลย์ 29.66 บันทึกถกู
2546 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.เสาธง 26.93 บันทึกถกู
2547 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.หินตก 36.03 บันทึกถกู
2548 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา เทศบาลต าบลขุนทะเล 30.99 บันทึกถกู
2549 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา เทศบาลต าบลลานสกา 38.22 บันทึกถกู
2550 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ก าโลน 33.59 บันทึกถกู
2551 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.เขาแกว้ 35.02 บันทึกถกู
2552 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ท่าดี 33.26 บันทึกถกู
2553 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ลานสกา 36.92 บันทึกถกู
2554 นครศรีธรรมราช อ.สิชล เทศบาลต าบลทุ่งใส 30.06 บันทึกถกู
2555 นครศรีธรรมราช อ.สิชล เทศบาลต าบลสิชล 37.90 บันทึกถกู
2556 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เขาน้อย 22.87 บันทึกถกู
2557 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.ฉลอง 25.46 บันทึกถกู
2558 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.ทุ่งปรัง 26.79 บันทึกถกู
2559 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เทพราช 32.65 บันทึกถกู
2560 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เปล่ียน 100.00 บันทึกผิด
2561 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.สิชล 30.71 บันทึกถกู
2562 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.ส่ีขดี 28.01 บันทึกถกู
2563 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เสาเภา 21.31 บันทึกถกู
2564 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร เทศบาลต าบลเกาะเพชร 29.47 บันทึกถกู
2565 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร เทศบาลต าบลหน้าสตน 33.49 บันทึกถกู
2566 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร เทศบาลต าบลหวัไทร 34.29 บันทึกถกู
2567 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.เขาพงัไกร 30.52 บันทึกถกู
2568 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.ควนชะลิก 25.54 บันทึกถกู
2569 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.ทรายขาว 21.64 บันทึกถกู
2570 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.ท่าซอม 29.67 บันทึกถกู
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2571 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.บางนบ 33.75 บันทึกถกู
2572 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.บ้านราม 34.31 บันทึกถกู
2573 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.รามแกว้ 32.26 บันทึกถกู
2574 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.หัวไทร 24.36 บันทึกถกู
2575 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.แหลม 24.21 บันทึกถกู
2576 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว เทศบาลต าบลเกา้เลี ยว 35.13 บันทึกถกู
2577 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.เขาดิน 29.29 บันทึกถกู
2578 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.มหาโพธิ 34.82 บันทึกถกู
2579 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.หนองเต่า 22.25 บันทึกถกู
2580 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.หัวดง 100.00 บันทึกผิด
2581 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ เทศบาลต าบลโกรกพระ 33.89 บันทึกถกู
2582 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ เทศบาลต าบลบางประมุง 22.28 บันทึกถกู
2583 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ 32.63 บันทึกถกู
2584 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.โกรกพระ 37.06 บันทึกถกู
2585 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.นากลาง 34.02 บันทึกถกู
2586 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.เนินกว้าว 203.30 บันทึกผิด
2587 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.เนินศาลา 29.94 บันทึกถกู
2588 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ยางตาล 39.56 บันทึกถกู
2589 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ศาลาแดง 31.31 บันทึกถกู
2590 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.หาดสูง 32.62 บันทึกถกู
2591 นครสวรรค์ อ.ชมุตาบง อบต.ชมุตาบง 23.01 บันทึกถกู
2592 นครสวรรค์ อ.ชมุตาบง อบต.ปางสวรรค์ 22.41 บันทึกถกู
2593 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง เทศบาลต าบลทับกฤช 33.84 บันทึกถกู
2594 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 23.29 บันทึกถกู
2595 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.เกยไชย 27.82 บันทึกถกู
2596 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.โคกหม้อ 35.99 บันทึกถกู
2597 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ฆะมัง 37.61 บันทึกถกู
2598 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ทับกฤช 29.61 บันทึกถกู
2599 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ทับกฤชใต้ 37.09 บันทึกถกู
2600 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ท่าไม้ 26.98 บันทึกถกู
2601 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.บางเคียน 0.00 ยังไม่บันทึก
2602 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ไผ่สิงห์ 32.86 บันทึกถกู
2603 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.พนัลาน 30.36 บันทึกถกู
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2604 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.พกิลุ 37.47 บันทึกถกู
2605 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.หนองกระเจา 35.72 บันทึกถกู
2606 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ เทศบาลต าบลตากฟา้ 33.34 บันทึกถกู
2607 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ เทศบาลต าบลอดุมธัญญา 27.21 บันทึกถกู
2608 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.เขาชายธง 24.84 บันทึกถกู
2609 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.ตากฟา้ 30.72 บันทึกถกู
2610 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.พนุกยูง 30.51 บันทึกถกู
2611 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.ล าพยนต์ 228.26 บันทึกผิด
2612 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.สุขส าราญ 29.43 บันทึกถกู
2613 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.หนองพกิลุ 29.25 บันทึกถกู
2614 นครสวรรค์ อ.ตาคลี เทศบาลต าบลช่องแค 25.06 บันทึกถกู
2615 นครสวรรค์ อ.ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี 28.36 บันทึกถกู
2616 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.จันเสน 24.45 บันทึกถกู
2617 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ชอ่งแค 30.95 บันทึกถกู
2618 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ตาคลี 28.81 บันทึกถกู
2619 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.พรหมนิมิต 35.10 บันทึกถกู
2620 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ลาดทิพรส 52,781,984.85 บันทึกผิด
2621 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.สร้อยทอง 43.31 บันทึกผิด
2622 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หนองโพ 27.21 บันทึกถกู
2623 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หนองหม้อ 29.66 บันทึกถกู
2624 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ห้วยหอม 24.19 บันทึกถกู
2625 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หัวหวาย 17.74 บันทึกถกู
2626 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก เทศบาลต าบลทา่ตะโก 29.24 บันทึกถกู
2627 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.ดอนคา 22.43 บันทึกถกู
2628 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.ท่าตะโก 33.07 บันทึกถกู
2629 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.ท านบ 29.49 บันทึกถกู
2630 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.พนมรอก 23.67 บันทึกถกู
2631 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.พนมเศษ 27.35 บันทึกถกู
2632 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.วังมหากร 25.18 บันทึกถกู
2633 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.วังใหญ่ 37.21 บันทึกถกู
2634 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.สายล าโพง 27.57 บันทึกถกู
2635 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.หนองหลวง 28.41 บันทึกถกู
2636 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.หัวถนน 28.43 บันทึกถกู
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2637 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย เทศบาลต าบลบรรพตพสัิย 34.71 บันทึกถกู
2638 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย เทศบาลต าบลบา้นแดน 34.45 บันทึกถกู
2639 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.เจริญผล 26.85 บันทึกถกู
2640 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ด่านชา้ง 29.75 บันทึกถกู
2641 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ตาขดี 20.77 บันทึกถกู
2642 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ตาสัง 0.00 ยังไม่บันทึก
2643 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ท่างิ ว 26.91 บันทึกถกู
2644 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.บางแกว้ 93.63 บันทึกผิด
2645 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.บางตาหงาย 27.41 บันทึกถกู
2646 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.บึงปลาทู 25.71 บันทึกถกู
2647 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.หนองกรด 24.11 บันทึกถกู
2648 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.หนองตางู 24.26 บันทึกถกู
2649 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.หูกวาง 32.77 บันทึกถกู
2650 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.อา่งทอง 33.59 บันทึกถกู
2651 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี เทศบาลต าบลทา่น  าออ้ยม่วงหกั 32.84 บันทึกถกู
2652 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี เทศบาลต าบลพยุหะ 35.61 บันทึกถกู
2653 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.เขากะลา 26.32 บันทึกถกู
2654 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.เขาทอง 32.41 บันทึกถกู
2655 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.น  าทรง 30.41 บันทึกถกู
2656 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.นิคมเขาบ่อแกว้ 30.65 บันทึกถกู
2657 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.เนินมะกอก 39.31 บันทึกถกู
2658 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.พยุหะ 32.95 บันทึกถกู
2659 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.ยางขาว 31.17 บันทึกถกู
2660 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.ย่านมัทรี 31.89 บันทึกถกู
2661 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.สระทะเล 28.76 บันทึกถกู
2662 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี เทศบาลต าบลไพศาลี 28.92 บันทึกถกู
2663 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.โคกเด่ือ 28.69 บันทึกถกู
2664 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.ตะคร้อ 17.08 บันทึกถกู
2665 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.นาขอม 30.72 บันทึกถกู
2666 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.โพธ์ิประสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
2667 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.ไพศาลี 29.30 บันทึกถกู
2668 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.วังขอ่ย 27.86 บันทึกถกู
2669 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.วังน  าลัด 26.87 บันทึกถกู
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2670 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.ส าโรงชยั 24.93 บันทึกถกู
2671 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองเบน 165.99 บันทึกผิด
2672 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 29.23 บันทึกถกู
2673 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ 23.56 บันทึกถกู
2674 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.กลางแดด 35.18 บันทึกถกู
2675 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.เกรียงไกร 29.56 บันทึกถกู
2676 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.แควใหญ่ 268.05 บันทึกผิด
2677 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.ตะเคียนเล่ือน 30.39 บันทึกถกู
2678 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ตก 25.44 บันทึกถกู
2679 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ออก 31.29 บันทึกถกู
2680 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางพระหลวง 23.78 บันทึกถกู
2681 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางม่วง 27.53 บันทึกถกู
2682 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านแกง่ 26.30 บันทึกถกู
2683 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านมะเกลือ 31.39 บันทึกถกู
2684 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บึงเสนาท 33.57 บันทึกถกู
2685 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน 29.85 บันทึกถกู
2686 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.วัดไทรย์ 26.56 บันทึกถกู
2687 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกรด 27.71 บันทึกถกู
2688 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกระโดน 31.98 บันทึกถกู
2689 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองปลิง 18.49 บันทึกถกู
2690 นครสวรรค์ อ.แม่เปิน อบต.แม่เปิน 13.89 บันทึกถกู
2691 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.เขาชนกนั 22.87 บันทึกถกู
2692 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.แม่เล่ย์ 1.35 บันทึกผิด
2693 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.แม่วงก ์ 32.49 บันทึกถกู
2694 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.วังซ่าน 20.54 บันทึกถกู
2695 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว 27.34 บันทึกถกู
2696 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว เทศบาลต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ 31.75 บันทึกถกู
2697 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.เนินขี เหล็ก 25.54 บันทึกถกู
2698 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.บ้านไร่ 19.72 บันทึกถกู
2699 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.มาบแก 27.16 บันทึกถกู
2700 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.ลาดยาว 27.49 บันทึกถกู
2701 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.วังม้า 25.53 บันทึกถกู
2702 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.วังเมือง 27.39 บันทึกถกู
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2703 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.ศาลเจ้าไกต่่อ 22.27 บันทึกถกู
2704 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.สร้อยละคร 37.29 บันทึกถกู
2705 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.สระแกว้ 433.01 บันทึกผิด
2706 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.หนองนมวัว 26.91 บันทึกถกู
2707 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.หนองยาว 24.96 บันทึกถกู
2708 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.ห้วยน  าหอม 24.41 บันทึกถกู
2709 นครสวรรค์ อ.หนองบัว เทศบาลต าบลหนองบวั 33.15 บันทึกถกู
2710 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ทุ่งทอง 16.01 บันทึกถกู
2711 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ธารทหาร 23.26 บันทึกถกู
2712 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.วังบ่อ 19.40 บันทึกถกู
2713 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.หนองกลับ 32.96 บันทึกถกู
2714 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.หนองบัว 21.18 บันทึกถกู
2715 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยถัว่ใต้ 26.70 บันทึกถกู
2716 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยถัว่เหนือ 242.02 บันทึกผิด
2717 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยร่วม 30.10 บันทึกถกู
2718 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยใหญ่ 29.08 บันทึกถกู
2719 นนทบุรี อ.ไทรน้อย เทศบาลต าบลไทรน้อย 0.00 ยังไม่บันทึก
2720 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ขนุศรี 31.61 บันทึกถกู
2721 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.คลองขวาง 31.55 บันทึกถกู
2722 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ทวีวัฒนา 31.11 บันทึกถกู
2723 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย 0.00 ยังไม่บันทึก
2724 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ไทรใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2725 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ราษฎร์นิยม 28.98 บันทึกถกู
2726 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.หนองเพรางาย 0.00 ยังไม่บันทึก
2727 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลต าบลบางสีทอง 37.02 บันทึกถกู
2728 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง 16.73 บันทึกถกู
2729 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลต าบลศาลากลาง 35.63 บันทึกถกู
2730 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย 32.71 บันทึกถกู
2731 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.บางขนุน 29.21 บันทึกถกู
2732 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.บางขนุกอง 34.01 บันทึกถกู
2733 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.มหาสวัสด์ิ 32.16 บันทึกถกู
2734 นนทบุรี อ.บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
2735 นนทบุรี อ.บางบัวทอง เทศบาลเมืองพมิลราช 32.92 บันทึกถกู
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2736 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางคูรัด 28.24 บันทึกถกู
2737 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง 33.18 บันทึกถกู
2738 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางรักพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
2739 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางรักใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2740 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.ละหาร 29.94 บันทึกถกู
2741 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.ล าโพ 94.33 บันทึกผิด
2742 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางม่วง 33.95 บันทึกถกู
2743 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางเลน 24.49 บันทึกถกู
2744 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางใหญ่ 338.47 บันทึกผิด
2745 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบา้นบางม่วง 27.29 บันทึกถกู
2746 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลเสาธงหนิ 30.01 บันทึกถกู
2747 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บางแม่นาง 31.99 บันทึกถกู
2748 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บางใหญ่ 250.95 บันทึกผิด
2749 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บ้านใหม่ 25.91 บันทึกถกู
2750 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด เทศบาลต าบลบางพลับ 29.11 บันทึกถกู
2751 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด 332.96 บันทึกผิด
2752 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด 31.41 บันทึกถกู
2753 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.คลองขอ่ย 28.88 บันทึกถกู
2754 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.คลองพระอุดม 0.00 ยังไม่บันทึก
2755 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.ท่าอฐิ 252,210,940.06 บันทึกผิด
2756 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.บางตะไนย์ 29.96 บันทึกถกู
2757 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.ออ้มเกร็ด 339.65 บันทึกผิด
2758 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี เทศบาลต าบลไทรม้า 36.27 บันทึกถกู
2759 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี 23.33 บันทึกถกู
2760 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 33.19 บันทึกถกู
2761 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี 24.58 บันทึกถกู
2762 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบต.บางกร่าง 21.38 บันทึกถกู
2763 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบต.บางไผ่ 243.70 บันทึกผิด
2764 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบต.บางรักน้อย 230.77 บันทึกผิด
2765 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.จะแนะ 18.19 บันทึกถกู
2766 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ชา้งเผือก 21.35 บันทึกถกู
2767 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ดุซงญอ 20.42 บันทึกถกู
2768 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ผดุงมาตร 25.16 บันทึกถกู
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2769 นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.จวบ 21.86 บันทึกถกู
2770 นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.บูกติ 22.47 บันทึกถกู
2771 นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก 30.84 บันทึกถกู
2772 นราธิวาส อ.ตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ 34.27 บันทึกถกู
2773 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.เกาะสะท้อน 31.02 บันทึกถกู
2774 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.โฆษติ 29.58 บันทึกถกู
2775 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.นานาค 3.71 บันทึกผิด
2776 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.บางขนุทอง 32.96 บันทึกถกู
2777 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.พร่อน 34.55 บันทึกถกู
2778 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.ไพรวัน 31.65 บันทึกถกู
2779 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.ศาลาใหม่ 22.32 บันทึกถกู
2780 นราธิวาส อ.บาเจาะ เทศบาลต าบลต้นไทร 28.95 บันทึกถกู
2781 นราธิวาส อ.บาเจาะ เทศบาลต าบลบาเจาะ 36.20 บันทึกถกู
2782 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.กาเยาะมาตี 28.62 บันทึกถกู
2783 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเจาะ 28.13 บันทึกถกู
2784 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระใต้ 17.76 บันทึกถกู
2785 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระเหนือ 30.70 บันทึกถกู
2786 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ 24.10 บันทึกถกู
2787 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ 21.05 บันทึกถกู
2788 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ 28.97 บันทึกถกู
2789 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 30.80 บันทึกถกู
2790 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส 24.06 บันทึกถกู
2791 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.กะลุวอ 28.74 บันทึกถกู
2792 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.โคกเคียน 25.11 บันทึกถกู
2793 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.บางปอ 23.84 บันทึกถกู
2794 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.มะนังตายอ 262.53 บันทึกผิด
2795 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.ล าภู 26.49 บันทึกถกู
2796 นราธิวาส อ.ย่ีงอ เทศบาลต าบลย่ีงอ 33.48 บันทึกถกู
2797 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.จอเบาะ 33.97 บันทึกถกู
2798 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ตะปอเยาะ 24.97 บันทึกถกู
2799 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ย่ีงอ 33.15 บันทึกถกู
2800 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ละหาร 31.73 บันทึกถกู
2801 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ลุโบะบายะ 36.86 บันทึกถกู
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2802 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ลุโบะบือซา 27.28 บันทึกถกู
2803 นราธิวาส อ.ระแงะ เทศบาลต าบลตันหยงมัส 34.67 บันทึกถกู
2804 นราธิวาส อ.ระแงะ เทศบาลต าบลมะรือโบตก 32.42 บันทึกถกู
2805 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.กาลิซา 24.42 บันทึกถกู
2806 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.เฉลิม 21.54 บันทึกถกู
2807 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.ตันหยงมัส 30.87 บันทึกถกู
2808 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.ตันหยงลิมอ 26.86 บันทึกถกู
2809 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.บองอ 21.73 บันทึกถกู
2810 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.ปาโงสะโต 34.02 บันทึกถกู
2811 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.มะรือโบตก 38.11 บันทึกถกู
2812 นราธิวาส อ.รือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ 36.90 บันทึกถกู
2813 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.โคกสะตอ 28.25 บันทึกถกู
2814 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.บาตง 18.95 บันทึกถกู
2815 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะ 22.59 บันทึกถกู
2816 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะออก 18.76 บันทึกถกู
2817 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.เรียง 31.43 บันทึกถกู
2818 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.ลาโละ 27.36 บันทึกถกู
2819 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สามัคคี 14.26 บันทึกถกู
2820 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สาวอ 30.53 บันทึกถกู
2821 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สุวารี 0.00 ยังไม่บันทึก
2822 นราธิวาส อ.แว้ง เทศบาลต าบลบเูก๊ะตา 33.95 บันทึกถกู
2823 นราธิวาส อ.แว้ง เทศบาลต าบลแว้ง 19.31 บันทึกถกู
2824 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.กายูคละ 23.92 บันทึกถกู
2825 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.ฆอเลาะ 32.62 บันทึกถกู
2826 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.แม่ดง 21.41 บันทึกถกู
2827 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.โล๊ะจูด 25.53 บันทึกถกู
2828 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.แว้ง 25.51 บันทึกถกู
2829 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.เอราวัณ 30.93 บันทึกถกู
2830 นราธิวาส อ.ศรีสาคร เทศบาลต าบลศรีสาคร 22.97 บันทึกถกู
2831 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.กาหลง 22.01 บันทึกถกู
2832 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.เชงิคีรี 30.28 บันทึกถกู
2833 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ซากอ 52.29 บันทึกผิด
2834 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ตะมะยูง 27.66 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

2835 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ศรีบรรพต 29.62 บันทึกถกู
2836 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ศรีสาคร 27.61 บันทึกถกู
2837 นราธิวาส อ.สุคิริน เทศบาลต าบลสุคิริน 36.98 บันทึกถกู
2838 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.เกยีร์ 31.87 บันทึกถกู
2839 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.ภูเขาทอง 28.79 บันทึกถกู
2840 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.มาโมง 30.47 บันทึกถกู
2841 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.ร่มไทร 28.20 บันทึกถกู
2842 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.สุคิริน 30.23 บันทึกถกู
2843 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส 37.71 บันทึกถกู
2844 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 27.28 บันทึกถกู
2845 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก อบต.ปูโยะ 28.31 บันทึกถกู
2846 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ 28.20 บันทึกถกู
2847 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี เทศบาลต าบลปะลุรู 32.46 บันทึกถกู
2848 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.กาวะ 20.38 บันทึกถกู
2849 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.โต๊ะเด็ง 22.51 บันทึกถกู
2850 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.ปะลุรู 24.42 บันทึกถกู
2851 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.ริโก ๋ 23.43 บันทึกถกู
2852 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.สากอ 24.52 บันทึกถกู
2853 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี 32.73 บันทึกถกู
2854 น่าน อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ขนุน่าน 17.61 บันทึกถกู
2855 น่าน อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ห้วยโกน๋ 27.16 บันทึกถกู
2856 น่าน อ.เชยีงกลาง เทศบาลต าบลเชียงกลาง 29.27 บันทึกถกู
2857 น่าน อ.เชยีงกลาง เทศบาลต าบลพระพทุธบาทเชียงคาน 25.61 บันทึกถกู
2858 น่าน อ.เชยีงกลาง อบต.เชียงกลางพญาแกว้ 35.01 บันทึกถกู
2859 น่าน อ.เชยีงกลาง อบต.เปือ 33.63 บันทึกถกู
2860 น่าน อ.เชยีงกลาง อบต.พระธาตุ 33.24 บันทึกถกู
2861 น่าน อ.ท่าวังผา เทศบาลต าบลทา่วังผา 32.68 บันทึกถกู
2862 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.จอมพระ 32.52 บันทึกถกู
2863 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ตาลชมุ 30.04 บันทึกถกู
2864 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ป่าคา 34.35 บันทึกถกู
2865 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ผาตอ 32.49 บันทึกถกู
2866 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ผาทอง 31.74 บันทึกถกู
2867 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ยม 31.18 บันทึกถกู
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2868 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ริม 26.91 บันทึกถกู
2869 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ศรีภูมิ 31.12 บันทึกถกู
2870 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.แสนทอง 35.14 บันทึกถกู
2871 น่าน อ.ทุ่งชา้ง เทศบาลต าบลงอบ 30.10 บันทึกถกู
2872 น่าน อ.ทุ่งชา้ง เทศบาลต าบลทุง่ช้าง 36.91 บันทึกถกู
2873 น่าน อ.ทุ่งชา้ง อบต.ทุ่งชา้ง 28.28 บันทึกถกู
2874 น่าน อ.ทุ่งชา้ง อบต.ปอน 32.53 บันทึกถกู
2875 น่าน อ.ทุ่งชา้ง อบต.และ 35.81 บันทึกถกู
2876 น่าน อ.นาน้อย เทศบาลต าบลนาน้อย 37.88 บันทึกถกู
2877 น่าน อ.นาน้อย เทศบาลต าบลศรีษะเกษ 34.48 บันทึกถกู
2878 น่าน อ.นาน้อย อบต.เชยีงของ 27.99 บันทึกถกู
2879 น่าน อ.นาน้อย อบต.นาน้อย 38.01 บันทึกถกู
2880 น่าน อ.นาน้อย อบต.น  าตก 28.00 บันทึกถกู
2881 น่าน อ.นาน้อย อบต.บัวใหญ่ 23.89 บันทึกถกู
2882 น่าน อ.นาน้อย อบต.สถาน 26.59 บันทึกถกู
2883 น่าน อ.นาน้อย อบต.สันทะ 29.86 บันทึกถกู
2884 น่าน อ.นาหมืน่ เทศบาลต าบลบอ่แก้ว 31.58 บันทึกถกู
2885 น่าน อ.นาหมืน่ อบต.นาทะนุง 35.00 บันทึกถกู
2886 น่าน อ.นาหมืน่ อบต.ปิงหลวง 30.56 บันทึกถกู
2887 น่าน อ.นาหมืน่ อบต.เมืองลี 36.50 บันทึกถกู
2888 น่าน อ.บ่อเกลือ เทศบาลต าบลบ่อเกลือใต้ 33.25 บันทึกถกู
2889 น่าน อ.บ่อเกลือ อบต.ดงพญา 30.92 บันทึกถกู
2890 น่าน อ.บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือเหนือ 43.04 บันทึกผิด
2891 น่าน อ.บ่อเกลือ อบต.ภูฟา้ 28.79 บันทึกถกู
2892 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.บ้านพี  35.90 บันทึกถกู
2893 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.บ้านฟา้ 31.89 บันทึกถกู
2894 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.ป่าคาหลวง 35.16 บันทึกถกู
2895 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.สวด 32.89 บันทึกถกู
2896 น่าน อ.ปัว เทศบาลต าบลปัว 34.98 บันทึกถกู
2897 น่าน อ.ปัว เทศบาลต าบลศิลาแลง 35.77 บันทึกถกู
2898 น่าน อ.ปัว อบต.แงง 31.23 บันทึกถกู
2899 น่าน อ.ปัว อบต.เจดีย์ชยั 30.47 บันทึกถกู
2900 น่าน อ.ปัว อบต.ไชยวัฒนา 36.98 บันทึกถกู
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2901 น่าน อ.ปัว อบต.ป่ากลาง 27.40 บันทึกถกู
2902 น่าน อ.ปัว อบต.ภูคา 28.37 บันทึกถกู
2903 น่าน อ.ปัว อบต.วรนคร 33.43 บันทึกถกู
2904 น่าน อ.ปัว อบต.ศิลาเพชร 26.80 บันทึกถกู
2905 น่าน อ.ปัว อบต.สกาด 28.22 บันทึกถกู
2906 น่าน อ.ปัว อบต.สถาน 26.99 บันทึกถกู
2907 น่าน อ.ปัว อบต.อวน 26.64 บันทึกถกู
2908 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.ท่าน้าว 33.69 บันทึกถกู
2909 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.นาปัง 31.27 บันทึกถกู
2910 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.น  าเกีย๋น 36.16 บันทึกถกู
2911 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.น  าแกน่ 36.63 บันทึกถกู
2912 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.ฝายแกว้ 29.74 บันทึกถกู
2913 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.ม่วงต๊ึด 34.87 บันทึกถกู
2914 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.เมืองจัง 20.52 บันทึกถกู
2915 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลต าบลกองควาย 34.57 บันทึกถกู
2916 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลต าบลดู่ใต้ 35.59 บันทึกถกู
2917 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน 22.39 บันทึกถกู
2918 น่าน อ.เมืองน่าน อบจ.น่าน 19.80 บันทึกถกู
2919 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.ไชยสถาน 26.84 บันทึกถกู
2920 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.ถมืตอง 32.96 บันทึกถกู
2921 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.นาซาว 28.51 บันทึกถกู
2922 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.บ่อ 27.81 บันทึกถกู
2923 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.บ่อสวก 27.58 บันทึกถกู
2924 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.ผาสิงห์ 37.72 บันทึกถกู
2925 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.เรือง 31.23 บันทึกถกู
2926 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.สะเนียน 26.39 บันทึกถกู
2927 น่าน อ.แม่จริม เทศบาลต าบลหนองแดง 38.04 บันทึกถกู
2928 น่าน อ.แม่จริม อบต.น  าพาง 22.09 บันทึกถกู
2929 น่าน อ.แม่จริม อบต.แม่จริม 35.41 บันทึกถกู
2930 น่าน อ.แม่จริม อบต.หนองแดง 32.73 บันทึกถกู
2931 น่าน อ.แม่จริม อบต.หมอเมือง 32.97 บันทึกถกู
2932 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลต าบลกลางเวียง 36.13 บันทึกถกู
2933 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลต าบลขึง่ 34.84 บันทึกถกู
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2934 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลต าบลเวียงสา 38.18 บันทึกถกู
2935 น่าน อ.เวียงสา อบต.จอมจันทร์ 33.69 บันทึกถกู
2936 น่าน อ.เวียงสา อบต.ตาลชมุ 28.32 บันทึกถกู
2937 น่าน อ.เวียงสา อบต.ทุ่งศรีทอง 31.56 บันทึกถกู
2938 น่าน อ.เวียงสา อบต.นาเหลือง 39.55 บันทึกถกู
2939 น่าน อ.เวียงสา อบต.น  าปั้ว 34.14 บันทึกถกู
2940 น่าน อ.เวียงสา อบต.น  ามวบ 20.76 บันทึกถกู
2941 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่ขะนิง 21.60 บันทึกถกู
2942 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่สา 28.04 บันทึกถกู
2943 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่สาคร 37.00 บันทึกถกู
2944 น่าน อ.เวียงสา อบต.ยาบหัวนา 30.60 บันทึกถกู
2945 น่าน อ.เวียงสา อบต.ส้าน 30.17 บันทึกถกู
2946 น่าน อ.เวียงสา อบต.ไหล่น่าน 33.92 บันทึกถกู
2947 น่าน อ.เวียงสา อบต.อา่ยนาไลย 30.88 บันทึกถกู
2948 น่าน อ.สองแคว เทศบาลต าบลยอด 26.15 บันทึกถกู
2949 น่าน อ.สองแคว อบต.ชนแดน 32.06 บันทึกถกู
2950 น่าน อ.สองแคว อบต.นาไร่หลวง 28.09 บันทึกถกู
2951 น่าน อ.สันติสุข อบต.ดู่พงษ ์ 29.69 บันทึกถกู
2952 น่าน อ.สันติสุข อบต.ป่าแลวหลวง 28.52 บันทึกถกู
2953 น่าน อ.สันติสุข อบต.พงษ ์ 32.54 บันทึกถกู
2954 บึงกาฬ อ.เซกา เทศบาลต าบลซาง 26.41 บันทึกถกู
2955 บึงกาฬ อ.เซกา เทศบาลต าบลท่าสะอาด 224.20 บันทึกผิด
2956 บึงกาฬ อ.เซกา เทศบาลต าบลศรีพนา 37.72 บันทึกถกู
2957 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.เซกา 29.81 บันทึกถกู
2958 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่ากกแดง 29.06 บันทึกถกู
2959 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่าสะอาด 35.93 บันทึกถกู
2960 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.น  าจั น 35.41 บันทึกถกู
2961 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.บ้านต้อง 28.28 บันทึกถกู
2962 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ป่งไฮ 32.38 บันทึกถกู
2963 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.โสกกา่ม 31.06 บันทึกถกู
2964 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.หนองทุ่ม 33.37 บันทึกถกู
2965 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย เทศบาลต าบลโซ่พสัิย 30.76 บันทึกถกู
2966 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.ค าแกว้ 121.61 บันทึกผิด
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2967 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.โซ่ 32.41 บันทึกถกู
2968 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.ถ  าเจริญ 31.37 บันทึกถกู
2969 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.บัวตูม 30.20 บันทึกถกู
2970 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.ศรีชมภู 184.22 บันทึกผิด
2971 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.หนองพนัทา 20.00 บันทึกถกู
2972 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.เหล่าทอง 29.42 บันทึกถกู
2973 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 34.56 บันทึกถกู
2974 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงงาม 34.55 บันทึกถกู
2975 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.ดงบัง 34.74 บันทึกถกู
2976 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.ท่าดอกค า 38.10 บันทึกถกู
2977 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.โพธ์ิหมากแขง้ 32.08 บันทึกถกู
2978 บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อบต.โคกกว้าง 27.08 บันทึกถกู
2979 บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อบต.บุ่งคล้า 31.72 บันทึกถกู
2980 บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อบต.หนองเด่ิน 28.18 บันทึกถกู
2981 บึงกาฬ อ.ปากคาด เทศบาลต าบลปากคาด 39.02 บันทึกถกู
2982 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.นากั ง 30.84 บันทึกถกู
2983 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.นาดง 90.35 บันทึกผิด
2984 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.โนนศิลา 212.83 บันทึกผิด
2985 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.ปากคาด 3,166.04 บันทึกผิด
2986 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.สมสนุก 31.58 บันทึกถกู
2987 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.หนองยอง 336.20 บันทึกผิด
2988 บึงกาฬ อ.พรเจริญ เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง 32.54 บันทึกถกู
2989 บึงกาฬ อ.พรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ 32.46 บันทึกถกู
2990 บึงกาฬ อ.พรเจริญ เทศบาลต าบลศรีส าราญ 34.98 บันทึกถกู
2991 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ป่าแฝก 261.14 บันทึกผิด
2992 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.วังชมภู 192.80 บันทึกผิด
2993 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ศรีชมภู 239.51 บันทึกผิด
2994 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.หนองหัวชา้ง 163.22 บันทึกผิด
2995 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง 0.00 ยังไม่บันทึก
2996 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลไคสี 30.24 บันทึกถกู
2997 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโนนสว่าง 0.00 ยังไม่บันทึก
2998 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลบงึกาฬ 64.49 บันทึกผิด
2999 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ 32.98 บันทึกถกู
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3000 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหนองเลิง 37.71 บันทึกถกู
3001 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า 26.70 บันทึกถกู
3002 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 20.35 บันทึกถกู
3003 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.ค านาดี 29.13 บันทึกถกู
3004 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.ชยัพร 180.84 บันทึกผิด
3005 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.นาสวรรค์ 28.10 บันทึกถกู
3006 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.โนนสมบูรณ์ 27.50 บันทึกถกู
3007 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.บึงกาฬ 37.02 บันทึกถกู
3008 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.โป่งเปือย 35.57 บันทึกถกู
3009 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล เทศบาลต าบลศรีวิไล 26.70 บันทึกถกู
3010 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.ชมุภูพร 31.82 บันทึกถกู
3011 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.นาสะแบง 159.26 บันทึกผิด
3012 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.นาสิงห์ 34.53 บันทึกถกู
3013 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.นาแสง 29.39 บันทึกถกู
3014 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลกระสัง 35.19 บันทึกถกู
3015 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลสองชั น 343.03 บันทึกผิด
3016 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลหนองเต็ง 32.61 บันทึกถกู
3017 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลอดุมธรรม 31.09 บันทึกถกู
3018 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.กนัทรารมณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3019 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ชมุแสง 55.10 บันทึกผิด
3020 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.บ้านปรือ 19.60 บันทึกถกู
3021 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.เมืองไผ่ 146.81 บันทึกผิด
3022 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ล าดวน 32.77 บันทึกถกู
3023 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ศรีภูมิ 36.13 บันทึกถกู
3024 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.สูงเนิน 29.11 บันทึกถกู
3025 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ห้วยส าราญ 27.57 บันทึกถกู
3026 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง เทศบาลต าบลคูเมือง 35.80 บันทึกถกู
3027 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 0.00 ยังไม่บันทึก
3028 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง 0.00 ยังไม่บันทึก
3029 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.ตูมใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
3030 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.บ้านแพ 34.33 บันทึกถกู
3031 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.ปะเคียบ 0.00 ยังไม่บันทึก
3032 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.พรส าราญ 0.00 ยังไม่บันทึก
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3033 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.หนองขมาร 35.87 บันทึกถกู
3034 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ 0.00 ยังไม่บันทึก
3035 บุรีรัมย์ อ.แคนดง เทศบาลต าบลแคนดง 159.65 บันทึกผิด
3036 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.แคนดง 171.05 บันทึกผิด
3037 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.ดงพลอง 32.52 บันทึกถกู
3038 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.สระบัว 0.00 ยังไม่บันทึก
3039 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.หัวฝาย 28.55 บันทึกถกู
3040 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลถาวร 100.00 บันทึกผิด
3041 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลพนมรุ้ง 38.87 บันทึกถกู
3042 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลยายแย้มวัฒนา 28.61 บันทึกถกู
3043 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เจริญสุข 0.00 ยังไม่บันทึก
3044 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.อสิานเขต 34.95 บันทึกถกู
3045 บุรีรัมย์ อ.ช านิ เทศบาลต าบลช านิ 35.17 บันทึกถกู
3046 บุรีรัมย์ อ.ช านิ เทศบาลต าบลหนองปล่อง 33.84 บันทึกถกู
3047 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.โคกสนวน 43,127,847.76 บันทึกผิด
3048 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.ชอ่ผกา 28.14 บันทึกถกู
3049 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.เมืองยาง 36.64 บันทึกถกู
3050 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.ละลวด 0.00 ยังไม่บันทึก
3051 บุรีรัมย์ อ.นางรอง เทศบาลต าบลทุง่แสงทอง 334.43 บันทึกผิด
3052 บุรีรัมย์ อ.นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง 32.29 บันทึกถกู
3053 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.กา้นเหลือง 34.37 บันทึกถกู
3054 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ชมุแสง 54.55 บันทึกผิด
3055 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ถนนหัก 0.00 ยังไม่บันทึก
3056 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ทรัพย์พระยา 35.03 บันทึกถกู
3057 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.นางรอง 38.31 บันทึกถกู
3058 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.บ้านสิงห์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3059 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ล าไทรโยง 4.67 บันทึกผิด
3060 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.สะเดา 156.34 บันทึกผิด
3061 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองกง 32.80 บันทึกถกู
3062 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองไทร 29.35 บันทึกถกู
3063 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองโบสถ ์ 34.50 บันทึกถกู
3064 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองยายพิมพ์ 36.58 บันทึกถกู
3065 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองโสน 33.47 บันทึกถกู
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3066 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หัวถนน 67.32 บันทึกผิด
3067 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 49.16 บันทึกผิด
3068 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.ดอนกอก 27.07 บันทึกถกู
3069 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.นาโพธ์ิ 27.47 บันทึกถกู
3070 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.บ้านคู 35.71 บันทึกถกู
3071 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.บ้านดู่ 31.64 บันทึกถกู
3072 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.ศรีสว่าง 38.38 บันทึกถกู
3073 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง เทศบาลต าบลโนนดินแดง 35.41 บันทึกถกู
3074 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง 38.32 บันทึกถกู
3075 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ล านางรอง 0.00 ยังไม่บันทึก
3076 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ส้มป่อย 0.00 ยังไม่บันทึก
3077 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโกรกแกว้ 34.78 บันทึกถกู
3078 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 26.25 บันทึกถกู
3079 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.ดงอจีาน 33.71 บันทึกถกู
3080 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.ทุ่งจังหัน 0.00 ยังไม่บันทึก
3081 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ 22.06 บันทึกถกู
3082 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลจันทบเพชร 32.92 บันทึกถกู
3083 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลตลาดนิคมปราสาท 33.05 บันทึกถกู
3084 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลโนนเจริญ 29.42 บันทึกถกู
3085 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลบา้นกรวด 39.06 บันทึกถกู
3086 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ 36.30 บันทึกถกู
3087 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลบึงเจริญ 32.90 บันทึกถกู
3088 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลปราสาท 32.83 บันทึกถกู
3089 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลหนองไม้งาม 36.11 บันทึกถกู
3090 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด อบต.เขาดินเหนือ 32.77 บันทึกถกู
3091 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด อบต.สายตะก ู 0.00 ยังไม่บันทึก
3092 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด อบต.หินลาด 28.94 บันทึกถกู
3093 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน เทศบาลต าบลบา้นด่าน 0.00 ยังไม่บันทึก
3094 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน เทศบาลต าบลปราสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
3095 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน อบต.โนนขวาง 33.75 บันทึกถกู
3096 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน อบต.วังเหนือ 27.73 บันทึกถกู
3097 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ไชยพจน์ 33.59 บันทึกถกู
3098 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.กูส่วนแตง 391.64 บันทึกผิด
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3099 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.แดงใหญ่ 34.79 บันทึกถกู
3100 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.ทองหลาง 0.00 ยังไม่บันทึก
3101 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองเยือง 109.00 บันทึกผิด
3102 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองแวง 34.96 บันทึกถกู
3103 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลเขาคอก 32.88 บันทึกถกู
3104 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลโคกม้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3105 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลประโคนชัย 32.88 บันทึกถกู
3106 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลแสลงโทน 35.63 บันทึกถกู
3107 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.โคกตูม 23.99 บันทึกถกู
3108 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.โคกมะขาม 35.46 บันทึกถกู
3109 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.โคกย่าง 145.89 บันทึกผิด
3110 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.จรเขม้าก 32.21 บันทึกถกู
3111 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ตะโกตาพ ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
3112 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.บ้านไทร 32.35 บันทึกถกู
3113 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ประโคนชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
3114 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ประทัดบุ 0.00 ยังไม่บันทึก
3115 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ปังก ู 236.01 บันทึกผิด
3116 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ไพศาล 240.96 บันทึกผิด
3117 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ละเวี ย 250.00 บันทึกผิด
3118 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ส่ีเหล่ียม 33.49 บันทึกถกู
3119 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.หนองบอน 35.65 บันทึกถกู
3120 บุรีรัมย์ อ.ปะค า เทศบาลต าบลปะค า 37.50 บันทึกถกู
3121 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.โคกมะม่วง 23.92 บันทึกถกู
3122 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.ไทยเจริญ 0.00 ยังไม่บันทึก
3123 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.หนองบัว 101.94 บันทึกผิด
3124 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.หูท านบ 85.01 บันทึกผิด
3125 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั เทศบาลต าบลจนัดุม 33.01 บันทึกถกู
3126 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั เทศบาลต าบลพลับพลาชัย 31.04 บันทึกถกู
3127 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.โคกขมิ น 26.11 บันทึกถกู
3128 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.ป่าชนั 64.54 บันทึกผิด
3129 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.สะเดา 34.66 บันทึกถกู
3130 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.ส าโรง 28.74 บันทึกถกู
3131 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง เทศบาลต าบลพทุไธสง 33.72 บันทึกถกู
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3132 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านจาน 251.99 บันทึกผิด
3133 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านเป้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3134 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
3135 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านแวง 158.07 บันทึกผิด
3136 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.พทุธไธสง 271.27 บันทึกผิด
3137 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.มะเฟอืง 189.45 บันทึกผิด
3138 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.หายโศก 37.39 บันทึกถกู
3139 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลบา้นบวั 34.88 บันทึกถกู
3140 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองตาด 159.96 บันทึกผิด
3141 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหลักเขต 33.92 บันทึกถกู
3142 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลอิสาณ 0.00 ยังไม่บันทึก
3143 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองชุมเห็ด 237.35 บันทึกผิด
3144 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 23.64 บันทึกถกู
3145 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ 12.63 บันทึกถกู
3146 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.กระสัง 0.00 ยังไม่บันทึก
3147 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.กลันทา 0.00 ยังไม่บันทึก
3148 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.ถลุงเหล็ก 17.58 บันทึกถกู
3149 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บัวทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
3150 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
3151 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.พระครู 39.71 บันทึกถกู
3152 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.เมืองฝาง 37.81 บันทึกถกู
3153 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.ลุมปุ๊ก 89.84 บันทึกผิด
3154 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สวายจีก 30.41 บันทึกถกู
3155 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สองห้อง 29.12 บันทึกถกู
3156 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซ า 0.00 ยังไม่บันทึก
3157 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกโพรง 35.16 บันทึกถกู
3158 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.เสม็ด 21.38 บันทึกถกู
3159 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง 30.34 บันทึกถกู
3160 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลละหานทราย 33.80 บันทึกถกู
3161 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 30.46 บันทึกถกู
3162 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองตะครอง 36.22 บันทึกถกู
3163 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง 140.43 บันทึกผิด
3164 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อบต.โคกว่าน 35.46 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

3165 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อบต.ละหานทราย 207.72 บันทึกผิด
3166 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ เทศบาลต าบลทะเมนชัย 35.61 บันทึกถกู
3167 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ เทศบาลต าบลล าปลายมาศ 34.02 บันทึกถกู
3168 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.โคกกลาง 35.78 บันทึกถกู
3169 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.โคกล่าม 342.75 บันทึกผิด
3170 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.โคกสะอาด 31.34 บันทึกถกู
3171 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.ตลาดโพธ์ิ 33.97 บันทึกถกู
3172 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.ทะเมนชยั 30.19 บันทึกถกู
3173 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.บ้านยาง 35.62 บันทึกถกู
3174 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.บุโพธ์ิ 38.25 บันทึกถกู
3175 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.ผไทรินทร์ 87,215,759.05 บันทึกผิด
3176 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.เมืองแฝก 28.61 บันทึกถกู
3177 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.แสลงพนั 29.97 บันทึกถกู
3178 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองกระทิง 32.88 บันทึกถกู
3179 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองคู 41,707,717.57 บันทึกผิด
3180 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองโดน 196.50 บันทึกผิด
3181 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองบัวโคก 32.79 บันทึกถกู
3182 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หินโคน 57.75 บันทึกผิด
3183 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลดอนมนต์ 34.22 บันทึกถกู
3184 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลศรีสตึก 34.76 บันทึกถกู
3185 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลสตึก 0.32 บันทึกผิด
3186 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลสะแก 31.29 บันทึกถกู
3187 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.กระสัง 30.31 บันทึกถกู
3188 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ชมุแสง 29.27 บันทึกถกู
3189 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ท่าม่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
3190 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ทุ่งวัง 9.58 บันทึกผิด
3191 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.นิคม 33.01 บันทึกถกู
3192 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.เมืองแก 34.47 บันทึกถกู
3193 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ร่อนทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
3194 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.สนามชยั 37.26 บันทึกถกู
3195 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.หนองใหญ่ 15.13 บันทึกถกู
3196 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ เทศบาลต าบลดอนอะราง 35.84 บันทึกถกู
3197 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ เทศบาลต าบลศาลเจ้าพอ่ขุนศรี 30.17 บันทึกถกู
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3198 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ เทศบาลต าบลหนองกี่ 33.29 บันทึกถกู
3199 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.โคกสว่าง 0.00 ยังไม่บันทึก
3200 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.โคกสูง 32.02 บันทึกถกู
3201 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.ท่าโพธ์ิชยั 77,836,622.17 บันทึกผิด
3202 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันา 36.62 บันทึกถกู
3203 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.ทุ่งกระเต็น 33.90 บันทึกถกู
3204 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.บุกระสัง 28.21 บันทึกถกู
3205 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.เมืองไผ่ 26.14 บันทึกถกู
3206 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.เย้ยปราสาท 29.78 บันทึกถกู
3207 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ เทศบาลต าบลหนองหงส์ 33.80 บันทึกถกู
3208 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ เทศบาลต าบลห้วยหิน 27.02 บันทึกถกู
3209 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.ไทยสามัคคี 49,468,282.06 บันทึกผิด
3210 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.เมืองฝ้าย 31.09 บันทึกถกู
3211 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.สระแกว้ 936.91 บันทึกผิด
3212 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.สระทอง 35.45 บันทึกถกู
3213 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.เสาเดียว 37.13 บันทึกถกู
3214 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.หนองชยัศรี 36.58 บันทึกถกู
3215 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช เทศบาลต าบลโคกเหล็ก 34.28 บันทึกถกู
3216 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช เทศบาลต าบลสามแวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3217 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช เทศบาลต าบลห้วยราช 32.40 บันทึกถกู
3218 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.ตาเสา 0.00 ยังไม่บันทึก
3219 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.บ้านตะโก 0.00 ยังไม่บันทึก
3220 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.เมืองโพธ์ิ 34.37 บันทึกถกู
3221 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.สนวน 31.31 บันทึกถกู
3222 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.ห้วยราช 36.27 บันทึกถกู
3223 ปทุมธานี อ.คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง 28.16 บันทึกถกู
3224 ปทุมธานี อ.คลองหลวง เทศบาลเมืองทา่โขลง 16.83 บันทึกถกู
3225 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองเจ็ด 27.82 บันทึกถกู
3226 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองสาม 23.04 บันทึกถกู
3227 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองส่ี 27.33 บันทึกถกู
3228 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองหก 27.64 บันทึกถกู
3229 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองห้า 25.56 บันทึกถกู
3230 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลต าบลธัญบรีุ 25.13 บันทึกถกู
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3231 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต 23.10 บันทึกถกู
3232 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 14.93 บันทึกถกู
3233 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์ 32.95 บันทึกถกู
3234 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางกะดี 26.44 บันทึกถกู
3235 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางขะแยง 77.74 บันทึกผิด
3236 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางเด่ือ 33.56 บันทึกถกู
3237 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางพนู 25.13 บันทึกถกู
3238 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางหลวง 39.90 บันทึกถกู
3239 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบ้านกลาง 26.15 บันทึกถกู
3240 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 28.87 บันทึกถกู
3241 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลหลักหก 30.67 บันทึกถกู
3242 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองบางคูวัด 513.69 บันทึกผิด
3243 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทมุธานี 24.86 บันทึกถกู
3244 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี 12.18 บันทึกถกู
3245 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บางพดู 35.00 บันทึกถกู
3246 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บางหลวง 31.01 บันทึกถกู
3247 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บ้านกระแชง 31.77 บันทึกถกู
3248 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บ้านฉาง 34.26 บันทึกถกู
3249 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.สวนพริกไทย 38.10 บันทึกถกู
3250 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ เทศบาลต าบลคลองพระอุดม 32.89 บันทึกถกู
3251 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ เทศบาลต าบลคูขวาง 30.34 บันทึกถกู
3252 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ เทศบาลต าบลระแหง 34.04 บันทึกถกู
3253 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.คูบางหลวง 32.51 บันทึกถกู
3254 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.บ่อเงิน 28.23 บันทึกถกู
3255 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.ระแหง 23.76 บันทึกถกู
3256 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.ลาดหลุมแกว้ 76.56 บันทึกผิด
3257 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.หน้าไม้ 35.68 บันทึกถกู
3258 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลต าบลล าไทร 45.79 บันทึกผิด
3259 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลต าบลล าลูกกา 30.56 บันทึกถกู
3260 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลเมืองคูคต 25.85 บันทึกถกู
3261 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย 31.36 บันทึกถกู
3262 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 27.16 บันทึกถกู
3263 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.บึงคอไห 22.47 บันทึกถกู
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3264 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.บึงค าพร้อย 21.21 บันทึกถกู
3265 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.บึงทองหลาง 35.84 บันทึกถกู
3266 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.พชือดุม 33.65 บันทึกถกู
3267 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.ล าไทร 30.11 บันทึกถกู
3268 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.ล าลูกกา 24.16 บันทึกถกู
3269 ปทุมธานี อ.สามโคก เทศบาลต าบลบางเตย 29.79 บันทึกถกู
3270 ปทุมธานี อ.สามโคก เทศบาลต าบลสามโคก 29.03 บันทึกถกู
3271 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.กระแชง 31.64 บันทึกถกู
3272 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.คลองควาย 28.80 บันทึกถกู
3273 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.เชยีงรากน้อย 28.02 บันทึกถกู
3274 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.เชยีงรากใหญ่ 38.36 บันทึกถกู
3275 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.ท้ายเกาะ 30.63 บันทึกถกู
3276 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บางกระบือ 35.34 บันทึกถกู
3277 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บางโพธ์ิเหนือ 36.80 บันทึกถกู
3278 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บ้านงิ ว 26.37 บันทึกถกู
3279 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บ้านปทุม 29.75 บันทึกถกู
3280 ปทุมธานี อ.หนองเสือ เทศบาลต าบลหนองเสือ 0.00 ยังไม่บันทึก
3281 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.นพรัตน์ 38.33 บันทึกถกู
3282 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงกาสาม 31.42 บันทึกถกู
3283 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงช าออ้ 27.33 บันทึกถกู
3284 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงบอน 26.47 บันทึกถกู
3285 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงบา 35.90 บันทึกถกู
3286 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.ศาลาครุ 29.07 บันทึกถกู
3287 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.หนองสามวัง 34.03 บันทึกถกู
3288 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี เทศบาลต าบลกยุบุรี 31.99 บันทึกถกู
3289 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี เทศบาลต าบลไร่ใหม่ 22.82 บันทึกถกู
3290 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.กยุบุรี 25.01 บันทึกถกู
3291 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.กยุเหนือ 23.42 บันทึกถกู
3292 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.เขาแดง 33.33 บันทึกถกู
3293 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.ดอนยายหนู 31.35 บันทึกถกู
3294 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.สามกระทาย 28.58 บันทึกถกู
3295 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.หาดขาม 33.31 บันทึกถกู
3296 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก เทศบาลต าบลทบัสะแก 27.01 บันทึกถกู
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3297 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.เขาล้าน 25.80 บันทึกถกู
3298 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.ทับสะแก 244.88 บันทึกผิด
3299 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.นาหูกวาง 29.93 บันทึกถกู
3300 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.แสงอรุณ 29.07 บันทึกถกู
3301 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.ห้วยยาง 36.23 บันทึกถกู
3302 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.อา่งทอง 73.37 บันทึกผิด
3303 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน เทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ 218.49 บันทึกผิด
3304 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน เทศบาลต าบลบา้นกรูด 192.89 บันทึกผิด
3305 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน เทศบาลต าบลร่อนทอง 33.60 บันทึกถกู
3306 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ก าเนิดนพคุณ 32.10 บันทึกถกู
3307 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ชยัเกษม 35.19 บันทึกถกู
3308 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ทองมงคล 26.63 บันทึกถกู
3309 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ธงชยั 34.10 บันทึกถกู
3310 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ 28.14 บันทึกถกู
3311 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.แม่ร าพงึ 30.33 บันทึกถกู
3312 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ร่อนทอง 27.64 บันทึกถกู
3313 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย เทศบาลต าบลบางสะพานนอ้ย 30.27 บันทึกถกู
3314 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ชา้งแรก 26.99 บันทึกถกู
3315 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช 36.53 บันทึกถกู
3316 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ทรายทอง 26.02 บันทึกถกู
3317 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.บางสะพาน 394.00 บันทึกผิด
3318 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ปากแพรก 23.87 บันทึกถกู
3319 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี เทศบาลต าบลเขาน้อย 48.21 บันทึกผิด
3320 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี เทศบาลต าบลปราณบรีุ 27.29 บันทึกถกู
3321 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี เทศบาลต าบลปากน  าปราณ 68.97 บันทึกผิด
3322 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.เขาจ้าว 30.25 บันทึกถกู
3323 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.ปราณบุรี 91.79 บันทึกผิด
3324 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.ปากน  าปราณ 30.69 บันทึกถกู
3325 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.วังกพ์ง 20.26 บันทึกถกู
3326 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม 24.30 บันทึกถกู
3327 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลกม.5 37.24 บันทึกถกู
3328 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลคลองวาฬ 40.90 บันทึกผิด
3329 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 29.44 บันทึกถกู
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3330 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 506.29 บันทึกผิด
3331 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.เกาะหลัก 33.23 บันทึกถกู
3332 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.คลองวาฬ 25.81 บันทึกถกู
3333 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.บ่อนอก 29.68 บันทึกถกู
3334 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.ห้วยทราย 29.92 บันทึกถกู
3335 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.อา่วน้อย 26.99 บันทึกถกู
3336 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด เทศบาลต าบลไร่เกา่ 33.78 บันทึกถกู
3337 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ไร่เกา่ 36.75 บันทึกถกู
3338 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ไร่ใหม่ 38.73 บันทึกถกู
3339 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ศาลาลัย 267.61 บันทึกผิด
3340 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ศิลาลอย 28.12 บันทึกถกู
3341 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.สามร้อยยอด 35.93 บันทึกถกู
3342 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน เทศบาลต าบลหนองพลับ 32.92 บันทึกถกู
3343 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน 28.14 บันทึกถกู
3344 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.ทับใต้ 35.19 บันทึกถกู
3345 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.บึงนคร 100.00 บันทึกผิด
3346 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.หนองพลับ 28.82 บันทึกถกู
3347 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 32.77 บันทึกถกู
3348 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ 25.15 บันทึกถกู
3349 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลกบินทร์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3350 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 219.96 บันทึกผิด
3351 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลสระบวั 191.16 บันทึกผิด
3352 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.กบินทร์ 32.00 บันทึกถกู
3353 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.เขาไม้แกว้ 33.49 บันทึกถกู
3354 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.นนทรี 27.42 บันทึกถกู
3355 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.นาแขม 24.04 บันทึกถกู
3356 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.บ่อทอง 31.08 บันทึกถกู
3357 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.บ้านนา 26.77 บันทึกถกู
3358 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.เมืองเกา่ 27.13 บันทึกถกู
3359 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.ย่านรี 22.69 บันทึกถกู
3360 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.ลาดตะเคียน 35.72 บันทึกถกู
3361 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังดาล 234.98 บันทึกผิด
3362 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน 25.61 บันทึกถกู
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3363 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าชา้ง 727.34 บันทึกผิด
3364 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.หนองกี ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
3365 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.หาดนางแกว้ 248.63 บันทึกผิด
3366 ปราจีนบุรี อ.นาดี เทศบาลต าบลนาดี 34.35 บันทึกถกู
3367 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.แกง่ดินสอ 0.00 ยังไม่บันทึก
3368 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.ทุ่งโพธ์ิ 28.62 บันทึกถกู
3369 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.นาดี 31.91 บันทึกถกู
3370 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.บุพราหมณ์ 220.02 บันทึกผิด
3371 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.สะพานหิน 207.33 บันทึกผิด
3372 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.ส าพนัตา 186.38 บันทึกผิด
3373 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง เทศบาลต าบลบ้านสร้าง 34.30 บันทึกถกู
3374 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางกระเบา 100.00 บันทึกผิด
3375 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางเตย 210.87 บันทึกผิด
3376 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางแตน 296.01 บันทึกผิด
3377 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางปลาร้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3378 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางพลวง 81.46 บันทึกผิด
3379 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
3380 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บ้านสร้าง 36.14 บันทึกถกู
3381 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม เทศบาลต าบลประจันตคาม 188.88 บันทึกผิด
3382 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 0.00 ยังไม่บันทึก
3383 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.เกาะลอย 254.57 บันทึกผิด
3384 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ค าโตนด 0.00 ยังไม่บันทึก
3385 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ดงบัง 212.64 บันทึกผิด
3386 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.บ้านหอย 237.25 บันทึกผิด
3387 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.บุฝ้าย 25.44 บันทึกถกู
3388 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ประจันตคาม 28.74 บันทึกถกู
3389 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.หนองแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
3390 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.หนองแสง 21.97 บันทึกถกู
3391 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี เทศบาลต าบลโคกมะกอก 337.84 บันทึกผิด
3392 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี เทศบาลต าบลบ้านนาปรือ 295.29 บันทึกผิด
3393 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบรีุ 20.38 บันทึกถกู
3394 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 12.07 บันทึกถกู
3395 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.โคกไม้ลาย 24.68 บันทึกถกู
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3396 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงขี เหล็ก 0.00 ยังไม่บันทึก
3397 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงพระราม 0.00 ยังไม่บันทึก
3398 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ท่างาม 275.43 บันทึกผิด
3399 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.เนินหอม 25.93 บันทึกถกู
3400 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.โนนห้อม 28.64 บันทึกถกู
3401 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บางเดชะ 0.00 ยังไม่บันทึก
3402 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บ้านพระ 273.10 บันทึกผิด
3403 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ไม้เค็ด 24.21 บันทึกถกู
3404 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.รอบเมือง 34.48 บันทึกถกู
3405 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.วัดโบสถ ์ 30.08 บันทึกถกู
3406 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ เทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ์ 32.77 บันทึกถกู
3407 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
3408 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3409 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ดงกระทงยาม 81,085,699.54 บันทึกผิด
3410 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ท่าตูม 458.68 บันทึกผิด
3411 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.บ้านทาม 0.00 ยังไม่บันทึก
3412 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ศรีมหาโพธิ 22.74 บันทึกถกู
3413 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 0.00 ยังไม่บันทึก
3414 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หัวหว้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3415 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ เทศบาลต าบลโคกปบี 24.71 บันทึกถกู
3416 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ อบต.โคกไทย 350.64 บันทึกผิด
3417 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ อบต.โคกปีบ 33.85 บันทึกถกู
3418 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ อบต.ไผ่ชะเลือด 34.23 บันทึกถกู
3419 ปัตตานี อ.กะพอ้ อบต.กะรุบี 32.41 บันทึกถกู
3420 ปัตตานี อ.กะพอ้ อบต.ตะโละดือรามัน 24.77 บันทึกถกู
3421 ปัตตานี อ.กะพอ้ อบต.ปล่องหอย 20.34 บันทึกถกู
3422 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ เทศบาลต าบลโคกโพธ์ิ 35.55 บันทึกถกู
3423 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ เทศบาลต าบลนาประดู่ 29.36 บันทึกถกู
3424 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ เทศบาลต าบลมะกรูด 30.22 บันทึกถกู
3425 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ควนโนรี 31.14 บันทึกถกู
3426 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.โคกโพธ์ิ 22.35 บันทึกถกู
3427 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ชา้งไห้ตก 25.80 บันทึกถกู
3428 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ทรายขาว 36.04 บันทึกถกู
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3429 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ท่าเรือ 28.38 บันทึกถกู
3430 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ทุ่งพลา 36.18 บันทึกถกู
3431 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.นาเกตุ 100.00 บันทึกผิด
3432 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.นาประดู่ 34.89 บันทึกถกู
3433 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.บางโกระ 34.20 บันทึกถกู
3434 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ปากล่อ 28.27 บันทึกถกู
3435 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ป่าบอน 0.00 ยังไม่บันทึก
3436 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.ตะโละแมะนา 23.00 บันทึกถกู
3437 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.น  าด า 34.52 บันทึกถกู
3438 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.ปาก ู 10.82 บันทึกถกู
3439 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.พเิทน 18.12 บันทึกถกู
3440 ปัตตานี อ.ปะนาเระ เทศบาลต าบลปะนาเระ 22.73 บันทึกถกู
3441 ปัตตานี อ.ปะนาเระ เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 30.82 บันทึกถกู
3442 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ควน 39.92 บันทึกถกู
3443 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.คอกกระบือ 29.58 บันทึกถกู
3444 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ดอน 234.44 บันทึกผิด
3445 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ท่าขา้ม 26.09 บันทึกถกู
3446 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ท่าน  า 35.29 บันทึกถกู
3447 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านกลาง 24.30 บันทึกถกู
3448 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านนอก 26.83 บันทึกถกู
3449 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านน  าบ่อ 22.46 บันทึกถกู
3450 ปัตตานี อ.มายอ เทศบาลต าบลมายอ 31.77 บันทึกถกู
3451 ปัตตานี อ.มายอ อบต.กระเสาะ 26.11 บันทึกถกู
3452 ปัตตานี อ.มายอ อบต.กระหวะ 24.58 บันทึกถกู
3453 ปัตตานี อ.มายอ อบต.เกาะจัน 29.31 บันทึกถกู
3454 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ตรัง 26.30 บันทึกถกู
3455 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ถนน 29.20 บันทึกถกู
3456 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ปะโด 20.04 บันทึกถกู
3457 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ลางา 29.49 บันทึกถกู
3458 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ลุโบะยิไร 0.00 ยังไม่บันทึก
3459 ปัตตานี อ.มายอ อบต.สะก า 28.88 บันทึกถกู
3460 ปัตตานี อ.มายอ อบต.สาคอบน 23.41 บันทึกถกู
3461 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี เทศบาลต าบลรูสะมิแล 25.97 บันทึกถกู
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3462 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 20.60 บันทึกถกู
3463 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบจ.ปัตตานี 18.15 บันทึกถกู
3464 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.กะมิยอ 29.77 บันทึกถกู
3465 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.คลองมานิง 28.12 บันทึกถกู
3466 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ตะลุโบะ 28.11 บันทึกถกู
3467 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ตันหยงลุโละ 25.44 บันทึกถกู
3468 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บานา 34.58 บันทึกถกู
3469 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บาราโหม 33.09 บันทึกถกู
3470 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บาราเฮาะ 28.56 บันทึกถกู
3471 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ปะกาฮะรัง 26.93 บันทึกถกู
3472 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ปูยุด 33.46 บันทึกถกู
3473 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.ป่าไร่ 31.46 บันทึกถกู
3474 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.ม่วงเตี ย 26.35 บันทึกถกู
3475 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.แม่ลาน 24.53 บันทึกถกู
3476 ปัตตานี อ.ไม้แกน่ อบต.ดอนทราย 27.88 บันทึกถกู
3477 ปัตตานี อ.ไม้แกน่ อบต.ตะโละไกรทอง 23.86 บันทึกถกู
3478 ปัตตานี อ.ไม้แกน่ อบต.ไทรทอง 34.18 บันทึกถกู
3479 ปัตตานี อ.ยะรัง เทศบาลต าบลยะรัง 98.45 บันทึกผิด
3480 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.กระโด 26.33 บันทึกถกู
3481 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.กอล า 181.48 บันทึกผิด
3482 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เขาตูม 416.32 บันทึกผิด
3483 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.คลองใหม่ 33.85 บันทึกถกู
3484 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ประจัน 19.76 บันทึกถกู
3485 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ปิตูมุดี 32.02 บันทึกถกู
3486 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เมาะมาวี 214.99 บันทึกผิด
3487 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ยะรัง 28.74 บันทึกถกู
3488 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ระแว้ง 32.51 บันทึกถกู
3489 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.วัด 0.00 ยังไม่บันทึก
3490 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.สะดาวา 100.00 บันทึกผิด
3491 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.สะนอ 28.72 บันทึกถกู
3492 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลตอหลัง 29.12 บันทึกถกู
3493 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลตันหยง 29.70 บันทึกถกู
3494 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลบางปู 37.19 บันทึกถกู
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3495 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลยะหร่ิง 29.80 บันทึกถกู
3496 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.จะรัง 17.22 บันทึกถกู
3497 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตะโละ 25.50 บันทึกถกู
3498 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตะโละกาโปร์ 26.77 บันทึกถกู
3499 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตันหยงดาลอ 29.28 บันทึกถกู
3500 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตาแกะ 24.37 บันทึกถกู
3501 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตาลีอายร์ 28.25 บันทึกถกู
3502 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.บาโลย 32.01 บันทึกถกู
3503 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ปิยามุมัง 27.01 บันทึกถกู
3504 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.มะนังยง 30.07 บันทึกถกู
3505 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ยามู 30.18 บันทึกถกู
3506 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ราตาปันยัง 25.59 บันทึกถกู
3507 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.สาบัน 29.52 บันทึกถกู
3508 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.หนองแรต 25.92 บันทึกถกู
3509 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.แหลมโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
3510 ปัตตานี อ.สายบุรี เทศบาลต าบลเตราะบอน 15.74 บันทึกถกู
3511 ปัตตานี อ.สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน 20.01 บันทึกถกู
3512 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.กะดุนง 25.97 บันทึกถกู
3513 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ตะบิ ง 24.26 บันทึกถกู
3514 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.บางเกา่ 248.37 บันทึกผิด
3515 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.บือเระ 26.95 บันทึกถกู
3516 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ปะเสยะวอ 26.62 บันทึกถกู
3517 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.แป้น 38.49 บันทึกถกู
3518 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.มะนังดาล า 18.83 บันทึกถกู
3519 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ละหาร 20.14 บันทึกถกู
3520 ปัตตานี อ.หนองจิก เทศบาลต าบลบอ่ทอง 25.34 บันทึกถกู
3521 ปัตตานี อ.หนองจิก เทศบาลต าบลหนองจิก 38.70 บันทึกถกู
3522 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.เกาะเปาะ 25.82 บันทึกถกู
3523 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.คอลอตันหยง 267.80 บันทึกผิด
3524 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ดอนรัก 29.66 บันทึกถกู
3525 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ดาโต๊ะ 33.32 บันทึกถกู
3526 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ตุยง 36.17 บันทึกถกู
3527 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ท่าก าช า 28.38 บันทึกถกู
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3528 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.บางเขา 21.41 บันทึกถกู
3529 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.บางตาวา 250.00 บันทึกผิด
3530 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ปุโละปุโย 31.08 บันทึกถกู
3531 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ยาบี 197.96 บันทึกผิด
3532 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ลิปะสะโง 37.18 บันทึกถกู
3533 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าเรือ 0.00 ยังไม่บันทึก
3534 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าหลวง 175.86 บันทึกผิด
3535 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.จ าปา 274.68 บันทึกผิด
3536 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ท่าเจ้าสนุก 37.50 บันทึกถกู
3537 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ท่าหลวง 38.01 บันทึกถกู
3538 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.บ้านร่อม 31.76 บันทึกถกู
3539 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ปากท่า 38.40 บันทึกถกู
3540 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.โพธ์ิเอน 35.07 บันทึกถกู
3541 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.วังแดง 35.65 บันทึกถกู
3542 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ศาลาลอย 258.91 บันทึกผิด
3543 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.หนองขนาก 29.08 บันทึกถกู
3544 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง เทศบาลต าบลนครหลวง 36.12 บันทึกถกู
3545 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง เทศบาลต าบลอรัญญิก 35.35 บันทึกถกู
3546 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.คลองสะแก 257.06 บันทึกผิด
3547 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.บ่อโพง 36.77 บันทึกถกู
3548 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.บ้านชุง้ 31.15 บันทึกถกู
3549 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.ปากจั่น 35.25 บันทึกถกู
3550 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.แม่ลา 26.34 บันทึกถกู
3551 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.หนองปลิง 325.78 บันทึกผิด
3552 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย เทศบาลต าบลบางซ้าย 30.35 บันทึกถกู
3553 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.เทพมงคล 0.00 ยังไม่บันทึก
3554 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.บางซ้าย 22.11 บันทึกถกู
3555 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.ปลายกลัด 26.83 บันทึกถกู
3556 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.วังพฒันา 22.11 บันทึกถกู
3557 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร เทศบาลต าบลบางไทร 271.84 บันทึกผิด
3558 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร เทศบาลต าบลราชคราม 108,221,476.51 บันทึกผิด
3559 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.กระแชง 36.47 บันทึกถกู
3560 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.โคกชา้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
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3561 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บางย่ีโท 83.73 บันทึกผิด
3562 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บ้านกลึง 30.39 บันทึกถกู
3563 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บ้านม้า 384.18 บันทึกผิด
3564 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.ไผ่พระ 436.76 บันทึกผิด
3565 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.โพแตง 379.97 บันทึกผิด
3566 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.ไม้ตรา 100.00 บันทึกผิด
3567 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.สนามชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
3568 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล เทศบาลต าบลบางบาล 32.46 บันทึกถกู
3569 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 37.26 บันทึกถกู
3570 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.กบเจา 36.26 บันทึกถกู
3571 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.น  าเต้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3572 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.บ้านคลัง 38.40 บันทึกถกู
3573 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.พระขาว 31.50 บันทึกถกู
3574 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน เทศบาลต าบลบางปะหัน 30.70 บันทึกถกู
3575 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.ตานิม 180.44 บันทึกผิด
3576 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.ทับน  า 276.74 บันทึกผิด
3577 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บางเด่ือ 30.16 บันทึกถกู
3578 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บางปะหัน 191.66 บันทึกผิด
3579 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บ้านขล้อ 33.43 บันทึกถกู
3580 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บ้านล่ี 105.16 บันทึกผิด
3581 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.พทุเลา 31.03 บันทึกถกู
3582 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.โพธ์ิสามต้น 32.98 บันทึกถกู
3583 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.เสาธง 43.46 บันทึกผิด
3584 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.หันสัง 406.80 บันทึกผิด
3585 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลคลองจิก 32.27 บันทึกถกู
3586 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย 37.65 บันทึกถกู
3587 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ 287.02 บันทึกผิด
3588 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบางกระสั น 30.55 บันทึกถกู
3589 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบางปะอิน 0.00 ยังไม่บันทึก
3590 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบา้นกรด 270.87 บันทึกผิด
3591 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบ้านสร้าง 25.05 บันทึกถกู
3592 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลปราสาททอง 38.11 บันทึกถกู
3593 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลพระอินทราชา 213.56 บันทึกผิด
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3594 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.เกาะเกดิ 34.09 บันทึกถกู
3595 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.ตล่ิงชนั 0.00 ยังไม่บันทึก
3596 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บางประแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
3597 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านแป้ง 29.22 บันทึกถกู
3598 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านพลับ 258.77 บันทึกผิด
3599 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านโพ 0.00 ยังไม่บันทึก
3600 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านหว้า 291.08 บันทึกผิด
3601 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.วัดยม 32.10 บันทึกถกู
3602 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.สามเรือน 117,651,227.54 บันทึกผิด
3603 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก เทศบาลต าบลบ้านแพรก 24.88 บันทึกถกู
3604 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก อบต.คลองน้อย 32.87 บันทึกถกู
3605 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก อบต.ส าพะเนียง 29.87 บันทึกถกู
3606 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ เทศบาลต าบลลาดชะโด 24.88 บันทึกถกู
3607 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ เทศบาลเมืองผักไห่ 36.95 บันทึกถกู
3608 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.กฎีุ 277.11 บันทึกผิด
3609 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ดอนลาน 34.52 บันทึกถกู
3610 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ท่าดินแดง 277.07 บันทึกผิด
3611 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.นาคู 0.00 ยังไม่บันทึก
3612 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.บ้านแค 309.90 บันทึกผิด
3613 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ลาดชดิ 34.71 บันทึกถกู
3614 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ลาดน  าเค็ม 38.06 บันทึกถกู
3615 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.หน้าโคก 268.49 บันทึกผิด
3616 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 24.99 บันทึกถกู
3617 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา 39.84 บันทึกถกู
3618 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา 0.00 ยังไม่บันทึก
3619 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.เกาะเรียน 21.16 บันทึกถกู
3620 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองตะเคียน 33.33 บันทึกถกู
3621 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองสระบัว 34.65 บันทึกถกู
3622 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านเกาะ 33.79 บันทึกถกู
3623 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านป้อม 29.67 บันทึกถกู
3624 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านใหม่ 32.68 บันทึกถกู
3625 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ปากกราน 32.15 บันทึกถกู
3626 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ภูเขาทอง 31.12 บันทึกถกู
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3627 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ลุมพลี 289.21 บันทึกผิด
3628 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.วัดตูม 33.08 บันทึกถกู
3629 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.สวนพริก 0.00 ยังไม่บันทึก
3630 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ส าเภาล่ม 0.00 ยังไม่บันทึก
3631 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.หันตรา 31.48 บันทึกถกู
3632 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี เทศบาลต าบลภาช ี 35.47 บันทึกถกู
3633 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.กระจิว 31.17 บันทึกถกู
3634 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.โคกม่วง 208.42 บันทึกผิด
3635 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.ดอนหญ้านาง 38.03 บันทึกถกู
3636 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.ไผ่ล้อม 28.69 บันทึกถกู
3637 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.พระแกว้ 34.99 บันทึกถกู
3638 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.ระโสม 30.65 บันทึกถกู
3639 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.หนองน  าใส 30.00 บันทึกถกู
3640 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช เทศบาลต าบลมหาราช 39.35 บันทึกถกู
3641 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช เทศบาลต าบลโรงช้าง 34.02 บันทึกถกู
3642 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.ท่าตอ 318.27 บันทึกผิด
3643 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บางนา 398.00 บันทึกผิด
3644 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านขวาง 34.54 บันทึกถกู
3645 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านนา 35.29 บันทึกถกู
3646 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านใหม่ 26.71 บันทึกถกู
3647 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง เทศบาลต าบลลาดบวัหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3648 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง เทศบาลต าบลสามเมือง 33.64 บันทึกถกู
3649 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.คลองพระยาบนัลือ 97.62 บันทึกผิด
3650 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.คู้สลอด 327.95 บันทึกผิด
3651 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.พระยาบันลือ 27.51 บันทึกถกู
3652 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.ลาดบัวหลวง 39.18 บันทึกถกู
3653 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.สิงหนาท 24.23 บันทึกถกู
3654 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.หลักชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
3655 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย เทศบาลเมืองล าตาเสา 37.35 บันทึกถกู
3656 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.ขา้วงาม 36.71 บันทึกถกู
3657 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.ชะแมบ 443.54 บันทึกผิด
3658 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.บ่อตาโล่ 32.27 บันทึกถกู
3659 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.พยอม 34.12 บันทึกถกู
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3660 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.ล าไทร 370.09 บันทึกผิด
3661 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.วังจุฬา 24.23 บันทึกถกู
3662 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.วังน้อย 199.78 บันทึกผิด
3663 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.สนับทึบ 34.06 บันทึกถกู
3664 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.หันตะเภา 252.30 บันทึกผิด
3665 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลเจา้เจด็ 0.00 ยังไม่บันทึก
3666 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลบางนมโค 23.15 บันทึกถกู
3667 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลสามกอ 35.62 บันทึกถกู
3668 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลหัวเวียง 37.23 บันทึกถกู
3669 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลเมืองเสนา 24.95 บันทึกถกู
3670 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ชายนา 0.00 ยังไม่บันทึก
3671 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ดอนทอง 25.19 บันทึกถกู
3672 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.บ้านแพน 40.58 บันทึกผิด
3673 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.บ้านโพธ์ิ 197.23 บันทึกผิด
3674 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.บ้านหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3675 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.มารวิชยั 32.44 บันทึกถกู
3676 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.รางจรเข ้ 27.10 บันทึกถกู
3677 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ลาดงา 33.88 บันทึกถกู
3678 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.สามตุ่ม 22.17 บันทึกถกู
3679 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย เทศบาลต าบลอทุัย 37.99 บันทึกถกู
3680 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.ขา้วเม่า 271.31 บันทึกผิด
3681 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.คานหาม 292.25 บันทึกผิด
3682 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.ธนู 294.52 บันทึกผิด
3683 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.บ้านชา้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
3684 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.บ้านหีบ 32.52 บันทึกถกู
3685 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.โพสาวหาญ 32.01 บันทึกถกู
3686 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.สามบัณฑิต 278.37 บันทึกผิด
3687 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.เสนา 38.11 บันทึกถกู
3688 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.หนองน  าส้ม 243.92 บันทึกผิด
3689 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.หนองไม้ซุง 29.93 บันทึกถกู
3690 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.อทุัย 0.00 ยังไม่บันทึก
3691 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลจุน 37.24 บันทึกถกู
3692 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง 33.31 บันทึกถกู
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3693 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลเวียงลอ 21.29 บันทึกถกู
3694 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลหงส์หิน 36.03 บันทึกถกู
3695 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลหว้ยข้าวก่ า 38.97 บันทึกถกู
3696 พะเยา อ.จุน อบต.พระธาตุขิงแกง 30.19 บันทึกถกู
3697 พะเยา อ.จุน อบต.ห้วยยางขาม 36.36 บันทึกถกู
3698 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลเชียงค า 35.60 บันทึกถกู
3699 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลฝายกวาง 25.46 บันทึกถกู
3700 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลเวียง 33.91 บันทึกถกู
3701 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลหย่วน 28.83 บันทึกถกู
3702 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.เจดีย์ค า 39.31 บันทึกถกู
3703 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.เชยีงบาน 36.52 บันทึกถกู
3704 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.ทุ่งผาสุข 31.88 บันทึกถกู
3705 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.น  าแวน 35.93 บันทึกถกู
3706 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.แม่ลาว 33.52 บันทึกถกู
3707 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.ร่มเย็น 29.30 บันทึกถกู
3708 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.อา่งทอง 30.37 บันทึกถกู
3709 พะเยา อ.เชยีงม่วน เทศบาลต าบลเชียงม่วน 25.54 บันทึกถกู
3710 พะเยา อ.เชยีงม่วน อบต.บ้านมาง 29.56 บันทึกถกู
3711 พะเยา อ.เชยีงม่วน อบต.สระ 28.35 บันทึกถกู
3712 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลบา้นถ  า 33.40 บันทึกถกู
3713 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลหนองหล่ม 34.95 บันทึกถกู
3714 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลหว้ยลาน 34.76 บันทึกถกู
3715 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ 35.94 บันทึกถกู
3716 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.คือเวียง 38.56 บันทึกถกู
3717 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ดงสุวรรณ 32.48 บันทึกถกู
3718 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ดอกค าใต้ 38.77 บันทึกถกู
3719 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ดอนศรีชมุ 39.27 บันทึกถกู
3720 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.บ้านปิน 38.21 บันทึกถกู
3721 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ป่าซาง 35.10 บันทึกถกู
3722 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.สันโค้ง 33.56 บันทึกถกู
3723 พะเยา อ.ปง เทศบาลต าบลงิม 29.20 บันทึกถกู
3724 พะเยา อ.ปง เทศบาลต าบลปง 37.82 บันทึกถกู
3725 พะเยา อ.ปง เทศบาลต าบลแม่ยม 34.49 บันทึกถกู
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3726 พะเยา อ.ปง อบต.ขนุควร 33.87 บันทึกถกู
3727 พะเยา อ.ปง อบต.ควร 33.07 บันทึกถกู
3728 พะเยา อ.ปง อบต.งิม 34.07 บันทึกถกู
3729 พะเยา อ.ปง อบต.นาปรัง 34.43 บันทึกถกู
3730 พะเยา อ.ปง อบต.ผาชา้งน้อย 34.96 บันทึกถกู
3731 พะเยา อ.ปง อบต.ออย 35.95 บันทึกถกู
3732 พะเยา อ.ภูกามยาว เทศบาลต าบลดงเจน 36.17 บันทึกถกู
3733 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.ดงเจน 35.59 บันทึกถกู
3734 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.แม่องิ 17.11 บันทึกถกู
3735 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.ห้วยแกว้ 32.45 บันทึกถกู
3736 พะเยา อ.ภูซาง เทศบาลต าบลสบบง 37.53 บันทึกถกู
3737 พะเยา อ.ภูซาง อบต.เชยีงแรง 32.35 บันทึกถกู
3738 พะเยา อ.ภูซาง อบต.ทุ่งกล้วย 29.30 บันทึกถกู
3739 พะเยา อ.ภูซาง อบต.ป่าสัก 33.44 บันทึกถกู
3740 พะเยา อ.ภูซาง อบต.ภูซาง 31.80 บันทึกถกู
3741 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลทา่จ าป ี 33.91 บันทึกถกู
3742 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลท่าวังทอง 37.54 บันทึกถกู
3743 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๋อม 32.73 บันทึกถกู
3744 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๊ า 39.80 บันทึกถกู
3745 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบ้านสาง 34.75 บันทึกถกู
3746 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 34.68 บันทึกถกู
3747 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา 36.79 บันทึกถกู
3748 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่ปมื 37.66 บันทึกถกู
3749 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลสันป่าม่วง 36.62 บันทึกถกู
3750 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 19.02 บันทึกถกู
3751 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบจ.พะเยา 22.25 บันทึกถกู
3752 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.จ าป่าหวาย 38.34 บันทึกถกู
3753 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.บ้านตุ่น 37.24 บันทึกถกู
3754 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.แม่นาเรือ 31.89 บันทึกถกู
3755 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.แม่ใส 37.89 บันทึกถกู
3756 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 39.86 บันทึกถกู
3757 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 34.72 บันทึกถกู
3758 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลปา่แฝก 27.34 บันทึกถกู
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3759 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลแม่ใจ 38.66 บันทึกถกู
3760 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลรวมใจพฒันา 38.84 บันทึกถกู
3761 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลศรีถ้อย 34.25 บันทึกถกู
3762 พะเยา อ.แม่ใจ อบต.แม่สุก 38.97 บันทึกถกู
3763 พงังา อ.กะปง เทศบาลต าบลท่านา 261.94 บันทึกผิด
3764 พงังา อ.กะปง อบต.ท่านา 196.36 บันทึกผิด
3765 พงังา อ.กะปง อบต.รมณีย์ 31.35 บันทึกถกู
3766 พงังา อ.กะปง อบต.เหมาะ 262.06 บันทึกผิด
3767 พงังา อ.กะปง อบต.เหล 29.92 บันทึกถกู
3768 พงังา อ.เกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาว 36.38 บันทึกถกู
3769 พงังา อ.เกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ 327.58 บันทึกผิด
3770 พงังา อ.เกาะยาว เทศบาลต าบลพรุใน 297.48 บันทึกผิด
3771 พงังา อ.เกาะยาว อบต.เกาะยาวน้อย 237.50 บันทึกผิด
3772 พงังา อ.คุระบุรี เทศบาลต าบลคุระบรีุ 27.35 บันทึกถกู
3773 พงังา อ.คุระบุรี อบต.เกาะพระทอง 223.87 บันทึกผิด
3774 พงังา อ.คุระบุรี อบต.คุระ 390.12 บันทึกผิด
3775 พงังา อ.คุระบุรี อบต.บางวัน 26.65 บันทึกถกู
3776 พงังา อ.คุระบุรี อบต.แม่นางขาว 207.83 บันทึกผิด
3777 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง เทศบาลต าบลกระโสม 125.01 บันทึกผิด
3778 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง เทศบาลต าบลโคกกลอย 319.98 บันทึกผิด
3779 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.กระโสม 204.28 บันทึกผิด
3780 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.กะไหล 27.08 บันทึกถกู
3781 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.คลองเคียน 196.21 บันทึกผิด
3782 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.โคกกลอย 248.24 บันทึกผิด
3783 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.ถ  า 34.52 บันทึกถกู
3784 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.ท่าอยู่ 18.74 บันทึกถกู
3785 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.หล่อยูง 236.72 บันทึกผิด
3786 พงังา อ.ตะกัว่ป่า เทศบาลต าบลคึกคัก 267.69 บันทึกผิด
3787 พงังา อ.ตะกัว่ป่า เทศบาลต าบลบางนายสี 248.27 บันทึกผิด
3788 พงังา อ.ตะกัว่ป่า เทศบาลเมืองตะกัว่ป่า 25.02 บันทึกถกู
3789 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.เกาะคอเขา 270.27 บันทึกผิด
3790 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.โคกเคียน 300.90 บันทึกผิด
3791 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.บางไทร 33.69 บันทึกถกู
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3792 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.บางม่วง 372.78 บันทึกผิด
3793 พงังา อ.ทับปุด เทศบาลต าบลทับปุด 159.70 บันทึกผิด
3794 พงังา อ.ทับปุด อบต.โคกเจริญ 33.11 บันทึกถกู
3795 พงังา อ.ทับปุด อบต.ทับปุด 208.92 บันทึกผิด
3796 พงังา อ.ทับปุด อบต.บ่อแสน 221.12 บันทึกผิด
3797 พงังา อ.ทับปุด อบต.บางเหรียง 410.90 บันทึกผิด
3798 พงังา อ.ทับปุด อบต.มะรุ่ย 215.77 บันทึกผิด
3799 พงังา อ.ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลทา้ยเหมือง 114,898,924.78 บันทึกผิด
3800 พงังา อ.ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลล าแก่น 117,441,120.31 บันทึกผิด
3801 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.ท้ายเหมือง 349.57 บันทึกผิด
3802 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.ทุ่งมะพร้าว 0.00 ยังไม่บันทึก
3803 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.นาเตย 275.84 บันทึกผิด
3804 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.บางทอง 33.76 บันทึกถกู
3805 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.ล าภี 182.79 บันทึกผิด
3806 พงังา อ.เมืองพงังา เทศบาลต าบลบางเตย 29.10 บันทึกถกู
3807 พงังา อ.เมืองพงังา เทศบาลเมืองพงังา 273.18 บันทึกผิด
3808 พงังา อ.เมืองพงังา อบจ.พงังา 453.06 บันทึกผิด
3809 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.เกาะปันหยี 374.99 บันทึกผิด
3810 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ตากแดด 179.79 บันทึกผิด
3811 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ถ  าน  าผุด 234.91 บันทึกผิด
3812 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ทุ่งคาโงก 226.54 บันทึกผิด
3813 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.นบปริง 254.66 บันทึกผิด
3814 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ป่ากอ 279.18 บันทึกผิด
3815 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลกงหรา 30.58 บันทึกถกู
3816 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลคลองทรายขาว 32.70 บันทึกถกู
3817 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลชะรัด 36.12 บันทึกถกู
3818 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลสมหวัง 39.98 บันทึกถกู
3819 พทัลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม 29.10 บันทึกถกู
3820 พทัลุง อ.เขาชยัสน เทศบาลต าบลเขาชัยสน 28.56 บันทึกถกู
3821 พทัลุง อ.เขาชยัสน เทศบาลต าบลโคกม่วง 38.37 บันทึกถกู
3822 พทัลุง อ.เขาชยัสน เทศบาลต าบลจองถนน 26.93 บันทึกถกู
3823 พทัลุง อ.เขาชยัสน อบต.เขาชยัสน 38.22 บันทึกถกู
3824 พทัลุง อ.เขาชยัสน อบต.ควนขนุน 33.43 บันทึกถกู
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3825 พทัลุง อ.เขาชยัสน อบต.หานโพธ์ิ 38.32 บันทึกถกู
3826 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลควนขนุน 29,463,714.87 บันทึกผิด
3827 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลดอนทราย 36.27 บันทึกถกู
3828 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลโตนดด้วน 30.97 บันทึกถกู
3829 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลทะเลน้อย 23.73 บันทึกถกู
3830 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลนาขยาด 28.23 บันทึกถกู
3831 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลบา้นสวน 34.34 บันทึกถกู
3832 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลพนางตุง 35.69 บันทึกถกู
3833 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลแพรกหา 34.00 บันทึกถกู
3834 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ 34.06 บันทึกถกู
3835 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลหนองพอ้ 37.67 บันทึกถกู
3836 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลแหลมโตนด 30.53 บันทึกถกู
3837 พทัลุง อ.ควนขนุน อบต.ชะมวง 28.61 บันทึกถกู
3838 พทัลุง อ.ควนขนุน อบต.ปันแต 32.50 บันทึกถกู
3839 พทัลุง อ.ควนขนุน อบต.พนมวังก ์ 31.08 บันทึกถกู
3840 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลเขาหวัช้าง 40.51 บันทึกผิด
3841 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 37.02 บันทึกถกู
3842 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลควนเสาธง 34.56 บันทึกถกู
3843 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลตะโหมด 32.24 บันทึกถกู
3844 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลแม่ขรี 32.67 บันทึกถกู
3845 พทัลุง อ.บางแกว้ เทศบาลต าบลท่ามะเด่ือ 38.21 บันทึกถกู
3846 พทัลุง อ.บางแกว้ เทศบาลต าบลบางแก้ว 35.96 บันทึกถกู
3847 พทัลุง อ.บางแกว้ อบต.โคกสัก 33.43 บันทึกถกู
3848 พทัลุง อ.บางแกว้ อบต.นาปะขอ 37.37 บันทึกถกู
3849 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลเกาะนางค า 33.61 บันทึกถกู
3850 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนทราย 34.40 บันทึกถกู
3851 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนประดู่ 32.38 บันทึกถกู
3852 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลปากพะยูน 29.84 บันทึกถกู
3853 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลหารเทา 33.91 บันทึกถกู
3854 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน 31.52 บันทึกถกู
3855 พทัลุง อ.ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก 19.33 บันทึกถกู
3856 พทัลุง อ.ปากพะยูน อบต.ฝาละมี 22.93 บันทึกถกู
3857 พทัลุง อ.ป่าบอน เทศบาลต าบลป่าบอน 37.41 บันทึกถกู
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3858 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.โคกทราย 37.82 บันทึกถกู
3859 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.ทุ่งนารี 30.62 บันทึกถกู
3860 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.ป่าบอน 35.25 บันทึกถกู
3861 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.วังใหม่ 38.59 บันทึกถกู
3862 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.หนองธง 34.91 บันทึกถกู
3863 พทัลุง อ.ป่าพะยอม เทศบาลต าบลบ้านพร้าว 29.16 บันทึกถกู
3864 พทัลุง อ.ป่าพะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย 35.48 บันทึกถกู
3865 พทัลุง อ.ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า 34.15 บันทึกถกู
3866 พทัลุง อ.ป่าพะยอม อบต.ป่าพะยอม 26.14 บันทึกถกู
3867 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลเขาเจียก 35.09 บันทึกถกู
3868 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลโคกชะงาย 27.29 บันทึกถกู
3869 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลท่าแค 35.94 บันทึกถกู
3870 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลท่ามิหร า 34.76 บันทึกถกู
3871 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลนาท่อม 39.94 บันทึกถกู
3872 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลนาโหนด 37.59 บันทึกถกู
3873 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลปรางหมู่ 38.67 บันทึกถกู
3874 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลพญาขัน 37.94 บันทึกถกู
3875 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลร่มเมือง 35.66 บันทึกถกู
3876 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลเมืองพทัลุง 24.08 บันทึกถกู
3877 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบจ.พทัลุง 23.42 บันทึกถกู
3878 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ควนมะพร้าว 36.72 บันทึกถกู
3879 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ชยับุรี 31.23 บันทึกถกู
3880 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ต านาน 36.25 บันทึกถกู
3881 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ล าป า 39.39 บันทึกถกู
3882 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลชุมพล 30.83 บันทึกถกู
3883 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลบา้นนา 34.55 บันทึกถกู
3884 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลล าสินธ์ุ 39.46 บันทึกถกู
3885 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลอ่างทอง 172.47 บันทึกผิด
3886 พทัลุง อ.ศรีบรรพต อบต.เขาปู่ 37.70 บันทึกถกู
3887 พทัลุง อ.ศรีบรรพต อบต.เขาย่า 26.11 บันทึกถกู
3888 พทัลุง อ.ศรีบรรพต อบต.ตะแพน 31.59 บันทึกถกู
3889 พจิิตร อ.ดงเจริญ เทศบาลต าบลวังบงค์ 20.51 บันทึกถกู
3890 พจิิตร อ.ดงเจริญ เทศบาลต าบลส านักขุนเณร 0.00 ยังไม่บันทึก
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3891 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.วังงิ ว 33.51 บันทึกถกู
3892 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.วังงิ วใต้ 30.27 บันทึกถกู
3893 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.ห้วยพกุ 28.12 บันทึกถกู
3894 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.ห้วยร่วม 33.82 บันทึกถกู
3895 พจิิตร อ.ตะพานหิน เทศบาลต าบลหนองพยอม 30.50 บันทึกถกู
3896 พจิิตร อ.ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหนิ 29.01 บันทึกถกู
3897 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.คลองคูณ 34,062,329.14 บันทึกผิด
3898 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.งิ วราย 190.45 บันทึกผิด
3899 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ 0.00 ยังไม่บันทึก
3900 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ทับหมัน 33.10 บันทึกถกู
3901 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ทุ่งโพธ์ิ 24.30 บันทึกถกู
3902 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ไผ่หลวง 37.40 บันทึกถกู
3903 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังส าโรง 24.99 บันทึกถกู
3904 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังหลุม 33.42 บันทึกถกู
3905 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังหว้า 30.77 บันทึกถกู
3906 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ห้วยเกตุ 2.36 บันทึกผิด
3907 พจิิตร อ.ทับคล้อ เทศบาลต าบลเขาทราย 30.65 บันทึกถกู
3908 พจิิตร อ.ทับคล้อ เทศบาลต าบลทบัคล้อ 27.31 บันทึกถกู
3909 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.เขาเจ็ดลูก 0.00 ยังไม่บันทึก
3910 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.เขาทราย 24.75 บันทึกถกู
3911 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.ทับคล้อ 275.82 บันทึกผิด
3912 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.ท้ายทุ่ง 1.23 บันทึกผิด
3913 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลเนินมะกอก 28.94 บันทึกถกู
3914 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลบางไผ่ 30.91 บันทึกถกู
3915 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลวังตะก ู 36.39 บันทึกถกู
3916 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลหอไกร 37.21 บันทึกถกู
3917 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก 20.18 บันทึกถกู
3918 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.บางไผ่ 36.96 บันทึกถกู
3919 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.ภูมิ 239.34 บันทึกผิด
3920 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.ล าประดา 56.49 บันทึกผิด
3921 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.วังกรด 0.00 ยังไม่บันทึก
3922 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.วังตะก ู 233.57 บันทึกผิด
3923 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.วังส าโรง 26.74 บันทึกถกู
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3924 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.บางลาย 23.65 บันทึกถกู
3925 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.บึงนาราง 310.75 บันทึกผิด
3926 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.โพธ์ิไทรงาม 32.22 บันทึกถกู
3927 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.ห้วยแกว้ 26.33 บันทึกถกู
3928 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.แหลมรัง 26.41 บันทึกถกู
3929 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลท่าเสา 24.92 บันทึกถกู
3930 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลทุ่งน้อย 24.98 บันทึกถกู
3931 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลบางคลาน 29.96 บันทึกถกู
3932 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลโพทะเล 35.75 บันทึกถกู
3933 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ทะนง 31.86 บันทึกถกู
3934 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าขมิ น 269.86 บันทึกผิด
3935 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่านัง่ 194.65 บันทึกผิด
3936 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าบัว 35.41 บันทึกถกู
3937 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท้ายน  า 35.11 บันทึกถกู
3938 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าเสา 29.00 บันทึกถกู
3939 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.บ้านน้อย 40.10 บันทึกผิด
3940 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.โพทะเล 55,585,704.83 บันทึกผิด
3941 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.วัดขวาง 26.61 บันทึกถกู
3942 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง เทศบาลต าบลไผ่รอบ 27.80 บันทึกถกู
3943 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง เทศบาลต าบลโพธ์ิประทบัช้าง 22.64 บันทึกถกู
3944 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.ดงเสือเหลือง 35.86 บันทึกถกู
3945 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.ทุ่งใหญ่ 21.32 บันทึกถกู
3946 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.เนินสว่าง 33.09 บันทึกถกู
3947 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.ไผ่ท่าโพ 33.30 บันทึกถกู
3948 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.โพธ์ิประทับช้าง 32.42 บันทึกถกู
3949 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลดงปา่ค า 38.71 บันทึกถกู
3950 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลท่าฬ่อ 33.71 บันทึกถกู
3951 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลวังกรด 0.00 ยังไม่บันทึก
3952 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลหวัดง 58,732,876.71 บันทึกผิด
3953 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลเมืองพจิิตร 27.42 บันทึกถกู
3954 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบจ.พจิิตร 27.35 บันทึกถกู
3955 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.คลองคะเชนทร์ 100.00 บันทึกผิด
3956 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ฆะมัง 34.81 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

3957 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ดงกลาง 25.52 บันทึกถกู
3958 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ท่าหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3959 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ท่าฬ่อ 33.23 บันทึกถกู
3960 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.บ้านบุ่ง 35.96 บันทึกถกู
3961 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ปากทาง 32.75 บันทึกถกู
3962 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ป่ามะคาบ 30.57 บันทึกถกู
3963 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ไผ่ขวาง 34.23 บันทึกถกู
3964 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.เมืองเกา่ 28.01 บันทึกถกู
3965 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ย่านยาว 31.60 บันทึกถกู
3966 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.โรงชา้ง 36.22 บันทึกถกู
3967 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.สายค าโห้ 34.66 บันทึกถกู
3968 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.หัวดง 31.38 บันทึกถกู
3969 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.บ้านนา 0.00 ยังไม่บันทึก
3970 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.บึงบัว 30.06 บันทึกถกู
3971 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.วังโมกข ์ 28.29 บันทึกถกู
3972 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.หนองหลุม 26.18 บันทึกถกู
3973 พจิิตร อ.วังทรายพนู เทศบาลต าบลวังทรายพูน 25.57 บันทึกถกู
3974 พจิิตร อ.วังทรายพนู เทศบาลต าบลหนองปล้อง 32.37 บันทึกถกู
3975 พจิิตร อ.วังทรายพนู อบต.วังทรายพนู 39.54 บันทึกถกู
3976 พจิิตร อ.วังทรายพนู อบต.หนองปลาไหล 27.01 บันทึกถกู
3977 พจิิตร อ.วังทรายพนู อบต.หนองพระ 31.27 บันทึกถกู
3978 พจิิตร อ.สากเหล็ก เทศบาลต าบลสากเหล็ก 32.30 บันทึกถกู
3979 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.คลองทราย 0.00 ยังไม่บันทึก
3980 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.ท่าเย่ียม 31.37 บันทึกถกู
3981 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.วังทับไทร 357.80 บันทึกผิด
3982 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.สากเหล็ก 196.95 บันทึกผิด
3983 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.หนองหญ้าไทร 29.10 บันทึกถกู
3984 พจิิตร อ.สามง่าม เทศบาลต าบลก าแพงดิน 31.14 บันทึกถกู
3985 พจิิตร อ.สามง่าม เทศบาลต าบลเนินปอ 34.62 บันทึกถกู
3986 พจิิตร อ.สามง่าม เทศบาลต าบลสามง่าม 27.10 บันทึกถกู
3987 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.ก าแพงดิน 35.78 บันทึกถกู
3988 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.รังนก 27.45 บันทึกถกู
3989 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.สามง่าม 0.00 ยังไม่บันทึก
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3990 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.หนองโสน 0.00 ยังไม่บันทึก
3991 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ เทศบาลต าบลป่าแดง 41.17 บันทึกผิด
3992 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ 39.03 บันทึกถกู
3993 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.ท่าสะแก 41.78 บันทึกผิด
3994 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.บ่อภาค 21.42 บันทึกถกู
3995 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.บ้านดง 24.07 บันทึกถกู
3996 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.ป่าแดง 33.74 บันทึกถกู
3997 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.สวนเมีย่ง 28.15 บันทึกถกู
3998 พษิณุโลก อ.นครไทย เทศบาลต าบลนครไทย 29.89 บันทึกถกู
3999 พษิณุโลก อ.นครไทย เทศบาลต าบลบ้านแยง 28.92 บันทึกถกู
4000 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.นครชมุ 30.30 บันทึกถกู
4001 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.นาบัว 27.66 บันทึกถกู
4002 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.น  ากุม่ 24.59 บันทึกถกู
4003 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.เนินเพิ่ม 26.10 บันทึกถกู
4004 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.บ่อโพธ์ิ 27.89 บันทึกถกู
4005 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.บ้านพร้าว 32.99 บันทึกถกู
4006 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.ยางโกลน 30.17 บันทึกถกู
4007 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.หนองกะท้าว 23.61 บันทึกถกู
4008 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.ห้วยเฮี ย 26.89 บันทึกถกู
4009 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง เทศบาลต าบลไทรย้อย 26.85 บันทึกถกู
4010 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง เทศบาลต าบลเนินมะปราง 38.64 บันทึกถกู
4011 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง เทศบาลต าบลบา้นมุง 32.05 บันทึกถกู
4012 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.ชมพ ู 25.13 บันทึกถกู
4013 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.เนินมะปราง 27.18 บันทึกถกู
4014 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.บา้นน้อยซุ้มขี เหล็ก 29.49 บันทึกถกู
4015 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.วังโพรง 27.35 บันทึกถกู
4016 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.วังยาง 27.51 บันทึกถกู
4017 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลเนินกุ่ม 38.12 บันทึกถกู
4018 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม 35.83 บันทึกถกู
4019 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลสนามคลี 34.80 บันทึกถกู
4020 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลหว้ยแกว้ 32.57 บันทึกถกู
4021 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.โคกสลุด 36.48 บันทึกถกู
4022 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.ท่าตาล 27.10 บันทึกถกู
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4023 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.นครป่าหมาก 28.47 บันทึกถกู
4024 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.บ้านไร่ 38.28 บันทึกถกู
4025 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.ไผ่ล้อม 32.36 บันทึกถกู
4026 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลบางระก า 34.03 บันทึกถกู
4027 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ 26.48 บันทึกถกู
4028 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลบึงระมาณ 29.48 บันทึกถกู
4029 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลปลักแรด 52.37 บันทึกผิด
4030 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลพันเสา 22.78 บันทึกถกู
4031 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.คุยม่วง 26.37 บันทึกถกู
4032 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.ชุมแสงสงคราม 32.22 บันทึกถกู
4033 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.ท่านางงาม 0.00 ยังไม่บันทึก
4034 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.นิคมพฒันา 30.08 บันทึกถกู
4035 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.บ่อทอง 36.85 บันทึกถกู
4036 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.บึงกอก 100.00 บันทึกผิด
4037 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.วังอทิก 33.92 บันทึกถกู
4038 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.หนองกลุา 28.31 บันทึกถกู
4039 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม เทศบาลต าบลพรหมพริาม 18.63 บันทึกถกู
4040 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม เทศบาลต าบลวงฆ้อง 23.19 บันทึกถกู
4041 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ดงประค า 25.94 บันทึกถกู
4042 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ตลุกเทียม 48.46 บันทึกผิด
4043 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ทับยายเชยีง 32.93 บันทึกถกู
4044 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ท่าชา้ง 33.05 บันทึกถกู
4045 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.พรหมพริาม 41.02 บันทึกผิด
4046 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.มะต้อง 26.49 บันทึกถกู
4047 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.มะตูม 28.32 บันทึกถกู
4048 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.วงฆอ้ง 36.72 บันทึกถกู
4049 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.วังวน 36.78 บันทึกถกู
4050 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ศรีภิรมย์ 32.15 บันทึกถกู
4051 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.หนองแขม 38.59 บันทึกถกู
4052 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.หอกลอง 35.95 บันทึกถกู
4053 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลทา่ทอง 38.32 บันทึกถกู
4054 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลบา้นคลอง 27.76 บันทึกถกู
4055 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 34.04 บันทึกถกู
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4056 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลพลายชุมพล 32.02 บันทึกถกู
4057 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลหัวรอ 34.69 บันทึกถกู
4058 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลนครพษิณุโลก 33.37 บันทึกถกู
4059 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก 28.31 บันทึกถกู
4060 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบจ.พษิณุโลก 19.31 บันทึกถกู
4061 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.งิ วงาม 31.01 บันทึกถกู
4062 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.จอมทอง 34.45 บันทึกถกู
4063 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ดอนทอง 19.16 บันทึกถกู
4064 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ท่าโพธ์ิ 39.84 บันทึกถกู
4065 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.บ้านกร่าง 32.75 บันทึกถกู
4066 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.บ้านป่า 33.23 บันทึกถกู
4067 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.บึงพระ 39.43 บันทึกถกู
4068 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ปากโทก 34.98 บันทึกถกู
4069 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ไผ่ขอดอน 34.78 บันทึกถกู
4070 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.มะขามสูง 33.39 บันทึกถกู
4071 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.วังน  าคู้ 42.74 บันทึกผิด
4072 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.วัดจันทร์ 37.07 บันทึกถกู
4073 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.วัดพริก 33.17 บันทึกถกู
4074 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.สมอแข 27.74 บันทึกถกู
4075 พษิณุโลก อ.วังทอง เทศบาลต าบลวังทอง 35.15 บันทึกถกู
4076 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.แกง่โสภา 29.18 บันทึกถกู
4077 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ชยันาม 34.53 บันทึกถกู
4078 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ดินทอง 28.06 บันทึกถกู
4079 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ท่าหมืน่ราม 25.20 บันทึกถกู
4080 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.บ้านกลาง 211.24 บันทึกผิด
4081 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.พนัชาลี 28.22 บันทึกถกู
4082 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.แม่ระกา 30.20 บันทึกถกู
4083 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.วังทอง 29.28 บันทึกถกู
4084 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.วังนกแอน่ 22.35 บันทึกถกู
4085 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.วังพกิลุ 29.79 บันทึกถกู
4086 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.หนองพระ 37.04 บันทึกถกู
4087 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ เทศบาลต าบลวัดโบสถ์ 33.11 บันทึกถกู
4088 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.คันโชง้ 26.95 บันทึกถกู
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4089 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.ท้อแท้ 22.05 บันทึกถกู
4090 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.ท่างาม 34.34 บันทึกถกู
4091 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.บ้านยาง 35.95 บันทึกถกู
4092 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.วัดโบสถ ์ 35.42 บันทึกถกู
4093 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.หินลาด 28.35 บันทึกถกู
4094 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.แกง่กระจาน 0.00 ยังไม่บันทึก
4095 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.ป่าเด็ง 28.13 บันทึกถกู
4096 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.พสุวรรค์ 35.89 บันทึกถกู
4097 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.วังจันทร์ 30.89 บันทึกถกู
4098 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.สองพี่น้อง 29.72 บันทึกถกู
4099 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.ห้วยแม่เพรียง 222.84 บันทึกผิด
4100 เพชรบุรี อ.เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย 30.91 บันทึกถกู
4101 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.เขาย้อย 30.89 บันทึกถกู
4102 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองชมุพล 29.02 บันทึกถกู
4103 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองชุมพลเหนือ 27.91 บันทึกถกู
4104 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองปรง 36.36 บันทึกถกู
4105 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองปลาไหล 36.62 บันทึกถกู
4106 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.ห้วยท่าชา้ง 30.25 บันทึกถกู
4107 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.ห้วยโรง 31.47 บันทึกถกู
4108 เพชรบุรี อ.ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง 30.00 บันทึกถกู
4109 เพชรบุรี อ.ชะอ า เทศบาลต าบลบางเกา่ 226.39 บันทึกผิด
4110 เพชรบุรี อ.ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า 20.36 บันทึกถกู
4111 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.ไร่ใหม่พฒันา 28.54 บันทึกถกู
4112 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.สามพระยา 27.89 บันทึกถกู
4113 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.หนองศาลา 26.42 บันทึกถกู
4114 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.ห้วยทรายเหนือ 28.52 บันทึกถกู
4115 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลท่าไม้รวก 24.79 บันทึกถกู
4116 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลท่ายาง 25.15 บันทึกถกู
4117 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลท่าแลง 26.02 บันทึกถกู
4118 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลหนองจอก 34.56 บันทึกถกู
4119 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.กลัดหลวง 29.70 บันทึกถกู
4120 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.เขากระปุก 20.77 บันทึกถกู
4121 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.ท่าคอย 34.10 บันทึกถกู
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4122 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.บ้านในดง 25.81 บันทึกถกู
4123 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.ปึกเตียน 70.04 บันทึกผิด
4124 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.มาบปลาเค้า 34.79 บันทึกถกู
4125 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.ยางหย่อง 32.17 บันทึกถกู
4126 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.วังไคร้ 19.99 บันทึกถกู
4127 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.หนองจอก 33.44 บันทึกถกู
4128 เพชรบุรี อ.บ้านลาด เทศบาลต าบลบา้นลาด 24.53 บันทึกถกู
4129 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ต าหรุ 30.99 บันทึกถกู
4130 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ถ  ารงค์ 34.12 บันทึกถกู
4131 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ท่าชา้ง 30.43 บันทึกถกู
4132 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ท่าเสน 35.58 บันทึกถกู
4133 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.บ้านทาน 262.46 บันทึกผิด
4134 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.บ้านหาด 33.71 บันทึกถกู
4135 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.โรงเข ้ 31.45 บันทึกถกู
4136 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ไร่โคก 32.48 บันทึกถกู
4137 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ไร่มะขาม 33.46 บันทึกถกู
4138 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ไร่สะท้อน 28.64 บันทึกถกู
4139 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.สมอพลือ 243.53 บันทึกผิด
4140 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.หนองกระเจ็ด 33.92 บันทึกถกู
4141 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.หนองกะปุ 38.07 บันทึกถกู
4142 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ห้วยลึก 32.83 บันทึกถกู
4143 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม เทศบาลต าบลบางตะบนู 31.83 บันทึกถกู
4144 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม เทศบาลต าบลบ้านแหลม 29.33 บันทึกถกู
4145 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.ท่าแร้ง 62.92 บันทึกผิด
4146 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.ท่าแร้งออก 38.38 บันทึกถกู
4147 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางแกว้ 301.78 บันทึกผิด
4148 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางขนุไทร 33.08 บันทึกถกู
4149 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางครก 27.65 บันทึกถกู
4150 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางตะบูน 35.48 บันทึกถกู
4151 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บ้านแหลม 37.47 บันทึกถกู
4152 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.ปากทะเล 263.71 บันทึกผิด
4153 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.แหลมผักเบี ย 34.38 บันทึกถกู
4154 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหนองขนาน 30.15 บันทึกถกู
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4155 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหัวสะพาน 26.58 บันทึกถกู
4156 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 36.18 บันทึกถกู
4157 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบรีุ 257.91 บันทึกผิด
4158 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบจ.เพชรบุรี 11.77 บันทึกถกู
4159 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ชอ่งสะแก 37.59 บันทึกถกู
4160 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ดอนยาง 36.34 บันทึกถกู
4161 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ต้นมะพร้าว 32.39 บันทึกถกู
4162 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ต้นมะม่วง 36.21 บันทึกถกู
4163 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ธงชยั 27.20 บันทึกถกู
4164 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.นาพนัสาม 32.34 บันทึกถกู
4165 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.นาวุ้ง 33.84 บันทึกถกู
4166 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บางจาก 36.35 บันทึกถกู
4167 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บางจาน 35.72 บันทึกถกู
4168 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านกุม่ 268.38 บันทึกผิด
4169 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านหม้อ 35.95 บันทึกถกู
4170 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.โพพระ 37.45 บันทึกถกู
4171 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.โพไร่หวาน 35.31 บันทึกถกู
4172 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ไร่ส้ม 32.53 บันทึกถกู
4173 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ส ามะโรง 216.95 บันทึกผิด
4174 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.หนองพลับ 35.13 บันทึกถกู
4175 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.หนองโสน 25.10 บันทึกถกู
4176 เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง อบต.ท่าตะคร้อ 34.24 บันทึกถกู
4177 เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง อบต.ยางน  ากลัดใต้ 27.31 บันทึกถกู
4178 เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 414.85 บันทึกผิด
4179 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ เทศบาลต าบลแคมปส์น 34.41 บันทึกถกู
4180 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.เขก็น้อย 28.70 บันทึกถกู
4181 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.เขาค้อ 30.58 บันทึกถกู
4182 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 29.12 บันทึกถกู
4183 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.หนองแม่นา 35.13 บันทึกถกู
4184 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลชนแดน 31.36 บันทึกถกู
4185 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลดงขุย 24.16 บันทึกถกู
4186 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลทา่ข้าม 32.86 บันทึกถกู
4187 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลศาลาลาย 38.86 บันทึกถกู
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4188 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ชนแดน 23.60 บันทึกถกู
4189 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ซับพทุรา 27.13 บันทึกถกู
4190 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ดงขยุ 25.03 บันทึกถกู
4191 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ตะกดุไร 47.12 บันทึกผิด
4192 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ท่าขา้ม 26.52 บันทึกถกู
4193 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.บ้านกล้วย 33.89 บันทึกถกู
4194 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.พทุธบาท 0.71 บันทึกผิด
4195 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ลาดแค 30.42 บันทึกถกู
4196 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.โคกมน 17.90 บันทึกถกู
4197 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.น  าหนาว 183.56 บันทึกผิด
4198 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.วังกวาง 29.35 บันทึกถกู
4199 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.หลักด่าน 27.60 บันทึกถกู
4200 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั เทศบาลต าบลซับสมอทอด 31.47 บันทึกถกู
4201 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.กนัจุ 19.51 บันทึกถกู
4202 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.ซับไม้แดง 34.58 บันทึกถกู
4203 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.ซับสมอทอด 33.22 บันทึกถกู
4204 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.บึงสามพนั 217.22 บันทึกผิด
4205 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.พญาวัง 32.87 บันทึกถกู
4206 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.วังพกิลุ 135.71 บันทึกผิด
4207 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.ศรีมงคล 29.26 บันทึกถกู
4208 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.สระแกว้ 25.54 บันทึกถกู
4209 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.หนองแจง 30.06 บันทึกถกู
4210 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลท่าพล 37.68 บันทึกถกู
4211 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลนาง่ัว 26.48 บันทึกถกู
4212 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลวังชมภู 34.43 บันทึกถกู
4213 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 192.63 บันทึกผิด
4214 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 14.96 บันทึกถกู
4215 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ชอนไพร 38.78 บันทึกถกู
4216 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ดงมูลเหล็ก 26.71 บันทึกถกู
4217 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ตะเบาะ 27.02 บันทึกถกู
4218 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ท่าพล 216.28 บันทึกผิด
4219 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นาป่า 34.87 บันทึกถกู
4220 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นายม 26.02 บันทึกถกู
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4221 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.น  าร้อน 32.81 บันทึกถกู
4222 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บ้านโคก 33.33 บันทึกถกู
4223 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บ้านโตก 33.44 บันทึกถกู
4224 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ป่าเลา 154.61 บันทึกผิด
4225 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ระวิง 35.80 บันทึกถกู
4226 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.วังชมภู 28.35 บันทึกถกู
4227 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.สะเดียง 249,042,145.59 บันทึกผิด
4228 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ห้วยสะแก 26.75 บันทึกถกู
4229 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ห้วยใหญ่ 27.43 บันทึกถกู
4230 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง เทศบาลต าบลท้ายดง 22.69 บันทึกถกู
4231 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง เทศบาลต าบลวังโปง่ 53.85 บันทึกผิด
4232 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.ซับเปิบ 27.90 บันทึกถกู
4233 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.ท้ายดง 19.14 บันทึกถกู
4234 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.วังโป่ง 31.69 บันทึกถกู
4235 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.วังศาล 27.47 บันทึกถกู
4236 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.วังหิน 22.57 บันทึกถกู
4237 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี เทศบาลต าบลพเุตย 30.22 บันทึกถกู
4238 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 31.16 บันทึกถกู
4239 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.โคกปรง 101.32 บันทึกผิด
4240 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ซับน้อย 30.66 บันทึกถกู
4241 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ซับสมบูรณ์ 29.08 บันทึกถกู
4242 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ท่าโรง 25.07 บันทึกถกู
4243 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.น  าร้อน 27.22 บันทึกถกู
4244 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.บ่อรัง 24.66 บันทึกถกู
4245 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.บึงกระจับ 0.00 ยังไม่บันทึก
4246 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.พขุาม 27.43 บันทึกถกู
4247 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.พเุตย 34.97 บันทึกถกู
4248 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ภูน  าหยด 247.54 บันทึกผิด
4249 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ยางสาว 35.90 บันทึกถกู
4250 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.วังใหญ่ 28.80 บันทึกถกู
4251 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.สระประดู่ 32.11 บันทึกถกู
4252 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.สามแยก 34.21 บันทึกถกู
4253 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ เทศบาลต าบลโคกสะอาด 30.29 บันทึกถกู
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4254 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ เทศบาลต าบลสว่างวัฒนา 0.00 ยังไม่บันทึก
4255 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.คลองกระจัง 27.33 บันทึกถกู
4256 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นาสนุน่ 34.25 บันทึกถกู
4257 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ประดู่งาม 32.98 บันทึกถกู
4258 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 26.44 บันทึกถกู
4259 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.สระกรวด 3.67 บันทึกผิด
4260 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.หนองย่างทอย 26.88 บันทึกถกู
4261 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลเฉลียงทอง 246.63 บันทึกผิด
4262 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลนาเฉลียง 167.18 บันทึกผิด
4263 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลบอ่ไทย 29.20 บันทึกถกู
4264 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลบวัวัฒนา 29.88 บันทึกถกู
4265 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลบา้นโภชน์ 29.98 บันทึกถกู
4266 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลหนองไผ่ 35.98 บันทึกถกู
4267 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.กองทูล 0.00 ยังไม่บันทึก
4268 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ท่าด้วง 24.46 บันทึกถกู
4269 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ท่าแดง 26.68 บันทึกถกู
4270 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.เพชรละคร 26.96 บันทึกถกู
4271 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ยางงาม 23.63 บันทึกถกู
4272 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.วังท่าดี 259.07 บันทึกผิด
4273 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.วังโบสถ ์ 26.77 บันทึกถกู
4274 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.หนองไผ่ 30.58 บันทึกถกู
4275 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ห้วยโป่ง 24.02 บันทึกถกู
4276 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ เทศบาลต าบลหล่มเก่า 63.41 บันทึกผิด
4277 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.ตาดกลอย 37.78 บันทึกถกู
4278 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.นาเกาะ 33.25 บันทึกถกู
4279 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.นาซ า 39.44 บันทึกถกู
4280 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.นาแซง 31.45 บันทึกถกู
4281 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.บ้านเนิน 29.66 บันทึกถกู
4282 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.วังบาล 24.20 บันทึกถกู
4283 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.ศิลา 32.91 บันทึกถกู
4284 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.หล่มเกา่ 39.81 บันทึกถกู
4285 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.หินฮาว 28.86 บันทึกถกู
4286 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก เทศบาลต าบลตาลเด่ียว 34.15 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

4287 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 18.69 บันทึกถกู
4288 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ชา้งตะลูด 23.01 บันทึกถกู
4289 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ท่าอบิุญ 38.00 บันทึกถกู
4290 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.น  ากอ้ 34.32 บันทึกถกู
4291 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.น  าชนุ 0.00 ยังไม่บันทึก
4292 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านกลาง 0.00 ยังไม่บันทึก
4293 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านติ ว 31.37 บันทึกถกู
4294 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านไร่ 35.27 บันทึกถกู
4295 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านโสก 36.17 บันทึกถกู
4296 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านหวาย 30.61 บันทึกถกู
4297 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า 31.74 บันทึกถกู
4298 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บุ่งน  าเต้า 30.99 บันทึกถกู
4299 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ปากชอ่ง 20.47 บันทึกถกู
4300 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ปากดุก 0.00 ยังไม่บันทึก
4301 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง 68.18 บันทึกผิด
4302 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ลานป่า 39.01 บันทึกถกู
4303 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.วัดป่า 38.73 บันทึกถกู
4304 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.สักหลง 32.07 บันทึกถกู
4305 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.หนองไขว่ 28.92 บันทึกถกู
4306 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ห้วยไร่ 34.71 บันทึกถกู
4307 แพร่ อ.เด่นชยั เทศบาลต าบลเด่นชัย 174.96 บันทึกผิด
4308 แพร่ อ.เด่นชยั เทศบาลต าบลปงป่าหวาย 193.68 บันทึกผิด
4309 แพร่ อ.เด่นชยั เทศบาลต าบลแม่จัว๊ 180.57 บันทึกผิด
4310 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.เด่นชยั 33.12 บันทึกถกู
4311 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.ไทรย้อย 38.40 บันทึกถกู
4312 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.แม่จั๊วะ 201.85 บันทึกผิด
4313 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.ห้วยไร่ 187.51 บันทึกผิด
4314 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลช่อแฮ 166.15 บันทึกผิด
4315 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุ่งกวาว 248.68 บันทึกผิด
4316 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุง่โฮ้ง 173.88 บันทึกผิด
4317 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลบ้านถิ่น 280.31 บันทึกผิด
4318 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลปา่แมต 166.87 บันทึกผิด
4319 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่ค ามี 154.19 บันทึกผิด
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4320 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่หล่าย 183.85 บันทึกผิด
4321 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลวังหงส์ 202.29 บันทึกผิด
4322 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลสวนเขื่อน 276.10 บันทึกผิด
4323 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ 227.68 บันทึกผิด
4324 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบจ.แพร่ 284.92 บันทึกผิด
4325 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.กาญจนา 37.90 บันทึกถกู
4326 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ท่าขา้ม 35.55 บันทึกถกู
4327 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.นาจักร 196.04 บันทึกผิด
4328 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ป่าแดง 224.89 บันทึกผิด
4329 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.แม่ยม 30.71 บันทึกถกู
4330 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ร่องฟอง 256.17 บันทึกผิด
4331 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.วังธง 34.11 บันทึกถกู
4332 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ห้วยม้า 167.31 บันทึกผิด
4333 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.เหมืองหม้อ 197.23 บันทึกผิด
4334 แพร่ อ.ร้องกวาง เทศบาลต าบลบา้นเวียง 273.18 บันทึกผิด
4335 แพร่ อ.ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง 175.21 บันทึกผิด
4336 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.น  าเลา 198.86 บันทึกผิด
4337 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.ไผ่โทน 260.04 บันทึกผิด
4338 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ทราย 201.95 บันทึกผิด
4339 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ยางตาล 273.64 บันทึกผิด
4340 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ยางร้อง 198.93 บันทึกผิด
4341 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ยางฮ่อ 279.16 บันทึกผิด
4342 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.ร้องกวาง 153.61 บันทึกผิด
4343 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.ห้วยโรง 284.90 บันทึกผิด
4344 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลบา้นปนิ 31.31 บันทึกถกู
4345 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลปากกาง 7,550.98 บันทึกผิด
4346 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลแม่ปาน 322.68 บันทึกผิด
4347 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลแม่ลานนา 123.37 บันทึกผิด
4348 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลเวียงต้า 147.23 บันทึกผิด
4349 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลหว้ยอ้อ 204.01 บันทึกผิด
4350 แพร่ อ.ลอง อบต.ต้าผามอก 178.55 บันทึกผิด
4351 แพร่ อ.ลอง อบต.ทุ่งแล้ง 211.08 บันทึกผิด
4352 แพร่ อ.ลอง อบต.บ่อเหล็กลอง 207.15 บันทึกผิด
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4353 แพร่ อ.ลอง อบต.บ้านปิน 217.25 บันทึกผิด
4354 แพร่ อ.ลอง อบต.หัวทุ่ง 22.11 บันทึกถกู
4355 แพร่ อ.วังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น 305.24 บันทึกผิด
4356 แพร่ อ.วังชิ น อบต.นาพนู 48,354,037.27 บันทึกผิด
4357 แพร่ อ.วังชิ น อบต.ป่าสัก 190.87 บันทึกผิด
4358 แพร่ อ.วังชิ น อบต.แม่เกิง๋ 243.00 บันทึกผิด
4359 แพร่ อ.วังชิ น อบต.แม่ป้าก 165.95 บันทึกผิด
4360 แพร่ อ.วังชิ น อบต.แม่พงุ 217.28 บันทึกผิด
4361 แพร่ อ.วังชิ น อบต.วังชิ น 208.47 บันทึกผิด
4362 แพร่ อ.วังชิ น อบต.สรอย 265.97 บันทึกผิด
4363 แพร่ อ.สอง เทศบาลต าบลสอง 164.11 บันทึกผิด
4364 แพร่ อ.สอง เทศบาลต าบลหว้ยหม้าย 219.57 บันทึกผิด
4365 แพร่ อ.สอง อบต.แดนชมุพล 313.84 บันทึกผิด
4366 แพร่ อ.สอง อบต.เตาปูน 191.16 บันทึกผิด
4367 แพร่ อ.สอง อบต.ทุ่งน้าว 193.27 บันทึกผิด
4368 แพร่ อ.สอง อบต.บ้านกลาง 36.84 บันทึกถกู
4369 แพร่ อ.สอง อบต.บ้านหนุน 15.24 บันทึกถกู
4370 แพร่ อ.สอง อบต.สะเอยีบ 32.65 บันทึกถกู
4371 แพร่ อ.สอง อบต.หัวเมือง 237.97 บันทึกผิด
4372 แพร่ อ.สูงเม่น เทศบาลต าบลสูงเม่น 174.19 บันทึกผิด
4373 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.ดอนมูล 194.55 บันทึกผิด
4374 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.น  าช า 250.90 บันทึกผิด
4375 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านกวาง 197.38 บันทึกผิด
4376 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านกาศ 219.78 บันทึกผิด
4377 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านปง 201.79 บันทึกผิด
4378 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านเหล่า 182.62 บันทึกผิด
4379 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.พระหลวง 221.41 บันทึกผิด
4380 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.ร่องกาศ 283.10 บันทึกผิด
4381 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.เวียงทอง 185.21 บันทึกผิด
4382 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.สบสาย 259.64 บันทึกผิด
4383 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.สูงเม่น 200.94 บันทึกผิด
4384 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.หัวฝาย 229.20 บันทึกผิด
4385 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ 144.79 บันทึกผิด
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4386 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.ต าหนักธรรม 213.84 บันทึกผิด
4387 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.ทุ่งแค้ว 190.34 บันทึกผิด
4388 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.น  ารัด 275.41 บันทึกผิด
4389 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.แม่ค ามี 212.98 บันทึกผิด
4390 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.วังหลวง 208.65 บันทึกผิด
4391 ภูเกต็ อ.กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ 18.95 บันทึกถกู
4392 ภูเกต็ อ.กะทู้ เทศบาลเมืองปา่ตอง 24.16 บันทึกถกู
4393 ภูเกต็ อ.กะทู้ อบต.กมลา 34.13 บันทึกถกู
4394 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลเชิงทะเล 25.89 บันทึกถกู
4395 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลเทพกระษตัรี 32.79 บันทึกถกู
4396 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลปา่คลอก 22.80 บันทึกถกู
4397 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลศรีสุนทร 19.78 บันทึกถกู
4398 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.เชงิทะเล 28.34 บันทึกถกู
4399 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.เทพกระษตัรี 25.49 บันทึกถกู
4400 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.ไม้ขาว 25.79 บันทึกถกู
4401 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.สาคู 15.87 บันทึกถกู
4402 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลกะรน 26.86 บันทึกถกู
4403 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลฉลอง 26.51 บันทึกถกู
4404 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลรัษฎา 29.16 บันทึกถกู
4405 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลราไวย์ 27.22 บันทึกถกู
4406 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลวิชติ 23.31 บันทึกถกู
4407 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเกต็ 20.65 บันทึกถกู
4408 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ อบจ.ภูเกต็ 12.63 บันทึกถกู
4409 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ อบต.เกาะแกว้ 20.15 บันทึกถกู
4410 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั เทศบาลต าบลขามเรียง 111,229.53 บันทึกผิด
4411 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั เทศบาลต าบลโคกพระ 0.00 ยังไม่บันทึก
4412 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง 33.65 บันทึกถกู
4413 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.กดุใส้จ่อ 29.44 บันทึกถกู
4414 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.ขามเฒ่าพัฒนา 37.79 บันทึกถกู
4415 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.เขวาใหญ่ 35.05 บันทึกถกู
4416 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.คันธารราษฎร์ 36.67 บันทึกถกู
4417 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.โคกพระ 29.93 บันทึกถกู
4418 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.นาสีนวน 34.00 บันทึกถกู
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4419 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.มะค่า 39.66 บันทึกถกู
4420 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.ศรีสุข 34.26 บันทึกถกู
4421 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.กดุรัง 27.19 บันทึกถกู
4422 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.นาโพธ์ิ 30.14 บันทึกถกู
4423 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.เลิงแฝก 32.01 บันทึกถกู
4424 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.หนองแวง 36.17 บันทึกถกู
4425 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.ห้วยเตย 27.91 บันทึกถกู
4426 มหาสารคาม อ.แกด า เทศบาลต าบลแกด า 32.76 บันทึกถกู
4427 มหาสารคาม อ.แกด า เทศบาลต าบลมิตรภาพ 41.31 บันทึกผิด
4428 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.แกด า 32.43 บันทึกถกู
4429 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.โนนภิบาล 33.14 บันทึกถกู
4430 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.วังแสง 32.17 บันทึกถกู
4431 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.หนองกงุ 32.83 บันทึกถกู
4432 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย เทศบาลต าบลโกสุมพสัิย 0.00 ยังไม่บันทึก
4433 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.แกง้แก 0.00 ยังไม่บันทึก
4434 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เขวาไร่ 26.73 บันทึกถกู
4435 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เขือ่น 33.18 บันทึกถกู
4436 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.ดอนกลาง 37.36 บันทึกถกู
4437 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.แพง 31.72 บันทึกถกู
4438 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.โพนงาม 39.43 บันทึกถกู
4439 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.ยางท่าแจ้ง 100.00 บันทึกผิด
4440 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.ยางน้อย 63.38 บันทึกผิด
4441 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เลิงใต้ 37.74 บันทึกถกู
4442 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.วังยาว 87.64 บันทึกผิด
4443 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองกงุสวรรค์ 29.60 บันทึกถกู
4444 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองบอน 37.26 บันทึกถกู
4445 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองบัว 32.62 บันทึกถกู
4446 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองเหล็ก 30.46 บันทึกถกู
4447 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หัวขวาง 35.59 บันทึกถกู
4448 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เหล่า 0.00 ยังไม่บันทึก
4449 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.แห่ใต้ 156.70 บันทึกผิด
4450 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม เทศบาลต าบลกดุปลาดุก 38.78 บันทึกถกู
4451 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม เทศบาลต าบลหนองกงุ 29.86 บันทึกถกู
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4452 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม อบต.ชืน่ชม 0.00 ยังไม่บันทึก
4453 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม อบต.เหล่าดอกไม้ 32.18 บันทึกถกู
4454 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน เทศบาลต าบลเชียงยืน 36.57 บันทึกถกู
4455 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน เทศบาลต าบลโพนทอง 32.49 บันทึกถกู
4456 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.กูท่อง 65.47 บันทึกผิด
4457 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.เชยีงยืน 33.34 บันทึกถกู
4458 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.ดอนเงิน 33.75 บันทึกถกู
4459 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.นาทอง 35,306,180.58 บันทึกผิด
4460 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.เสือเฒ่า 26.80 บันทึกถกู
4461 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.หนองซอน 32.20 บันทึกถกู
4462 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.เหล่าบัวบาน 35.48 บันทึกถกู
4463 มหาสารคาม อ.นาเชอืก เทศบาลต าบลนาเชือก 47.75 บันทึกผิด
4464 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.เขวาไร่ 28.88 บันทึกถกู
4465 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.นาเชอืก 32.71 บันทึกถกู
4466 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.ปอพาน 31.97 บันทึกถกู
4467 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.สันป่าตอง 35.45 บันทึกถกู
4468 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.ส าโรง 35.12 บันทึกถกู
4469 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองกงุ 33.77 บันทึกถกู
4470 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองแดง 38.26 บันทึกถกู
4471 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองโพธ์ิ 36.14 บันทึกถกู
4472 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองเม็ก 39.03 บันทึกถกู
4473 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองเรือ 37.53 บันทึกถกู
4474 มหาสารคาม อ.นาดูน เทศบาลต าบลนาดูน 39.34 บันทึกถกู
4475 มหาสารคาม อ.นาดูน เทศบาลต าบลหนองไผ่ 29.44 บันทึกถกู
4476 มหาสารคาม อ.นาดูน เทศบาลต าบลหวัดง 227.88 บันทึกผิด
4477 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.กูสั่นตรัตน์ 38.79 บันทึกถกู
4478 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงดวน 34.20 บันทึกถกู
4479 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงบัง 33.24 บันทึกถกู
4480 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงยาง 29.30 บันทึกถกู
4481 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.พระธาตุ 37.06 บันทึกถกู
4482 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.หนองคู 32.04 บันทึกถกู
4483 มหาสารคาม อ.บรบือ เทศบาลต าบลบรบือ 39.33 บันทึกถกู
4484 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.ก าพี  0.00 ยังไม่บันทึก
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4485 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.ดอนงัว 31.66 บันทึกถกู
4486 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.โนนแดง 33.16 บันทึกถกู
4487 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.โนนราษ ี 36.66 บันทึกถกู
4488 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บรบือ 35.04 บันทึกถกู
4489 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บ่อใหญ่ 28.96 บันทึกถกู
4490 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บัวมาศ 34.36 บันทึกถกู
4491 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.ยาง 34.36 บันทึกถกู
4492 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.วังไชย 51.74 บันทึกผิด
4493 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.วังใหม่ 35.17 บันทึกถกู
4494 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองโก 33.61 บันทึกถกู
4495 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองคูขาด 33.90 บันทึกถกู
4496 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองจิก 36.41 บันทึกถกู
4497 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองม่วง 36.70 บันทึกถกู
4498 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองสิม 38.73 บันทึกถกู
4499 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพสัิย 34.94 บันทึกถกู
4500 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.กา้มปู 34.79 บันทึกถกู
4501 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.นาสีนวล 29.18 บันทึกถกู
4502 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ปะหลาน 38.27 บันทึกถกู
4503 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ภารแอน่ 38.37 บันทึกถกู
4504 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เม็กด า 30.61 บันทึกถกู
4505 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเตา 32.45 บันทึกถกู
4506 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเสือ 39.31 บันทึกถกู
4507 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ราษฎร์เจริญ 33.19 บันทึกถกู
4508 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ราษฎร์พฒันา 32.73 บันทึกถกู
4509 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ลานสะแก 37.57 บันทึกถกู
4510 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เวียงชยั 34.98 บันทึกถกู
4511 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เวียงสะอาด 35.55 บันทึกถกู
4512 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.หนองบัว 41.25 บันทึกผิด
4513 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.หนองบัวแกว้ 25.32 บันทึกถกู
4514 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม เทศบาลต าบลแวงน่าง 34.81 บันทึกถกู
4515 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 32.40 บันทึกถกู
4516 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 273.40 บันทึกผิด
4517 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เกิ ง 35.23 บันทึกถกู
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4518 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.แกง่เลิงจาน 36.96 บันทึกถกู
4519 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 36.30 บันทึกถกู
4520 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.โคกกอ่ 82.67 บันทึกผิด
4521 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ดอนหว่าน 37.89 บันทึกถกู
4522 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าตูม 34.23 บันทึกถกู
4523 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 27.76 บันทึกถกู
4524 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.บัวค้อ 39.14 บันทึกถกู
4525 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ลาดพฒันา 31.54 บันทึกถกู
4526 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.แวงน่าง 38.55 บันทึกถกู
4527 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.หนองโน 0.00 ยังไม่บันทึก
4528 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.หนองปลิง 37.63 บันทึกถกู
4529 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ห้วยแอง่ 38.15 บันทึกถกู
4530 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ขามเรียน 34.88 บันทึกถกู
4531 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ดงเมือง 37.83 บันทึกถกู
4532 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.นาภู 30.91 บันทึกถกู
4533 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.บ้านกู ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
4534 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ยางสีสุราช 37.88 บันทึกถกู
4535 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.แวงดง 28.70 บันทึกถกู
4536 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.หนองบัวสันตุ 42.55 บันทึกผิด
4537 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม เทศบาลต าบลวาปปีทุม 33.79 บันทึกถกู
4538 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.ขามป้อม 26.40 บันทึกถกู
4539 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.แคน 33.57 บันทึกถกู
4540 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.โคกสีทองหลาง 174.10 บันทึกผิด
4541 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.งัวบา 50.76 บันทึกผิด
4542 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.ดงใหญ่ 31.28 บันทึกถกู
4543 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.นาขา่ 28.44 บันทึกถกู
4544 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.บ้านหวาย 36.52 บันทึกถกู
4545 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.ประชาพฒันา 29.76 บันทึกถกู
4546 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.โพธ์ิชยั 35.68 บันทึกถกู
4547 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.เสือโกก้ 24.95 บันทึกถกู
4548 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองทุ่ม 31.10 บันทึกถกู
4549 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองแสง 0.00 ยังไม่บันทึก
4550 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองแสน 38.71 บันทึกถกู
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4551 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองไฮ 166.47 บันทึกผิด
4552 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หัวเรือ 25.15 บันทึกถกู
4553 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี เทศบาลต าบลค าชะอี 29.41 บันทึกถกู
4554 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.ค าชะอ ี 36.33 บันทึกถกู
4555 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.ค าบก 38.41 บันทึกถกู
4556 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.น  าเที่ยง 36.08 บันทึกถกู
4557 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.บ้านค้อ 35.66 บันทึกถกู
4558 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.บ้านซ่ง 22.18 บันทึกถกู
4559 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.บ้านเหล่า 31.27 บันทึกถกู
4560 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.โพนงาม 31.69 บันทึกถกู
4561 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.หนองเอีย่น 29.22 บันทึกถกู
4562 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.เหล่าสร้างถอ่ 34.14 บันทึกถกู
4563 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลต าบลกกตูม 28.60 บันทึกถกู
4564 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลต าบลดงหลวง 29.40 บันทึกถกู
4565 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลต าบลหนองแคน 30.17 บันทึกถกู
4566 มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.ชะโนดน้อย 33.97 บันทึกถกู
4567 มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.พงัแดง 29.45 บันทึกถกู
4568 มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.หนองบัว 30.22 บันทึกถกู
4569 มุกดาหาร อ.ดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาล 36.36 บันทึกถกู
4570 มุกดาหาร อ.ดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก 38.14 บันทึกถกู
4571 มุกดาหาร อ.ดอนตาล เทศบาลต าบลบา้นแกง้ 22.14 บันทึกถกู
4572 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.นาละเม็ง 33.55 บันทึกถกู
4573 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.บ้านบาก 29.99 บันทึกถกู
4574 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.ป่าไร่ 24.47 บันทึกถกู
4575 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.โพธ์ิไทร 37.22 บันทึกถกู
4576 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.เหล่าหมี 38.08 บันทึกถกู
4577 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย 26.51 บันทึกถกู
4578 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลร่มเกล้า 28.09 บันทึกถกู
4579 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.กกแดง 37.24 บันทึกถกู
4580 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.โชคชยั 34.75 บันทึกถกู
4581 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.นากอก 35.41 บันทึกถกู
4582 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.นาอดุม 29.36 บันทึกถกู
4583 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.นิคมค าสร้อย 33.20 บันทึกถกู
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4584 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.หนองแวง 35.44 บันทึกถกู
4585 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าป่าหลาย 40.83 บันทึกผิด
4586 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าอาฮวน 33.70 บันทึกถกู
4587 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงมอน 32.35 บันทึกถกู
4588 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น 29.84 บันทึกถกู
4589 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาสีนวน 31.03 บันทึกถกู
4590 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาโสก 22.92 บันทึกถกู
4591 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ 30.50 บันทึกถกู
4592 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลผ่ึงแดด 37.39 บันทึกถกู
4593 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลโพนทราย 32.62 บันทึกถกู
4594 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลมุก 30.55 บันทึกถกู
4595 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 26.01 บันทึกถกู
4596 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบจ.มุกดาหาร 21.95 บันทึกถกู
4597 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบต.กดุแข ้ 26.34 บันทึกถกู
4598 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบต.บ้านโคก 35.34 บันทึกถกู
4599 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลต าบลบา้นเปา้ 28.62 บันทึกถกู
4600 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลต าบลภูวง 35.19 บันทึกถกู
4601 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ 28.46 บันทึกถกู
4602 มุกดาหาร อ.หนองสูง อบต.โนนยาง 33.46 บันทึกถกู
4603 มุกดาหาร อ.หนองสูง อบต.หนองสูงใต้ 32.14 บันทึกถกู
4604 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ เทศบาลต าบลชะโนด 28.85 บันทึกถกู
4605 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ เทศบาลต าบลหว้านใหญ่ 30.44 บันทึกถกู
4606 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อบต.บางทรายน้อย 38.19 บันทึกถกู
4607 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อบต.ป่งขามดงหมู 28.68 บันทึกถกู
4608 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม เทศบาลต าบลขุนยวม 0.00 ยังไม่บันทึก
4609 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.ขนุยวม 187.23 บันทึกผิด
4610 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.เมืองปอน 186.67 บันทึกผิด
4611 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่กิ ๊ 144.06 บันทึกผิด
4612 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่เงา 256.14 บันทึกผิด
4613 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่ยวมน้อย 213.64 บันทึกผิด
4614 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่อคูอ 37.06 บันทึกถกู
4615 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ถ  าลอด 27.27 บันทึกถกู
4616 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.นาปู่ป้อม 230.66 บันทึกผิด
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4617 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 31.38 บันทึกถกู
4618 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.สบป่อง 32.72 บันทึกถกู
4619 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย เทศบาลต าบลปาย 0.00 ยังไม่บันทึก
4620 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.ทุ่งยาว 275.84 บันทึกผิด
4621 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.โป่งสา 0.00 ยังไม่บันทึก
4622 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.เมืองแปง 24.64 บันทึกถกู
4623 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.แม่นาเติง 317.47 บันทึกผิด
4624 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.แม่ฮี  372.18 บันทึกผิด
4625 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.เวียงใต้ 266.22 บันทึกผิด
4626 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.เวียงเหนือ 30.30 บันทึกถกู
4627 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 204.77 บันทึกผิด
4628 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน 27.87 บันทึกถกู
4629 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู 221.76 บันทึกผิด
4630 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง 192.68 บันทึกผิด
4631 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจ าแป่ 166.57 บันทึกผิด
4632 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง 257.14 บันทึกผิด
4633 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง 33.14 บันทึกถกู
4634 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยผา 27.72 บันทึกถกู
4635 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 23.33 บันทึกถกู
4636 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.ขนุแม่ลาน้อย 275.22 บันทึกผิด
4637 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.ท่าผาปุ้ม 192.94 บันทึกผิด
4638 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่โถ 172.49 บันทึกผิด
4639 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่นาจาง 215.44 บันทึกผิด
4640 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 227.87 บันทึกผิด
4641 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง 31.68 บันทึกถกู
4642 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.สันติคีรี 247.75 บันทึกผิด
4643 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.ห้วยห้อม 31.63 บันทึกถกู
4644 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลต าบลเมืองยวมใต้ 0.00 ยังไม่บันทึก
4645 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม 29.66 บันทึกถกู
4646 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 258.76 บันทึกผิด
4647 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ 25.36 บันทึกถกู
4648 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.ป่าแป๋ 213.09 บันทึกผิด
4649 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.แม่คง 29.88 บันทึกถกู
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4650 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ 28,388.92 บันทึกผิด
4651 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.เสาหิน 34.36 บันทึกถกู
4652 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.กองกอ๋ย 203.20 บันทึกผิด
4653 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.ป่าโปง 214.93 บันทึกผิด
4654 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่คะตวน 30.98 บันทึกถกู
4655 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สวด 24.00 บันทึกถกู
4656 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สามแลบ 176.79 บันทึกผิด
4657 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.สบเมย 28.50 บันทึกถกู
4658 ยโสธร อ.กดุชมุ เทศบาลต าบลกดุชุมพฒันา 32.68 บันทึกถกู
4659 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.ก าแมด 25.19 บันทึกถกู
4660 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.กดุชมุ 36.10 บันทึกถกู
4661 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.ค าน  าสร้าง 184.84 บันทึกผิด
4662 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.นาโส่ 27.26 บันทึกถกู
4663 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.โนนเปือย 28.98 บันทึกถกู
4664 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.โพนงาม 327.66 บันทึกผิด
4665 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.หนองหมี 35.88 บันทึกถกู
4666 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.หนองแหน 23.27 บันทึกถกู
4667 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.ห้วยแกง้ 35.89 บันทึกถกู
4668 ยโสธร อ.ค้อวัง เทศบาลต าบลค้อวัง 183.24 บันทึกผิด
4669 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.กดุน  าใส 0.00 ยังไม่บันทึก
4670 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.ค้อวัง 315.53 บันทึกผิด
4671 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.น  าออ้ม 35.63 บันทึกถกู
4672 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.ฟา้ห่วน 28.35 บันทึกถกู
4673 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ เทศบาลต าบลค าเขื่อนแกว้ 215.67 บันทึกผิด
4674 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ เทศบาลต าบลดงแคนใหญ ่ 89.71 บันทึกผิด
4675 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.กดุกงุ 29.44 บันทึกถกู
4676 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.กูจ่าน 31.12 บันทึกถกู
4677 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.แคนน้อย 33.60 บันทึกถกู
4678 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ดงเจริญ 180.33 บันทึกผิด
4679 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ทุ่งมน 30.26 บันทึกถกู
4680 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.นาแก 144.42 บันทึกผิด
4681 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.นาค า 35.52 บันทึกถกู
4682 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.โพนทัน 35.86 บันทึกถกู
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4683 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ย่อ 220.34 บันทึกผิด
4684 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ลุมพกุ 29.44 บันทึกถกู
4685 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.สงเปือย 33.03 บันทึกถกู
4686 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.เหล่าไฮ 35.56 บันทึกถกู
4687 ยโสธร อ.ทรายมูล เทศบาลต าบลทรายมูล 29.75 บันทึกถกู
4688 ยโสธร อ.ทรายมูล เทศบาลต าบลนาเวียง 30.19 บันทึกถกู
4689 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ 262.69 บันทึกผิด
4690 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ดู่ลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
4691 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ทรายมูล 24.49 บันทึกถกู
4692 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ไผ่ 27.76 บันทึกถกู
4693 ยโสธร อ.ไทยเจริญ เทศบาลต าบลค าเตย 243.96 บันทึกผิด
4694 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ค าไผ่ 35.06 บันทึกถกู
4695 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ 0.00 ยังไม่บันทึก
4696 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.น  าค า 141.60 บันทึกผิด
4697 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ 250.00 บันทึกผิด
4698 ยโสธร อ.ป่าติ ว เทศบาลต าบลปา่ติ ว 33.85 บันทึกถกู
4699 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.กระจาย 25.18 บันทึกถกู
4700 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.โคกนาโก 29.50 บันทึกถกู
4701 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.เชยีงเพง็ 183.19 บันทึกผิด
4702 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.โพธ์ิไทร 33.80 บันทึกถกู
4703 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.ศรีฐาน 33.02 บันทึกถกู
4704 ยโสธร อ.มหาชนะชยั เทศบาลต าบลฟา้หยาด 39.51 บันทึกถกู
4705 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.คูเมือง 185.02 บันทึกผิด
4706 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.โนนทราย 35.34 บันทึกถกู
4707 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.บากเรือ 34.32 บันทึกถกู
4708 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.บึงแก 31.33 บันทึกถกู
4709 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.ผือฮี 33.99 บันทึกถกู
4710 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.พระเสาร์ 32.55 บันทึกถกู
4711 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.ฟา้หยาด 165.42 บันทึกผิด
4712 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.ม่วง 36.45 บันทึกถกู
4713 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.สงยาง 38.38 บันทึกถกู
4714 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.หัวเมือง 218.78 บันทึกผิด
4715 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลเดิด 34.35 บันทึกถกู
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4716 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลตาดทอง 55.04 บันทึกผิด
4717 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลทุ่งแต้ 31.75 บันทึกถกู
4718 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลน  าค าใหญ่ 25.95 บันทึกถกู
4719 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลส าราญ 31.35 บันทึกถกู
4720 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร 19.66 บันทึกถกู
4721 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร 23.54 บันทึกถกู
4722 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ขั นไดใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
4723 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ขมุเงิน 165.81 บันทึกผิด
4724 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.เขือ่งค า 0.00 ยังไม่บันทึก
4725 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ 158.85 บันทึกผิด
4726 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ดู่ทุ่ง 34.36 บันทึกถกู
4727 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ทุ่งนางโอก 34.95 บันทึกถกู
4728 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.นาสะไมย์ 34.06 บันทึกถกู
4729 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.สิงห์ 28.86 บันทึกถกู
4730 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองคู 33.19 บันทึกถกู
4731 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองเป็ด 36.61 บันทึกถกู
4732 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองเรือ 73.44 บันทึกผิด
4733 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองหิน 25.75 บันทึกถกู
4734 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลกดุเชียงหมี 186.79 บันทึกผิด
4735 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดแห ่ 360.31 บันทึกผิด
4736 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลบุ่งค้า 0.00 ยังไม่บันทึก
4737 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลเลิงนกทา 25.09 บันทึกถกู
4738 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลศรีแกว้ 34.31 บันทึกถกู
4739 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลสวาท 182,755,388.94 บันทึกผิด
4740 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามแยก 31.75 บันทึกถกู
4741 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามัคคี 33.12 บันทึกถกู
4742 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลห้องแซง 30.67 บันทึกถกู
4743 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.โคกส าราญ 28.27 บันทึกถกู
4744 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.สร้างมิง่ 27.96 บันทึกถกู
4745 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.สามแยก 266.79 บันทึกผิด
4746 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.กรงปินัง 181.79 บันทึกผิด
4747 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.ปุโรง 0.00 ยังไม่บันทึก
4748 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.สะเอะ 17.93 บันทึกถกู
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4749 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.ห้วยกระทิง 147.95 บันทึกผิด
4750 ยะลา อ.กาบัง อบต.กาบัง 22.02 บันทึกถกู
4751 ยะลา อ.กาบัง อบต.บาละ 29.25 บันทึกถกู
4752 ยะลา อ.ธารโต เทศบาลต าบลคอกช้าง 36.61 บันทึกถกู
4753 ยะลา อ.ธารโต อบต.คีรีเขต 211.06 บันทึกผิด
4754 ยะลา อ.ธารโต อบต.ธารโต 162.52 บันทึกผิด
4755 ยะลา อ.ธารโต อบต.บ้านแหร 14.63 บันทึกถกู
4756 ยะลา อ.ธารโต อบต.แม่หวาด 18.70 บันทึกถกู
4757 ยะลา อ.บันนังสตา เทศบาลต าบลเขื่อนบางลาง 18.43 บันทึกถกู
4758 ยะลา อ.บันนังสตา เทศบาลต าบลบนันังสตา 34.79 บันทึกถกู
4759 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.ตล่ิงชนั 18.42 บันทึกถกู
4760 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ 163.85 บันทึกผิด
4761 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.ถ  าทะลุ 32.53 บันทึกถกู
4762 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.บันนังสตา 197.95 บันทึกผิด
4763 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.บาเจาะ 0.00 ยังไม่บันทึก
4764 ยะลา อ.เบตง เทศบาลต าบลธารน  าทิพย์ 37.77 บันทึกถกู
4765 ยะลา อ.เบตง เทศบาลเมืองเบตง 0.00 ยังไม่บันทึก
4766 ยะลา อ.เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ 38.48 บันทึกถกู
4767 ยะลา อ.เบตง อบต.ยะรม 31.68 บันทึกถกู
4768 ยะลา อ.เบตง อบต.อยัเยอร์เวง 325.18 บันทึกผิด
4769 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลทา่สาป 38.07 บันทึกถกู
4770 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลบุดี 27.53 บันทึกถกู
4771 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลยุโป 29.27 บันทึกถกู
4772 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลล าใหม่ 32.62 บันทึกถกู
4773 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 24.43 บันทึกถกู
4774 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก 21.41 บันทึกถกู
4775 ยะลา อ.เมืองยะลา อบจ.ยะลา 27.76 บันทึกถกู
4776 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ตาเซะ 37.35 บันทึกถกู
4777 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.บันนังสาเรง 21.94 บันทึกถกู
4778 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.เปาะเส้ง 32.58 บันทึกถกู
4779 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.พร่อน 31.26 บันทึกถกู
4780 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ยะลา 30.18 บันทึกถกู
4781 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ล าพะยา 35.22 บันทึกถกู
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4782 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ล าใหม่ 39.48 บันทึกถกู
4783 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ลิดล 25.96 บันทึกถกู
4784 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.หน้าถ  า 39.31 บันทึกถกู
4785 ยะลา อ.ยะหา เทศบาลต าบลปะแต 13.87 บันทึกถกู
4786 ยะลา อ.ยะหา เทศบาลต าบลยะหา 38.26 บันทึกถกู
4787 ยะลา อ.ยะหา อบต.กาตอง 23.22 บันทึกถกู
4788 ยะลา อ.ยะหา อบต.ตาช ี 33.08 บันทึกถกู
4789 ยะลา อ.ยะหา อบต.บาโงยซิแน 0.00 ยังไม่บันทึก
4790 ยะลา อ.ยะหา อบต.บาโร๊ะ 21.93 บันทึกถกู
4791 ยะลา อ.ยะหา อบต.ยะหา 22.38 บันทึกถกู
4792 ยะลา อ.ยะหา อบต.ละแอ 26.34 บันทึกถกู
4793 ยะลา อ.รามัน เทศบาลต าบลโกตาบารู 38.78 บันทึกถกู
4794 ยะลา อ.รามัน เทศบาลต าบลบาลอ 186.77 บันทึกผิด
4795 ยะลา อ.รามัน เทศบาลต าบลเมืองรามันห ์ 170.58 บันทึกผิด
4796 ยะลา อ.รามัน อบต.กอตอตือระ 32.90 บันทึกถกู
4797 ยะลา อ.รามัน อบต.กายูบอเกาะ 25.81 บันทึกถกู
4798 ยะลา อ.รามัน อบต.กาลอ 38.06 บันทึกถกู
4799 ยะลา อ.รามัน อบต.กาลูปัง 36.65 บันทึกถกู
4800 ยะลา อ.รามัน อบต.เกะรอ 25.69 บันทึกถกู
4801 ยะลา อ.รามัน อบต.จะกว๊ะ 27.71 บันทึกถกู
4802 ยะลา อ.รามัน อบต.ตะโละหะลอ 23.16 บันทึกถกู
4803 ยะลา อ.รามัน อบต.ท่าธง 100.00 บันทึกผิด
4804 ยะลา อ.รามัน อบต.เนินงาม 38.99 บันทึกถกู
4805 ยะลา อ.รามัน อบต.บาโงย 198.08 บันทึกผิด
4806 ยะลา อ.รามัน อบต.บือมัง 19.59 บันทึกถกู
4807 ยะลา อ.รามัน อบต.ยะต๊ะ 27.69 บันทึกถกู
4808 ยะลา อ.รามัน อบต.วังพญา 152.03 บันทึกผิด
4809 ยะลา อ.รามัน อบต.อาซ่อง 30.05 บันทึกถกู
4810 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลกูก่าสิงห์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4811 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 39.13 บันทึกถกู
4812 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเมืองบวั 39.62 บันทึกถกู
4813 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ก าแพง 38.95 บันทึกถกู
4814 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.กูก่าสิงห์ 38.03 บันทึกถกู
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4815 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย 145.13 บันทึกผิด
4816 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย 43,478,260.87 บันทึกผิด
4817 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังใหญ่ 39.85 บันทึกถกู
4818 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุ่งทอง 150.00 บันทึกผิด
4819 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.น  าออ้ม 15,120,238.75 บันทึกผิด
4820 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.โนนสว่าง 39.79 บันทึกถกู
4821 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.บ้านฝาง 55.88 บันทึกผิด
4822 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.สิงห์โคก 56.69 บันทึกผิด
4823 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.หนองแวง 32.09 บันทึกถกู
4824 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.เหล่าหลวง 40.00 บันทึกถกู
4825 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลโคกล่าม 52.51 บันทึกผิด
4826 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลจตุรพกัตรพมิาน 0.00 ยังไม่บันทึก
4827 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลดงแดง 46.05 บันทึกผิด
4828 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลเมืองหงส์ 36.64 บันทึกถกู
4829 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลลิ นฟ้า 88.15 บันทึกผิด
4830 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลหนองผือ 37.10 บันทึกถกู
4831 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลหวัช้าง 274.64 บันทึกผิด
4832 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดงกลาง 34.14 บันทึกถกู
4833 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดู่น้อย 232.62 บันทึกผิด
4834 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.น  าใส 70.01 บันทึกผิด
4835 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ป่าสังข ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4836 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ศรีโคตร 33.33 บันทึกถกู
4837 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.อง่ีอง 36.79 บันทึกถกู
4838 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลจงัหาร 36.52 บันทึกถกู
4839 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลดงสิงห ์ 250.00 บันทึกผิด
4840 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลดินด า 131.19 บันทึกผิด
4841 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลผักแว่น 35.50 บันทึกถกู
4842 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.ปาฝา 38.03 บันทึกถกู
4843 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.ม่วงลาด 35.42 บันทึกถกู
4844 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.ยางใหญ่ 34.92 บันทึกถกู
4845 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.แสนชาติ 34.43 บันทึกถกู
4846 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ เทศบาลต าบลเชียงขวัญ 88.55 บันทึกผิด
4847 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.บ้านเขอืง 56.18 บันทึกผิด
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4848 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.พระเจ้า 39.58 บันทึกถกู
4849 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.พระธาตุ 36.53 บันทึกถกู
4850 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.พลับพลา 41.78 บันทึกผิด
4851 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.หมูม้น 41.00 บันทึกผิด
4852 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.ทุ่งเขาหลวง 38.92 บันทึกถกู
4853 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.เทอดไทย 71.36 บันทึกผิด
4854 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.บึงงาม 35.40 บันทึกถกู
4855 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.มะบ้า 51.62 บันทึกผิด
4856 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.เหล่า 33.70 บันทึกถกู
4857 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลธงธานี 38.50 บันทึกถกู
4858 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลนิเวศน์ 34.60 บันทึกถกู
4859 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4860 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลมะอ ึ 37.72 บันทึกถกู
4861 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลอุ่มเม้า 41.10 บันทึกผิด
4862 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.เขวาทุ่ง 39.95 บันทึกถกู
4863 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.ธวัชบุรี 179.82 บันทึกผิด
4864 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.บึงนคร 37.91 บันทึกถกู
4865 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.ไพศาล 30.26 บันทึกถกู
4866 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.เมืองน้อย 37.62 บันทึกถกู
4867 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.ราชธานี 38.86 บันทึกถกู
4868 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.หนองไผ่ 39.98 บันทึกถกู
4869 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.หนองพอก 37,753,249.50 บันทึกผิด
4870 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ 38.68 บันทึกถกู
4871 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลปทมุรัตต์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4872 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโพนสูง 40.07 บันทึกผิด
4873 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.ขี เหล็ก 42.02 บันทึกผิด
4874 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล  า 31.31 บันทึกถกู
4875 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.โนนสง่า 38.93 บันทึกถกู
4876 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.บัวแดง 44.42 บันทึกผิด
4877 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว 36.98 บันทึกถกู
4878 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน 64.20 บันทึกผิด
4879 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร เทศบาลต าบลพนมไพร 37.88 บันทึกถกู
4880 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร เทศบาลต าบลโพธ์ิชัย 32.06 บันทึกถกู
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4881 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.กดุน  าใส 25.85 บันทึกถกู
4882 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.ค้อใหญ่ 36.68 บันทึกถกู
4883 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.ค าไฮ 37.58 บันทึกถกู
4884 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.โคกสว่าง 36.28 บันทึกถกู
4885 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.ชานุวรรณ 275.57 บันทึกผิด
4886 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.นานวล 32.81 บันทึกถกู
4887 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.พนมไพร 37.37 บันทึกถกู
4888 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.โพธ์ิใหญ่ 37.30 บันทึกถกู
4889 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.วารีสวัสด์ิ 37.06 บันทึกถกู
4890 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.สระแกว้ 32.40 บันทึกถกู
4891 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.แสนสุข 32.16 บันทึกถกู
4892 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.หนองทัพไทย 300.03 บันทึกผิด
4893 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลค าพอุง 38.58 บันทึกถกู
4894 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลชัยวารี 0.00 ยังไม่บันทึก
4895 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลเชียงใหม่ 37.86 บันทึกถกู
4896 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลอคัคะค า 35.63 บันทึกถกู
4897 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.ขามเปี้ย 34.22 บันทึกถกู
4898 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.ดอนโอง 36.04 บันทึกถกู
4899 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.บัวค า 36.40 บันทึกถกู
4900 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.โพธ์ิศรี 189.77 บันทึกผิด
4901 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.สะอาด 39.02 บันทึกถกู
4902 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.หนองตาไก ้ 169.90 บันทึกผิด
4903 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย เทศบาลต าบลโพนทราย 38.16 บันทึกถกู
4904 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย เทศบาลต าบลสามขา 275.22 บันทึกผิด
4905 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย อบต.ท่าหาดยาว 165.76 บันทึกผิด
4906 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย อบต.ยางค า 32.40 บันทึกถกู
4907 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย อบต.ศรีสว่าง 158.30 บันทึกผิด
4908 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโคกกกม่วง 45,691,018.95 บันทึกผิด
4909 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโคกสูง 0.00 ยังไม่บันทึก
4910 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโนนชัยศรี 266.42 บันทึกผิด
4911 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง 36.03 บันทึกถกู
4912 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง 36.93 บันทึกถกู
4913 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลแวง 34.74 บันทึกถกู
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4914 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.ค านาดี 38.13 บันทึกถกู
4915 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.นาอดุม 1,535.81 บันทึกผิด
4916 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.พรมสวรรค์ 39.36 บันทึกถกู
4917 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.โพธ์ิศรีสว่าง 47.87 บันทึกผิด
4918 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.วังสามัคคี 56.78 บันทึกผิด
4919 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.สระนกแกว้ 33.06 บันทึกถกู
4920 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.สว่าง 38.49 บันทึกถกู
4921 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่ 36.61 บันทึกถกู
4922 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.อุม่เม่า 37.02 บันทึกถกู
4923 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลชมสะอาด 32.99 บันทึกถกู
4924 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลชุมพร 38.07 บันทึกถกู
4925 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลบุง่เลิศ 35.91 บันทึกถกู
4926 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลเมยวดี 39.50 บันทึกถกู
4927 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลต าบลโนนตาล 37.87 บันทึกถกู
4928 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลต าบลปอภาร 36.13 บันทึกถกู
4929 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลต าบลสีแกว้ 38.95 บันทึกถกู
4930 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 420.95 บันทึกผิด
4931 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบจ.ร้อยเอด็ 14.77 บันทึกถกู
4932 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.ขอนแกน่ 39.38 บันทึกถกู
4933 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.แคนใหญ่ 1,321.13 บันทึกผิด
4934 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.ดงลาน 36.04 บันทึกถกู
4935 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.นาโพธ์ิ 42.27 บันทึกผิด
4936 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.โนนรัง 36.83 บันทึกถกู
4937 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.เมืองทอง 38.45 บันทึกถกู
4938 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.รอบเมือง 32.49 บันทึกถกู
4939 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.สะอาดสมบรูณ์ 38.07 บันทึกถกู
4940 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.หนองแกว้ 167.79 บันทึกผิด
4941 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.หนองแวง 32.83 บันทึกถกู
4942 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.เหนือเมือง 38.33 บันทึกถกู
4943 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลกกกงุ 35.47 บันทึกถกู
4944 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลคูเมือง 100.00 บันทึกผิด
4945 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลเมืองสรวง 36.80 บันทึกถกู
4946 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลหนองหนิ 38.07 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

4947 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลบา้นบาก 38.08 บันทึกถกู
4948 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง 33.64 บันทึกถกู
4949 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ 39.55 บันทึกถกู
4950 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.โพธ์ิสัย 37.79 บันทึกถกู
4951 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.เมืองเปลือย 35.58 บันทึกถกู
4952 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก 32.02 บันทึกถกู
4953 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.หนองแวงควง 37.56 บันทึกถกู
4954 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.หนองใหญ่ 37.39 บันทึกถกู
4955 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลจ าปาขัน 39.62 บันทึกถกู
4956 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลดอกไม้ 39.44 บันทึกถกู
4957 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุ่งกุลา 31.55 บันทึกถกู
4958 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 36.55 บันทึกถกู
4959 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ 35.77 บันทึกถกู
4960 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลหนิกอง 38.92 บันทึกถกู
4961 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.ชา้งเผือก 0.00 ยังไม่บันทึก
4962 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.ทุ่งศรีเมือง 5.17 บันทึกผิด
4963 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่ 269.62 บันทึกผิด
4964 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.น  าค า 34,272,457.14 บันทึกผิด
4965 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.บ่อพนัขนั 179.47 บันทึกผิด
4966 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุ่ง 36.55 บันทึกถกู
4967 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.สระคู 32.84 บันทึกถกู
4968 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.ห้วยหินลาด 33.13 บันทึกถกู
4969 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.หัวชา้ง 42.21 บันทึกผิด
4970 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.หัวโทน 38.86 บันทึกถกู
4971 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว 33.00 บันทึกถกู
4972 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลขวาว 252.38 บันทึกผิด
4973 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลท่าม่วง 26.43 บันทึกถกู
4974 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลนาแซง 39.98 บันทึกถกู
4975 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลนาเมือง 36.24 บันทึกถกู
4976 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลพรสวรรค์ 60,515,923.57 บันทึกผิด
4977 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลเมืองไพร 34.78 บันทึกถกู
4978 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลวังหลวง 39.96 บันทึกถกู
4979 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลเสลภูมิ 34.59 บันทึกถกู
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4980 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลหนองหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
4981 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.นางาม 33.16 บันทึกถกู
4982 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.นาเลิง 250.00 บันทึกผิด
4983 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.บึงเกลือ 39.94 บันทึกถกู
4984 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.โพธ์ิทอง 18.98 บันทึกถกู
4985 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.ภูเงิน 0.00 ยังไม่บันทึก
4986 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย 0.00 ยังไม่บันทึก
4987 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.เหล่าน้อย 40.20 บันทึกผิด
4988 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก เทศบาลต าบลทา่สีดา 35.94 บันทึกถกู
4989 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก เทศบาลต าบลหนองพอก 0.00 ยังไม่บันทึก
4990 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.กกโพธ์ิ 36.04 บันทึกถกู
4991 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.โคกสว่าง 0.00 ยังไม่บันทึก
4992 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.บึงงาม 38.58 บันทึกถกู
4993 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.ผาน  าย้อย 32.81 บันทึกถกู
4994 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.ภูเขาทอง 38.88 บันทึกถกู
4995 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.รอบเมือง 162.52 บันทึกผิด
4996 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.หนองขุน่ใหญ่ 36.66 บันทึกถกู
4997 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.หนองพอก 30.29 บันทึกถกู
4998 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี 37.23 บันทึกถกู
4999 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.ดูกอึง่ 35.26 บันทึกถกู
5000 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์ 26.01 บันทึกถกู
5001 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.สาวแห 36.28 บันทึกถกู
5002 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ เทศบาลต าบลโพนเมือง 34.68 บันทึกถกู
5003 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ เทศบาลต าบลอาจสามารถ 188.08 บันทึกผิด
5004 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.ขี เหล็ก 39.92 บันทึกถกู
5005 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.บ้านแจ้ง 52.36 บันทึกผิด
5006 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.บ้านดู่ 36.58 บันทึกถกู
5007 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หนองขาม 33.32 บันทึกถกู
5008 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หนองบัว 269.03 บันทึกผิด
5009 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถ่าน 39.06 บันทึกถกู
5010 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หน่อม 37.32 บันทึกถกู
5011 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.โหรา 30.80 บันทึกถกู
5012 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.อาจสามารถ 23.72 บันทึกถกู
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5013 ระนอง อ.กระบุรี เทศบาลต าบลจ.ป.ร. 21.96 บันทึกถกู
5014 ระนอง อ.กระบุรี เทศบาลต าบลน  าจดื 33.28 บันทึกถกู
5015 ระนอง อ.กระบุรี อบต.น  าจืด 33.91 บันทึกถกู
5016 ระนอง อ.กระบุรี อบต.น  าจืดน้อย 33.54 บันทึกถกู
5017 ระนอง อ.กระบุรี อบต.บางใหญ่ 33.97 บันทึกถกู
5018 ระนอง อ.กระบุรี อบต.ปากจั่น 36.72 บันทึกถกู
5019 ระนอง อ.กระบุรี อบต.มะมุ 27.53 บันทึกถกู
5020 ระนอง อ.กระบุรี อบต.ล าเลียง 31.49 บันทึกถกู
5021 ระนอง อ.กะเปอร์ เทศบาลต าบลกะเปอร์ 38.86 บันทึกถกู
5022 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.กะเปอร์ 31.09 บันทึกถกู
5023 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.บางหิน 27.32 บันทึกถกู
5024 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.บ้านนา 34.67 บันทึกถกู
5025 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.ม่วงกลวง 30.62 บันทึกถกู
5026 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลบางนอน 180.92 บันทึกผิด
5027 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  า 99.95 บันทึกผิด
5028 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  าทา่เรือ 1,965.09 บันทึกผิด
5029 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลราชกรูด 32.05 บันทึกถกู
5030 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลหงาว 38.79 บันทึกถกู
5031 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลเมืองบางริ น 22.69 บันทึกถกู
5032 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลเมืองระนอง 24.70 บันทึกถกู
5033 ระนอง อ.เมืองระนอง อบจ.ระนอง 28.12 บันทึกถกู
5034 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.เกาะพยาม 350.10 บันทึกผิด
5035 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.ทรายแดง 266.37 บันทึกผิด
5036 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.หงาว 241.26 บันทึกผิด
5037 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.หาดส้มแป้น 177.34 บันทึกผิด
5038 ระนอง อ.ละอุน่ เทศบาลต าบลละอุน่ 201.13 บันทึกผิด
5039 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.บางแกว้ 30.86 บันทึกถกู
5040 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.บางพระเหนือ 292.45 บันทึกผิด
5041 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.ละอุน่เหนือ 187.81 บันทึกผิด
5042 ระนอง อ.สุขส าราญ เทศบาลต าบลก าพวน 77.50 บันทึกผิด
5043 ระนอง อ.สุขส าราญ อบต.นาคา 300.50 บันทึกผิด
5044 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลกองดิน 36.82 บันทึกถกู
5045 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน 38.91 บันทึกถกู
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5046 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลเนินฆ้อ 32.41 บันทึกถกู
5047 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลบา้นนา 31.93 บันทึกถกู
5048 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลปากน  าประแส 37.92 บันทึกถกู
5049 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 32.00 บันทึกถกู
5050 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลสองสลึง 23.67 บันทึกถกู
5051 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลสุนทรภู่ 32.45 บันทึกถกู
5052 ระยอง อ.แกลง อบต.กระแสบน 32.93 บันทึกถกู
5053 ระยอง อ.แกลง อบต.กองดิน 31.15 บันทึกถกู
5054 ระยอง อ.แกลง อบต.คลองปูน 288.68 บันทึกผิด
5055 ระยอง อ.แกลง อบต.ชากโดน 33.51 บันทึกถกู
5056 ระยอง อ.แกลง อบต.ทางเกวียน 343.09 บันทึกผิด
5057 ระยอง อ.แกลง อบต.ทุ่งควายกนิ 36.13 บันทึกถกู
5058 ระยอง อ.แกลง อบต.พงัราด 32.84 บันทึกถกู
5059 ระยอง อ.แกลง อบต.วังหว้า 23.81 บันทึกถกู
5060 ระยอง อ.แกลง อบต.ห้วยยาง 31.63 บันทึกถกู
5061 ระยอง อ.เขาชะเมา เทศบาลต าบลช าฆ้อ 174.43 บันทึกผิด
5062 ระยอง อ.เขาชะเมา อบต.เขาชะเมา 31.34 บันทึกถกู
5063 ระยอง อ.เขาชะเมา อบต.เขาน้อย 33.34 บันทึกถกู
5064 ระยอง อ.เขาชะเมา อบต.น  าเป็น 185.55 บันทึกผิด
5065 ระยอง อ.นิคมพฒันา เทศบาลต าบลมะขามคู่ 29.88 บันทึกถกู
5066 ระยอง อ.นิคมพฒันา เทศบาลต าบลมาบข่า 28.72 บันทึกถกู
5067 ระยอง อ.นิคมพฒันา เทศบาลต าบลมาบข่าพฒันา 32.88 บันทึกถกู
5068 ระยอง อ.นิคมพฒันา อบต.นิคมพฒันา 33.41 บันทึกถกู
5069 ระยอง อ.นิคมพฒันา อบต.พนานิคม 25.78 บันทึกถกู
5070 ระยอง อ.บ้านค่าย เทศบาลต าบลชากบก 29.75 บันทึกถกู
5071 ระยอง อ.บ้านค่าย เทศบาลต าบลบา้นค่าย 36.40 บันทึกถกู
5072 ระยอง อ.บ้านค่าย เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา 28.26 บันทึกถกู
5073 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.ตาขนั 28.35 บันทึกถกู
5074 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.บางบุตร 272.77 บันทึกผิด
5075 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.หนองตะพาน 36.53 บันทึกถกู
5076 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.หนองบัว 0.00 ยังไม่บันทึก
5077 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.หนองละลอก 322.53 บันทึกผิด
5078 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลต าบลบ้านฉาง 269.94 บันทึกผิด
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5079 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลต าบลพลา 30.11 บันทึกถกู
5080 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลต าบลส านักท้อน 37.83 บันทึกถกู
5081 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลเมืองบา้นฉาง 165.64 บันทึกผิด
5082 ระยอง อ.บ้านฉาง อบต.ส านักท้อน 0.00 ยังไม่บันทึก
5083 ระยอง อ.ปลวกแดง เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา 29.42 บันทึกถกู
5084 ระยอง อ.ปลวกแดง เทศบาลต าบลปลวกแดง 210.02 บันทึกผิด
5085 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.ตาสิทธ์ิ 17.46 บันทึกถกู
5086 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง 21.39 บันทึกถกู
5087 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.มาบยางพร 18.38 บันทึกถกู
5088 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.แม่น  าคู้ 33.81 บันทึกถกู
5089 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.ละหาร 260.76 บันทึกผิด
5090 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.หนองไร่ 366.71 บันทึกผิด
5091 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลแกลง-กะเฉด 39.25 บันทึกถกู
5092 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลเชิงเนิน 250.00 บันทึกผิด
5093 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลทับมา 24.31 บันทึกถกู
5094 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลน  าคอก 219.58 บันทึกผิด
5095 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลเนินพระ 298.76 บันทึกผิด
5096 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลบา้นเพ 31.38 บันทึกถกู
5097 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง 24.93 บันทึกถกู
5098 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 18.94 บันทึกถกู
5099 ระยอง อ.เมืองระยอง อบจ.ระยอง 10.81 บันทึกถกู
5100 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.กะเฉด 0.00 ยังไม่บันทึก
5101 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.แกลง 35.58 บันทึกถกู
5102 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.ตะพง 31.90 บันทึกถกู
5103 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.นาตาขวัญ 266.34 บันทึกผิด
5104 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.บ้านแลง 35.42 บันทึกถกู
5105 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.เพ 31.76 บันทึกถกู
5106 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.ส านักทอง 263.06 บันทึกผิด
5107 ระยอง อ.วังจันทร์ เทศบาลต าบลชุมแสง 2.76 บันทึกผิด
5108 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.ชมุแสง 28.19 บันทึกถกู
5109 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.ป่ายุบใน 33.66 บันทึกถกู
5110 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.พลงตาเอีย่ม 32.20 บันทึกถกู
5111 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.วังจันทร์ 25.04 บันทึกถกู
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5112 ราชบุรี อ.จอมบึง เทศบาลต าบลจอมบงึ 0.00 ยังไม่บันทึก
5113 ราชบุรี อ.จอมบึง เทศบาลต าบลด่านทบัตะโก 191.16 บันทึกผิด
5114 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.แกม้อน้ 100.00 บันทึกผิด
5115 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.จอมบึง 289.10 บันทึกผิด
5116 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ด่านทับตะโก 0.00 ยังไม่บันทึก
5117 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.เบิกไพร 227.85 บันทึกผิด
5118 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ปากชอ่ง 195.08 บันทึกผิด
5119 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.รางบัว 283.67 บันทึกผิด
5120 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก 97.23 บันทึกผิด
5121 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลบัวงาม 30.54 บันทึกถกู
5122 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลบ้านไร่ 167,901,538.46 บันทึกผิด
5123 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลประสาทสิทธ์ิ 38.47 บันทึกถกู
5124 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ 100.00 บันทึกผิด
5125 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ขนุพทิักษ ์ 177.32 บันทึกผิด
5126 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ดอนกรวย 312.71 บันทึกผิด
5127 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ดอนคลัง 226.64 บันทึกผิด
5128 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ดอนไผ่ 34.46 บันทึกถกู
5129 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ตาหลวง 35.57 บันทึกถกู
5130 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ท่านัด 29.49 บันทึกถกู
5131 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.แพงพวย 29.20 บันทึกถกู
5132 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ส่ีหมืน่ 75.10 บันทึกผิด
5133 ราชบุรี อ.บางแพ เทศบาลต าบลบางแพ 30.61 บันทึกถกู
5134 ราชบุรี อ.บางแพ เทศบาลต าบลโพหัก 27.53 บันทึกถกู
5135 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.ดอนคา 325.99 บันทึกผิด
5136 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.ดอนใหญ่ 206.79 บันทึกผิด
5137 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.วัดแกว้ 31.93 บันทึกถกู
5138 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.หัวโพ 313.24 บันทึกผิด
5139 ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.บ้านคา 41.69 บันทึกผิด
5140 ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.บ้านบึง 207.89 บันทึกผิด
5141 ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.หนองพนัจนัทร์ 219.16 บันทึกผิด
5142 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกระจบั 0.00 ยังไม่บันทึก
5143 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกรับใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5144 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลเบกิไพร 173.74 บันทึกผิด
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5145 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลหว้ยกระบอก 35.18 บันทึกถกู
5146 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา 227.70 บันทึกผิด
5147 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลเมืองบา้นโปง่ 24.46 บันทึกถกู
5148 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.เขาขลุง 29.54 บันทึกถกู
5149 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.คุ้งพยอม 0.00 ยังไม่บันทึก
5150 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ดอนกระเบื อง 35.48 บันทึกถกู
5151 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.นครชมุน์ 36.58 บันทึกถกู
5152 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.บ้านม่วง 32.01 บันทึกถกู
5153 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ปากแรต 0.00 ยังไม่บันทึก
5154 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ลาดบัวขาว 31.29 บันทึกถกู
5155 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.สวนกล้วย 0.00 ยังไม่บันทึก
5156 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองกบ 34.15 บันทึกถกู
5157 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองปลาหมอ 224.20 บันทึกผิด
5158 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองออ้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5159 ราชบุรี อ.ปากท่อ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 31.19 บันทึกถกู
5160 ราชบุรี อ.ปากท่อ เทศบาลต าบลปากท่อ 26.00 บันทึกถกู
5161 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ดอนทราย 0.00 ยังไม่บันทึก
5162 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.บ่อกระดาน 0.00 ยังไม่บันทึก
5163 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ปากท่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
5164 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ป่าไก ่ 198.10 บันทึกผิด
5165 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ยางหัก 0.00 ยังไม่บันทึก
5166 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.วังมะนาว 0.00 ยังไม่บันทึก
5167 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.วัดยางงาม 201.67 บันทึกผิด
5168 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.หนองกระทุ่ม 92.99 บันทึกผิด
5169 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ห้วยยางโทน 31,566,691.98 บันทึกผิด
5170 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.อา่งหิน 223.40 บันทึกผิด
5171 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลเขาขวาง 35.07 บันทึกถกู
5172 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลคลองตาคต 176.67 บันทึกผิด
5173 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลเจด็เสมียน 0.00 ยังไม่บันทึก
5174 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลดอนทราย 97,407,251.26 บันทึกผิด
5175 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลบา้นฆอ้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
5176 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลบ้านเลือก 231.65 บันทึกผิด
5177 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลบา้นสิงห ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
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5178 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลหนองโพ 0.00 ยังไม่บันทึก
5179 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม 280.51 บันทึกผิด
5180 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม 26.11 บันทึกถกู
5181 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.คลองขอ่ย 250.00 บันทึกผิด
5182 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ช าแระ 34.41 บันทึกถกู
5183 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ดอนกระเบื อง 257.11 บันทึกผิด
5184 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เตาปูน 302.71 บันทึกผิด
5185 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ท่าชมุพล 191.82 บันทึกผิด
5186 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ธรรมเสน 193.02 บันทึกผิด
5187 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.บางโตนด 39.82 บันทึกถกู
5188 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.สร้อยฟา้ 221.06 บันทึกผิด
5189 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.หนองกวาง 255.29 บันทึกผิด
5190 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.หนองโพ 0.00 ยังไม่บันทึก
5191 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลเขางู 27.64 บันทึกถกู
5192 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลหลักเมือง 201,807,228.92 บันทึกผิด
5193 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลหลุมดิน 169.82 บันทึกผิด
5194 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลห้วยชินสีห์ 272.91 บันทึกผิด
5195 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี 0.00 ยังไม่บันทึก
5196 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบจ.ราชบุรี 624.30 บันทึกผิด
5197 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.เกาะพลับพลา 22.24 บันทึกถกู
5198 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.เขาแร้ง 267.27 บันทึกผิด
5199 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คุ้งกระถนิ 202.09 บันทึกผิด
5200 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คุ้งน  าวน 0.00 ยังไม่บันทึก
5201 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คูบัว 25.64 บันทึกถกู
5202 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.เจดีย์หัก 284.59 บันทึกผิด
5203 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ดอนตะโก 255.86 บันทึกผิด
5204 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ดอนแร่ 262.90 บันทึกผิด
5205 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ท่าราบ 266.23 บันทึกผิด
5206 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.น  าพ ุ 198.74 บันทึกผิด
5207 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.บางป่า 24.75 บันทึกถกู
5208 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.บ้านไร่ 263.59 บันทึกผิด
5209 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.พกิลุทอง 22,937,146.26 บันทึกผิด
5210 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.สามเรือน 100.00 บันทึกผิด
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5211 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.หนองกลางนา 265.27 บันทึกผิด
5212 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ห้วยไผ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5213 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.หินกอง 247.26 บันทึกผิด
5214 ราชบุรี อ.วัดเพลง เทศบาลต าบลวัดเพลง 225.84 บันทึกผิด
5215 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.เกาะศาลพระ 262.31 บันทึกผิด
5216 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.จอมประทัด 0.00 ยังไม่บันทึก
5217 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.วัดเพลง 61,394,847.40 บันทึกผิด
5218 ราชบุรี อ.สวนผึ ง เทศบาลต าบลบ้านชัฎป่าหวาย 34.19 บันทึกถกู
5219 ราชบุรี อ.สวนผึ ง เทศบาลต าบลสวนผึ ง 255.51 บันทึกผิด
5220 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.ตะนาวศรี 406.57 บันทึกผิด
5221 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.ท่าเคย 0.00 ยังไม่บันทึก
5222 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.ป่าหวาย 90.12 บันทึกผิด
5223 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.สวนผึ ง 44.23 บันทึกผิด
5224 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ 0.00 ยังไม่บันทึก
5225 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.โคกแสมสาร 199.79 บันทึกผิด
5226 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.ยางราก 240.00 บันทึกผิด
5227 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.วังทอง 28.99 บันทึกถกู
5228 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.หนองมะค่า 298.08 บันทึกผิด
5229 ลพบุรี อ.โคกส าโรง เทศบาลต าบลโคกส าโรง 37.31 บันทึกถกู
5230 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.เกาะแกว้ 27.84 บันทึกถกู
5231 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.คลองเกตุ 173.16 บันทึกผิด
5232 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.โคกส าโรง 201.30 บันทึกผิด
5233 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.ดงมะรุม 32.93 บันทึกถกู
5234 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.ถลุงเหล็ก 198.29 บันทึกผิด
5235 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.เพนียด 30.92 บันทึกถกู
5236 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.วังขอนขว้าง 35.38 บันทึกถกู
5237 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.วังจั่น 222.66 บันทึกผิด
5238 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.วังเพลิง 216.35 บันทึกผิด
5239 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.สะแกราบ 258.13 บันทึกผิด
5240 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.หนองแขม 250.00 บันทึกผิด
5241 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.หลุมขา้ว 371.58 บันทึกผิด
5242 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.ห้วยโป่ง 268.83 บันทึกผิด
5243 ลพบุรี อ.ชยับาดาล เทศบาลต าบลล านารายณ์ 295.75 บันทึกผิด
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5244 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.เกาะรัง 250.00 บันทึกผิด
5245 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.เขาแหลม 184.16 บันทึกผิด
5246 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ชยันารายณ์ 24.72 บันทึกถกู
5247 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ชยับาดาล 372.20 บันทึกผิด
5248 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ซับตะเคียน 250.00 บันทึกผิด
5249 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ท่าดินด า 57,968,464.35 บันทึกผิด
5250 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ท่ามะนาว 249.93 บันทึกผิด
5251 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.นาโสม 190.26 บันทึกผิด
5252 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.นิคมล านารายณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5253 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.บัวชมุ 183.82 บันทึกผิด
5254 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.บ้านใหม่สามัคคี 213.82 บันทึกผิด
5255 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ม่วงค่อม 64.66 บันทึกผิด
5256 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ล านารายณ์ 346.91 บันทึกผิด
5257 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ศิลาทิพย์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5258 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.หนองยายโต๊ะ 179.01 บันทึกผิด
5259 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ห้วยหิน 201.07 บันทึกผิด
5260 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลโคกสลุด 179.46 บันทึกผิด
5261 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลทา่โขลง 35.23 บันทึกถกู
5262 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลท่าวุ้ง 37.17 บันทึกถกู
5263 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลบางงา 30.01 บันทึกถกู
5264 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลโพตลาดแกว้ 32.01 บันทึกถกู
5265 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน 33.64 บันทึกถกู
5266 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.ท่าวุ้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
5267 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.บางคู้ 229.96 บันทึกผิด
5268 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.บางล่ี 30.07 บันทึกถกู
5269 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.บ้านเบิก 186.33 บันทึกผิด
5270 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.มุจลินท์ 30.71 บันทึกถกู
5271 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.หัวส าโรง 177.92 บันทึกผิด
5272 ลพบุรี อ.ท่าหลวง เทศบาลต าบลบา้นทา่หลวง 233.17 บันทึกผิด
5273 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.แกง่ผักกดู 277.15 บันทึกผิด
5274 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.ซับจ าปา 320.03 บันทึกผิด
5275 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.ท่าหลวง 36.99 บันทึกถกู
5276 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หนองผักแว่น 175.74 บันทึกผิด
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5277 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หัวล า 320.38 บันทึกผิด
5278 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 233.12 บันทึกผิด
5279 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.ชอนม่วง 224.08 บันทึกผิด
5280 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.เชยีงงา 37.24 บันทึกถกู
5281 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.ดอนดึง 31.32 บันทึกถกู
5282 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บางกะพี ดงพลับ 212.06 บันทึกผิด
5283 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บางขาม 31.41 บันทึกถกู
5284 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บางพึ่ง 32.29 บันทึกถกู
5285 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บ้านกล้วย 206.33 บันทึกผิด
5286 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บ้านช ี 32.99 บันทึกถกู
5287 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บ้านทราย 39.36 บันทึกถกู
5288 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.ไผ่ใหญ่ 15,975,502.34 บันทึกผิด
5289 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.พคุา 34.65 บันทึกถกู
5290 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.โพนทอง 34.62 บันทึกถกู
5291 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.มหาสอน 38.84 บันทึกถกู
5292 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.สนามแจง 31.24 บันทึกถกู
5293 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.สายห้วยแกว้ 35.91 บันทึกถกู
5294 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองกระเบียน 216.65 บันทึกผิด
5295 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองเต่า 34.81 บันทึกถกู
5296 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองทรายขาว 144.21 บันทึกผิด
5297 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองเมือง 287.84 บันทึกผิด
5298 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หินปัก 226.67 บันทึกผิด
5299 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลแก่งเสือเต้น 34.73 บันทึกถกู
5300 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลเขาพระยาเดินธง 0.00 ยังไม่บันทึก
5301 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลดีลัง 178.66 บันทึกผิด
5302 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลพัฒนานิคม 51.61 บันทึกผิด
5303 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.โคกสลุง 248.75 บันทึกผิด
5304 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.ชอ่งสาริกา 284.57 บันทึกผิด
5305 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.ชอนน้อย 22.55 บันทึกถกู
5306 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.น  าสุด 0.00 ยังไม่บันทึก
5307 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.มะนาวหวาน 176.81 บันทึกผิด
5308 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.หนองบัว 254.38 บันทึกผิด
5309 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.ห้วยขนุราม 27.93 บันทึกถกู
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5310 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลกกโก 0.00 ยังไม่บันทึก
5311 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลเขาพระงาม 24.33 บันทึกถกู
5312 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลโคกตูม 449.25 บันทึกผิด
5313 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลถนนใหญ่ 26.75 บันทึกถกู
5314 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลท่าศาลา 294.10 บันทึกผิด
5315 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลปา่ตาล 283.65 บันทึกผิด
5316 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด 194.52 บันทึกผิด
5317 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 16.20 บันทึกถกู
5318 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบจ.ลพบุรี 17.38 บันทึกถกู
5319 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โกง่ธนู 226.70 บันทึกผิด
5320 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โคกกระเทียม 178.20 บันทึกผิด
5321 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โคกล าพาน 27.30 บันทึกถกู
5322 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.งิ วราย 169.87 บันทึกผิด
5323 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ดอนโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
5324 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ตะลุง 0.00 ยังไม่บันทึก
5325 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ทะเลชบุศร 159.81 บันทึกผิด
5326 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ท่าแค 177.36 บันทึกผิด
5327 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ท้ายตลาด 40.33 บันทึกผิด
5328 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.บางขนัหมาก 30.90 บันทึกถกู
5329 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.บ้านขอ่ย 149.09 บันทึกผิด
5330 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.พรหมมาสตร์ 25.98 บันทึกถกู
5331 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โพธ์ิเกา้ต้น 260.49 บันทึกผิด
5332 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โพธ์ิตรุ 75.96 บันทึกผิด
5333 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.กดุตาเพชร 0.00 ยังไม่บันทึก
5334 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.เขาน้อย 27.64 บันทึกถกู
5335 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.เขารวก 278.03 บันทึกผิด
5336 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.ซับสมบูรณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5337 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.ล าสนธิ 290.38 บันทึกผิด
5338 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.หนองรี 186.97 บันทึกผิด
5339 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ เทศบาลต าบลสระโบสถ์ 28.92 บันทึกถกู
5340 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ อบต.ทุ่งท่าชา้ง 433.33 บันทึกผิด
5341 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ อบต.นิยมชยั 23.11 บันทึกถกู
5342 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ อบต.มหาโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
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5343 ลพบุรี อ.หนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง 224.08 บันทึกผิด
5344 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ 313.07 บันทึกผิด
5345 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ชอนสารเดช 76.69 บันทึกผิด
5346 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ดงดินแดง 337.85 บันทึกผิด
5347 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.บ่อทอง 27.33 บันทึกถกู
5348 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ยางโทน 2,752.19 บันทึกผิด
5349 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.หนองม่วง 36.82 บันทึกถกู
5350 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคา 34.75 บันทึกถกู
5351 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาว 307.25 บันทึกผิด
5352 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลทา่ผา 35.09 บันทึกถกู
5353 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลนาแก้ว 362.94 บันทึกผิด
5354 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลล าปางหลวง 271.59 บันทึกผิด
5355 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลวังพร้าว 351.74 บันทึกผิด
5356 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลศาลา 37.03 บันทึกถกู
5357 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลไหล่หนิ 23.55 บันทึกถกู
5358 ล าปาง อ.เกาะคา อบจ.ล าปาง 18.56 บันทึกถกู
5359 ล าปาง อ.เกาะคา อบต.นาแส่ง 304.78 บันทึกผิด
5360 ล าปาง อ.เกาะคา อบต.ใหม่พฒันา 75.12 บันทึกผิด
5361 ล าปาง อ.งาว เทศบาลต าบลหลวงใต้ 272.60 บันทึกผิด
5362 ล าปาง อ.งาว เทศบาลต าบลหลวงเหนือ 192.01 บันทึกผิด
5363 ล าปาง อ.งาว อบต.นาแก 24.76 บันทึกถกู
5364 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านโป่ง 305.72 บันทึกผิด
5365 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านร้อง 197.32 บันทึกผิด
5366 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านหวด 213.15 บันทึกผิด
5367 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านแหง 205.37 บันทึกผิด
5368 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านออ้น 68.40 บันทึกผิด
5369 ล าปาง อ.งาว อบต.ปงเตา 178.24 บันทึกผิด
5370 ล าปาง อ.งาว อบต.แม่ตีบ 0.00 ยังไม่บันทึก
5371 ล าปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลต าบลแจห้ม่ 30.87 บันทึกถกู
5372 ล าปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลต าบลทุ่งผึ ง 35.87 บันทึกถกู
5373 ล าปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลต าบลบา้นสา 33.27 บันทึกถกู
5374 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.แจ้ห่ม 195.15 บันทึกผิด
5375 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.ปงดอน 273.55 บันทึกผิด
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5376 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.เมืองมาย 217.80 บันทึกผิด
5377 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.แม่สุก 206.33 บันทึกผิด
5378 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.วิเชตนคร 26.44 บันทึกถกู
5379 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลต าบลเถนิบุรี 245.04 บันทึกผิด
5380 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลต าบลแม่มอก 0.00 ยังไม่บันทึก
5381 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลต าบลเวียงมอก 233.95 บันทึกผิด
5382 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลเมืองล้อมแรด 35.32 บันทึกถกู
5383 ล าปาง อ.เถนิ อบต.นาโป่ง 44,680,256.91 บันทึกผิด
5384 ล าปาง อ.เถนิ อบต.แม่ถอด 158.46 บันทึกผิด
5385 ล าปาง อ.เถนิ อบต.แม่ปะ 179.94 บันทึกผิด
5386 ล าปาง อ.เถนิ อบต.แม่วะ 195.74 บันทึกผิด
5387 ล าปาง อ.เมืองปาน เทศบาลต าบลเมืองปาน 38.97 บันทึกถกู
5388 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.แจ้ซ้อน 30.14 บันทึกถกู
5389 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.ทุ่งกว๋าว 176.72 บันทึกผิด
5390 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.บ้านขอ 166.62 บันทึกผิด
5391 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.หัวเมือง 201.21 บันทึกผิด
5392 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลต าบลต้นธงชัย 20.00 บันทึกถกู
5393 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลต าบลบอ่แฮ้ว 233.55 บันทึกผิด
5394 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง 26.00 บันทึกถกู
5395 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 221.31 บันทึกผิด
5396 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลเมืองพชิยั 221.31 บันทึกผิด
5397 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.ทุ่งฝาย 335.88 บันทึกผิด
5398 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.นิคมพฒันา 30.88 บันทึกถกู
5399 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ่อแฮ้ว 30.35 บันทึกถกู
5400 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านค่า 39.02 บันทึกถกู
5401 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านเป้า 235.57 บันทึกผิด
5402 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านแลง 36.24 บันทึกถกู
5403 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านเสด็จ 0.00 ยังไม่บันทึก
5404 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านเอื อม 32.99 บันทึกถกู
5405 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 184.15 บันทึกผิด
5406 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.พชิยั 37.22 บันทึกถกู
5407 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลนาครัว 203.59 บันทึกผิด
5408 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลน  าโจ้ 168.50 บันทึกผิด
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5409 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลปา่ตันนาครัว 31.67 บันทึกถกู
5410 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลแม่ทะ 36.72 บันทึกถกู
5411 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลสิริราช 196.73 บันทึกผิด
5412 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.ดอนไฟ 71.86 บันทึกผิด
5413 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.บ้านกิว่ 208.07 บันทึกผิด
5414 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.บ้านบอม 213.91 บันทึกผิด
5415 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.วังเงิน 36,658,437.50 บันทึกผิด
5416 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.หัวเสือ 210.30 บันทึกผิด
5417 ล าปาง อ.แม่พริก เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 0.00 ยังไม่บันทึก
5418 ล าปาง อ.แม่พริก เทศบาลต าบลแม่ปุ 37.19 บันทึกถกู
5419 ล าปาง อ.แม่พริก เทศบาลต าบลแม่พริก 37.48 บันทึกถกู
5420 ล าปาง อ.แม่พริก อบต.แม่พริก 186.07 บันทึกผิด
5421 ล าปาง อ.แม่เมาะ เทศบาลต าบลแม่เมาะ 20.87 บันทึกถกู
5422 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.จางเหนือ 0.00 ยังไม่บันทึก
5423 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.นาสัก 0.00 ยังไม่บันทึก
5424 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.บ้านดง 32.59 บันทึกถกู
5425 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.สบป้าด 154.94 บันทึกผิด
5426 ล าปาง อ.วังเหนือ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 36.35 บันทึกถกู
5427 ล าปาง อ.วังเหนือ เทศบาลต าบลวังเหนือ 51,210,687.45 บันทึกผิด
5428 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.ทุ่งฮั ว 194.82 บันทึกผิด
5429 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ 105,766,062.60 บันทึกผิด
5430 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังแกว้ 157.38 บันทึกผิด
5431 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังซ้าย 295.26 บันทึกผิด
5432 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังใต้ 194.61 บันทึกผิด
5433 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังทรายค า 30.77 บันทึกถกู
5434 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังทอง 216.92 บันทึกผิด
5435 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังเหนือ 32.30 บันทึกถกู
5436 ล าปาง อ.สบปราบ เทศบาลต าบลสบปราบ 32.67 บันทึกถกู
5437 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.นายาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5438 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.แม่กวัะ 198.31 บันทึกผิด
5439 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.สบปราบ 36.84 บันทึกถกู
5440 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.สมัย 23.17 บันทึกถกู
5441 ล าปาง อ.เสริมงาม เทศบาลต าบลทุง่งาม 37,234,042.55 บันทึกผิด
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5442 ล าปาง อ.เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม 229.96 บันทึกผิด
5443 ล าปาง อ.เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมซ้าย 34.06 บันทึกถกู
5444 ล าปาง อ.เสริมงาม อบต.เสริมกลาง 234.62 บันทึกผิด
5445 ล าปาง อ.เสริมงาม อบต.เสริมขวา 216.08 บันทึกผิด
5446 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลปงยางคก 283.81 บันทึกผิด
5447 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลเมืองยาว 31.34 บันทึกถกู
5448 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลหา้งฉัตร 32.47 บันทึกถกู
5449 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล 209.60 บันทึกผิด
5450 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.แม่ลัน 291.40 บันทึกผิด
5451 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.วอแกว้ 24,519,052.52 บันทึกผิด
5452 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.เวียงตาล 200.19 บันทึกผิด
5453 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.หนองหล่ม 100.00 บันทึกผิด
5454 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง เทศบาลต าบลทุ่งหวัช้าง 31.76 บันทึกถกู
5455 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง อบต.ตะเคียนปม 161.13 บันทึกผิด
5456 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง อบต.ทุ่งหัวชา้ง 33.03 บันทึกถกู
5457 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง อบต.บ้านปวง 35.14 บันทึกถกู
5458 ล าพนู อ.บ้านธิ เทศบาลต าบลบ้านธิ 325.94 บันทึกผิด
5459 ล าพนู อ.บ้านธิ อบต.ห้วยยาบ 31.62 บันทึกถกู
5460 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลบา้นโฮ่ง 140.09 บันทึกผิด
5461 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลศรีเตี ย 36.08 บันทึกถกู
5462 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.ป่าพลู 31.68 บันทึกถกู
5463 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.เวียงกานต์ 33.40 บันทึกถกู
5464 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.หนองปลาสะวาย 240.92 บันทึกผิด
5465 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.เหล่ายาว 0.00 ยังไม่บันทึก
5466 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง 200.03 บันทึกผิด
5467 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลม่วงน้อย 389.05 บันทึกผิด
5468 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลมะกอก 199.41 บันทึกผิด
5469 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลแม่แรง 31.23 บันทึกถกู
5470 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.ท่าตุ้ม 21.61 บันทึกถกู
5471 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.นครเจดีย์ 35.79 บันทึกถกู
5472 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.น  าดิบ 305.54 บันทึกผิด
5473 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.บ้านเรือน 0.00 ยังไม่บันทึก
5474 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลต้นธง 36.71 บันทึกถกู
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5475 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลท่าเชียงทอง 29.14 บันทึกถกู
5476 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลบ้านกลาง 27.94 บันทึกถกู
5477 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลบา้นแปน้ 204.12 บันทึกผิด
5478 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลประตูปา่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5479 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลป่าสัก 229.30 บันทึกผิด
5480 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลมะเขือแจ ้ 1,601.74 บันทึกผิด
5481 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลริมปงิ 291.14 บันทึกผิด
5482 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลเวียงยอง 278.38 บันทึกผิด
5483 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลศรีบวับาน 28.14 บันทึกถกู
5484 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลหนองช้างคืน 30.70 บันทึกถกู
5485 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลเหมืองง่า 161.65 บันทึกผิด
5486 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลเหมืองจี  29.98 บันทึกถกู
5487 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลอโุมงค์ 263.75 บันทึกผิด
5488 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลเมืองล าพนู 20.14 บันทึกถกู
5489 ล าพนู อ.เมืองล าพนู อบจ.ล าพนู 358.77 บันทึกผิด
5490 ล าพนู อ.เมืองล าพนู อบต.หนองหนาม 0.00 ยังไม่บันทึก
5491 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศ 37.65 บันทึกถกู
5492 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศเหนือ 36.14 บันทึกถกู
5493 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาขุมเงิน 29.90 บันทึกถกู
5494 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง 34.79 บันทึกถกู
5495 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาปลาดุก 38.56 บันทึกถกู
5496 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาสบชัย 28.19 บันทึกถกู
5497 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาสบเส้า 35.23 บันทึกถกู
5498 ล าพนู อ.แม่ทา อบต.ทาแม่ลอบ 35.52 บันทึกถกู
5499 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลกอ้ 444.38 บันทึกผิด
5500 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลดงด า 34.46 บันทึกถกู
5501 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลป่าไผ่ 27.84 บันทึกถกู
5502 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลแม่ตืน 32.68 บันทึกถกู
5503 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลลี  28.07 บันทึกถกู
5504 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลวังดิน 252.88 บันทึกผิด
5505 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลศรีวิชัย 21.28 บันทึกถกู
5506 ล าพนู อ.ลี  อบต.นาทราย 0.00 ยังไม่บันทึก
5507 ล าพนู อ.ลี  อบต.แม่ลาน 32.84 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

5508 ล าพนู อ.ลี  อบต.เวียงแกว้ 219.58 บันทึกผิด
5509 ล าพนู อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลวังผาง 149.52 บันทึกผิด
5510 ล าพนู อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองยวง 159.33 บันทึกผิด
5511 ล าพนู อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองล่อง 174.78 บันทึกผิด
5512 เลย อ.เชยีงคาน เทศบาลต าบลเขาแกว้ 38.15 บันทึกถกู
5513 เลย อ.เชยีงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน 28.76 บันทึกถกู
5514 เลย อ.เชยีงคาน เทศบาลต าบลธาตุ 39.94 บันทึกถกู
5515 เลย อ.เชยีงคาน อบต.จอมศรี 154.01 บันทึกผิด
5516 เลย อ.เชยีงคาน อบต.เชยีงคาน 33.27 บันทึกถกู
5517 เลย อ.เชยีงคาน อบต.นาซ่าว 32.98 บันทึกถกู
5518 เลย อ.เชยีงคาน อบต.บุฮม 34.70 บันทึกถกู
5519 เลย อ.เชยีงคาน อบต.ปากตม 13.44 บันทึกถกู
5520 เลย อ.เชยีงคาน อบต.หาดทรายขาว 30.93 บันทึกถกู
5521 เลย อ.ด่านซ้าย เทศบาลต าบลด่านซ้าย 39.14 บันทึกถกู
5522 เลย อ.ด่านซ้าย เทศบาลต าบลศรีสองรัก 185.17 บันทึกผิด
5523 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.กกสะทอน 32.81 บันทึกถกู
5524 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โคกงาม 31.80 บันทึกถกู
5525 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.นาดี 33.14 บันทึกถกู
5526 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.นาหอ 35.39 บันทึกถกู
5527 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.ปากหมัน 32.73 บันทึกถกู
5528 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง 31.27 บันทึกถกู
5529 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โพนสูง 0.89 บันทึกผิด
5530 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.วังยาว 29.02 บันทึกถกู
5531 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อปิุ่ม 28.60 บันทึกถกู
5532 เลย อ.ท่าล่ี เทศบาลต าบลท่าล่ี 30.02 บันทึกถกู
5533 เลย อ.ท่าล่ี อบต.โคกใหญ่ 31.58 บันทึกถกู
5534 เลย อ.ท่าล่ี อบต.ท่าล่ี 32.54 บันทึกถกู
5535 เลย อ.ท่าล่ี อบต.น  าแคม 29.34 บันทึกถกู
5536 เลย อ.ท่าล่ี อบต.หนองผือ 38.32 บันทึกถกู
5537 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 35.40 บันทึกถกู
5538 เลย อ.นาด้วง เทศบาลต าบลนาด้วง 25.60 บันทึกถกู
5539 เลย อ.นาด้วง เทศบาลต าบลนาดอกค า 37.53 บันทึกถกู
5540 เลย อ.นาด้วง อบต.ท่าสวรรค์ 0.00 ยังไม่บันทึก
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5541 เลย อ.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด 35.16 บันทึกถกู
5542 เลย อ.นาด้วง อบต.นาด้วง 35.93 บันทึกถกู
5543 เลย อ.นาแห้ว เทศบาลต าบลนาแหว้ 36.45 บันทึกถกู
5544 เลย อ.นาแห้ว อบต.นาพงึ 36.54 บันทึกถกู
5545 เลย อ.นาแห้ว อบต.นามาลา 29.12 บันทึกถกู
5546 เลย อ.นาแห้ว อบต.แสงภา 209.13 บันทึกผิด
5547 เลย อ.นาแห้ว อบต.เหล่ากอหก 37.84 บันทึกถกู
5548 เลย อ.ปากชม เทศบาลต าบลคอนสา 38.65 บันทึกถกู
5549 เลย อ.ปากชม เทศบาลต าบลเชียงกลม 36.81 บันทึกถกู
5550 เลย อ.ปากชม เทศบาลต าบลปากชม 33.29 บันทึกถกู
5551 เลย อ.ปากชม อบต.ชมเจริญ 33.42 บันทึกถกู
5552 เลย อ.ปากชม อบต.ปากชม 33.35 บันทึกถกู
5553 เลย อ.ปากชม อบต.ห้วยบ่อซืน 37.50 บันทึกถกู
5554 เลย อ.ปากชม อบต.ห้วยพชิยั 27.72 บันทึกถกู
5555 เลย อ.ปากชม อบต.หาดคัมภีร์ 37.29 บันทึกถกู
5556 เลย อ.ผาขาว เทศบาลต าบลทา่ช้างคล้อง 34.71 บันทึกถกู
5557 เลย อ.ผาขาว เทศบาลต าบลโนนปอแดง 31.83 บันทึกถกู
5558 เลย อ.ผาขาว อบต.โนนป่าซาง 26.00 บันทึกถกู
5559 เลย อ.ผาขาว อบต.บ้านเพิ่ม 39.07 บันทึกถกู
5560 เลย อ.ผาขาว อบต.ผาขาว 33.21 บันทึกถกู
5561 เลย อ.ภูกระดึง เทศบาลต าบลภูกระดึง 30.04 บันทึกถกู
5562 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า 30.01 บันทึกถกู
5563 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง 37.37 บันทึกถกู
5564 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 71.61 บันทึกผิด
5565 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ห้วยส้ม 23.82 บันทึกถกู
5566 เลย อ.ภูเรือ เทศบาลต าบลภูเรือ 38.70 บันทึกถกู
5567 เลย อ.ภูเรือ เทศบาลต าบลร่องจิก 31.14 บันทึกถกู
5568 เลย อ.ภูเรือ อบต.ท่าศาลา 38.49 บันทึกถกู
5569 เลย อ.ภูเรือ อบต.ปลาบ่า 33.37 บันทึกถกู
5570 เลย อ.ภูเรือ อบต.ลาดค่าง 36.42 บันทึกถกู
5571 เลย อ.ภูเรือ อบต.สานตม 20.96 บันทึกถกู
5572 เลย อ.ภูเรือ อบต.หนองบัว 31.13 บันทึกถกู
5573 เลย อ.ภูหลวง อบต.แกง่ศรีภูมิ 31.41 บันทึกถกู
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5574 เลย อ.ภูหลวง อบต.ภูหอ 33.97 บันทึกถกู
5575 เลย อ.ภูหลวง อบต.เลยวังไสย์ 35.44 บันทึกถกู
5576 เลย อ.ภูหลวง อบต.หนองคัน 30.88 บันทึกถกู
5577 เลย อ.ภูหลวง อบต.ห้วยสีเสียด 32.33 บันทึกถกู
5578 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาดินด า 52.33 บันทึกผิด
5579 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาโป่ง 35.95 บันทึกถกู
5580 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาออ้ 27.35 บันทึกถกู
5581 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอาน 35.44 บันทึกถกู
5582 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลน  าสวย 34.49 บันทึกถกู
5583 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย 29.38 บันทึกถกู
5584 เลย อ.เมืองเลย อบจ.เลย 30.10 บันทึกถกู
5585 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 31.83 บันทึกถกู
5586 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกทอง 37.47 บันทึกถกู
5587 เลย อ.เมืองเลย อบต.ชยัพฤกษ ์ 34.50 บันทึกถกู
5588 เลย อ.เมืองเลย อบต.นาแขม 38.46 บันทึกถกู
5589 เลย อ.เมืองเลย อบต.น  าสวย 26.40 บันทึกถกู
5590 เลย อ.เมืองเลย อบต.น  าหมาน 33.91 บันทึกถกู
5591 เลย อ.เมืองเลย อบต.เมือง 33.52 บันทึกถกู
5592 เลย อ.เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ ์ 23.29 บันทึกถกู
5593 เลย อ.เมืองเลย อบต.เสี ยว 25.79 บันทึกถกู
5594 เลย อ.วังสะพงุ เทศบาลต าบลปากปวน 37.86 บันทึกถกู
5595 เลย อ.วังสะพงุ เทศบาลต าบลศรีสงคราม 36.78 บันทึกถกู
5596 เลย อ.วังสะพงุ เทศบาลเมืองวังสะพงุ 22.77 บันทึกถกู
5597 เลย อ.วังสะพงุ อบต.เขาหลวง 148.63 บันทึกผิด
5598 เลย อ.วังสะพงุ อบต.โคกขมิ น 34.50 บันทึกถกู
5599 เลย อ.วังสะพงุ อบต.ทรายขาว 0.00 ยังไม่บันทึก
5600 เลย อ.วังสะพงุ อบต.ผาน้อย 30.64 บันทึกถกู
5601 เลย อ.วังสะพงุ อบต.ผาบิ ง 35.12 บันทึกถกู
5602 เลย อ.วังสะพงุ อบต.วังสะพงุ 26.57 บันทึกถกู
5603 เลย อ.วังสะพงุ อบต.หนองงิ ว 39.21 บันทึกถกู
5604 เลย อ.วังสะพงุ อบต.หนองหญ้าปล้อง 25.18 บันทึกถกู
5605 เลย อ.หนองหิน เทศบาลต าบลหนองหนิ 32.57 บันทึกถกู
5606 เลย อ.หนองหิน อบต.ตาดขา่ 32.47 บันทึกถกู
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5607 เลย อ.หนองหิน อบต.ปวนพ ุ 37.51 บันทึกถกู
5608 เลย อ.หนองหิน อบต.หนองหิน 28.66 บันทึกถกู
5609 เลย อ.เอราวัณ เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง 28.65 บันทึกถกู
5610 เลย อ.เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ 40.64 บันทึกผิด
5611 เลย อ.เอราวัณ อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ 34.49 บันทึกถกู
5612 เลย อ.เอราวัณ อบต.ผาสามยอด 26.28 บันทึกถกู
5613 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ เทศบาลต าบลสวนกล้วย 26.09 บันทึกถกู
5614 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 31.80 บันทึกถกู
5615 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ เทศบาลเมืองกนัทรลักษ์ 284.17 บันทึกผิด
5616 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.กระแชง 352.15 บันทึกผิด
5617 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.กดุเสลา 386.86 บันทึกผิด
5618 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ขนุน 315.99 บันทึกผิด
5619 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.จานใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5620 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ช า 4.23 บันทึกผิด
5621 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ตระกาจ 32.45 บันทึกถกู
5622 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ทุ่งใหญ่ 33.33 บันทึกถกู
5623 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.น  าออ้ม 261.26 บันทึกผิด
5624 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.โนนส าราญ 0.00 ยังไม่บันทึก
5625 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.บึงมะลู 432.76 บันทึกผิด
5626 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ภูเงิน 22.37 บันทึกถกู
5627 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ภูผาหมอก 38.35 บันทึกถกู
5628 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.เมือง 65.18 บันทึกผิด
5629 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.รุง 100.00 บันทึกผิด
5630 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ละลาย 290.66 บันทึกผิด
5631 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.เวียงเหนือ 34.12 บันทึกถกู
5632 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.สังเม็ก 0.00 ยังไม่บันทึก
5633 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.เสาธงชยั 107.52 บันทึกผิด
5634 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ เทศบาลต าบลกันทรารมย์ 119,777,777.78 บันทึกผิด
5635 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ค าเนียม 39.78 บันทึกถกู
5636 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.จาน 296.16 บันทึกผิด
5637 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ดู่ 38.20 บันทึกถกู
5638 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ดูน 241.12 บันทึกผิด
5639 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ทาม 194.94 บันทึกผิด
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5640 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.โนนสัง 347.23 บันทึกผิด
5641 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.บัวน้อย 36.80 บันทึกถกู
5642 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ผักแพว 2.31 บันทึกผิด
5643 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.เมืองน้อย 195.86 บันทึกผิด
5644 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5645 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ละทาย 40,205,219.39 บันทึกผิด
5646 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองแกว้ 53.05 บันทึกผิด
5647 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองบัว 187.69 บันทึกผิด
5648 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองแวง 230.11 บันทึกผิด
5649 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองหัวชา้ง 36.29 บันทึกถกู
5650 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.อปีาด 338.66 บันทึกผิด
5651 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เทศบาลต าบลเมืองขุขันธ์ 199.37 บันทึกผิด
5652 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เทศบาลต าบลศรีสะอาด 34.97 บันทึกถกู
5653 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.กฤษณา 27.66 บันทึกถกู
5654 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.กนัทรารมย์ 30.48 บันทึกถกู
5655 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.โคกเพชร 0.00 ยังไม่บันทึก
5656 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.จะกง 178.20 บันทึกผิด
5657 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ใจดี 33.43 บันทึกถกู
5658 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ดองก าเม็ด 31.76 บันทึกถกู
5659 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ตะเคียน 33.18 บันทึกถกู
5660 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ตาอดุ 62.82 บันทึกผิด
5661 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.นิคมพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
5662 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ปราสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
5663 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ปรือใหญ่ 25.45 บันทึกถกู
5664 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ลมศักด์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
5665 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ศรีตระกลู 0.00 ยังไม่บันทึก
5666 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.สะเดาใหญ่ 217.35 บันทึกผิด
5667 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ส าโรงตาเจ็น 0.00 ยังไม่บันทึก
5668 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.โสน 34.53 บันทึกถกู
5669 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.หนองฉลอง 36.88 บันทึกถกู
5670 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ห้วยใต้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5671 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ห้วยส าราญ 36.05 บันทึกถกู
5672 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ห้วยเหนือ 24.72 บันทึกถกู
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5673 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.หัวเสือ 0.00 ยังไม่บันทึก
5674 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลกระหวัน 37.31 บันทึกถกู
5675 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลกันทรอม 275.55 บันทึกผิด
5676 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลขุนหาญ 154.36 บันทึกผิด
5677 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลโนนสูง 39.38 บันทึกถกู
5678 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์ 46.34 บันทึกผิด
5679 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลสิ 100.00 บันทึกผิด
5680 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ขนุหาญ 37.39 บันทึกถกู
5681 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.บักดอง 25.92 บันทึกถกู
5682 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.พราน 19.64 บันทึกถกู
5683 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.โพธ์ิวงศ์ 191.60 บันทึกผิด
5684 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ไพร 66,185,905.61 บันทึกผิด
5685 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ภูฝ้าย 33.76 บันทึกถกู
5686 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ห้วยจันทร์ 228.08 บันทึกผิด
5687 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.เขนิ 21.77 บันทึกถกู
5688 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.คูบ 1.80 บันทึกผิด
5689 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.ตองปิด 24.66 บันทึกถกู
5690 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.น  าเกลี ยง 100.00 บันทึกผิด
5691 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.รุ่งระวี 34.05 บันทึกถกู
5692 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.ละเอาะ 33.06 บันทึกถกู
5693 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โนนค้อ 23.07 บันทึกถกู
5694 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.บก 0.00 ยังไม่บันทึก
5695 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โพธ์ิ 68,023,166.67 บันทึกผิด
5696 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.หนองกงุ 0.00 ยังไม่บันทึก
5697 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.เหล่ากวาง 32.67 บันทึกถกู
5698 ศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ ์ เทศบาลต าบลบงึบรูพ ์ 33.83 บันทึกถกู
5699 ศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ ์ อบต.เป๊าะ 255.20 บันทึกผิด
5700 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.ท่าคล้อ 0.00 ยังไม่บันทึก
5701 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.เสียว 0.00 ยังไม่บันทึก
5702 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.หนองงูเหลือม 31.14 บันทึกถกู
5703 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.หนองหว้า 0.00 ยังไม่บันทึก
5704 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.หนองฮาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5705 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ เทศบาลต าบลปรางค์กู ่ 28.39 บันทึกถกู
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5706 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.กู ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5707 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.ดู่ 129.17 บันทึกผิด
5708 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.ตูม 26.56 บันทึกถกู
5709 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.พมิาย 26.29 บันทึกถกู
5710 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.พมิายเหนือ 291.60 บันทึกผิด
5711 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.โพธ์ิศรี 45,053,177.95 บันทึกผิด
5712 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.สมอ 26.90 บันทึกถกู
5713 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.สวาย 35.58 บันทึกถกู
5714 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.ส าโรงปราสาท 26.20 บันทึกถกู
5715 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.หนองเชยีงทูน 26.56 บันทึกถกู
5716 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ เทศบาลต าบลพยุห์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5717 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.ต าแย 219.51 บันทึกผิด
5718 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.โนนเพก็ 281.67 บันทึกผิด
5719 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.พยุห์ 31.47 บันทึกถกู
5720 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.พรหมสวัสด์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
5721 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.หนองค้า 0.00 ยังไม่บันทึก
5722 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ เทศบาลต าบลโดด 28.27 บันทึกถกู
5723 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ เทศบาลต าบลผือใหญ่ 270.71 บันทึกผิด
5724 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.เสียว 33.44 บันทึกถกู
5725 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.หนองม้า 37.38 บันทึกถกู
5726 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.อเีซ 23.09 บันทึกถกู
5727 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง เทศบาลต าบลไพรบึง 179.90 บันทึกผิด
5728 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง เทศบาลต าบลส าโรงพลัน 181.47 บันทึกผิด
5729 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ดินแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
5730 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.โนนปูน 34.25 บันทึกถกู
5731 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ปราสาทเยอ 35.79 บันทึกถกู
5732 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ไพรบึง 30.07 บันทึกถกู
5733 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.สุขสวัสด์ิ 36.13 บันทึกถกู
5734 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.โคกตาล 28.42 บันทึกถกู
5735 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ดงรัก 30.97 บันทึกถกู
5736 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ตะเคียนราม 0.00 ยังไม่บันทึก
5737 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ไพรพฒันา 24.62 บันทึกถกู
5738 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ละลม 34.77 บันทึกถกู
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5739 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ห้วยตามอญ 24.52 บันทึกถกู
5740 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ห้วยตึ กช ู 20.61 บันทึกถกู
5741 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลเมืองจนัทร์ 35.98 บันทึกถกู
5742 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 27.41 บันทึกถกู
5743 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ อบต.ตาโกน 24.67 บันทึกถกู
5744 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ เทศบาลต าบลน  าค า 37.62 บันทึกถกู
5745 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 28.45 บันทึกถกู
5746 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 9.12 บันทึกผิด
5747 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.คูซอด 35.88 บันทึกถกู
5748 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.จาน 62.03 บันทึกผิด
5749 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.ซ า 24.38 บันทึกถกู
5750 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ 83.78 บันทึกผิด
5751 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.ทุ่ม 0.00 ยังไม่บันทึก
5752 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพธ์ิ 33.03 บันทึกถกู
5753 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนขา่ 32.30 บันทึกถกู
5754 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนเขวา 0.77 บันทึกผิด
5755 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนค้อ 34.85 บันทึกถกู
5756 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หญ้าปล้อง 31.61 บันทึกถกู
5757 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5758 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองครก 35,231,416.35 บันทึกผิด
5759 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไผ่ 38.90 บันทึกถกู
5760 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ 34.49 บันทึกถกู
5761 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หมากเขยีบ 8.82 บันทึกผิด
5762 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย เทศบาลต าบลยางชุมน้อย 191.72 บันทึกผิด
5763 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.กดุเมืองฮาม 40.16 บันทึกผิด
5764 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.คอนกาม 32.64 บันทึกถกู
5765 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.โนนคูณ 36.71 บันทึกถกู
5766 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.บึงบอน 0.00 ยังไม่บันทึก
5767 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.ยางชมุใหญ่ 37.27 บันทึกถกู
5768 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.ลิ นฟา้ 373.39 บันทึกผิด
5769 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล เทศบาลต าบลบัวหุ่ง 32.60 บันทึกถกู
5770 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล เทศบาลต าบลเมืองคง 33.79 บันทึกถกู
5771 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล เทศบาลต าบลส้มป่อย 29.00 บันทึกถกู
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5772 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.จิกสังขท์อง 36.46 บันทึกถกู
5773 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.ด่าน 34.47 บันทึกถกู
5774 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.ดู่ 29.59 บันทึกถกู
5775 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.ไผ่ 34.20 บันทึกถกู
5776 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.เมืองคง 34.63 บันทึกถกู
5777 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.เมืองแคน 31.42 บันทึกถกู
5778 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.สร้างปี่ 35.91 บันทึกถกู
5779 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หนองแค 35.55 บันทึกถกู
5780 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หนองหมี 35.78 บันทึกถกู
5781 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หนองอึง่ 33.41 บันทึกถกู
5782 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หว้านค า 35.92 บันทึกถกู
5783 ศรีสะเกษ อ.วังหิน เทศบาลต าบลบุสูง 31.19 บันทึกถกู
5784 ศรีสะเกษ อ.วังหิน เทศบาลต าบลวังหิน 307.59 บันทึกผิด
5785 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ดวนใหญ่ 34.35 บันทึกถกู
5786 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ทุ่งสว่าง 37.85 บันทึกถกู
5787 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ธาตุ 104.80 บันทึกผิด
5788 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.บ่อแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5789 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.โพนยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5790 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ศรีส าราญ 92.34 บันทึกผิด
5791 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ เทศบาลต าบลศรีรัตนะ 36.32 บันทึกถกู
5792 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ตูม 174.25 บันทึกผิด
5793 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.พงิพวย 28.06 บันทึกถกู
5794 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ศรีแกว้ 148.81 บันทึกผิด
5795 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงาม 35.41 บันทึกถกู
5796 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์ 28.55 บันทึกถกู
5797 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.สะพงุ 33,260,120.35 บันทึกผิด
5798 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.เส่ืองขา้ว 27.14 บันทึกถกู
5799 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.กงุ 54.94 บันทึกผิด
5800 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.คลีกลิ ง 257.60 บันทึกผิด
5801 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.โจดม่วง 358.10 บันทึกผิด
5802 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.หนองบัวดง 30.36 บันทึกถกู
5803 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน เทศบาลต าบลจานแสนไชย 118.75 บันทึกผิด
5804 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน เทศบาลต าบลหว้ยทบัทนั 30.38 บันทึกถกู
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5805 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.กล้วยกว้าง 0.00 ยังไม่บันทึก
5806 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ปราสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
5807 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ผักไหม 28.73 บันทึกถกู
5808 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.เมืองหลวง 181.62 บันทึกผิด
5809 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ห้วยทับทัน 0.00 ยังไม่บันทึก
5810 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลก าแพง 37.23 บันทึกถกู
5811 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลโคกจาน 29.62 บันทึกถกู
5812 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลแต้ 276.29 บันทึกผิด
5813 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่ 147.38 บันทึกผิด
5814 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลอทุมุพรพสัิย 39.38 บันทึกถกู
5815 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.กา้นเหลือง 0.00 ยังไม่บันทึก
5816 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ขะยูง 100.00 บันทึกผิด
5817 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.แข ้ 187.11 บันทึกผิด
5818 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.แขม 38.67 บันทึกถกู
5819 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.โคกหล่าม 34.29 บันทึกถกู
5820 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ตาเกษ 280.91 บันทึกผิด
5821 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ทุ่งไชย 248.32 บันทึกผิด
5822 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ปะอาว 321.56 บันทึกผิด
5823 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.โพธ์ิชยั 135.53 บันทึกผิด
5824 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.รังแร้ง 31.90 บันทึกถกู
5825 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ส าโรง 29.07 บันทึกถกู
5826 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.หนองห้าง 409.92 บันทึกผิด
5827 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.หนองไฮ 0.00 ยังไม่บันทึก
5828 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.หัวชา้ง 41.34 บันทึกผิด
5829 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.อหีล่ า 33.47 บันทึกถกู
5830 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลกุดบาก 37.28 บันทึกถกู
5831 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลกดุไห 30.42 บันทึกถกู
5832 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลกุดแฮด 35.11 บันทึกถกู
5833 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลนาม่อง 29.79 บันทึกถกู
5834 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ เทศบาลต าบลกสุุมาลย์ 32.68 บันทึกถกู
5835 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.กสุุมาลย์ 37.07 บันทึกถกู
5836 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.นาเพยีง 100.00 บันทึกผิด
5837 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.นาโพธ์ิ 30.97 บันทึกถกู
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5838 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.โพธิไพศาล 26.76 บันทึกถกู
5839 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.อุม่จาน 27.91 บันทึกถกู
5840 สกลนคร อ.ค าตากล้า เทศบาลต าบลค าตากล้า 10.10 บันทึกถกู
5841 สกลนคร อ.ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด 35.75 บันทึกถกู
5842 สกลนคร อ.ค าตากล้า อบต.ค าตากล้า 36.19 บันทึกถกู
5843 สกลนคร อ.ค าตากล้า อบต.นาแต้ 34.87 บันทึกถกู
5844 สกลนคร อ.ค าตากล้า อบต.หนองบัวสิม 26.97 บันทึกถกู
5845 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ เทศบาลต าบลตองโขบ 36.46 บันทึกถกู
5846 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงค า 34.18 บันทึกถกู
5847 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.แมดนาท่ม 25.93 บันทึกถกู
5848 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.เหล่าโพนค้อ 34.30 บันทึกถกู
5849 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ เทศบาลต าบลเจริญศิลป ์ 27.37 บันทึกถกู
5850 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.โคกศิลา 37.36 บันทึกถกู
5851 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.เจริญศิลป์ 32.97 บันทึกถกู
5852 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.ทุ่งแก 34.27 บันทึกถกู
5853 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า 28.34 บันทึกถกู
5854 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.หนองแปน 29.10 บันทึกถกู
5855 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.จันทร์เพญ็ 35.59 บันทึกถกู
5856 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.เต่างอย 26.69 บันทึกถกู
5857 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.นาตาล 36.30 บันทึกถกู
5858 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.บึงทวาย 38.49 บันทึกถกู
5859 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.นิคมน  าอนู 38.92 บันทึกถกู
5860 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.สุวรรณคาม 34.53 บันทึกถกู
5861 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.หนองบัว 30.98 บันทึกถกู
5862 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.หนองปลิง 36.72 บันทึกถกู
5863 สกลนคร อ.บ้านม่วง เทศบาลต าบลบ้านม่วง 31.52 บันทึกถกู
5864 สกลนคร อ.บ้านม่วง เทศบาลต าบลหว้ยหลัว 40.61 บันทึกผิด
5865 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ดงหม้อทอง 32.88 บันทึกถกู
5866 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ดงหม้อทองใต้ 29.99 บันทึกถกู
5867 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ดงเหนือ 27.81 บันทึกถกู
5868 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.โนนสะอาด 39.83 บันทึกถกู
5869 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.บ่อแกว้ 36.45 บันทึกถกู
5870 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ม่วง 35.39 บันทึกถกู
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5871 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.มาย 37.47 บันทึกถกู
5872 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.หนองกว่ัง 28.73 บันทึกถกู
5873 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาใน 26.67 บันทึกถกู
5874 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาหวับอ่ 30.91 บันทึกถกู
5875 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลบวัสว่าง 37.44 บันทึกถกู
5876 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานคร 35.06 บันทึกถกู
5877 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานิคม 32.12 บันทึกถกู
5878 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย 284.10 บันทึกผิด
5879 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลไร่ 27.39 บันทึกถกู
5880 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลวังยาง 23.22 บันทึกถกู
5881 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.ชา้งมิง่ 27.81 บันทึกถกู
5882 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.เชงิชมุ 30.34 บันทึกถกู
5883 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.บะฮี 43.75 บันทึกผิด
5884 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลพังโคน 35.71 บันทึกถกู
5885 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลพงัโคนศรีจ าปา 34.78 บันทึกถกู
5886 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลแร่ 37.81 บันทึกถกู
5887 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลไฮหย่อง 25.65 บันทึกถกู
5888 สกลนคร อ.พงัโคน อบต.ต้นผึ ง 38.28 บันทึกถกู
5889 สกลนคร อ.พงัโคน อบต.ม่วงไข ่ 23.38 บันทึกถกู
5890 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ เทศบาลต าบลเชียงสือ 29.38 บันทึกถกู
5891 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ เทศบาลต าบลนาแก้ว 34.76 บันทึกถกู
5892 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ เทศบาลต าบลบา้นโพน 32.48 บันทึกถกู
5893 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ อบต.นาตงวัฒนา 35.12 บันทึกถกู
5894 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ อบต.บ้านแป้น 31.89 บันทึกถกู
5895 สกลนคร อ.ภูพาน เทศบาลต าบลโคกภู 24.08 บันทึกถกู
5896 สกลนคร อ.ภูพาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ 34.33 บันทึกถกู
5897 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.กกปลาซิว 35.25 บันทึกถกู
5898 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.หลุบเลา 16.06 บันทึกถกู
5899 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลงิ วด่อน 34.66 บันทึกถกู
5900 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ 30.88 บันทึกถกู
5901 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลดงมะไฟ 38.47 บันทึกถกู
5902 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลทา่แร่ 26.08 บันทึกถกู
5903 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลธาตุนาเวง 32.96 บันทึกถกู
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5904 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเมืองทองทา่แร่ 23.08 บันทึกถกู
5905 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลหนองลาด 240.09 บันทึกผิด
5906 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง 37.59 บันทึกถกู
5907 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลฮางโฮง 37.43 บันทึกถกู
5908 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 27.66 บันทึกถกู
5909 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร 21.42 บันทึกถกู
5910 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ขมิ น 31.29 บันทึกถกู
5911 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.โคกกอ่ง 37.43 บันทึกถกู
5912 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ดงชน 37.27 บันทึกถกู
5913 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ดงมะไฟ 282.25 บันทึกผิด
5914 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.โนนหอม 35.53 บันทึกถกู
5915 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.พงัขว้าง 97.10 บันทึกผิด
5916 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ม่วงลาย 34.85 บันทึกถกู
5917 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ห้วยยาง 30.26 บันทึกถกู
5918 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลกุดเรือค า 34.13 บันทึกถกู
5919 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลคูสะคาม 35.99 บันทึกถกู
5920 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลนาซอ 37.88 บันทึกถกู
5921 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลวานรนิวาส 33.51 บันทึกถกู
5922 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองแวง 46.42 บันทึกผิด
5923 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองสนม 27.63 บันทึกถกู
5924 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ขวักา่ย 25.14 บันทึกถกู
5925 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.คอนสวรรค์ 37.89 บันทึกถกู
5926 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.เด่ือศรีคันไชย 0.00 ยังไม่บันทึก
5927 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ธาตุ 956.89 บันทึกผิด
5928 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.นาค า 33.21 บันทึกถกู
5929 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส 87.65 บันทึกผิด
5930 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ศรีวิชยั 26.90 บันทึกถกู
5931 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.หนองแวงใต้ 36.96 บันทึกถกู
5932 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.อนิทร์แปลง 35.02 บันทึกถกู
5933 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลค าบ่อ 33.86 บันทึกถกู
5934 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลปลาโหล 34.15 บันทึกถกู
5935 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 40.30 บันทึกผิด
5936 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลหนองลาด 26.58 บันทึกถกู
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5937 สกลนคร อ.วาริชภูมิ อบต.ค้อเขยีว 35.90 บันทึกถกู
5938 สกลนคร อ.วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ 25.37 บันทึกถกู
5939 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลโคกสี 37.78 บันทึกถกู
5940 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลดอนเขือง 35.91 บันทึกถกู
5941 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบงใต้ 259.30 บันทึกผิด
5942 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบา้นต้าย 2.64 บันทึกผิด
5943 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลพันนา 37.85 บันทึกถกู
5944 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลสว่างแดนดิน 36.78 บันทึกถกู
5945 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลหนองหลวง 34.01 บันทึกถกู
5946 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ค้อใต้ 28.30 บันทึกถกู
5947 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ค าสะอาด 32.28 บันทึกถกู
5948 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ตาลโกน 39.45 บันทึกถกู
5949 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ตาลเนิ ง 37.34 บันทึกถกู
5950 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ทรายมูล 33.75 บันทึกถกู
5951 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ธาตุทอง 34.48 บันทึกถกู
5952 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ 31.57 บันทึกถกู
5953 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.บ้านถอ่น 26.30 บันทึกถกู
5954 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.โพนสูง 57.20 บันทึกผิด
5955 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.แวง 30.51 บันทึกถกู
5956 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน 23.58 บันทึกถกู
5957 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลทา่ศิลา 29.51 บันทึกถกู
5958 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลปทุมวาป ี 38.83 บันทึกถกู
5959 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลวัฒนา 38.11 บันทึกถกู
5960 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาว 36.42 บันทึกถกู
5961 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาวหนองแดง 34.75 บันทึกถกู
5962 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลทา่ก้อน 141.30 บันทึกผิด
5963 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลบะหว้า 35.73 บันทึกถกู
5964 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง 100.00 บันทึกผิด
5965 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลวาใหญ่ 32.13 บันทึกถกู
5966 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
5967 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 34.00 บันทึกถกู
5968 สกลนคร อ.อากาศอ านวย อบต.นาฮี 32.61 บันทึกถกู
5969 สกลนคร อ.อากาศอ านวย อบต.โพนงาม 26.58 บันทึกถกู
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5970 สกลนคร อ.อากาศอ านวย อบต.อากาศ 35.70 บันทึกถกู
5971 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ เทศบาลต าบลกระแสสินธ์ุ 31.86 บันทึกถกู
5972 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ เทศบาลต าบลเชิงแส 39.47 บันทึกถกู
5973 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ อบต.เกาะใหญ่ 30.50 บันทึกถกู
5974 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ อบต.โรง 33.93 บันทึกถกู
5975 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ เทศบาลต าบลโคกม่วง 24.31 บันทึกถกู
5976 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ เทศบาลต าบลทุ่งลาน 31.10 บันทึกถกู
5977 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ อบต.คลองหลา 35.84 บันทึกถกู
5978 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ อบต.คลองหอยโขง่ 33.23 บันทึกถกู
5979 สงขลา อ.ควนเนียง เทศบาลต าบลควนเนียง 27.30 บันทึกถกู
5980 สงขลา อ.ควนเนียง เทศบาลต าบลบางเหรียง 26.15 บันทึกถกู
5981 สงขลา อ.ควนเนียง อบต.ควนโส 35.40 บันทึกถกู
5982 สงขลา อ.ควนเนียง อบต.รัตภูมิ 28.04 บันทึกถกู
5983 สงขลา อ.ควนเนียง อบต.ห้วยลึก 30.92 บันทึกถกู
5984 สงขลา อ.จะนะ เทศบาลต าบลจะนะ 34.23 บันทึกถกู
5985 สงขลา อ.จะนะ เทศบาลต าบลนาทับ 0.00 ยังไม่บันทึก
5986 สงขลา อ.จะนะ เทศบาลต าบลบา้นนา 31.77 บันทึกถกู
5987 สงขลา อ.จะนะ อบต.ขนุตัดหวาย 34.58 บันทึกถกู
5988 สงขลา อ.จะนะ อบต.คลองเปียะ 27.71 บันทึกถกู
5989 สงขลา อ.จะนะ อบต.คู 29.44 บันทึกถกู
5990 สงขลา อ.จะนะ อบต.แค 34.85 บันทึกถกู
5991 สงขลา อ.จะนะ อบต.จะโหนง 33.07 บันทึกถกู
5992 สงขลา อ.จะนะ อบต.ตล่ิงชนั 74.63 บันทึกผิด
5993 สงขลา อ.จะนะ อบต.ท่าหมอไทร 31.63 บันทึกถกู
5994 สงขลา อ.จะนะ อบต.นาหว้า 33.06 บันทึกถกู
5995 สงขลา อ.จะนะ อบต.น  าขาว 35.64 บันทึกถกู
5996 สงขลา อ.จะนะ อบต.ป่าชงิ 27.31 บันทึกถกู
5997 สงขลา อ.จะนะ อบต.สะกอม 24.02 บันทึกถกู
5998 สงขลา อ.จะนะ อบต.สะพานไม้แกน่ 36.54 บันทึกถกู
5999 สงขลา อ.เทพา เทศบาลต าบลเทพา 0.00 ยังไม่บันทึก
6000 สงขลา อ.เทพา เทศบาลต าบลล าไพล 34.14 บันทึกถกู
6001 สงขลา อ.เทพา อบต.เกาะสะบ้า 30.23 บันทึกถกู
6002 สงขลา อ.เทพา อบต.ท่าม่วง 22.35 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

6003 สงขลา อ.เทพา อบต.เทพา 28.34 บันทึกถกู
6004 สงขลา อ.เทพา อบต.ปากบาง 27.86 บันทึกถกู
6005 สงขลา อ.เทพา อบต.วังใหญ่ 28.30 บันทึกถกู
6006 สงขลา อ.เทพา อบต.สะกอม 28.00 บันทึกถกู
6007 สงขลา อ.นาทวี เทศบาลต าบลนาทวี 27.49 บันทึกถกู
6008 สงขลา อ.นาทวี เทศบาลต าบลนาทวีนอก 146.47 บันทึกผิด
6009 สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองกวาง 31.35 บันทึกถกู
6010 สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองทราย 35.26 บันทึกถกู
6011 สงขลา อ.นาทวี อบต.ฉาง 25.00 บันทึกถกู
6012 สงขลา อ.นาทวี อบต.ทับชา้ง 25.00 บันทึกถกู
6013 สงขลา อ.นาทวี อบต.ท่าประดู่ 35.23 บันทึกถกู
6014 สงขลา อ.นาทวี อบต.นาหมอศรี 28.39 บันทึกถกู
6015 สงขลา อ.นาทวี อบต.ประกอบ 23.24 บันทึกถกู
6016 สงขลา อ.นาทวี อบต.ปลักหนู 33.18 บันทึกถกู
6017 สงขลา อ.นาทวี อบต.สะท้อน 26.91 บันทึกถกู
6018 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.คลองหรัง 258.55 บันทึกผิด
6019 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.ทุ่งขมิ น 29.49 บันทึกถกู
6020 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.นาหม่อม 22.39 บันทึกถกู
6021 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.พจิิตร 35.69 บันทึกถกู
6022 สงขลา อ.บางกล่ า เทศบาลต าบลท่าช้าง 212.91 บันทึกผิด
6023 สงขลา อ.บางกล่ า เทศบาลต าบลบา้นหาร 312.83 บันทึกผิด
6024 สงขลา อ.บางกล่ า อบต.บางกล่ า 35.57 บันทึกถกู
6025 สงขลา อ.บางกล่ า อบต.แม่ทอม 37.43 บันทึกถกู
6026 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลต าบลเกาะแต้ว 33.97 บันทึกถกู
6027 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลต าบลพะวง 250.21 บันทึกผิด
6028 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา 28.16 บันทึกถกู
6029 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 100.00 บันทึกผิด
6030 สงขลา อ.เมืองสงขลา อบจ.สงขลา 845.26 บันทึกผิด
6031 สงขลา อ.เมืองสงขลา อบต.เกาะยอ 33.68 บันทึกถกู
6032 สงขลา อ.เมืองสงขลา อบต.ทุ่งหวัง 166.72 บันทึกผิด
6033 สงขลา อ.ระโนด เทศบาลต าบลบ่อตรุ 35.35 บันทึกถกู
6034 สงขลา อ.ระโนด เทศบาลต าบลปากแตระ 28.28 บันทึกถกู
6035 สงขลา อ.ระโนด เทศบาลต าบลระโนด 38.88 บันทึกถกู
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6036 สงขลา อ.ระโนด อบต.คลองแดน 34.85 บันทึกถกู
6037 สงขลา อ.ระโนด อบต.แดนสงวน 35.68 บันทึกถกู
6038 สงขลา อ.ระโนด อบต.ตะเครียะ 34.61 บันทึกถกู
6039 สงขลา อ.ระโนด อบต.ท่าบอน 35.91 บันทึกถกู
6040 สงขลา อ.ระโนด อบต.บ้านขาว 28.10 บันทึกถกู
6041 สงขลา อ.ระโนด อบต.บ้านใหม่ 27.27 บันทึกถกู
6042 สงขลา อ.ระโนด อบต.พงัยาง 34.35 บันทึกถกู
6043 สงขลา อ.ระโนด อบต.ระโนด 30.66 บันทึกถกู
6044 สงขลา อ.ระโนด อบต.ระวะ 27.95 บันทึกถกู
6045 สงขลา อ.ระโนด อบต.วัดสน 0.00 ยังไม่บันทึก
6046 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลต าบลก าแพงเพชร 37.11 บันทึกถกู
6047 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลต าบลคูหาใต้ 36.95 บันทึกถกู
6048 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลต าบลนาสีทอง 39.35 บันทึกถกู
6049 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 18.31 บันทึกถกู
6050 สงขลา อ.รัตภูมิ อบต.เขาพระ 22.72 บันทึกถกู
6051 สงขลา อ.รัตภูมิ อบต.ควนรู 32.18 บันทึกถกู
6052 สงขลา อ.รัตภูมิ อบต.ท่าชะมวง 23.88 บันทึกถกู
6053 สงขลา อ.สทิงพระ เทศบาลต าบลสทิงพระ 100.00 บันทึกผิด
6054 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.กระดังงา 37.06 บันทึกถกู
6055 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.คลองรี 0.00 ยังไม่บันทึก
6056 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.คูขดุ 176.75 บันทึกผิด
6057 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.จะทิ งพระ 342.84 บันทึกผิด
6058 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.ชมุพล 0.00 ยังไม่บันทึก
6059 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.ดีหลวง 26.38 บันทึกถกู
6060 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.ท่าหิน 33.63 บันทึกถกู
6061 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.บ่อดาน 26.13 บันทึกถกู
6062 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.บ่อแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
6063 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.วัดจันทร์ 34.86 บันทึกถกู
6064 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.สนามชยั 281.28 บันทึกผิด
6065 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลคลองแงะ 39.57 บันทึกถกู
6066 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลปริก 29.28 บันทึกถกู
6067 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลปาดัง 32.17 บันทึกถกู
6068 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลส านักขาม 35.98 บันทึกถกู
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6069 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 36.25 บันทึกถกู
6070 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 26.42 บันทึกถกู
6071 สงขลา อ.สะเดา อบต.เขามีเกยีรติ 33.90 บันทึกถกู
6072 สงขลา อ.สะเดา อบต.ท่าโพธ์ิ 35.21 บันทึกถกู
6073 สงขลา อ.สะเดา อบต.ทุ่งหมอ 223.16 บันทึกผิด
6074 สงขลา อ.สะเดา อบต.ปริก 0.00 ยังไม่บันทึก
6075 สงขลา อ.สะเดา อบต.พงัลา 26.38 บันทึกถกู
6076 สงขลา อ.สะเดา อบต.ส านักแต้ว 17.76 บันทึกถกู
6077 สงขลา อ.สะบ้าย้อย เทศบาลต าบลท่าพระยา 24.90 บันทึกถกู
6078 สงขลา อ.สะบ้าย้อย เทศบาลต าบลสะบา้ย้อย 39.18 บันทึกถกู
6079 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.เขาแดง 30.09 บันทึกถกู
6080 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.คูหา 30.07 บันทึกถกู
6081 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.จะแหน 20.20 บันทึกถกู
6082 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.ทุ่งพอ 18.99 บันทึกถกู
6083 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.ธารคีรี 0.00 ยังไม่บันทึก
6084 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.บ้านโหนด 250.00 บันทึกผิด
6085 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.บาโหย 23.77 บันทึกถกู
6086 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.เปียน 22.78 บันทึกถกู
6087 สงขลา อ.สิงหนคร เทศบาลต าบลชะแล้ 33.10 บันทึกถกู
6088 สงขลา อ.สิงหนคร เทศบาลเมืองม่วงงาม 293.86 บันทึกผิด
6089 สงขลา อ.สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร 23.05 บันทึกถกู
6090 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ชงิโค 23.50 บันทึกถกู
6091 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ท านบ 184.09 บันทึกผิด
6092 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.บางเขยีด 204.13 บันทึกผิด
6093 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ปากรอ 131.01 บันทึกผิด
6094 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ป่าขาด 33.33 บันทึกถกู
6095 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ร าแดง 198.45 บันทึกผิด
6096 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.วัดขนุน 0.00 ยังไม่บันทึก
6097 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลคูเต่า 37.30 บันทึกถกู
6098 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลน  าน้อย 42.76 บันทึกผิด
6099 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลบ้านไร่ 33.76 บันทึกถกู
6100 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลพะตง 33.52 บันทึกถกู
6101 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 276.69 บันทึกผิด
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6102 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห 29.31 บันทึกถกู
6103 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง 35.41 บันทึกถกู
6104 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ 37.58 บันทึกถกู
6105 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา 34.83 บันทึกถกู
6106 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ 36.67 บันทึกถกู
6107 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.คลองอูต่ะเภา 39.90 บันทึกถกู
6108 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.ฉลุง 208.30 บันทึกผิด
6109 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.ท่าขา้ม 31.29 บันทึกถกู
6110 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ 35.27 บันทึกถกู
6111 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.พะตง 38.13 บันทึกถกู
6112 สตูล อ.ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง 168.30 บันทึกผิด
6113 สตูล อ.ควนกาหลง อบต.ทุ่งนุย้ 29.40 บันทึกถกู
6114 สตูล อ.ควนกาหลง อบต.อใุดเจริญ 31.88 บันทึกถกู
6115 สตูล อ.ควนโดน เทศบาลต าบลควนโดน 36.09 บันทึกถกู
6116 สตูล อ.ควนโดน อบต.ควนโดน 33.88 บันทึกถกู
6117 สตูล อ.ควนโดน อบต.ควนสตอ 27.46 บันทึกถกู
6118 สตูล อ.ควนโดน อบต.ย่านซ่ือ 39.36 บันทึกถกู
6119 สตูล อ.ควนโดน อบต.วังประจัน 36.96 บันทึกถกู
6120 สตูล อ.ท่าแพ อบต.ท่าแพ 135.06 บันทึกผิด
6121 สตูล อ.ท่าแพ อบต.ท่าเรือ 29.52 บันทึกถกู
6122 สตูล อ.ท่าแพ อบต.แป-ระ 35.71 บันทึกถกู
6123 สตูล อ.ท่าแพ อบต.สาคร 22.04 บันทึกถกู
6124 สตูล อ.ทุ่งหว้า เทศบาลต าบลทุ่งหว้า 37.23 บันทึกถกู
6125 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ขอนคลาน 30.82 บันทึกถกู
6126 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งบุหลัง 33.11 บันทึกถกู
6127 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งหว้า 26.35 บันทึกถกู
6128 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.นาทอน 32.47 บันทึกถกู
6129 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ป่าแกบ่่อหิน 256.25 บันทึกผิด
6130 สตูล อ.มะนัง อบต.นิคมพฒันา 39.02 บันทึกถกู
6131 สตูล อ.มะนัง อบต.ปาล์มพฒันา 25.77 บันทึกถกู
6132 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลต าบลคลองขุด 164.24 บันทึกผิด
6133 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลต าบลเจ๊ะปลัิง 100.00 บันทึกผิด
6134 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลต าบลฉลุง 135.27 บันทึกผิด
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6135 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 45.30 บันทึกผิด
6136 สตูล อ.เมืองสตูล อบจ.สตูล 25.27 บันทึกถกู
6137 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.เกตรี 38.89 บันทึกถกู
6138 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.เกาะสาหร่าย 0.00 ยังไม่บันทึก
6139 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ควนขนั 33.03 บันทึกถกู
6140 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ควนโพธ์ิ 36.38 บันทึกถกู
6141 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.เจ๊ะบิลัง 32.62 บันทึกถกู
6142 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ฉลุง 91.85 บันทึกผิด
6143 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ตันหยงโป 32.81 บันทึกถกู
6144 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ต ามะลัง 37.72 บันทึกถกู
6145 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.บ้านควน 0.00 ยังไม่บันทึก
6146 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ปูยู 24.17 บันทึกถกู
6147 สตูล อ.ละงู เทศบาลต าบลก าแพง 32.36 บันทึกถกู
6148 สตูล อ.ละงู อบต.ก าแพง 32.13 บันทึกถกู
6149 สตูล อ.ละงู อบต.เขาขาว 34.36 บันทึกถกู
6150 สตูล อ.ละงู อบต.น  าผุด 31.12 บันทึกถกู
6151 สตูล อ.ละงู อบต.ปากน  า 30.54 บันทึกถกู
6152 สตูล อ.ละงู อบต.ละงู 18.73 บันทึกถกู
6153 สตูล อ.ละงู อบต.แหลมสน 50,693,047.54 บันทึกผิด
6154 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลคลองด่าน 0.00 ยังไม่บันทึก
6155 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลคลองสวน 37.13 บันทึกถกู
6156 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลบางบอ่ 37.57 บันทึกถกู
6157 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลบางพลีน้อย 31.83 บันทึกถกู
6158 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.คลองด่าน 34.57 บันทึกถกู
6159 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.คลองนิยมยาตรา 31.87 บันทึกถกู
6160 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.บางบ่อ 23.18 บันทึกถกู
6161 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.บางเพรียง 390.58 บันทึกผิด
6162 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.บ้านระกาศ 29.09 บันทึกถกู
6163 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.เปร็ง 29.66 บันทึกถกู
6164 สมุทรปราการ อ.บางพลี เทศบาลต าบลบางพลี 37.03 บันทึกถกู
6165 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
6166 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางโฉลง 0.00 ยังไม่บันทึก
6167 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางปลา 16.27 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

6168 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางพลีใหญ่ 16.82 บันทึกถกู
6169 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.ราชาเทวะ 14.19 บันทึกถกู
6170 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.หนองปรือ 12.22 บันทึกถกู
6171 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง เทศบาลต าบลบางเสาธง 31.49 บันทึกถกู
6172 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.บางเสาธง 0.00 ยังไม่บันทึก
6173 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 340.12 บันทึกผิด
6174 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ 20.42 บันทึกถกู
6175 สมุทรปราการ อ.พระประแดง เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย 19.72 บันทึกถกู
6176 สมุทรปราการ อ.พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
6177 สมุทรปราการ อ.พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
6178 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.ทรงคนอง 35.31 บันทึกถกู
6179 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกระสอบ 38.78 บันทึกถกู
6180 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกอบัว 33.74 บันทึกถกู
6181 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกะเจ้า 220.04 บันทึกผิด
6182 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางน  าผึ ง 30.04 บันทึกถกู
6183 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางยอ 32.67 บันทึกถกู
6184 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ 270.05 บันทึกผิด
6185 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า 263.80 บันทึกผิด
6186 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.นาเกลือ 31.41 บันทึกถกู
6187 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.ในคลองบางปลากด 21.11 บันทึกถกู
6188 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.บา้นคลองสวน 471,731,601.73 บันทึกผิด
6189 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟา้ผ่า 37.90 บันทึกถกู
6190 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลด่านส าโรง 22.81 บันทึกถกู
6191 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางปู 100.00 บันทึกผิด
6192 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางเมือง 18.94 บันทึกถกู
6193 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา 21.84 บันทึกถกู
6194 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 319.26 บันทึกผิด
6195 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 250.00 บันทึกผิด
6196 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมอืงปากน  าสมทุรปราการ 31.69 บันทึกถกู
6197 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการ 1,671.26 บันทึกผิด
6198 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.เทพารักษ ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
6199 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.บางด้วน 35.13 บันทึกถกู
6200 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.บางโปรง 95.33 บันทึกผิด
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6201 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษา 27.88 บันทึกถกู
6202 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษาใหม่ 0.00 ยังไม่บันทึก
6203 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลกระดังงา 35.40 บันทึกถกู
6204 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลบางกระบือ 31.67 บันทึกถกู
6205 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลบางนกแขวก 37.89 บันทึกถกู
6206 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลบางย่ีรงค์ 32.94 บันทึกถกู
6207 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.กระดังงา 39.96 บันทึกถกู
6208 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.จอมปลวก 31.28 บันทึกถกู
6209 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.ดอนมะโนรา 29.53 บันทึกถกู
6210 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.บางคนที 26.54 บันทึกถกู
6211 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.บางพรม 31.34 บันทึกถกู
6212 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.บางสะแก 16.34 บันทึกถกู
6213 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.โรงหีบ 29.54 บันทึกถกู
6214 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง 31.34 บันทึกถกู
6215 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 20.64 บันทึกถกู
6216 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบจ.สมุทรสงคราม 24.24 บันทึกถกู
6217 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองเขนิ 26.69 บันทึกถกู
6218 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองโคน 30.98 บันทึกถกู
6219 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.ท้ายหาด 36.07 บันทึกถกู
6220 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.นางตะเคียน 28.15 บันทึกถกู
6221 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางแกว้ 0.17 บันทึกผิด
6222 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางขนัแตก 0.00 ยังไม่บันทึก
6223 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.บ้านปรก 29.24 บันทึกถกู
6224 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ่ 24.52 บันทึกถกู
6225 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.แหลมใหญ่ 25.12 บันทึกถกู
6226 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา เทศบาลต าบลสวนหลวง 35.41 บันทึกถกู
6227 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 38.23 บันทึกถกู
6228 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา เทศบาลต าบลอัมพวา 20.52 บันทึกถกู
6229 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.แควออ้ม 29.27 บันทึกถกู
6230 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.ท่าคา 23.71 บันทึกถกู
6231 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.บางแค 243.27 บันทึกผิด
6232 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.บางชา้ง 37.76 บันทึกถกู
6233 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.บางนางล่ี 39.46 บันทึกถกู
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6234 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.ปลายโพงพาง 10.97 บันทึกถกู
6235 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.แพรกหนามแดง 33.27 บันทึกถกู
6236 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.ย่ีสาร 25.40 บันทึกถกู
6237 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.วัดประดู่ 33.32 บันทึกถกู
6238 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.เหมืองใหม่ 80.54 บันทึกผิด
6239 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลต าบลดอนไกดี่ 32.37 บันทึกถกู
6240 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลต าบลสวนหลวง 31.73 บันทึกถกู
6241 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลนครออ้มน้อย 29.64 บันทึกถกู
6242 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลเมืองกระทุม่แบน 18.10 บันทึกถกู
6243 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.คลองมะเด่ือ 27.27 บันทึกถกู
6244 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.แคราย 30.03 บันทึกถกู
6245 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.ท่าไม้ 34.18 บันทึกถกู
6246 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.ท่าเสา 25.92 บันทึกถกู
6247 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.บางยาง 36.54 บันทึกถกู
6248 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.หนองนกไข ่ 32.83 บันทึกถกู
6249 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ เทศบาลต าบลเกษตรพฒันา 31.42 บันทึกถกู
6250 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ เทศบาลต าบลบา้นแพว้ 34.75 บันทึกถกู
6251 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ เทศบาลต าบลหลักห้า 20.01 บันทึกถกู
6252 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.คลองตัน 26.07 บันทึกถกู
6253 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.เจ็ดริ ว 32.99 บันทึกถกู
6254 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.บ้านแพว้ 22.03 บันทึกถกู
6255 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.สวนส้ม 32.34 บันทึกถกู
6256 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.หลักสอง 35.05 บันทึกถกู
6257 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.หลักสาม 18.28 บันทึกถกู
6258 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.อ าแพง 28.04 บันทึกถกู
6259 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลท่าจนี 27.12 บันทึกถกู
6260 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลนาดี 73.80 บันทึกผิด
6261 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางปลา 24.60 บันทึกถกู
6262 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางหญา้แพรก 32.92 บันทึกถกู
6263 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร 19.93 บันทึกถกู
6264 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร 14.86 บันทึกถกู
6265 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.กาหลง 39.17 บันทึกถกู
6266 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.คอกกระบือ 33.06 บันทึกถกู
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6267 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.โคกขาม 29.35 บันทึกถกู
6268 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.ชยัมงคล 32.81 บันทึกถกู
6269 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.ท่าทราย 20.63 บันทึกถกู
6270 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.นาโคก 38.09 บันทึกถกู
6271 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 23.68 บันทึกถกู
6272 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด 30.62 บันทึกถกู
6273 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางน  าจืด 32.24 บันทึกถกู
6274 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บ้านเกาะ 27.23 บันทึกถกู
6275 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บ้านบ่อ 26.88 บันทึกถกู
6276 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.พันท้ายนรสิงห์ 29.88 บันทึกถกู
6277 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ 32.13 บันทึกถกู
6278 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.เขาฉกรรจ์ 26.69 บันทึกถกู
6279 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.เขาสามสิบ 22.78 บันทึกถกู
6280 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.พระเพลิง 18.99 บันทึกถกู
6281 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.หนองหว้า 18.14 บันทึกถกู
6282 สระแกว้ อ.คลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด 18.61 บันทึกถกู
6283 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.คลองไกเ่ถือ่น 2,015.75 บันทึกผิด
6284 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ซับมะกรูด 26.07 บันทึกถกู
6285 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ไทยอดุม 21.17 บันทึกถกู
6286 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ไทรเด่ียว 21.23 บันทึกถกู
6287 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ไทรทอง 30.04 บันทึกถกู
6288 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.เบญจขร 0.00 ยังไม่บันทึก
6289 สระแกว้ อ.โคกสูง เทศบาลต าบลโคกสูง 29.58 บันทึกถกู
6290 สระแกว้ อ.โคกสูง อบต.โนนหมากมุน่ 31.04 บันทึกถกู
6291 สระแกว้ อ.โคกสูง อบต.หนองม่วง 23.91 บันทึกถกู
6292 สระแกว้ อ.โคกสูง อบต.หนองแวง 20.13 บันทึกถกู
6293 สระแกว้ อ.ตาพระยา เทศบาลต าบลตาพระยา 38.50 บันทึกถกู
6294 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.โคคลาน 19.84 บันทึกถกู
6295 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ตาพระยา 17.98 บันทึกถกู
6296 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ทัพไทย 28.01 บันทึกถกู
6297 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ทัพราช 20.11 บันทึกถกู
6298 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ทัพเสด็จ 22.07 บันทึกถกู
6299 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ เทศบาลต าบลท่าเกษม 33.04 บันทึกถกู
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6300 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ เทศบาลต าบลศาลาล าดวน 37.31 บันทึกถกู
6301 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ เทศบาลเมืองสระแก้ว 26.15 บันทึกถกู
6302 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบจ.สระแกว้ 13.49 บันทึกถกู
6303 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.โคกปี่ฆอ้ง 25.57 บันทึกถกู
6304 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.ท่าเกษม 32.87 บันทึกถกู
6305 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.ท่าแยก 17.36 บันทึกถกู
6306 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.บ้านแกง้ 18.21 บันทึกถกู
6307 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.ศาลาล าดวน 24.32 บันทึกถกู
6308 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.สระแกว้ 19.89 บันทึกถกู
6309 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.สระขวัญ 70.34 บันทึกผิด
6310 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.หนองบอน 30.91 บันทึกถกู
6311 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น เทศบาลเมืองวังน  าเย็น 23.47 บันทึกถกู
6312 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น อบต.คลองหินปูน 31.98 บันทึกถกู
6313 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น อบต.ตาหลังใน 22.61 บันทึกถกู
6314 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น อบต.ทุ่งมหาเจริญ 23.89 บันทึกถกู
6315 สระแกว้ อ.วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังทอง 26.40 บันทึกถกู
6316 สระแกว้ อ.วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 29.87 บันทึกถกู
6317 สระแกว้ อ.วังสมบูรณ์ อบต.วังใหม่ 26.16 บันทึกถกู
6318 สระแกว้ อ.วัฒนานคร เทศบาลต าบลวัฒนานคร 29.73 บันทึกถกู
6319 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ชอ่งกุม่ 29.37 บันทึกถกู
6320 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.แซร์ออ 28.03 บันทึกถกู
6321 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ท่าเกวียน 25.87 บันทึกถกู
6322 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.โนนหมากเค็ง 30.78 บันทึกถกู
6323 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ผักขะ 28.10 บันทึกถกู
6324 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.วัฒนานคร 31.19 บันทึกถกู
6325 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองตะเคียนบอน 25.37 บันทึกถกู
6326 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองน  าใส 261.81 บันทึกผิด
6327 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองแวง 29.72 บันทึกถกู
6328 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองหมากฝ้าย 33.17 บันทึกถกู
6329 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ห้วยโจด 28.89 บันทึกถกู
6330 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลบา้นด่าน 32.30 บันทึกถกู
6331 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทร 36.74 บันทึกถกู
6332 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลป่าไร่ 28.83 บันทึกถกู
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6333 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลฟากหว้ย 26.27 บันทึกถกู
6334 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ 25.13 บันทึกถกู
6335 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.คลองทับจนัทร์ 39.60 บันทึกถกู
6336 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.คลองน  าใส 25.54 บันทึกถกู
6337 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ทับพริก 39.93 บันทึกถกู
6338 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ท่าขา้ม 30.41 บันทึกถกู
6339 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ผ่านศึก 31.90 บันทึกถกู
6340 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ่ 33.47 บันทึกถกู
6341 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.หนองสังข ์ 30.98 บันทึกถกู
6342 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.หันทราย 33.35 บันทึกถกู
6343 สระบุรี อ.แกง่คอย เทศบาลเมืองแกง่คอย 19.15 บันทึกถกู
6344 สระบุรี อ.แกง่คอย เทศบาลเมืองทับกวาง 31.67 บันทึกถกู
6345 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ชะอม 26.99 บันทึกถกู
6346 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ช าผักแพว 30.18 บันทึกถกู
6347 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ตาลเด่ียว 28.48 บันทึกถกู
6348 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.เตาปูน 39.24 บันทึกถกู
6349 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ท่าคล้อ 39.07 บันทึกถกู
6350 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ท่าตูม 38.97 บันทึกถกู
6351 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ท่ามะปราง 36.53 บันทึกถกู
6352 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.บ้านป่า 23.12 บันทึกถกู
6353 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.สองคอน 33.76 บันทึกถกู
6354 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ห้วยแห้ง 35.17 บันทึกถกู
6355 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.หินซ้อน 34.66 บันทึกถกู
6356 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 31.60 บันทึกถกู
6357 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เขาดินพฒันา 32.90 บันทึกถกู
6358 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.บ้านแกง้ 35.40 บันทึกถกู
6359 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ผึ งรวง 36.48 บันทึกถกู
6360 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.พแุค 34.14 บันทึกถกู
6361 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หน้าพระลาน 42.92 บันทึกผิด
6362 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ห้วยบง 39.38 บันทึกถกู
6363 สระบุรี อ.ดอนพดุ เทศบาลต าบลดอนพดุ 35.30 บันทึกถกู
6364 สระบุรี อ.ดอนพดุ อบต.ดงตะงาว 33.45 บันทึกถกู
6365 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลตลาดน้อย 35.28 บันทึกถกู
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6366 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลทา่ลาน 32.44 บันทึกถกู
6367 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลบางโขมด 27.40 บันทึกถกู
6368 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลบา้นหมอ 29.70 บันทึกถกู
6369 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลสร่างโศก 37.10 บันทึกถกู
6370 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลหนองบวั 33.89 บันทึกถกู
6371 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.โคกใหญ่ 34.69 บันทึกถกู
6372 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.ไผ่ขวาง 35.16 บันทึกถกู
6373 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.เมืองขดีขนิ 41.42 บันทึกผิด
6374 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลธารเกษม 32.09 บันทึกถกู
6375 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลนายาว 35.40 บันทึกถกู
6376 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลพุกร่าง 39.93 บันทึกถกู
6377 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลหนองแก 35.17 บันทึกถกู
6378 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย 38.04 บันทึกถกู
6379 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลเมืองพระพทุธบาท 28.12 บันทึกถกู
6380 สระบุรี อ.พระพทุธบาท อบต.เขาวง 28.74 บันทึกถกู
6381 สระบุรี อ.พระพทุธบาท อบต.พคุ าจาน 33.21 บันทึกถกู
6382 สระบุรี อ.มวกเหล็ก เทศบาลต าบลมวกเหล็ก 37.93 บันทึกถกู
6383 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ซับสนุน่ 32.02 บันทึกถกู
6384 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก 38.92 บันทึกถกู
6385 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ 34.96 บันทึกถกู
6386 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล าพญากลาง 30.53 บันทึกถกู
6387 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล าสมพงุ 27.93 บันทึกถกู
6388 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.หนองย่างเสือ 29.86 บันทึกถกู
6389 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลกุดนกเปล้า 41.58 บันทึกผิด
6390 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลตะกดุ 28.02 บันทึกถกู
6391 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลปอ๊กแปก๊ 30.05 บันทึกถกู
6392 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบรีุ 21.17 บันทึกถกู
6393 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบจ.สระบุรี 8.19 บันทึกผิด
6394 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.โคกสว่าง 34.51 บันทึกถกู
6395 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ดาวเรือง 34.32 บันทึกถกู
6396 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ตล่ิงชนั 28.54 บันทึกถกู
6397 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ปากขา้วสาร 34.04 บันทึกถกู
6398 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองโน 32.17 บันทึกถกู
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6399 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองปลาไหล 30.52 บันทึกถกู
6400 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองยาว 40.01 บันทึกผิด
6401 สระบุรี อ.วังม่วง เทศบาลต าบลค าพราน 34.18 บันทึกถกู
6402 สระบุรี อ.วังม่วง เทศบาลต าบลวังม่วง 31.21 บันทึกถกู
6403 สระบุรี อ.วังม่วง เทศบาลต าบลแสลงพนั 30.84 บันทึกถกู
6404 สระบุรี อ.วังม่วง อบต.วังม่วง 32.71 บันทึกถกู
6405 สระบุรี อ.วิหารแดง เทศบาลต าบลวิหารแดง 36.72 บันทึกถกู
6406 สระบุรี อ.วิหารแดง เทศบาลต าบลหนองหมู 37.81 บันทึกถกู
6407 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.คลองเรือ 31.30 บันทึกถกู
6408 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.เจริญธรรม 33.34 บันทึกถกู
6409 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.บ้านล า 32.64 บันทึกถกู
6410 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.วิหารแดง 36.12 บันทึกถกู
6411 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองสรวง 35.83 บันทึกถกู
6412 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองหมู 36.26 บันทึกถกู
6413 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลต้นตาล-พระยาทด 28.66 บันทึกถกู
6414 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลบ้านยาง 37.09 บันทึกถกู
6415 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 32.58 บันทึกถกู
6416 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ 35.53 บันทึกถกู
6417 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลเสาไห ้ 33.67 บันทึกถกู
6418 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลหวัปลวก 33.64 บันทึกถกู
6419 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.ชา้งไทยงาม 31.49 บันทึกถกู
6420 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.บ้านยาง 34.33 บันทึกถกู
6421 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.ม่วงงาม 32.52 บันทึกถกู
6422 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.เริงราง 34.16 บันทึกถกู
6423 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลคชสิทธ์ิ 38.26 บันทึกถกู
6424 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลไผ่ต่ า 38.86 บันทึกถกู
6425 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลหนองแค 16.81 บันทึกถกู
6426 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลหนิกอง 35.39 บันทึกถกู
6427 สระบุรี อ.หนองแค อบต.กุม่หัก 38.49 บันทึกถกู
6428 สระบุรี อ.หนองแค อบต.คชสิทธ์ิ 32.54 บันทึกถกู
6429 สระบุรี อ.หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง 34.25 บันทึกถกู
6430 สระบุรี อ.หนองแค อบต.โคกแย้ 33.53 บันทึกถกู
6431 สระบุรี อ.หนองแค อบต.บัวลอย 22.69 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

6432 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองแขม 34.76 บันทึกถกู
6433 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองไขน่  า 33.58 บันทึกถกู
6434 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจรเข ้ 35.81 บันทึกถกู
6435 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจิก 31.48 บันทึกถกู
6436 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองนาก 37.52 บันทึกถกู
6437 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองปลาหมอ 31.55 บันทึกถกู
6438 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองปลิง 31.37 บันทึกถกู
6439 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองโรง 33.71 บันทึกถกู
6440 สระบุรี อ.หนองแค อบต.ห้วยขมิ น 33.74 บันทึกถกู
6441 สระบุรี อ.หนองแค อบต.ห้วยทราย 40.00 บันทึกถกู
6442 สระบุรี อ.หนองแซง เทศบาลต าบลหนองแซง 30.16 บันทึกถกู
6443 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.ไกเ่ส่า 33.75 บันทึกถกู
6444 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.โคกสะอาด 34.17 บันทึกถกู
6445 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.ม่วงหวาน 30.03 บันทึกถกู
6446 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองกบ 27.88 บันทึกถกู
6447 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองหัวโพ 36.47 บันทึกถกู
6448 สระบุรี อ.หนองโดน เทศบาลต าบลหนองโดน 31.59 บันทึกถกู
6449 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.ดอนทอง 39.69 บันทึกถกู
6450 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.บ้านกลับ 29.58 บันทึกถกู
6451 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.หนองโดน 31.14 บันทึกถกู
6452 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน เทศบาลต าบลโพสังโฆ 21.41 บันทึกถกู
6453 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.คอทราย 24.23 บันทึกถกู
6454 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.ค่ายบางระจัน 0.00 ยังไม่บันทึก
6455 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.ท่าขา้ม 178.88 บันทึกผิด
6456 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.โพทะเล 27.03 บันทึกถกู
6457 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.โพสังโฆ 0.00 ยังไม่บันทึก
6458 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.หนองกระทุ่ม 0.00 ยังไม่บันทึก
6459 สิงห์บุรี อ.ท่าชา้ง เทศบาลต าบลถอนสมอ 34.21 บันทึกถกู
6460 สิงห์บุรี อ.ท่าชา้ง อบต.โพประจักษ ์ 29.51 บันทึกถกู
6461 สิงห์บุรี อ.ท่าชา้ง อบต.วิหารขาว 30.06 บันทึกถกู
6462 สิงห์บุรี อ.บางระจัน เทศบาลเมืองบางระจัน 36.19 บันทึกถกู
6463 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.บ้านจ่า 187.60 บันทึกผิด
6464 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.พกัทัน 71.42 บันทึกผิด
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6465 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.แม่ลา 185.14 บันทึกผิด
6466 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.ไม้ดัด 93.86 บันทึกผิด
6467 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.สระแจง 0.00 ยังไม่บันทึก
6468 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี เทศบาลต าบลบางน  าเชี่ยว 29.02 บันทึกถกู
6469 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี เทศบาลต าบลพรหมบรีุ 32.70 บันทึกถกู
6470 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.บ้านแป้ง 86.96 บันทึกผิด
6471 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.บ้านหม้อ 0.00 ยังไม่บันทึก
6472 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.พระงาม 35.22 บันทึกถกู
6473 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.โรงชา้ง 28.72 บันทึกถกู
6474 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 27.84 บันทึกถกู
6475 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบจ.สิงห์บุรี 0.00 ยังไม่บันทึก
6476 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.จักรสีห์ 29.58 บันทึกถกู
6477 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.ต้นโพธ์ิ 27.81 บันทึกถกู
6478 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.บางกระบือ 100.00 บันทึกผิด
6479 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.บางมัญ 30.66 บันทึกถกู
6480 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.โพกรวม 33.21 บันทึกถกู
6481 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.ม่วงหมู ่ 37.98 บันทึกถกู
6482 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.หัวไผ่ 2.79 บันทึกผิด
6483 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี เทศบาลต าบลทับยา 0.00 ยังไม่บันทึก
6484 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี เทศบาลต าบลอนิทร์บรีุ 100.00 บันทึกผิด
6485 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.งิ วราย 34.23 บันทึกถกู
6486 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ชนี  าร้าย 31.59 บันทึกถกู
6487 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ทองเอน 33.31 บันทึกถกู
6488 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ท่างาม 33.92 บันทึกถกู
6489 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.น  าตาล 0.00 ยังไม่บันทึก
6490 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ประศุก 252.86 บันทึกผิด
6491 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.โพธ์ิชยั 220.68 บันทึกผิด
6492 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ห้วยชนั 209.14 บันทึกผิด
6493 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.อนิทร์บุรี 26.49 บันทึกถกู
6494 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ เทศบาลต าบลกงไกรลาศ 34.74 บันทึกถกู
6495 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.กกแรต 32.85 บันทึกถกู
6496 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.กง 24.22 บันทึกถกู
6497 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง 230.66 บันทึกผิด
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6498 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรนอก 30.23 บันทึกถกู
6499 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรใน 25.37 บันทึกถกู
6500 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย 29.17 บันทึกถกู
6501 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ท่าฉนวน 28.26 บันทึกถกู
6502 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.บา้นใหม่สุขเกษม 37.58 บันทึกถกู
6503 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ป่าแฝก 30.95 บันทึกถกู
6504 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.หนองตูม 28.01 บันทึกถกู
6505 สุโขทัย อ.คีรีมาศ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 56.03 บันทึกผิด
6506 สุโขทัย อ.คีรีมาศ เทศบาลต าบลบา้นโตนด 28.41 บันทึกถกู
6507 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.โตนด 28.96 บันทึกถกู
6508 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.ทุ่งยางเมือง 25.03 บันทึกถกู
6509 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.นาเชงิคีรี 27.37 บันทึกถกู
6510 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.บ้านน  าพ ุ 28.65 บันทึกถกู
6511 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.บ้านป้อม 26.15 บันทึกถกู
6512 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศ 37.25 บันทึกถกู
6513 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.สามพวง 34.24 บันทึกถกู
6514 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.หนองกระด่ิง 32.99 บันทึกถกู
6515 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.หนองจิก 23.96 บันทึกถกู
6516 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต าบลกลางดง 30.53 บันทึกถกู
6517 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 37.66 บันทึกถกู
6518 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต าบลทุ่งเสล่ียม 36.41 บันทึกถกู
6519 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.ทุ่งเสล่ียม 44,214,390.60 บันทึกผิด
6520 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.ไทยชนะศึก 34.24 บันทึกถกู
6521 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.บา้นใหม่ไชยมงคล 35.48 บันทึกถกู
6522 สุโขทัย อ.บา้นด่านลานหอย เทศบาลต าบลตล่ิงชัน 37.19 บันทึกถกู
6523 สุโขทัย อ.บา้นด่านลานหอย เทศบาลต าบลลานหอย 32.91 บันทึกถกู
6524 สุโขทัย อ.บา้นด่านลานหอย อบต.บ้านด่าน 34.49 บันทึกถกู
6525 สุโขทัย อ.บา้นด่านลานหอย อบต.ลานหอย 35.44 บันทึกถกู
6526 สุโขทัย อ.บา้นด่านลานหอย อบต.วังตะคร้อ 38.18 บันทึกถกู
6527 สุโขทัย อ.บา้นด่านลานหอย อบต.วังน  าขาว 25.65 บันทึกถกู
6528 สุโขทัย อ.บา้นด่านลานหอย อบต.วังลึก 39.23 บันทึกถกู
6529 สุโขทัย อ.บา้นด่านลานหอย อบต.หนองหญ้าปล้อง 35.88 บันทึกถกู
6530 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลบา้นกล้วย 191.88 บันทึกผิด
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6531 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลบา้นสวน 31.62 บันทึกถกู
6532 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 37.50 บันทึกถกู
6533 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทยัธานี 26.02 บันทึกถกู
6534 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบจ.สุโขทัย 19.19 บันทึกถกู
6535 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ตาลเตี ย 207.30 บันทึกผิด
6536 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.บ้านสวน 37.02 บันทึกถกู
6537 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.บ้านหลุม 29.71 บันทึกถกู
6538 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ปากแคว 30.97 บันทึกถกู
6539 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ปากพระ 26.94 บันทึกถกู
6540 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.เมืองเกา่ 28.85 บันทึกถกู
6541 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ยางซ้าย 23.96 บันทึกถกู
6542 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.วังทองแดง 35.86 บันทึกถกู
6543 สุโขทัย อ.ศรีนคร เทศบาลต าบลศรีนคร 37.76 บันทึกถกู
6544 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ 38.99 บันทึกถกู
6545 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.นครเดิฐ 37.03 บันทึกถกู
6546 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.น  าขมุ 38.85 บันทึกถกู
6547 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.ศรีนคร 31.51 บันทึกถกู
6548 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.หนองบัว 32.84 บันทึกถกู
6549 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย เทศบาลต าบลหาดเสี ยว 38.34 บันทึกถกู
6550 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 39.59 บันทึกถกู
6551 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.ดงคู่ 35.98 บันทึกถกู
6552 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.บ้านแกง่ 52.14 บันทึกผิด
6553 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.บ้านตึก 32.81 บันทึกถกู
6554 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.ป่างิ ว 38.39 บันทึกถกู
6555 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.แม่ส า 33.29 บันทึกถกู
6556 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน 31.39 บันทึกถกู
6557 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.สารจิตร 100.00 บันทึกผิด
6558 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.หนองออ้ 32.54 บันทึกถกู
6559 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง เทศบาลต าบลศรีส าโรง 33.65 บันทึกถกู
6560 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.เกาะตาเลี ยง 24.95 บันทึกถกู
6561 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.ทับผึ ง 32.54 บันทึกถกู
6562 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.นาขนุไกร 29.73 บันทึกถกู
6563 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.บ้านซ่าน 219.85 บันทึกผิด
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6564 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.บ้านนา 36.87 บันทึกถกู
6565 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.บ้านไร่ 38.25 บันทึกถกู
6566 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.ราวต้นจันทร์ 32.69 บันทึกถกู
6567 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วังทอง 37.59 บันทึกถกู
6568 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วังลึก 37.30 บันทึกถกู
6569 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วังใหญ่ 39.63 บันทึกถกู
6570 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วัดเกาะ 29.22 บันทึกถกู
6571 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.สามเรือน 34.11 บันทึกถกู
6572 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลคลองยาง 36.44 บันทึกถกู
6573 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลในเมือง 29.89 บันทึกถกู
6574 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลป่ากมุเกาะ 36.44 บันทึกถกู
6575 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง 31.99 บันทึกถกู
6576 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 19.89 บันทึกถกู
6577 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.คลองกระจง 32.05 บันทึกถกู
6578 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ท่าทอง 35.99 บันทึกถกู
6579 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.นาทุ่ง 35.65 บันทึกถกู
6580 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ปากน  า 31.52 บันทึกถกู
6581 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.เมืองบางยม 32.58 บันทึกถกู
6582 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ย่านยาว 25.58 บันทึกถกู
6583 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.วังไม้ขอน 30.99 บันทึกถกู
6584 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.หนองกลับ 29.94 บันทึกถกู
6585 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 35.57 บันทึกถกู
6586 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ เทศบาลต าบลสระกระโจม 196.11 บันทึกผิด
6587 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.ดอนเจดีย์ 31.91 บันทึกถกู
6588 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.ทะเลบก 35.11 บันทึกถกู
6589 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.ไร่รถ 25.57 บันทึกถกู
6590 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.สระกระโจม 307.36 บันทึกผิด
6591 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.หนองสาหร่าย 30.02 บันทึกถกู
6592 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง เทศบาลต าบลด่านช้าง 249.58 บันทึกผิด
6593 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.ด่านชา้ง 32.23 บันทึกถกู
6594 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.นิคมกระเสียว 193.13 บันทึกผิด
6595 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.วังคัน 201.83 บันทึกผิด
6596 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.วังยาว 30.01 บันทึกถกู
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6597 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.หนองมะค่าโมง 34.47 บันทึกถกู
6598 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.ห้วยขมิ น 30.41 บันทึกถกู
6599 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.องค์พระ 286.93 บันทึกผิด
6600 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเขาดิน 31.24 บันทึกถกู
6601 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเขาพระ 200.16 บันทึกผิด
6602 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเดิมบาง 170.35 บันทึกผิด
6603 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลทุ่งคลี 333.64 บันทึกผิด
6604 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลนางบวช 192.68 บันทึกผิด
6605 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลบ่อกรุ 6,582.27 บันทึกผิด
6606 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลปากน  า 42,761,148.44 บันทึกผิด
6607 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 246.15 บันทึกผิด
6608 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ 36.88 บันทึกถกู
6609 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.โคกชา้ง 235.06 บันทึกผิด
6610 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.นางบวช 273.03 บันทึกผิด
6611 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.บ่อกรุ 274.63 บันทึกผิด
6612 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.ป่าสะแก 32.49 บันทึกถกู
6613 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.ยางนอน 200.40 บันทึกผิด
6614 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวเขา 29.63 บันทึกถกู
6615 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวนา 0.00 ยังไม่บันทึก
6616 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลโคกคราม 30.87 บันทึกถกู
6617 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลต้นคราม 0.00 ยังไม่บันทึก
6618 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลตะค่า 36.63 บันทึกถกู
6619 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลบางปลาม้า 36.84 บันทึกถกู
6620 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลบ้านแหลม 192.99 บันทึกผิด
6621 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลบา้นแหลมพัฒนา 33.33 บันทึกถกู
6622 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลไผ่กองดิน 0.00 ยังไม่บันทึก
6623 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.กฤษณา 190.88 บันทึกผิด
6624 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.จรเขใ้หญ่ 26.19 บันทึกถกู
6625 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.บางปลาม้า 31.11 บันทึกถกู
6626 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.บางใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
6627 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.ไผ่กองดิน 34.49 บันทึกถกู
6628 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.มะขามล้ม 93.92 บันทึกผิด
6629 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วังน  าเย็น 27.99 บันทึกถกู
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6630 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วัดดาว 29.71 บันทึกถกู
6631 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วัดโบสถ ์ 40.64 บันทึกผิด
6632 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.สาลี 245.73 บันทึกผิด
6633 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.องครักษ ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
6634 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลท่าระหดั 284.99 บันทึกผิด
6635 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลทา่เสด็จ 311.04 บันทึกผิด
6636 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบางกุ้ง 34.75 บันทึกถกู
6637 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 30.09 บันทึกถกู
6638 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลโพธ์ิพระยา 34.70 บันทึกถกู
6639 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลสวนแตง 244.76 บันทึกผิด
6640 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลหว้ยวังทอง 31.95 บันทึกถกู
6641 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 194.16 บันทึกผิด
6642 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี 12.15 บันทึกถกู
6643 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.โคกโคเฒ่า 33.66 บันทึกถกู
6644 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนก ายาน 100.00 บันทึกผิด
6645 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนตาล 33.14 บันทึกถกู
6646 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนโพธ์ิทอง 31.40 บันทึกถกู
6647 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนมะสังข ์ 30.80 บันทึกถกู
6648 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ตล่ิงชนั 196.31 บันทึกผิด
6649 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ทับตีเหล็ก 87.43 บันทึกผิด
6650 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ไผ่ขวาง 171.61 บันทึกผิด
6651 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.พหิารแดง 38.38 บันทึกถกู
6652 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.รั วใหญ่ 95.22 บันทึกผิด
6653 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ศาลาขาว 31.06 บันทึกถกู
6654 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามคลี 31.82 บันทึกถกู
6655 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
6656 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สวนแตง 30.84 บันทึกถกู
6657 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลบ้านกร่าง 37.39 บันทึกถกู
6658 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลปลายนา 36.70 บันทึกถกู
6659 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังน  าซับ 0.00 ยังไม่บันทึก
6660 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังยาง 33.04 บันทึกถกู
6661 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังหว้า 36.03 บันทึกถกู
6662 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลศรีประจันต์ 30.64 บันทึกถกู
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6663 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.ดอนปรู 27.59 บันทึกถกู
6664 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.บางงาม 28.02 บันทึกถกู
6665 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.มดแดง 32.33 บันทึกถกู
6666 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.ศรีประจันต์ 34.25 บันทึกถกู
6667 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง เทศบาลต าบลทุ่งคอก 33.39 บันทึกถกู
6668 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง เทศบาลเมืองสองพีน่้อง 21.22 บันทึกถกู
6669 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ดอนมะนาว 301.14 บันทึกผิด
6670 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ต้นตาล 35.01 บันทึกถกู
6671 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ทุ่งคอก 32.90 บันทึกถกู
6672 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.เนินพระปรางค์ 40.48 บันทึกผิด
6673 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บ่อสุพรรณ 25.38 บันทึกถกู
6674 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางตะเคียน 159.43 บันทึกผิด
6675 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางตาเถร 21.22 บันทึกถกู
6676 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางพลับ 260.82 บันทึกผิด
6677 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางเลน 361.40 บันทึกผิด
6678 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บ้านกุม่ 222.46 บันทึกผิด
6679 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บ้านชา้ง 246.41 บันทึกผิด
6680 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ศรีส าราญ 179.58 บันทึกผิด
6681 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.หนองบ่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
6682 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.หัวโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
6683 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ เทศบาลต าบลสามชุก 206.35 บันทึกผิด
6684 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.กระเสียว 107.96 บันทึกผิด
6685 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.บ้านสระ 33.35 บันทึกถกู
6686 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.ย่านยาว 142.76 บันทึกผิด
6687 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.วังลึก 24.67 บันทึกถกู
6688 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.หนองผักนาก 28.07 บันทึกถกู
6689 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.หนองสะเดา 32.91 บันทึกถกู
6690 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 0.00 ยังไม่บันทึก
6691 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.แจงงาม 33.98 บันทึกถกู
6692 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.ทัพหลวง 31.92 บันทึกถกู
6693 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองขาม 24.95 บันทึกถกู
6694 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองโพธ์ิ 167.89 บันทึกผิด
6695 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองราชวัตร 27.93 บันทึกถกู
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6696 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ 98,902,403.14 บันทึกผิด
6697 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลกระจนั 100.00 บันทึกผิด
6698 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 155.87 บันทึกผิด
6699 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลจรเข้สามพนั 251.29 บันทึกผิด
6700 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลเจดีย์ 37.47 บันทึกถกู
6701 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 166.25 บันทึกผิด
6702 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลบา้นโข้ง 86.64 บันทึกผิด
6703 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลบา้นดอน 134.83 บันทึกผิด
6704 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลสระยายโสม 321.47 บันทึกผิด
6705 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลอูท่อง 165.46 บันทึกผิด
6706 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.ดอนคา 206.44 บันทึกผิด
6707 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.ดอนมะเกลือ 85.26 บันทึกผิด
6708 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.พลับพลาไชย 303.93 บันทึกผิด
6709 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.ยุ้งทะลาย 232.51 บันทึกผิด
6710 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.สระพงัลาน 163.86 บันทึกผิด
6711 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.หนองโอง่ 0.00 ยังไม่บันทึก
6712 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลกรูด 24.26 บันทึกถกู
6713 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ 33.21 บันทึกถกู
6714 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างขวา 37.69 บันทึกถกู
6715 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างซ้าย 23.51 บันทึกถกู
6716 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลท่าทองใหม่ 35.15 บันทึกถกู
6717 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.คลองสระ 20.91 บันทึกถกู
6718 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ตะเคียนทอง 29.15 บันทึกถกู
6719 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าทอง 24.14 บันทึกถกู
6720 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าทองใหม่ 26.40 บันทึกถกู
6721 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าอแุท 19.40 บันทึกถกู
6722 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ทุ่งกง 23.68 บันทึกถกู
6723 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ทุ่งรัง 33.15 บันทึกถกู
6724 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ป่าร่อน 23.08 บันทึกถกู
6725 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.พลายวาส 29.12 บันทึกถกู
6726 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลเกาะเต่า 20.91 บันทึกถกู
6727 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลเกาะพงัน 26.19 บันทึกถกู
6728 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลบ้านใต้ 36.12 บันทึกถกู
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6729 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลเพชรพะงัน 37.34 บันทึกถกู
6730 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย 25.09 บันทึกถกู
6731 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม เทศบาลต าบลท่าขนอน 34.85 บันทึกถกู
6732 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.กะเปา 29.45 บันทึกถกู
6733 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ถ  าสิงขร 32.69 บันทึกถกู
6734 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ท่ากระดาน 30.37 บันทึกถกู
6735 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ท่าขนอน 29.10 บันทึกถกู
6736 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.น  าหัก 31.56 บันทึกถกู
6737 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านท าเนียบ 27.31 บันทึกถกู
6738 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านยาง 29.03 บันทึกถกู
6739 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ย่านยาว 34.76 บันทึกถกู
6740 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา เทศบาลต าบลเคียนซา 37.22 บันทึกถกู
6741 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ 33.33 บันทึกถกู
6742 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.เขาตอก 29.45 บันทึกถกู
6743 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.เคียนซา 27.54 บันทึกถกู
6744 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.พว่งพรมคร 23.24 บันทึกถกู
6745 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.อรัญคามวารี 26.91 บันทึกถกู
6746 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.คลองน้อย 23.36 บันทึกถกู
6747 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.ชยับุรี 29.86 บันทึกถกู
6748 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.ไทรทอง 17.77 บันทึกถกู
6749 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.สองแพรก 22.74 บันทึกถกู
6750 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา เทศบาลต าบลตลาดไชยา 29.02 บันทึกถกู
6751 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา เทศบาลต าบลพมุเรียง 30.84 บันทึกถกู
6752 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา เทศบาลต าบลเวียง 30.20 บันทึกถกู
6753 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ตะกรบ 31.44 บันทึกถกู
6754 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ทุ่ง 36.21 บันทึกถกู
6755 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ปากหมาก 24.19 บันทึกถกู
6756 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ป่าเว 32.51 บันทึกถกู
6757 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.โมถา่ย 32.39 บันทึกถกู
6758 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.เลม็ด 25.54 บันทึกถกู
6759 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก 34.58 บันทึกถกู
6760 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ชลคราม 33.27 บันทึกถกู
6761 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ไชยคราม 27.68 บันทึกถกู
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6762 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ดอนสัก 26.85 บันทึกถกู
6763 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ปากแพรก 24.37 บันทึกถกู
6764 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง เทศบาลต าบลท่าฉาง 33.03 บันทึกถกู
6765 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.เขาถา่น 31.50 บันทึกถกู
6766 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.คลองไทร 26.87 บันทึกถกู
6767 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ท่าเคย 37.81 บันทึกถกู
6768 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ท่าฉาง 30.42 บันทึกถกู
6769 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย 21.76 บันทึกถกู
6770 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.เสวียด 30.80 บันทึกถกู
6771 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ เทศบาลต าบลทา่ชนะ 31.64 บันทึกถกู
6772 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.คลองพา 23.80 บันทึกถกู
6773 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.คันธุลี 28.58 บันทึกถกู
6774 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.ท่าชนะ 27.80 บันทึกถกู
6775 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.ประสงค์ 10.67 บันทึกถกู
6776 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.วัง 27.20 บันทึกถกู
6777 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.สมอทอง 23.97 บันทึกถกู
6778 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ เทศบาลต าบลบา้นเชีย่วหลาน 33.64 บันทึกถกู
6779 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ เทศบาลต าบลบา้นตาขุน 38.01 บันทึกถกู
6780 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ อบต.เขาวง 39.10 บันทึกถกู
6781 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ อบต.พรุไทย 34.90 บันทึกถกู
6782 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ อบต.พะแสง 35.70 บันทึกถกู
6783 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม เทศบาลต าบลบา้นนา 34.49 บันทึกถกู
6784 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.ทรัพย์ทวี 30.38 บันทึกถกู
6785 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.ท่าเรือ 29.99 บันทึกถกู
6786 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.นาใต้ 26.83 บันทึกถกู
6787 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.บ้านนา 32.86 บันทึกถกู
6788 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลคลองปราบ 29.93 บันทึกถกู
6789 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลควนศรี 30.82 บันทึกถกู
6790 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลท่าช ี 30.40 บันทึกถกู
6791 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลพรุพ ี 34.25 บันทึกถกู
6792 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร 22.33 บันทึกถกู
6793 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ควนสุบรรณ 32.00 บันทึกถกู
6794 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ทุ่งเตา 25.59 บันทึกถกู
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6795 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ทุ่งเตาใหม่ 25.45 บันทึกถกู
6796 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.น  าพ ุ 31.94 บันทึกถกู
6797 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.เพิ่มพนูทรัพย์ 30.87 บันทึกถกู
6798 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ล าพนู 33.18 บันทึกถกู
6799 สุราษฎร์ธานี อ.พนม เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 29.14 บันทึกถกู
6800 สุราษฎร์ธานี อ.พนม เทศบาลต าบลพนม 38.32 บันทึกถกู
6801 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.คลองศก 28.68 บันทึกถกู
6802 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.ต้นยวน 28.01 บันทึกถกู
6803 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.พนม 28.97 บันทึกถกู
6804 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.พลูเถือ่น 34.08 บันทึกถกู
6805 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง เทศบาลต าบลบางสวรรค์ 37.40 บันทึกถกู
6806 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง เทศบาลต าบลย่านดินแดง 35.58 บันทึกถกู
6807 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.ไทรขงึ 24.70 บันทึกถกู
6808 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.ไทรโสภา 28.65 บันทึกถกู
6809 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.บางสวรรค์ 21.26 บันทึกถกู
6810 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.สาคู 25.04 บันทึกถกู
6811 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.สินเจริญ 22.34 บันทึกถกู
6812 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.สินปุน 28.72 บันทึกถกู
6813 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.อปิัน 25.09 บันทึกถกู
6814 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ เทศบาลเมืองท่าข้าม 28.49 บันทึกถกู
6815 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.กรูด 29.83 บันทึกถกู
6816 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.เขาหัวควาย 28.06 บันทึกถกู
6817 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ตะปาน 29.77 บันทึกถกู
6818 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ท่าขา้ม 28.17 บันทึกถกู
6819 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ท่าโรงชา้ง 24.52 บันทึกถกู
6820 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ท่าสะท้อน 36.82 บันทึกถกู
6821 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.น  ารอบ 30.28 บันทึกถกู
6822 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.บางงอน 28.74 บันทึกถกู
6823 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.บางเดือน 33.66 บันทึกถกู
6824 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.บางมะเด่ือ 22.20 บันทึกถกู
6825 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.พนุพนิ 35.52 บันทึกถกู
6826 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.มะลวน 35.49 บันทึกถกู
6827 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ลีเล็ด 33.28 บันทึกถกู
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6828 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ศรีวิชยั 34.72 บันทึกถกู
6829 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.หนองไทร 29.75 บันทึกถกู
6830 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.หัวเตย 25.85 บันทึกถกู
6831 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลขุนทะเล 34.43 บันทึกถกู
6832 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวัดประดู่ 33.36 บันทึกถกู
6833 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 30.93 บันทึกถกู
6834 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี 15.20 บันทึกถกู
6835 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองฉนาก 27.68 บันทึกถกู
6836 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองน้อย 32.84 บันทึกถกู
6837 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางชนะ 23.41 บันทึกถกู
6838 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางไทร 31.13 บันทึกถกู
6839 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางใบไม้ 32.07 บันทึกถกู
6840 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางโพธ์ิ 25.44 บันทึกถกู
6841 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.มะขามเตี ย 29.52 บันทึกถกู
6842 สุราษฎร์ธานี อ.วิภาวดี อบต.ตะกกุใต้ 24.29 บันทึกถกู
6843 สุราษฎร์ธานี อ.วิภาวดี อบต.ตะกกุเหนือ 21.30 บันทึกถกู
6844 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลเขานิพันธ์ 32.98 บันทึกถกู
6845 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 34.68 บันทึกถกู
6846 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลบา้นส้อง 34.52 บันทึกถกู
6847 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลเมืองเวียง 31.86 บันทึกถกู
6848 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลเวียงสระ 38.23 บันทึกถกู
6849 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ อบต.คลองฉนวน 19.73 บันทึกถกู
6850 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ เทศบาลต าบลกาบเชิง 25.07 บันทึกถกู
6851 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ เทศบาลต าบลโคกตะเคียน 22.29 บันทึกถกู
6852 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.คูตัน 20.13 บันทึกถกู
6853 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.ด่าน 23.58 บันทึกถกู
6854 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.ตะเคียน 31.42 บันทึกถกู
6855 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.แนงมุด 31.56 บันทึกถกู
6856 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ เทศบาลต าบลเขวาสินรินทร์ 23.62 บันทึกถกู
6857 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.ตากกู 21.77 บันทึกถกู
6858 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.บ้านแร่ 34.55 บันทึกถกู
6859 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.บึง 22.45 บันทึกถกู
6860 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.ปราสาททอง 22.03 บันทึกถกู
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6861 สุรินทร์ อ.จอมพระ เทศบาลต าบลกระหาด 31.23 บันทึกถกู
6862 สุรินทร์ อ.จอมพระ เทศบาลต าบลจอมพระ 36.00 บันทึกถกู
6863 สุรินทร์ อ.จอมพระ เทศบาลต าบลบแุกรง 31.15 บันทึกถกู
6864 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.จอมพระ 22.72 บันทึกถกู
6865 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.ชมุแสง 30.81 บันทึกถกู
6866 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.บ้านผือ 0.00 ยังไม่บันทึก
6867 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.เป็นสุข 29.73 บันทึกถกู
6868 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.เมืองลีง 23.18 บันทึกถกู
6869 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.ลุ่มระวี 21.40 บันทึกถกู
6870 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.หนองสนิท 198.07 บันทึกผิด
6871 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลชุมพลบรีุ 18.33 บันทึกถกู
6872 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล 35.35 บันทึกถกู
6873 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 31.05 บันทึกถกู
6874 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลยะวึก 33.42 บันทึกถกู
6875 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลสระขุด 35.89 บันทึกถกู
6876 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.กระเบื อง 32.21 บันทึกถกู
6877 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.ไพรขลา 31.47 บันทึกถกู
6878 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.เมืองบัว 26.84 บันทึกถกู
6879 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.ศรีณรงค์ 33.04 บันทึกถกู
6880 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.หนองเรือ 29.65 บันทึกถกู
6881 สุรินทร์ อ.ท่าตูม เทศบาลต าบลท่าตูม 28.41 บันทึกถกู
6882 สุรินทร์ อ.ท่าตูม เทศบาลต าบลเมืองแก 28.32 บันทึกถกู
6883 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.กระโพ 15.64 บันทึกถกู
6884 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.ท่าตูม 21.76 บันทึกถกู
6885 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.ทุ่งกลุา 26.62 บันทึกถกู
6886 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.บะ 30.43 บันทึกถกู
6887 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.บัวโคก 54.14 บันทึกผิด
6888 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.พรมเทพ 27.46 บันทึกถกู
6889 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.โพนครก 25.07 บันทึกถกู
6890 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.หนองบัว 30.53 บันทึกถกู
6891 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.หนองเมธี 199.00 บันทึกผิด
6892 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.ค าผง 273.24 บันทึกผิด
6893 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.โนน 31.52 บันทึกถกู
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6894 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.ระเวียง 247.43 บันทึกผิด
6895 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ 319.83 บันทึกผิด
6896 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.หนองหลวง 35.57 บันทึกถกู
6897 สุรินทร์ อ.บัวเชด เทศบาลต าบลบัวเชด 36.45 บันทึกถกู
6898 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.จรัส 155.83 บันทึกผิด
6899 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.ตาวัง 25.19 บันทึกถกู
6900 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.บัวเชด 183.80 บันทึกผิด
6901 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.สะเดา 29.71 บันทึกถกู
6902 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.ส าเภาลูน 31.00 บันทึกถกู
6903 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.อาโพน 34.32 บันทึกถกู
6904 สุรินทร์ อ.ปราสาท เทศบาลต าบลกังแอน 31.93 บันทึกถกู
6905 สุรินทร์ อ.ปราสาท เทศบาลต าบลกันตวจระมวล 38.91 บันทึกถกู
6906 สุรินทร์ อ.ปราสาท เทศบาลต าบลนิคมปราสาท 86.54 บันทึกผิด
6907 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.กงัแอน 27.96 บันทึกถกู
6908 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกยาง 19.99 บันทึกถกู
6909 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกสะอาด 29.10 บันทึกถกู
6910 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.เชื อเพลิง 0.00 ยังไม่บันทึก
6911 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โชคนาสาม 156.08 บันทึกผิด
6912 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ตานี 22.56 บันทึกถกู
6913 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ตาเบา 22.60 บันทึกถกู
6914 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทมอ 27.54 บันทึกถกู
6915 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทุ่งมน 30.35 บันทึกถกู
6916 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.บ้านไทร 34.11 บันทึกถกู
6917 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.บ้านพลวง 311.69 บันทึกผิด
6918 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ประทัดบุ 32.31 บันทึกถกู
6919 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ปราสาทหนง 23.34 บันทึกถกู
6920 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ปรือ 25.76 บันทึกถกู
6921 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ไพล 31.24 บันทึกถกู
6922 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.สมุด 0.00 ยังไม่บันทึก
6923 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.หนองใหญ่ 184,737,078.65 บันทึกผิด
6924 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.โคกกลาง 23.62 บันทึกถกู
6925 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.จีกแดก 28.49 บันทึกถกู
6926 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.ตาเมียง 25.55 บันทึกถกู
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6927 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.บักได 20.45 บันทึกถกู
6928 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ เทศบาลต าบลเมืองที 36.93 บันทึกถกู
6929 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 20.35 บันทึกถกู
6930 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ 11.31 บันทึกถกู
6931 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.กาเกาะ 35.57 บันทึกถกู
6932 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่ 33.40 บันทึกถกู
6933 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.คอโค 24.56 บันทึกถกู
6934 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เฉนียง 28.84 บันทึกถกู
6935 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ตระแสง 26.69 บันทึกถกู
6936 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ตั งใจ 31.04 บันทึกถกู
6937 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ตาออ็ง 19.30 บันทึกถกู
6938 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ท่าสว่าง 18.36 บันทึกถกู
6939 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เทนมีย์ 23.36 บันทึกถกู
6940 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง 23.24 บันทึกถกู
6941 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาดี 27.12 บันทึกถกู
6942 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว 16.40 บันทึกถกู
6943 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.บุฤาษ ี 26.76 บันทึกถกู
6944 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เพี ยราม 25.35 บันทึกถกู
6945 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เมืองที 30.01 บันทึกถกู
6946 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ราม 28.68 บันทึกถกู
6947 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.สลักได 24.93 บันทึกถกู
6948 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.สวาย 19.16 บันทึกถกู
6949 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ส าโรง 27.27 บันทึกถกู
6950 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.แสลงพนัธ์ 29.50 บันทึกถกู
6951 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี เทศบาลต าบลรัตนบรีุ 46.65 บันทึกผิด
6952 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.กดุขาคีม 33.97 บันทึกถกู
6953 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.แก 25.21 บันทึกถกู
6954 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.คอนแรด 26.99 บันทึกถกู
6955 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ทับใหญ่ 28.71 บันทึกถกู
6956 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ธาตุ 27.07 บันทึกถกู
6957 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.น  าเขยีว 40.95 บันทึกผิด
6958 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.เบิด 344.24 บันทึกผิด
6959 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ไผ่ 23.82 บันทึกถกู
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6960 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ยางสว่าง 29.97 บันทึกถกู
6961 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.รัตนบุรี 36.94 บันทึกถกู
6962 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.หนองบัวทอง 33.60 บันทึกถกู
6963 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.หนองบัวบาน 28.60 บันทึกถกู
6964 สุรินทร์ อ.ล าดวน เทศบาลต าบลล าดวนสุรพนิท ์ 34.00 บันทึกถกู
6965 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.โชกเหนือ 31.47 บันทึกถกู
6966 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.ตระเปียงเตีย 32.03 บันทึกถกู
6967 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.ตร าดม 27.90 บันทึกถกู
6968 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.ล าดวน 31.51 บันทึกถกู
6969 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.อูโ่ลก 27.50 บันทึกถกู
6970 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.แจนแวน 31.52 บันทึกถกู
6971 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.ณรงค์ 20.78 บันทึกถกู
6972 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.ตรวจ 285.43 บันทึกผิด
6973 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.ศรีสุข 26.17 บันทึกถกู
6974 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.หนองแวง 23.21 บันทึกถกู
6975 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ เทศบาลต าบลผักไหม 27.07 บันทึกถกู
6976 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ เทศบาลต าบลศีขรภูมิ 31.69 บันทึกถกู
6977 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.กดุหวาย 25.77 บันทึกถกู
6978 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ขวาวใหญ่ 26.54 บันทึกถกู
6979 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.คาละแมะ 27.51 บันทึกถกู
6980 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.จารพตั 24.95 บันทึกถกู
6981 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ชา่งปี่ 22.20 บันทึกถกู
6982 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ตรมไพร 26.63 บันทึกถกู
6983 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ตรึม 21.07 บันทึกถกู
6984 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.แตล 17.64 บันทึกถกู
6985 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.นารุ่ง 29.37 บันทึกถกู
6986 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ยาง 27.68 บันทึกถกู
6987 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ระแงง 50.72 บันทึกผิด
6988 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.หนองขวาว 25.81 บันทึกถกู
6989 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.หนองบัว 29.60 บันทึกถกู
6990 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.หนองเหล็ก 0.00 ยังไม่บันทึก
6991 สุรินทร์ อ.สนม เทศบาลต าบลแคน 38.00 บันทึกถกู
6992 สุรินทร์ อ.สนม เทศบาลต าบลสนม 26.96 บันทึกถกู
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6993 สุรินทร์ อ.สนม อบต.นานวน 22.76 บันทึกถกู
6994 สุรินทร์ อ.สนม อบต.โพนโก 27.48 บันทึกถกู
6995 สุรินทร์ อ.สนม อบต.สนม 33.94 บันทึกถกู
6996 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หนองระฆงั 34.99 บันทึกถกู
6997 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หนองอยีอ 26.49 บันทึกถกู
6998 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หัวงัว 24.49 บันทึกถกู
6999 สุรินทร์ อ.สังขะ เทศบาลต าบลสังขะ 21.15 บันทึกถกู
7000 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.กระเทียม 18.50 บันทึกถกู
7001 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ขอนแตก 24.35 บันทึกถกู
7002 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.คม 20.20 บันทึกถกู
7003 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ตาคง 27.71 บันทึกถกู
7004 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ตาตุม 21.10 บันทึกถกู
7005 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ทับทัน 22.01 บันทึกถกู
7006 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.เทพรักษา 25.32 บันทึกถกู
7007 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.บ้านจารย์ 26.65 บันทึกถกู
7008 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.บ้านชบ 29.42 บันทึกถกู
7009 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.พระแกว้ 46.15 บันทึกผิด
7010 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.สะกาด 10.95 บันทึกถกู
7011 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.สังขะ 21.17 บันทึกถกู
7012 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ เทศบาลต าบลส าโรงทาบ 31.19 บันทึกถกู
7013 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ เทศบาลต าบลหมืน่ศรี 22.43 บันทึกถกู
7014 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.กระออม 31.75 บันทึกถกู
7015 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.เกาะแกว้ 21.56 บันทึกถกู
7016 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.ประดู่ 36.43 บันทึกถกู
7017 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.ศรีสุข 426.89 บันทึกผิด
7018 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.สะโน 31.86 บันทึกถกู
7019 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.ส าโรงทาบ 22.63 บันทึกถกู
7020 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.เสม็จ 31.08 บันทึกถกู
7021 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.หนองไผ่ล้อม 69,518,716.58 บันทึกผิด
7022 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.หนองฮะ 25.90 บันทึกถกู
7023 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลต าบลกองนาง 30.45 บันทึกถกู
7024 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลต าบลบา้นถ่อน 39.24 บันทึกถกู
7025 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลต าบลโพนสา 266.60 บันทึกผิด
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7026 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ 30.15 บันทึกถกู
7027 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.โคกคอน 35.82 บันทึกถกู
7028 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.ท่าบ่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
7029 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.นาขา่ 156.22 บันทึกผิด
7030 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.น  าโมง 47.84 บันทึกผิด
7031 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.บ้านเด่ือ 34.80 บันทึกถกู
7032 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.บ้านว่าน 0.00 ยังไม่บันทึก
7033 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.โพนสา 35.29 บันทึกถกู
7034 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.หนองนาง 30.40 บันทึกถกู
7035 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 250.00 บันทึกผิด
7036 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.นาดี 355.21 บันทึกผิด
7037 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.วังหลวง 13.95 บันทึกถกู
7038 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
7039 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.อดุมพร 30.14 บันทึกถกู
7040 หนองคาย อ.โพธ์ิตาก อบต.ด่านศรีสุข 266.83 บันทึกผิด
7041 หนองคาย อ.โพธ์ิตาก อบต.โพธ์ิตาก 190.87 บันทึกผิด
7042 หนองคาย อ.โพธ์ิตาก อบต.โพนทอง 33.43 บันทึกถกู
7043 หนองคาย อ.โพนพสัิย เทศบาลต าบลโพนพสัิย 37.69 บันทึกถกู
7044 หนองคาย อ.โพนพสัิย เทศบาลต าบลสร้างนางขาว 39.08 บันทึกถกู
7045 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.กดุบง 35.10 บันทึกถกู
7046 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.จุมพล 35.50 บันทึกถกู
7047 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.ชมุชา้ง 137.98 บันทึกผิด
7048 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.เซิม 28.91 บันทึกถกู
7049 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.ทุ่งหลวง 34.22 บันทึกถกู
7050 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.นาหนัง 100.00 บันทึกผิด
7051 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.บ้านผือ 26.83 บันทึกถกู
7052 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.บ้านโพธ์ิ 26.46 บันทึกถกู
7053 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.วัดหลวง 33.71 บันทึกถกู
7054 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.เหล่าต่างค า 30.71 บันทึกถกู
7055 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลกวนวัน 65.06 บันทึกผิด
7056 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลบ้านเด่ือ 33.62 บันทึกถกู
7057 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลปะโค 28.38 บันทึกถกู
7058 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลโพธ์ิชัย 33.94 บันทึกถกู
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7059 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลวัดธาตุ 28.19 บันทึกถกู
7060 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเวียงคุก 32.95 บันทึกถกู
7061 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 34.74 บันทึกถกู
7062 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลหาดค า 36.17 บันทึกถกู
7063 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 250.00 บันทึกผิด
7064 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบจ.หนองคาย 0.00 ยังไม่บันทึก
7065 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.ค่ายบกหวาน 27.35 บันทึกถกู
7066 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.พระธาตุบังพวน 28.95 บันทึกถกู
7067 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.โพนสว่าง 39.59 บันทึกถกู
7068 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.เมืองหมี 37.94 บันทึกถกู
7069 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.สีกาย 32.94 บันทึกถกู
7070 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.หนองกอมเกาะ 39.70 บันทึกถกู
7071 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.หินโงม 32.69 บันทึกถกู
7072 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ 27.19 บันทึกถกู
7073 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.บ้านต้อน 34.67 บันทึกถกู
7074 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห ์ 30.49 บันทึกถกู
7075 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.โพนแพง 36.70 บันทึกถกู
7076 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี 34.61 บันทึกถกู
7077 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 35.83 บันทึกถกู
7078 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปลาปาก 36.16 บันทึกถกู
7079 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ อบต.บ้านหม้อ 190.25 บันทึกผิด
7080 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ อบต.พระพทุธบาท 31.16 บันทึกถกู
7081 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ อบต.พานพร้าว 53.24 บันทึกผิด
7082 หนองคาย อ.สระใคร อบต.คอกชา้ง 32.47 บันทึกถกู
7083 หนองคาย อ.สระใคร อบต.บ้านฝาง 25.86 บันทึกถกู
7084 หนองคาย อ.สระใคร อบต.สระใคร 40.35 บันทึกผิด
7085 หนองคาย อ.สังคม เทศบาลต าบลสังคม 37.29 บันทึกถกู
7086 หนองคาย อ.สังคม อบต.แกง้ไก ่ 26.62 บันทึกถกู
7087 หนองคาย อ.สังคม อบต.นางิ ว 0.00 ยังไม่บันทึก
7088 หนองคาย อ.สังคม อบต.บ้านม่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
7089 หนองคาย อ.สังคม อบต.ผาตั ง 241.35 บันทึกผิด
7090 หนองคาย อ.สังคม อบต.สังคม 28.78 บันทึกถกู
7091 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลกดุดินจี่ 157.44 บันทึกผิด
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7092 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลเกา่กลอย 214.07 บันทึกผิด
7093 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลนากลาง 173.60 บันทึกผิด
7094 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 140.11 บันทึกผิด
7095 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลฝ่ังแดง 46.59 บันทึกผิด
7096 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.กดุแห่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7097 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.ดงสวรรค์ 144.67 บันทึกผิด
7098 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.ด่านชา้ง 28.79 บันทึกถกู
7099 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.โนนเมือง 0.00 ยังไม่บันทึก
7100 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.อทุัยสวรรค์ 162.04 บันทึกผิด
7101 หนองบัวล าภู อ.นาวัง เทศบาลต าบลนาเหล่า 245.55 บันทึกผิด
7102 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.เทพคีรี 38.91 บันทึกถกู
7103 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.นาแก 178.32 บันทึกผิด
7104 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.นาเหล่า 39.85 บันทึกถกู
7105 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.วังทอง 161.76 บันทึกผิด
7106 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.วังปลาป้อม 29.31 บันทึกถกู
7107 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลกดุดู่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7108 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลโนนสัง 0.00 ยังไม่บันทึก
7109 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลบา้นค้อ 0.00 ยังไม่บันทึก
7110 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลหนองเรือ 160.06 บันทึกผิด
7111 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.กดุดู่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7112 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.โคกม่วง 191.87 บันทึกผิด
7113 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.โคกใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7114 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.นิคมพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
7115 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.โนนเมือง 44.19 บันทึกผิด
7116 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.บ้านถิน่ 188.78 บันทึกผิด
7117 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.ปางกู ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7118 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนาค าไฮ 176.04 บันทึกผิด
7119 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนามะเฟอืง 290.79 บันทึกผิด
7120 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลต าบลหัวนา 152.05 บันทึกผิด
7121 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลเมืองหนองบวัล าภู 309.99 บันทึกผิด
7122 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบจ.หนองบัวล าภู 316.55 บันทึกผิด
7123 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.กดุจิก 0.00 ยังไม่บันทึก
7124 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.นาค าไฮ 39.70 บันทึกถกู
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7125 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.นามะเฟอืง 180.24 บันทึกผิด
7126 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.โนนขมิ น 67,744,455.04 บันทึกผิด
7127 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.โนนทัน 139.36 บันทึกผิด
7128 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.บ้านขาม 179.03 บันทึกผิด
7129 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.บ้านพร้าว 15.05 บันทึกถกู
7130 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.ป่าไม้งาม 0.00 ยังไม่บันทึก
7131 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองบัว 182.84 บันทึกผิด
7132 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองภัยศูนย์ 328.84 บันทึกผิด
7133 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองสวรรค์ 224.05 บันทึกผิด
7134 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองหว้า 188.46 บันทึกผิด
7135 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.หัวนา 166.86 บันทึกผิด
7136 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลจอมทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7137 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด 167.85 บันทึกผิด
7138 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 31.47 บันทึกถกู
7139 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลยางหล่อ 139.15 บันทึกผิด
7140 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลหนองแก 125.11 บันทึกผิด
7141 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.กดุสะเทียน 31.98 บันทึกถกู
7142 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง 227.65 บันทึกผิด
7143 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.นากอก 261.47 บันทึกผิด
7144 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.โนนม่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
7145 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.เมืองใหม่ 2,283.33 บันทึกผิด
7146 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง 0.00 ยังไม่บันทึก
7147 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.หนองกงุแกว้ 23.93 บันทึกถกู
7148 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.หนองบัวใต้ 0.00 ยังไม่บันทึก
7149 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.หันนางาม 171.52 บันทึกผิด
7150 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาด่าน 154.28 บันทึกผิด
7151 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาดี 162.77 บันทึกผิด
7152 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบ้านโคก 39.48 บันทึกถกู
7153 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบุญทัน 332.48 บันทึกผิด
7154 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา 0.00 ยังไม่บันทึก
7155 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.กดุผึ ง 35.86 บันทึกถกู
7156 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ 0.00 ยังไม่บันทึก
7157 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.นาสี 0.00 ยังไม่บันทึก
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7158 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.บ้านโคก 0.00 ยังไม่บันทึก
7159 อา่งทอง อ.ไชโย เทศบาลต าบลเกษไชโย 38.78 บันทึกถกู
7160 อา่งทอง อ.ไชโย เทศบาลต าบลไชโย 36.62 บันทึกถกู
7161 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.ชยัฤทธ์ิ 1.23 บันทึกผิด
7162 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.เทวราช 0.00 ยังไม่บันทึก
7163 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.ราชสถติย์ 0.00 ยังไม่บันทึก
7164 อา่งทอง อ.ป่าโมก เทศบาลต าบลป่าโมก 17.34 บันทึกถกู
7165 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.นรสิงห์ 27.67 บันทึกถกู
7166 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.บางเสด็จ 206.20 บันทึกผิด
7167 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.โผงเผง 0.00 ยังไม่บันทึก
7168 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.โรงชา้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
7169 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.สายทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7170 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.เอกราช 0.00 ยังไม่บันทึก
7171 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลโคกพุทรา 29.82 บันทึกถกู
7172 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลทางพระ 1,843.30 บันทึกผิด
7173 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7174 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลม่วงคัน 0.00 ยังไม่บันทึก
7175 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลร ามะสัก 437.60 บันทึกผิด
7176 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.ค าหยาด 265.36 บันทึกผิด
7177 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.บางเจ้าฉา่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7178 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.บางพลับ 30.50 บันทึกถกู
7179 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.บางระก า 0.00 ยังไม่บันทึก
7180 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.ยางชา้ย 34.96 บันทึกถกู
7181 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.หนองแม่ไก ่ 33.39 บันทึกถกู
7182 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.องครักษ ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
7183 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.อา่งแกว้ 283.15 บันทึกผิด
7184 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.อนิทประมูล 0.00 ยังไม่บันทึก
7185 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง เทศบาลต าบลโพสะ 100.00 บันทึกผิด
7186 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง เทศบาลต าบลศาลาแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
7187 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7188 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบจ.อา่งทอง 440.46 บันทึกผิด
7189 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.คลองวัว 93.13 บันทึกผิด
7190 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.จ าป่าหล่อ 36.52 บันทึกถกู
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7191 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.ตลาดกรวด 0.00 ยังไม่บันทึก
7192 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.บ้านแห 192.37 บันทึกผิด
7193 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.บ้านอฐิ 37.25 บันทึกถกู
7194 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.ป่างิ ว 39.66 บันทึกถกู
7195 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.ย่านซ่ือ 36.97 บันทึกถกู
7196 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.หัวไผ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7197 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลท่าช้าง 0.00 ยังไม่บันทึก
7198 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลบางจัก 0.00 ยังไม่บันทึก
7199 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 0.00 ยังไม่บันทึก
7200 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลม่วงเตี ย 29.80 บันทึกถกู
7201 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 31.01 บันทึกถกู
7202 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลสาวร้องไห้ 33.97 บันทึกถกู
7203 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลหว้ยคันแหลน 39.95 บันทึกถกู
7204 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.คลองขนาก 0.00 ยังไม่บันทึก
7205 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ตลาดใหม่ 97.89 บันทึกผิด
7206 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.บางจัก 32.90 บันทึกถกู
7207 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ไผ่จ าศีล 0.00 ยังไม่บันทึก
7208 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ไผ่วง 48,134,153.49 บันทึกผิด
7209 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ย่ีล้น 0.00 ยังไม่บันทึก
7210 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ศาลเจา้โรงทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7211 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.หลักแกว้ 32.91 บันทึกถกู
7212 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.หัวตะพาน 34.87 บันทึกถกู
7213 อา่งทอง อ.สามโก ้ เทศบาลต าบลสามโก ้ 0.00 ยังไม่บันทึก
7214 อา่งทอง อ.สามโก ้ อบต.โพธ์ิม่วงพนัธ์ 31.65 บันทึกถกู
7215 อา่งทอง อ.สามโก ้ อบต.อบทม 207.95 บันทึกผิด
7216 อา่งทอง อ.แสวงหา เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7217 อา่งทอง อ.แสวงหา เทศบาลต าบลแสวงหา 34.57 บันทึกถกู
7218 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.จ าลอง 93.85 บันทึกผิด
7219 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.บ้านพราน 33.50 บันทึกถกู
7220 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.วังน  าเย็น 1.11 บันทึกผิด
7221 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.ศรีพราน 0.00 ยังไม่บันทึก
7222 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.สีบัวทอง 29.63 บันทึกถกู
7223 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.ห้วยไผ่ 233.59 บันทึกผิด
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7224 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน เทศบาลต าบลโคกกง่ 29.32 บันทึกถกู
7225 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน เทศบาลต าบลชานุมาน 36.79 บันทึกถกู
7226 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.ค าเขือ่นแกว้ 454.38 บันทึกผิด
7227 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.โคกสาร 29.97 บันทึกถกู
7228 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.ชานุมาน 0.00 ยังไม่บันทึก
7229 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.ป่ากอ่ 28.48 บันทึกถกู
7230 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลนาป่าแซง 80.64 บันทึกผิด
7231 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลปทมุราชวงศา 33.72 บันทึกถกู
7232 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลหนองข่า 298.21 บันทึกผิด
7233 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลห้วย 23.23 บันทึกถกู
7234 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.ค าโพน 27.17 บันทึกถกู
7235 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.นาหว้า 34.26 บันทึกถกู
7236 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.โนนงาม 38.04 บันทึกถกู
7237 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.ลือ 35.64 บันทึกถกู
7238 อ านาจเจริญ อ.พนา เทศบาลต าบลพนา 29.42 บันทึกถกู
7239 อ านาจเจริญ อ.พนา เทศบาลต าบลพระเหลา 32.00 บันทึกถกู
7240 อ านาจเจริญ อ.พนา อบต.จานลาน 3.40 บันทึกผิด
7241 อ านาจเจริญ อ.พนา อบต.พนา 37.68 บันทึกถกู
7242 อ านาจเจริญ อ.พนา อบต.ไม้กลอน 35.92 บันทึกถกู
7243 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลไกค่ า 40.00 บันทึกถกู
7244 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนายม 35.61 บันทึกถกู
7245 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาวัง 33.04 บันทึกถกู
7246 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาหมอม้า 0.00 ยังไม่บันทึก
7247 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลน  าปลีก 33.39 บันทึกถกู
7248 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 27.35 บันทึกถกู
7249 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบจ.อ านาจเจริญ 338.16 บันทึกผิด
7250 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.กดุปลาดุก 31.35 บันทึกถกู
7251 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.คึมใหญ่ 211.48 บันทึกผิด
7252 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.ดอนเมย 782.42 บันทึกผิด
7253 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาจิก 38.03 บันทึกถกู
7254 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาแต้ 28.78 บันทึกถกู
7255 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาผือ 33.04 บันทึกถกู
7256 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.น  าปลีก 0.00 ยังไม่บันทึก
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7257 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนโพธ์ิ 35.44 บันทึกถกู
7258 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนหนามแทง่ 32.42 บันทึกถกู
7259 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.บุ่ง 36.68 บันทึกถกู
7260 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.ปลาค้าว 26.91 บันทึกถกู
7261 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.สร้างนกทา 25.49 บันทึกถกู
7262 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.หนองมะแซว 29,752,337.63 บันทึกผิด
7263 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.ห้วยไร่ 38.86 บันทึกถกู
7264 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.เหล่าพรวน 36.36 บันทึกถกู
7265 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลโคกกลาง 199.61 บันทึกผิด
7266 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลดงมะยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
7267 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลเปือย 36.58 บันทึกถกู
7268 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลสามหนอง 32.46 บันทึกถกู
7269 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลอ านาจ 226.57 บันทึกผิด
7270 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ อบต.ดงบัง 27.19 บันทึกถกู
7271 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ อบต.แมด 0.00 ยังไม่บันทึก
7272 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ อบต.ไร่ข ี 33.04 บันทึกถกู
7273 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม เทศบาลต าบลสิริเสนางค์ 32.88 บันทึกถกู
7274 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม เทศบาลต าบลเสนางคนิคม 36.96 บันทึกถกู
7275 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.นาเวียง 19.89 บันทึกถกู
7276 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.โพนทอง 28.59 บันทึกถกู
7277 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.ไร่สีสุก 35.99 บันทึกถกู
7278 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี 31.58 บันทึกถกู
7279 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ 31.58 บันทึกถกู
7280 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ 31.66 บันทึกถกู
7281 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ 28.68 บันทึกถกู
7282 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลต าบลหัวตะพาน 31.57 บันทึกถกู
7283 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.ค าพระ 35.16 บันทึกถกู
7284 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.จิกดู่ 27.29 บันทึกถกู
7285 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.โพนเมืองน้อย 33.08 บันทึกถกู
7286 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.สร้างถอ่น้อย 30.17 บันทึกถกู
7287 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.หนองแกว้ 38.06 บันทึกถกู
7288 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลกดุจบั 29.92 บันทึกถกู
7289 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลเชียงเพง็ 36.03 บันทึกถกู
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7290 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลตาลเลียน 37.02 บันทึกถกู
7291 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลปะโค 29.07 บันทึกถกู
7292 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลเมืองเพยี 36.89 บันทึกถกู
7293 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลยางชุม 37.09 บันทึกถกู
7294 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลสร้างก่อ 31.93 บันทึกถกู
7295 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.กดุจับ 33.82 บันทึกถกู
7296 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.ขอนยูง 29.81 บันทึกถกู
7297 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.ตานเลียน 47.50 บันทึกผิด
7298 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.สร้างกอ่ 33.33 บันทึกถกู
7299 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลกงพานพนัดอน 33.78 บันทึกถกู
7300 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลกมุภวาป ี 36.41 บันทึกถกู
7301 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลเชียงแหว 34.38 บันทึกถกู
7302 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลแชแล 39.08 บันทึกถกู
7303 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลปะโค 38.65 บันทึกถกู
7304 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลพนัดอน 31.80 บันทึกถกู
7305 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลเวียงค า 35.66 บันทึกถกู
7306 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลหนองหว้า 0.00 ยังไม่บันทึก
7307 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลหว้ยเกิ ง 36.51 บันทึกถกู
7308 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.กมุภวาปี 38.24 บันทึกถกู
7309 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.ตูมใต้ 100.00 บันทึกผิด
7310 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.ท่าล่ี 29.37 บันทึกถกู
7311 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.ผาสุก 36.45 บันทึกถกู
7312 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.สีออ 34.43 บันทึกถกู
7313 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.เสอเพลอ 38.65 บันทึกถกู
7314 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ เทศบาลต าบลกูแ่กว้ 38.83 บันทึกถกู
7315 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ เทศบาลต าบลคอนสาย 37.81 บันทึกถกู
7316 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ อบต.ค้อใหญ่ 32.24 บันทึกถกู
7317 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ อบต.โนนทองอินทร์ 32.72 บันทึกถกู
7318 อดุรธานี อ.ไชยวาน เทศบาลต าบลไชยวาน 28.83 บันทึกถกู
7319 อดุรธานี อ.ไชยวาน เทศบาลต าบลโพนสูง 34.61 บันทึกถกู
7320 อดุรธานี อ.ไชยวาน เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม 24.79 บันทึกถกู
7321 อดุรธานี อ.ไชยวาน อบต.ค าเลาะ 22.14 บันทึกถกู
7322 อดุรธานี อ.ไชยวาน อบต.หนองหลัก 38.97 บันทึกถกู
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7323 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน เทศบาลต าบลทุ่งฝน 31.92 บันทึกถกู
7324 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ 30.71 บันทึกถกู
7325 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน อบต.ทุ่งฝน 36.09 บันทึกถกู
7326 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน อบต.นาชมุแสง 32.20 บันทึกถกู
7327 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน อบต.นาทม 100.00 บันทึกผิด
7328 อดุรธานี อ.นายูง เทศบาลต าบลนายูง 100.00 บันทึกผิด
7329 อดุรธานี อ.นายูง เทศบาลต าบลโนนทอง 37.62 บันทึกถกู
7330 อดุรธานี อ.นายูง อบต.นาแค 38.00 บันทึกถกู
7331 อดุรธานี อ.นายูง อบต.บ้านกอ้ง 38.31 บันทึกถกู
7332 อดุรธานี อ.น  าโสม เทศบาลต าบลนางัว 33.82 บันทึกถกู
7333 อดุรธานี อ.น  าโสม เทศบาลต าบลน  าโสม 33.25 บันทึกถกู
7334 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.นางัว 34.81 บันทึกถกู
7335 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.น  าโสม 32.40 บันทึกถกู
7336 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.บ้านหยวก 84.90 บันทึกผิด
7337 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.ศรีส าราญ 32.34 บันทึกถกู
7338 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.สามัคคี 35.10 บันทึกถกู
7339 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.โสมเย่ียม 152.81 บันทึกผิด
7340 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.หนองแวง 29.42 บันทึกถกู
7341 อดุรธานี อ.โนนสะอาด เทศบาลต าบลโนนสะอาด 32.26 บันทึกถกู
7342 อดุรธานี อ.โนนสะอาด เทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด 34.85 บันทึกถกู
7343 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.โคกกลาง 37.13 บันทึกถกู
7344 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.ทมนางาม 31.04 บันทึกถกู
7345 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.บุ่งแกว้ 30.68 บันทึกถกู
7346 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.โพธ์ิศรีส าราญ 31.79 บันทึกถกู
7347 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.หนองกงุศรี 91.39 บันทึกผิด
7348 อดุรธานี อ.บ้านดุง เทศบาลเมืองบา้นดุง 33.15 บันทึกถกู
7349 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.ดงเย็น 33.30 บันทึกถกู
7350 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.ถอ่นนาลับ 34.65 บันทึกถกู
7351 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.นาค า 25.36 บันทึกถกู
7352 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.นาไหม 25.13 บันทึกถกู
7353 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านจันทน์ 16.69 บันทึกถกู
7354 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านชยั 27.24 บันทึกถกู
7355 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านดุง 24.30 บันทึกถกู
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7356 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านตาด 32.53 บันทึกถกู
7357 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านม่วง 34.96 บันทึกถกู
7358 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.โพนสูง 27.32 บันทึกถกู
7359 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.วังทอง 31.16 บันทึกถกู
7360 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.ออ้มกอ 27.77 บันทึกถกู
7361 อดุรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลต าบลกลางใหญ่ 29.66 บันทึกถกู
7362 อดุรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลต าบลค าบง 31.80 บันทึกถกู
7363 อดุรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลต าบลบา้นผือ 32.68 บันทึกถกู
7364 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.ขา้วสาร 32.70 บันทึกถกู
7365 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.เขอืน  า 449.72 บันทึกผิด
7366 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.ค าด้วง 29.85 บันทึกถกู
7367 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.จ าปาโมง 30.59 บันทึกถกู
7368 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.โนนทอง 28.30 บันทึกถกู
7369 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.บ้านค้อ 25.15 บันทึกถกู
7370 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.บ้านผือ 37.76 บันทึกถกู
7371 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.เมืองพาน 29.81 บันทึกถกู
7372 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.หนองแวง 35.15 บันทึกถกู
7373 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.หนองหัวคู 30.84 บันทึกถกู
7374 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.หายโศก 22.98 บันทึกถกู
7375 อดุรธานี อ.ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.นาม่วง 25.38 บันทึกถกู
7376 อดุรธานี อ.ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.ห้วยสามพาด 36.08 บันทึกถกู
7377 อดุรธานี อ.ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.อุม่จาน 33.06 บันทึกถกู
7378 อดุรธานี อ.พบิูลย์รักษ ์ อบต.ดอนกลอย 0.00 ยังไม่บันทึก
7379 อดุรธานี อ.พบิูลย์รักษ ์ อบต.นาทราย 36.25 บันทึกถกู
7380 อดุรธานี อ.พบิูลย์รักษ ์ อบต.บ้านแดง 34.12 บันทึกถกู
7381 อดุรธานี อ.เพญ็ เทศบาลต าบลบ้านธาตุ 30.92 บันทึกถกู
7382 อดุรธานี อ.เพญ็ เทศบาลต าบลเพญ็ 39.37 บันทึกถกู
7383 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.โคกกลาง 24.51 บันทึกถกู
7384 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.จอมศรี 0.00 ยังไม่บันทึก
7385 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.เชยีงหวาง 25.80 บันทึกถกู
7386 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.เตาไห 34.50 บันทึกถกู
7387 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.นาบัว 32.78 บันทึกถกู
7388 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.นาพู่ 35.57 บันทึกถกู
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7389 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.บ้านเหล่า 32.66 บันทึกถกู
7390 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.เพญ็ 38.78 บันทึกถกู
7391 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.สร้างแป้น 38.92 บันทึกถกู
7392 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.สุมเส้า 33.48 บันทึกถกู
7393 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลนาขา่ 36.75 บันทึกถกู
7394 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห ์ 37.41 บันทึกถกู
7395 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลบ้านจั่น 32.54 บันทึกถกู
7396 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลบา้นตาด 34.21 บันทึกถกู
7397 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง 50.63 บันทึกผิด
7398 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลหนองบวั 23.51 บันทึกถกู
7399 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลหนองไผ่ 41.37 บันทึกผิด
7400 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลนครอดุรธานี 24.63 บันทึกถกู
7401 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-น  าค า 36.39 บันทึกถกู
7402 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง 34.84 บันทึกถกู
7403 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบจ.อดุรธานี 15.23 บันทึกถกู
7404 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.กดุสระ 36.52 บันทึกถกู
7405 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.โคกสะอาด 32.28 บันทึกถกู
7406 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.เชยีงพณิ 34.51 บันทึกถกู
7407 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.เชยีงยืน 26.42 บันทึกถกู
7408 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นากว้าง 29.25 บันทึกถกู
7409 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นาขา่ 35.03 บันทึกถกู
7410 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นาดี 38.91 บันทึกถกู
7411 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นิคมสงเคราะห ์ 32.60 บันทึกถกู
7412 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.โนนสูง 33.46 บันทึกถกู
7413 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.บ้านขาว 35.12 บันทึกถกู
7414 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.บ้านจั่น 39.60 บันทึกถกู
7415 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.สามพร้าว 27.06 บันทึกถกู
7416 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.หนองนาค า 33.00 บันทึกถกู
7417 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.หนองไฮ 30.05 บันทึกถกู
7418 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.หมูม่น 39.75 บันทึกถกู
7419 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลบะยาว 32.28 บันทึกถกู
7420 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลผาสุก 36.19 บันทึกถกู
7421 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลล าพนัชาด 36.40 บันทึกถกู
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7422 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลวังสามหมอ 37.16 บันทึกถกู
7423 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 33.33 บันทึกถกู
7424 อดุรธานี อ.วังสามหมอ อบต.ค าโคกสูง 27.19 บันทึกถกู
7425 อดุรธานี อ.วังสามหมอ อบต.หนองกงุทับม้า 31.39 บันทึกถกู
7426 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลจ าปี 32.09 บันทึกถกู
7427 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง 37.24 บันทึกถกู
7428 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลศรีธาตุ 36.12 บันทึกถกู
7429 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลหัวนาค า 39.62 บันทึกถกู
7430 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.ตาดทอง 27.64 บันทึกถกู
7431 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.นายูง 31.10 บันทึกถกู
7432 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.ศรีธาตุ 28.24 บันทึกถกู
7433 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขยีน 28.17 บันทึกถกู
7434 อดุรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลต าบลบ้านโคก 30.69 บันทึกถกู
7435 อดุรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลต าบลบา้นยวด 26.90 บันทึกถกู
7436 อดุรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลต าบลสร้างคอม 31.95 บันทึกถกู
7437 อดุรธานี อ.สร้างคอม อบต.เชยีงดา 34.26 บันทึกถกู
7438 อดุรธานี อ.สร้างคอม อบต.นาสะอาด 33.97 บันทึกถกู
7439 อดุรธานี อ.สร้างคอม อบต.บ้านหินโงม 26.70 บันทึกถกู
7440 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 18.97 บันทึกถกู
7441 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลโนนหวาย 47.13 บันทึกผิด
7442 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลภูผาแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
7443 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองบัวบาน 29.55 บันทึกถกู
7444 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองวัวซอ 34.30 บันทึกถกู
7445 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลอบูมุง 28.35 บันทึกถกู
7446 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.น  าพน่ 26.64 บันทึกถกู
7447 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หนองออ้ 0.00 ยังไม่บันทึก
7448 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หมากหญ้า 35.47 บันทึกถกู
7449 อดุรธานี อ.หนองแสง เทศบาลต าบลนาดี 38.66 บันทึกถกู
7450 อดุรธานี อ.หนองแสง เทศบาลต าบลแสงสว่าง 36.23 บันทึกถกู
7451 อดุรธานี อ.หนองแสง อบต.ทับกงุ 33.61 บันทึกถกู
7452 อดุรธานี อ.หนองแสง อบต.แสงสว่าง 34.92 บันทึกถกู
7453 อดุรธานี อ.หนองแสง อบต.หนองแสง 35.21 บันทึกถกู
7454 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลโคกสูง 32.32 บันทึกถกู
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7455 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลบา้นเชียง 35.87 บันทึกถกู
7456 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลผักตบ 34.00 บันทึกถกู
7457 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลหนองไผ่ 31.64 บันทึกถกู
7458 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลหนองเม็ก 34.01 บันทึกถกู
7459 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลหนองหาน 34.36 บันทึกถกู
7460 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.ดอนหายโศก 34.71 บันทึกถกู
7461 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.บ้านเชยีง 34.13 บันทึกถกู
7462 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.บ้านยา 33.13 บันทึกถกู
7463 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.พงังู 30.48 บันทึกถกู
7464 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.โพนงาม 29.84 บันทึกถกู
7465 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.สร้อยพร้าว 22.09 บันทึกถกู
7466 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.สะแบง 36.36 บันทึกถกู
7467 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.หนองสระปลา 33.61 บันทึกถกู
7468 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.หนองหาน 36.51 บันทึกถกู
7469 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน เทศบาลต าบลตรอน 37.83 บันทึกถกู
7470 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน เทศบาลต าบลบา้นแกง่ 39.32 บันทึกถกู
7471 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.ขอ่ยสูง 31.94 บันทึกถกู
7472 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.น  าอา่ง 35.53 บันทึกถกู
7473 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.บ้านแกง่ 35.19 บันทึกถกู
7474 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.วังแดง 32.79 บันทึกถกู
7475 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.หาดสองแคว 36.87 บันทึกถกู
7476 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั เทศบาลต าบลทองแสนขัน 40.47 บันทึกผิด
7477 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.น  าพี  27.75 บันทึกถกู
7478 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.บ่อทอง 34.92 บันทึกถกู
7479 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.ป่าคาย 29.02 บันทึกถกู
7480 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.ผักขวง 23.13 บันทึกถกู
7481 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา เทศบาลต าบลจริม 27.64 บันทึกถกู
7482 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา เทศบาลต าบลทา่ปลา 32.29 บันทึกถกู
7483 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา เทศบาลต าบลร่วมจติ 27.12 บันทึกถกู
7484 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ท่าปลา 37.10 บันทึกถกู
7485 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ท่าแฝก 34.19 บันทึกถกู
7486 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.นางพญา 0.00 ยังไม่บันทึก
7487 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.น  าหมัน 22.47 บันทึกถกู
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7488 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ผาเลือด 36.53 บันทึกถกู
7489 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ร่วมจิต 29.81 บันทึกถกู
7490 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.หาดล้า 35.10 บันทึกถกู
7491 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด เทศบาลต าบลน  าปาด 39.17 บันทึกถกู
7492 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.เด่นเหล็ก 34.18 บันทึกถกู
7493 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.น  าไคร้ 28.72 บันทึกถกู
7494 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.น  าไผ่ 31.89 บันทึกถกู
7495 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.บ้านฝาย 36.64 บันทึกถกู
7496 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.แสนตอ 37.92 บันทึกถกู
7497 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.ห้วยมุน่ 26.20 บันทึกถกู
7498 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก เทศบาลต าบลบ้านโคก 35.74 บันทึกถกู
7499 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก อบต.นาขมุ 33.32 บันทึกถกู
7500 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก อบต.บ่อเบี ย 25.46 บันทึกถกู
7501 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก อบต.ม่วงเจ็ดต้น 29.71 บันทึกถกู
7502 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั เทศบาลต าบลท่าสัก 37.42 บันทึกถกู
7503 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั เทศบาลต าบลในเมือง 33.57 บันทึกถกู
7504 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.คอรุม 33.33 บันทึกถกู
7505 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ท่ามะเฟอืง 32.09 บันทึกถกู
7506 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ท่าสัก 0.00 ยังไม่บันทึก
7507 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.นายาง 20.40 บันทึกถกู
7508 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.นาอนิ 33.86 บันทึกถกู
7509 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ในเมือง 36.20 บันทึกถกู
7510 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.บ้านโคน 31.81 บันทึกถกู
7511 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.บ้านดารา 29.62 บันทึกถกู
7512 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.บ้านหม้อ 25.19 บันทึกถกู
7513 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.พญาแมน 37.42 บันทึกถกู
7514 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ไร่ออ้ย 31.22 บันทึกถกู
7515 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า เทศบาลต าบลฟากทา่ 38.02 บันทึกถกู
7516 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.บ้านเสี ยว 37.77 บันทึกถกู
7517 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.ฟากท่า 37.14 บันทึกถกู
7518 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.สองคอน 39.45 บันทึกถกู
7519 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.สองห้อง 35.83 บันทึกถกู
7520 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา 28.08 บันทึกถกู
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7521 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลงิ วงาม 31.35 บันทึกถกู
7522 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลท่าเสา 39.38 บันทึกถกู
7523 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลน  าริด 36.62 บันทึกถกู
7524 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลบ้านเกาะ 35.03 บันทึกถกู
7525 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม 36.57 บันทึกถกู
7526 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลป่าเซ่า 33.36 บันทึกถกู
7527 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลผาจกุ 39.69 บันทึกถกู
7528 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลวังกะพี  27.24 บันทึกถกู
7529 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลหาดกรวด 39.39 บันทึกถกู
7530 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 16.99 บันทึกถกู
7531 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบจ.อตุรดิตถ ์ 24.35 บันทึกถกู
7532 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.ขนุฝาง 34.53 บันทึกถกู
7533 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.ถ  าฉลอง 32.49 บันทึกถกู
7534 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.บ้านด่าน 31.87 บันทึกถกู
7535 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.บ้านด่านนาขาม 29.82 บันทึกถกู
7536 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.วังดิน 32.21 บันทึกถกู
7537 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.แสนตอ 36.10 บันทึกถกู
7538 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.หาดงิ ว 32.32 บันทึกถกู
7539 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลทุ่งยั ง 28.16 บันทึกถกู
7540 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลพระเสด็จ 34.02 บันทึกถกู
7541 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 22.77 บันทึกถกู
7542 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลหวัดง 25.88 บันทึกถกู
7543 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ชยัจุมพล 33.48 บันทึกถกู
7544 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ด่านแม่ค ามัน 25.84 บันทึกถกู
7545 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.นานกกก 31.26 บันทึกถกู
7546 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ไผ่ล้อม 33.73 บันทึกถกู
7547 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ฝายหลวง 21.38 บันทึกถกู
7548 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.แม่พลู 31.52 บันทึกถกู
7549 อทุัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลต าบลตลุกดู่ 31.05 บันทึกถกู
7550 อทุัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลต าบลทัพทัน 31.24 บันทึกถกู
7551 อทุัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลต าบลหนองสระ 33.91 บันทึกถกู
7552 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.โคกหม้อ 30.10 บันทึกถกู
7553 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองกระทุ่ม 30.02 บันทึกถกู
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7554 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองกลางดง 36.63 บันทึกถกู
7555 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองยายดา 34.94 บันทึกถกู
7556 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ เทศบาลต าบลบ้านไร่ 27.91 บันทึกถกู
7557 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ เทศบาลต าบลเมืองการุ้ง 32.62 บันทึกถกู
7558 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.คอกควาย 24.85 บันทึกถกู
7559 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.เจ้าวัด 26.90 บันทึกถกู
7560 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.ทัพหลวง 23.88 บันทึกถกู
7561 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.บ้านบึง 27.87 บันทึกถกู
7562 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.บ้านไร่ 24.06 บันทึกถกู
7563 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน 27.66 บันทึกถกู
7564 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.เมืองการุ้ง 33.22 บันทึกถกู
7565 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.วังหิน 17.19 บันทึกถกู
7566 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หนองจอก 23.11 บันทึกถกู
7567 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หนองบ่มกล้วย 24.00 บันทึกถกู
7568 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.ห้วยแห้ง 33.35 บันทึกถกู
7569 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หูชา้ง 23.89 บันทึกถกู
7570 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี เทศบาลต าบลหาดทนง 28.68 บันทึกถกู
7571 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี เทศบาลเมืองอุทยัธานี 24.69 บันทึกถกู
7572 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบจ.อทุัยธานี 24.20 บันทึกถกู
7573 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.เกาะเทโพ 33.89 บันทึกถกู
7574 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.ดอนขวาง 28.14 บันทึกถกู
7575 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.ท่าซุง 36.38 บันทึกถกู
7576 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.น  าซึม 33.93 บันทึกถกู
7577 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.เนินแจง 39.22 บันทึกถกู
7578 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.สะแกกรัง 37.04 บันทึกถกู
7579 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.หนองแก 30.79 บันทึกถกู
7580 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.หนองไผ่แบน 29.63 บันทึกถกู
7581 อทุัยธานี อ.ลานสัก เทศบาลต าบลลานสัก 29.47 บันทึกถกู
7582 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ทุ่งนางาม 30.70 บันทึกถกู
7583 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.น  ารอบ 14.15 บันทึกถกู
7584 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ประดู่ยืน 23.39 บันทึกถกู
7585 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ป่าออ้ 12.28 บันทึกถกู
7586 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ระบ า 25.81 บันทึกถกู
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7587 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ลานสัก 19.02 บันทึกถกู
7588 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลพลวงสองนาง 24.63 บันทึกถกู
7589 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลสว่างแจง้สบายใจ 33.79 บันทึกถกู
7590 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลสว่างอารมณ์ 29.06 บันทึกถกู
7591 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.บ่อยาง 21.73 บันทึกถกู
7592 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.ไผ่เขยีว 24.02 บันทึกถกู
7593 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.หนองหลวง 30.51 บันทึกถกู
7594 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง เทศบาลต าบลหนองขาหย่าง 38.65 บันทึกถกู
7595 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.ดงขวาง 31.65 บันทึกถกู
7596 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.ท่าโพ 30.86 บันทึกถกู
7597 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หนองขาหย่าง 28.78 บันทึกถกู
7598 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หนองไผ่ 31.15 บันทึกถกู
7599 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หลุมเขา้ 33.97 บันทึกถกู
7600 อทุัยธานี อ.หนองฉาง เทศบาลต าบลเขาบางแกรก 29.88 บันทึกถกู
7601 อทุัยธานี อ.หนองฉาง เทศบาลต าบลหนองฉาง 38.69 บันทึกถกู
7602 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.เขากวางทอง 24.05 บันทึกถกู
7603 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.ทุ่งพง 31.65 บันทึกถกู
7604 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.ทุ่งโพ 26.79 บันทึกถกู
7605 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองฉาง 34.17 บันทึกถกู
7606 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองนางนวล 34.83 บันทึกถกู
7607 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองยาง 35.09 บันทึกถกู
7608 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองสรวง 17.58 บันทึกถกู
7609 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.อทุัยเกา่ 37.78 บันทึกถกู
7610 อทุัยธานี อ.ห้วยคต อบต.ทองหลาง 24.83 บันทึกถกู
7611 อทุัยธานี อ.ห้วยคต อบต.สุขฤทัย 27.77 บันทึกถกู
7612 อทุัยธานี อ.ห้วยคต อบต.ห้วยคต 28.95 บันทึกถกู
7613 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น เทศบาลต าบลกุดข้าวปุ้น 38.75 บันทึกถกู
7614 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.กาบิน 34.43 บันทึกถกู
7615 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.แกง่เค็ง 31.82 บันทึกถกู
7616 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.ขา้วปุ้น 39.02 บันทึกถกู
7617 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.โนนสวาง 32.02 บันทึกถกู
7618 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.หนองทันน  า 32.70 บันทึกถกู
7619 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลขามปอ้ม 34.57 บันทึกถกู
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7620 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลเขมราฐ 29.72 บันทึกถกู
7621 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลเทพวงศา 36.50 บันทึกถกู
7622 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองนกทา 39.22 บันทึกถกู
7623 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองผือ 38.48 บันทึกถกู
7624 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลหัวนา 34.18 บันทึกถกู
7625 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.แกง้เหนือ 36.73 บันทึกถกู
7626 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.เจียด 35.96 บันทึกถกู
7627 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.นาแวง 36.72 บันทึกถกู
7628 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.หนองสิม 31.89 บันทึกถกู
7629 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน เทศบาลต าบลเขือ่งใน 36.18 บันทึกถกู
7630 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน เทศบาลต าบลบา้นกอก 31.34 บันทึกถกู
7631 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน เทศบาลต าบลหว้ยเรือ 33.84 บันทึกถกู
7632 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.กลางใหญ่ 34.37 บันทึกถกู
7633 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.กอ่เอ ้ 37.80 บันทึกถกู
7634 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ค้อทอง 31.40 บันทึกถกู
7635 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ชทีวน 33.33 บันทึกถกู
7636 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.แดงหม้อ 36.62 บันทึกถกู
7637 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ท่าไห 30.10 บันทึกถกู
7638 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ธาตุน้อย 37.06 บันทึกถกู
7639 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.นาค าใหญ่ 27.00 บันทึกถกู
7640 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.โนนรัง 37.65 บันทึกถกู
7641 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.บ้านไทย 33.52 บันทึกถกู
7642 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ยางขี นก 37.76 บันทึกถกู
7643 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ศรีสุข 38.36 บันทึกถกู
7644 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.สร้างถอ่ 27.77 บันทึกถกู
7645 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.สหธาตุ 38.58 บันทึกถกู
7646 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.หนองเหล่า 29.00 บันทึกถกู
7647 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.หัวดอน 35.95 บันทึกถกู
7648 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 258.10 บันทึกผิด
7649 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.โขงเจียม 28.35 บันทึกถกู
7650 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.นาโพธ์ิกลาง 30.96 บันทึกถกู
7651 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.หนองแสงใหญ่ 31.61 บันทึกถกู
7652 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.ห้วยไผ่ 32.38 บันทึกถกู
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7653 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.ห้วยยาง 28.50 บันทึกถกู
7654 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.ค าไฮใหญ่ 39.69 บันทึกถกู
7655 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง 26.25 บันทึกถกู
7656 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.ท่าเมือง 39.83 บันทึกถกู
7657 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง 32.00 บันทึกถกู
7658 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลกุดประทาย 29.43 บันทึกถกู
7659 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลนาส่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
7660 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลบัวงาม 250.00 บันทึกผิด
7661 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลโพนงาม 27.19 บันทึกถกู
7662 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลเมืองเดชอุดม 35.95 บันทึกถกู
7663 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.กลาง 30.04 บันทึกถกู
7664 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.แกง้ 38.14 บันทึกถกู
7665 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ค าคร่ัง 35.11 บันทึกถกู
7666 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ตบหู 17.91 บันทึกถกู
7667 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ท่าโพธ์ิศรี 31.69 บันทึกถกู
7668 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ทุ่งเทิง 22.98 บันทึกถกู
7669 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.นากระแซง 26.31 บันทึกถกู
7670 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.นาเจริญ 27.47 บันทึกถกู
7671 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.นาส่วง 38.75 บันทึกถกู
7672 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.โนนสมบูรณ์ 35.94 บันทึกถกู
7673 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.บัวงาม 35.05 บันทึกถกู
7674 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ป่าโมง 35.12 บันทึกถกู
7675 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.เมืองเดช 26.91 บันทึกถกู
7676 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.สมสะอาด 31.59 บันทึกถกู
7677 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล เทศบาลต าบลตระการพืชผล 32.11 บันทึกถกู
7678 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.กระเดียน 37.43 บันทึกถกู
7679 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.กดุยาลวน 21.99 บันทึกถกู
7680 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.กศุกร 38.30 บันทึกถกู
7681 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.เกษม 0.00 ยังไม่บันทึก
7682 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ขามเปี้ย 36.36 บันทึกถกู
7683 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.คอนสาย 0.00 ยังไม่บันทึก
7684 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ค าเจริญ 42.96 บันทึกผิด
7685 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.โคกจาน 39.08 บันทึกถกู
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7686 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.เซเป็ด 32.46 บันทึกถกู
7687 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ตระการ 33.33 บันทึกถกู
7688 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ตากแดด 38.17 บันทึกถกู
7689 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ถ  าแข ้ 35.84 บันทึกถกู
7690 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ท่าหลวง 37.86 บันทึกถกู
7691 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.นาพนิ 38.45 บันทึกถกู
7692 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.นาสะไม 32.22 บันทึกถกู
7693 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.โนนกงุ 37.36 บันทึกถกู
7694 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.บ้านแดง 37.15 บันทึกถกู
7695 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.เป้า 29.57 บันทึกถกู
7696 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.สะพอื 36.55 บันทึกถกู
7697 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.หนองเต่า 39.90 บันทึกถกู
7698 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.หว้ยฝ้ายพัฒนา 38.42 บันทึกถกู
7699 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ไหล่ทุ่ง 36.82 บันทึกถกู
7700 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม เทศบาลต าบลตาลสุม 38.45 บันทึกถกู
7701 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.ค าหว้า 34.37 บันทึกถกู
7702 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.จิกเทิง 39.95 บันทึกถกู
7703 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.ตาลสุม 25.84 บันทึกถกู
7704 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.นาคาย 27.56 บันทึกถกู
7705 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.ส าโรง 34.54 บันทึกถกู
7706 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.หนองกงุ 33.60 บันทึกถกู
7707 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.กดุเรือ 38.70 บันทึกถกู
7708 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.โคกช าแระ 0.00 ยังไม่บันทึก
7709 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.นาเกษม 39.95 บันทึกถกู
7710 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.นาห่อม 31.24 บันทึกถกู
7711 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.หนองอม้ 31.04 บันทึกถกู
7712 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย เทศบาลต าบลนาจะหลวย 39.68 บันทึกถกู
7713 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย เทศบาลต าบลภูจองนายอย 27.35 บันทึกถกู
7714 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ 29.92 บันทึกถกู
7715 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โนนสวรรค์ 34.70 บันทึกถกู
7716 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.บ้านตูม 21.51 บันทึกถกู
7717 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์ 28.92 บันทึกถกู
7718 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง 27.20 บันทึกถกู
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7719 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.กองโพน 31.99 บันทึกถกู
7720 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.นาตาล 30.37 บันทึกถกู
7721 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.พะลาน 30.53 บันทึกถกู
7722 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.พงัเคน 38.99 บันทึกถกู
7723 อบุลราชธานี อ.นาเยีย เทศบาลต าบลนาจาน 34.50 บันทึกถกู
7724 อบุลราชธานี อ.นาเยีย เทศบาลต าบลนาเยีย 36.80 บันทึกถกู
7725 อบุลราชธานี อ.นาเยีย เทศบาลต าบลนาเรือง 37.71 บันทึกถกู
7726 อบุลราชธานี อ.นาเยีย อบต.นาดี 31.73 บันทึกถกู
7727 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ เทศบาลต าบลขี เหล็ก 29.08 บันทึกถกู
7728 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ เทศบาลต าบลตาเกา 29.18 บันทึกถกู
7729 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ อบต.โคกสะอาด 19.57 บันทึกถกู
7730 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ อบต.ไพบูลย์ 30.96 บันทึกถกู
7731 อบุลราชธานี อ.น  ายืน เทศบาลต าบลโซง 0.00 ยังไม่บันทึก
7732 อบุลราชธานี อ.น  ายืน เทศบาลต าบลน  ายืน 35.84 บันทึกถกู
7733 อบุลราชธานี อ.น  ายืน เทศบาลต าบลสีวิเชียร 34.41 บันทึกถกู
7734 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.เกา่ขาม 34.34 บันทึกถกู
7735 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.โดมประดิษฐ์ 25.04 บันทึกถกู
7736 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.บุเปือย 27.21 บันทึกถกู
7737 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.ยาง 40.85 บันทึกผิด
7738 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.ยางใหญ่ 32.39 บันทึกถกู
7739 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลต าบลคอแลน 37.52 บันทึกถกู
7740 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 39.82 บันทึกถกู
7741 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลต าบลบุณฑริก 36.98 บันทึกถกู
7742 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.โนนค้อ 25.61 บันทึกถกู
7743 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บัวงาม 39.83 บันทึกถกู
7744 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บ้านแมด 34.46 บันทึกถกู
7745 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.โพนงาม 32.08 บันทึกถกู
7746 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.หนองสะโน 21.78 บันทึกถกู
7747 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.ห้วยขา่ 23.64 บันทึกถกู
7748 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลกดุชมภู 32.10 บันทึกถกู
7749 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร 177.97 บันทึกผิด
7750 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธ์ิศรี 33.18 บันทึกถกู
7751 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลอ่างศิลา 44.19 บันทึกผิด
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7752 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพบิลูมังสาหาร 22.96 บันทึกถกู
7753 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ดอนจิก 4.32 บันทึกผิด
7754 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ทรายมูล 36.67 บันทึกถกู
7755 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.นาโพธ์ิ 27.34 บันทึกถกู
7756 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกลาง 28.55 บันทึกถกู
7757 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง 34.26 บันทึกถกู
7758 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม 32.70 บันทึกถกู
7759 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ระเว 31.87 บันทึกถกู
7760 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ไร่ใต้ 36.09 บันทึกถกู
7761 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.หนองบัวฮี 30.04 บันทึกถกู
7762 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.อา่งศิลา 34.34 บันทึกถกู
7763 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร 37.26 บันทึกถกู
7764 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.โพธ์ิไทร 22.50 บันทึกถกู
7765 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.ม่วงใหญ่ 31.42 บันทึกถกู
7766 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.สองคอน 31.41 บันทึกถกู
7767 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.สารภี 25.82 บันทึกถกู
7768 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.ส าโรง 28.40 บันทึกถกู
7769 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.เหล่างาม 39.03 บันทึกถกู
7770 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ เทศบาลต าบลม่วงสามสิบ 30.12 บันทึกถกู
7771 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ดุมใหญ่ 33.68 บันทึกถกู
7772 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.เตย 318.23 บันทึกผิด
7773 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.นาเลิง 28.59 บันทึกถกู
7774 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ไผ่ใหญ่ 37.12 บันทึกถกู
7775 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.โพนแพง 36.86 บันทึกถกู
7776 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 32.49 บันทึกถกู
7777 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ 35.38 บันทึกถกู
7778 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม 40.68 บันทึกผิด
7779 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองไขน่ก 37.03 บันทึกถกู
7780 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองชา้งใหญ่ 38.12 บันทึกถกู
7781 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองเมือง 29.65 บันทึกถกู
7782 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองเหล่า 31.70 บันทึกถกู
7783 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองฮาง 35.86 บันทึกถกู
7784 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.เหล่าบก 27.22 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

7785 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ 34.63 บันทึกถกู
7786 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลปทุม 37.90 บันทึกถกู
7787 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลอบุล 37.12 บันทึกถกู
7788 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอบุลราชธานี 0.00 ยังไม่บันทึก
7789 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม 35.01 บันทึกถกู
7790 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบจ.อบุลราชธานี 0.00 ยังไม่บันทึก
7791 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.กระโสบ 39.02 บันทึกถกู
7792 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.กดุลาด 26.59 บันทึกถกู
7793 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.ขี เหล็ก 38.15 บันทึกถกู
7794 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.ปะอาว 26.74 บันทึกถกู
7795 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.ไร่น้อย 40.94 บันทึกผิด
7796 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอน 33.84 บันทึกถกู
7797 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองบ่อ 33.84 บันทึกถกู
7798 อบุลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หัวเรือ 31.46 บันทึกถกู
7799 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลค าขวาง 36.57 บันทึกถกู
7800 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลค าน  าแซบ 36.93 บันทึกถกู
7801 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลธาตุ 37.17 บันทึกถกู
7802 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลบุ่งไหม 37.70 บันทึกถกู
7803 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 32.53 บันทึกถกู
7804 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลแสนสุข 22.28 บันทึกถกู
7805 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลหว้ยขะยุง 39.88 บันทึกถกู
7806 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลเมืองวารินช าราบ 19.15 บันทึกถกู
7807 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.คูเมือง 37.37 บันทึกถกู
7808 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.ท่าลาด 35.11 บันทึกถกู
7809 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.โนนผึ ง 37.30 บันทึกถกู
7810 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.โนนโหนน 38.98 บันทึกถกู
7811 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.บุ่งหวาย 34.21 บันทึกถกู
7812 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.โพธ์ิใหญ่ 34.64 บันทึกถกู
7813 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.สระสมิง 39.78 บันทึกถกู
7814 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.หนองกนิเพล 37.49 บันทึกถกู
7815 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.ห้วยขะยุง 35.81 บันทึกถกู
7816 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ เทศบาลต าบลศรีเมืองใหม่ 37.54 บันทึกถกู
7817 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.แกง้กอก 36.66 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

7818 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ค าไหล 32.34 บันทึกถกู
7819 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ดอนใหญ่ 38.88 บันทึกถกู
7820 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ตะบ่าย 36.58 บันทึกถกู
7821 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค า 18.24 บันทึกถกู
7822 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน 35.97 บันทึกถกู
7823 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย 36.74 บันทึกถกู
7824 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน 29.82 บันทึกถกู
7825 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.สงยาง 33.00 บันทึกถกู
7826 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแท่ง 33.33 บันทึกถกู
7827 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.เออืดใหญ่ 37.82 บันทึกถกู
7828 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลท่าช้าง 37.80 บันทึกถกู
7829 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลบุ่งมะแลง 33.48 บันทึกถกู
7830 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลสว่าง 40.00 บันทึกถกู
7831 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ อบต.แกง่โดม 32.36 บันทึกถกู
7832 อบุลราชธานี อ.ส าโรง เทศบาลต าบลส าโรง 37.97 บันทึกถกู
7833 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.ขามป้อม 30.36 บันทึกถกู
7834 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.ค้อน้อย 38.38 บันทึกถกู
7835 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โคกกอ่ง 32.31 บันทึกถกู
7836 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โคกสว่าง 32.63 บันทึกถกู
7837 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โนนกลาง 31.85 บันทึกถกู
7838 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โนนกาเล็น 33.00 บันทึกถกู
7839 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.บอน 37.40 บันทึกถกู
7840 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.หนองไฮ 36.11 บันทึกถกู
7841 อบุลราชธานี อ.สิรินธร เทศบาลต าบลช่องเม็ก 47.87 บันทึกผิด
7842 อบุลราชธานี อ.สิรินธร เทศบาลต าบลนคิมสร้างตนเองล าโดมนอ้ย 39.64 บันทึกถกู
7843 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.คันไร่ 26.35 บันทึกถกู
7844 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.ค าเขือ่นแกว้ 23.07 บันทึกถกู
7845 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.ชอ่งเม็ก 36.60 บันทึกถกู
7846 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.โนนกอ่ 28.39 บันทึกถกู
7847 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.ฝางค า 35.65 บันทึกถกู
7848 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ เทศบาลต าบลเหล่าเสือโกก้ 38.85 บันทึกถกู
7849 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ อบต.แพงใหญ่ 39.75 บันทึกถกู
7850 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ อบต.โพนเมือง 30.44 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

7851 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ อบต.หนองบก 36.35 บันทึกถกู



อปท.
ทัง้หมด บันทกึถูก บันทกึผิด ไม่บันทกึ

1 กระบี่ 62 58 3 1  
2 กาญจนบุรี 122 113 7 2
3 กาฬสินธ์ุ 151 70 46 35
4 ก าแพงเพชร 90 83 7 0
5 ขอนแกน่ 225 180 41 4
6 จันทบุรี 82 73 9
7 ฉะเชงิเทรา 109 87 22 0
8 ชลบุรี 98 42 31 25
9 ชยันาท 60 56 4
10 ชยัภูมิ 143 143 0 0
11 ชมุพร 79 32 41 6
12 เชยีงราย 144 103 37 4
13 เชยีงใหม่ 211 114 92 5
14 ตรัง 100 96 4 0
15 ตราด 44 10 32 2
16 ตาก 69 28 33 8
17 นครนายก 46 43 2 1
18 นครปฐม 117 65 47 5
19 นครพนม 104 103 1 0
20 นครราชสีมา 334 152 137 45
21 นครศรีธรรมราช 185 173 10 2
22 นครสวรรค์ 143 130 11 2
23 นนทบุรี 46 30 8 8
24 นราธิวาส 89 87 2 0
25 น่าน 100 99 0 1
26 บึงกาฬ 60 45 14 1
27 บุรีรัมย์ 209 135 35 39

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในระบบศูนยข้์อมูลบุคลากรทอ้งถ่ินแหง่ชาติ

ข้อมูล ณ วนัที ่21 พฤศจกิายน 2560 เวลา 16.00 น.

หมายเหตุที่ จงัหวดั
ผลด าเนินการ

สรปุผลการบันทกึข้อมูลค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรตามมาตรา 35 กรณตีามข้อ 1.1 



อปท.
ทัง้หมด บันทกึถูก บันทกึผิด ไม่บันทกึ หมายเหตุที่ จงัหวดั

ผลด าเนินการ

28 ปทุมธานี 65 59 4 2
29 ประจวบคีรีขนัธ์ 61 50 11 0
30 ปราจีนบุรี 70 29 24 17
31 ปัตตานี 114 98 12 4
32 พระนครศรีอยุธยา 158 94 47 17
33 พะเยา 72 72 0 0
34 พงังา 52 11 38 3
35 พทัลุง 74 72 2
36 พจิิตร 102 78 15 9
37 พษิณุโลก 103 99 3 1
38 เพชรบุรี 85 72 12 1
39 เพชรบูรณ์ 128 106 17 5
40 แพร่ 84 9 75 0
41 ภูเกต็ 19 19 0 0
42 มหาสารคาม 143 124 12 7
43 มุกดาหาร 55 55 0 0
44 แม่ฮ่องสอน 50 20 28 2
45 ยโสธร 88 57 26 5
46 ยะลา 64 47 13 4
47 ร้อยเอด็ 203 145 45 13
48 ระนอง 31 19 12 0
49 ระยอง 68 50 16 2
50 ราชบุรี 112 30 60 22
51 ลพบุรี 126 43 71 12
52 ล าปาง 104 36 61 7
53 ล าพนู 58 32 22 4
54 เลย 101 93 7 1
55 ศรีสะเกษ 217 112 72 33
56 สกลนคร 141 128 12 1
57 สงขลา 141 108 23 10
58 สตูล 42 32 8 2
59 สมุทรปราการ 49 28 12 9
60 สมุทรสงคราม 36 32 4 0



อปท.
ทัง้หมด บันทกึถูก บันทกึผิด ไม่บันทกึ หมายเหตุที่ จงัหวดั

ผลด าเนินการ

61 สมุทรสาคร 38 37 1 0
62 สระแกว้ 66 63 2 1
63 สระบุรี 109 107 2 0
64 สิงห์บุรี 42 24 11 7
65 สุโขทัย 91 84 7 0
66 สุพรรณบุรี 127 59 57 11
67 สุราษฎร์ธานี 138 136 2 0
68 สุรินทร์ 173 153 18 2
69 หนองคาย 68 51 12 5
70 หนองบัวล าภู 68 14 38 16
71 อา่งทอง 65 26 15 24
72 อ านาจเจริญ 64 50 9 5
73 อดุรธานี 181 167 10 4
74 อตุรดิตถ์ 80 78 0 2
75 อทุัยธานี 64 64 0 0
76 อบุลราชธานี 239 224 6 9

รวม 7,851 5,746 1,630 475



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

1 กระบี่ อ.เกาะลันตา เทศบาลต าบลเกาะลันตาใหญ ่ 54.21 บันทึกผิด
2 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง 21.10 บันทึกถกู
3 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย 22.53 บันทึกถกู
4 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ 16.00 บันทึกถกู
5 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.คลองยาง 22.69 บันทึกถกู
6 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.ศาลาด่าน 25.27 บันทึกถกู
7 กระบี่ อ.เขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม 0.00 ยังไม่บันทึก
8 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.เขาดิน 20.72 บันทึกถกู
9 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.เขาพนม 25.00 บันทึกถกู
10 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.โคกหาร 25.99 บันทึกถกู
11 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.พรุเตียว 25.80 บันทึกถกู
12 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.สินปุน 20.37 บันทึกถกู
13 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.หน้าเขา 23.49 บันทึกถกู
14 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองทอ่มใต้ 18.57 บันทึกถกู
15 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพน 31.85 บันทึกถกู
16 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพนพฒันา 20.57 บันทึกถกู
17 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลทรายขาว 21.63 บันทึกถกู
18 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ 22.48 บันทึกถกู
19 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.คลองท่อมเหนือ 17.74 บันทึกถกู
20 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.พรุดินนา 19.08 บันทึกถกู
21 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.เพหลา 28.03 บันทึกถกู
22 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.ห้วยน  าขาว 20.83 บันทึกถกู
23 กระบี่ อ.ปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา 31.16 บันทึกถกู
24 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.เขาเขน 17.31 บันทึกถกู
25 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.เขาต่อ 100.00 บันทึกผิด
26 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.คีรีวง 20.21 บันทึกถกู
27 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา 14.10 บันทึกถกู
28 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ เทศบาลต าบลกระบี่น้อย 27.22 บันทึกถกู
29 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 26.48 บันทึกถกู

รายละเอียดค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรตาม ม .35 ระดับ อปท.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
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30 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบจ.กระบี่ 16.76 บันทึกถกู
31 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.เขาคราม 25.55 บันทึกถกู
32 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.เขาทอง 164.06 บันทึกผิด
33 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.คลองประสงค์ 38.43 บันทึกถกู
34 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.ทับปริก 25.83 บันทึกถกู
35 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.ไสไทย 25.76 บันทึกถกู
36 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.หนองทะเล 25.00 บันทึกถกู
37 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.อา่วนาง 26.93 บันทึกถกู
38 กระบี่ อ.ล าทับ เทศบาลต าบลล าทับ 27.64 บันทึกถกู
39 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ดินแดง 23.08 บันทึกถกู
40 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ดินอดุม 19.75 บันทึกถกู
41 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ทุ่งไทรทอง 31.99 บันทึกถกู
42 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ล าทับ 25.97 บันทึกถกู
43 กระบี่ อ.เหนือคลอง เทศบาลต าบลเหนือคลอง 31.26 บันทึกถกู
44 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา 20.04 บันทึกถกู
45 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน 23.68 บันทึกถกู
46 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองเขม้า 25.16 บันทึกถกู
47 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.โคกยาง 25.86 บันทึกถกู
48 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.ตล่ิงชนั 24.25 บันทึกถกู
49 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.ปกาสัย 23.51 บันทึกถกู
50 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.ห้วยยูง 22.62 บันทึกถกู
51 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง 26.12 บันทึกถกู
52 กระบี่ อ.อา่วลึก เทศบาลต าบลแหลมสัก 22.77 บันทึกถกู
53 กระบี่ อ.อา่วลึก เทศบาลต าบลอ่าวลึกใต้ 27.83 บันทึกถกู
54 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.เขาใหญ่ 23.37 บันทึกถกู
55 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.คลองยา 34.65 บันทึกถกู
56 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.คลองหิน 19.57 บันทึกถกู
57 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.นาเหนือ 21.87 บันทึกถกู
58 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.บ้านกลาง 26.40 บันทึกถกู
59 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.แหลมสัก 28.54 บันทึกถกู
60 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.อา่วลึกใต้ 28.90 บันทึกถกู
61 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.อา่วลึกน้อย 22.81 บันทึกถกู
62 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.อา่วลึกเหนือ 27.96 บันทึกถกู
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63 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย เทศบาลต าบลด่านมะขามเตี ย 39.03 บันทึกถกู
64 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.กลอนโด 17.96 บันทึกถกู
65 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเขเ้ผือก 21.99 บันทึกถกู
66 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.ด่านมะขามเตี ย 20.44 บันทึกถกู
67 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.หนองไผ่ 23.68 บันทึกถกู
68 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลทองผาภูมิ 31.72 บันทึกถกู
69 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลทา่ขนุน 25.68 บันทึกถกู
70 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลล่ินถิ่น 18.71 บันทึกถกู
71 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม 30.84 บันทึกถกู
72 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.ชะแล 18.57 บันทึกถกู
73 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.ปิล๊อก 30.38 บันทึกถกู
74 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.ห้วยเขย่ง 23.38 บันทึกถกู
75 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.หินดาด 13.90 บันทึกถกู
76 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลท่าม่วง 31.53 บันทึกถกู
77 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลท่าล้อ 25.21 บันทึกถกู
78 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลม่วงชุม 28.64 บันทึกถกู
79 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลวังขนาย 24.41 บันทึกถกู
80 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลวังศาลา 25.27 บันทึกถกู
81 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลส ารอง 32.48 บันทึกถกู
82 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองขาว 28.13 บันทึกถกู
83 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองตากยา 24.63 บันทึกถกู
84 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 22.92 บันทึกถกู
85 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.เขาน้อย 27.09 บันทึกถกู
86 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.ท่าตะคร้อ 21.26 บันทึกถกู
87 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.ท่าม่วง 64.89 บันทึกผิด
88 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.ทุ่งทอง 19.90 บันทึกถกู
89 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.บ้านใหม่ 19.60 บันทึกถกู
90 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.พงัตรุ 21.21 บันทึกถกู
91 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.รางสาล่ี 121.25 บันทึกผิด
92 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.หนองตากยา 29.70 บันทึกถกู
93 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลดอนขมิ น 28.76 บันทึกถกู
94 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลท่ามะกา 32.83 บันทึกถกู
95 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลท่าไม้ 27.06 บันทึกถกู
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96 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแท่น 28.02 บันทึกถกู
97 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา 25.02 บันทึกถกู
98 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลลูกแก 30.53 บันทึกถกู
99 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลหนองลาน 26.40 บันทึกถกู
100 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลหวายเหนียว 31.83 บันทึกถกู
101 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 28.05 บันทึกถกู
102 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.เขาสามสิบหาบ 24.54 บันทึกถกู
103 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.โคกตะบอง 27.12 บันทึกถกู
104 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ดอนชะเอม 23.72 บันทึกถกู
105 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ตะคร  าเอน 18.84 บันทึกถกู
106 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ท่ามะกา 25.09 บันทึกถกู
107 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ท่าเสา 29.39 บันทึกถกู
108 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.พงตึก 27.22 บันทึกถกู
109 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ยางม่วง 25.05 บันทึกถกู
110 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.สนามแย้ 18.14 บันทึกถกู
111 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.แสนตอ 19.07 บันทึกถกู
112 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.หวายเหนียว 35.16 บันทึกถกู
113 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.อโุลกส่ีหมืน่ 27.20 บันทึกถกู
114 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค เทศบาลต าบลไทรโยค 19.24 บันทึกถกู
115 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค เทศบาลต าบลน  าตกไทรโยคน้อย 27.52 บันทึกถกู
116 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 31.23 บันทึกถกู
117 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ท่าเสา 29.78 บันทึกถกู
118 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.บ้องตี  25.73 บันทึกถกู
119 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม 19.63 บันทึกถกู
120 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.วังกระแจะ 18.53 บันทึกถกู
121 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ศรีมงคล 22.63 บันทึกถกู
122 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.สิงห์ 21.04 บันทึกถกู
123 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย เทศบาลต าบลบอ่พลอย 26.90 บันทึกถกู
124 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย เทศบาลต าบลหนองรี 28.75 บันทึกถกู
125 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.ชอ่งด่าน 25.36 บันทึกถกู
126 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.บ่อพลอย 27.91 บันทึกถกู
127 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองกร่าง 26.15 บันทึกถกู
128 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองกุม่ 17.86 บันทึกถกู
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129 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองรี 48.33 บันทึกผิด
130 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หลุมรัง 16.23 บันทึกถกู
131 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 23.83 บันทึกถกู
132 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลตลาดเขต 232.79 บันทึกผิด
133 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลพนมทวน 27.85 บันทึกถกู
134 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลรางหวาย 26.50 บันทึกถกู
135 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย 28.91 บันทึกถกู
136 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร 24.45 บันทึกถกู
137 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.ทุ่งสมอ 25.30 บันทึกถกู
138 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.พนมทวน 30.02 บันทึกถกู
139 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.พงัตรุ 34.30 บันทึกถกู
140 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.หนองโรง 18.54 บันทึกถกู
141 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลแก่งเสี ยน 30.52 บันทึกถกู
142 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลท่ามะขาม 25.26 บันทึกถกู
143 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลปากแพรก 23.14 บันทึกถกู
144 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลลาดหญ้า 31.31 บันทึกถกู
145 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลหนองบวั 27.68 บันทึกถกู
146 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 19.77 บันทึกถกู
147 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี 320.89 บันทึกผิด
148 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.เกาะส าโรง 19.70 บันทึกถกู
149 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.แกง่เสี ยน 21.61 บันทึกถกู
150 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.ชอ่งสะเดา 26.37 บันทึกถกู
151 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.บ้านเกา่ 15.94 บันทึกถกู
152 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.ลาดหญ้า 20.70 บันทึกถกู
153 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.วังด้ง 18.32 บันทึกถกู
154 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.วังเย็น 19.40 บันทึกถกู
155 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.หนองบัว 23.36 บันทึกถกู
156 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.หนองหญ้า 24.08 บันทึกถกู
157 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ เทศบาลต าบลเลาขวัญ 29.68 บันทึกถกู
158 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ เทศบาลต าบลหนองฝ้าย 31.12 บันทึกถกู
159 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.ทุ่งกระบ่ า 394.14 บันทึกผิด
160 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.เลาขวัญ 19.92 บันทึกถกู
161 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองนกแกว้ 20.26 บันทึกถกู
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162 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ 47.91 บันทึกผิด
163 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง 20.45 บันทึกถกู
164 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองฝ้าย 18.65 บันทึกถกู
165 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองโสน 17.17 บันทึกถกู
166 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต าบลเขาโจด 23.04 บันทึกถกู
167 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต าบลเอราวัณ 35.47 บันทึกถกู
168 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.ด่านแม่แฉลบ 20.70 บันทึกถกู
169 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.ท่ากระดาน 23.58 บันทึกถกู
170 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.นาสวน 21.75 บันทึกถกู
171 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.แม่กระบุง 22.48 บันทึกถกู
172 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเป็ด 25.39 บันทึกถกู
173 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี เทศบาลต าบลวังกะ 29.66 บันทึกถกู
174 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ปรังเผล 18.47 บันทึกถกู
175 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ไล่โว่ 0.00 ยังไม่บันทึก
176 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.หนองลู 13.58 บันทึกถกู
177 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 21.96 บันทึกถกู
178 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ เทศบาลต าบลหนองปรือ 0.00 ยังไม่บันทึก
179 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 20.84 บันทึกถกู
180 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ อบต.หนองปรือ 15.90 บันทึกถกู
181 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา เทศบาลต าบลสระลงเรือ 28.83 บันทึกถกู
182 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา เทศบาลต าบลห้วยกระเจา 20.92 บันทึกถกู
183 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา อบต.ดอนแสลบ 12.85 บันทึกถกู
184 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา อบต.วังไผ่ 20.85 บันทึกถกู
185 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย 18.80 บันทึกถกู
186 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลดงลิง 21.98 บันทึกถกู
187 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลธัญญา 181,222,789.12 บันทึกผิด
188 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลหนองแปน 179.65 บันทึกผิด
189 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง 526.78 บันทึกผิด
190 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.กมลาไสย 31.95 บันทึกถกู
191 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.โคกสมบูรณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
192 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.เจ้าท่า 84,711,577.25 บันทึกผิด
193 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.ธัญญา 193.71 บันทึกผิด
194 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.โพนงาม 20.15 บันทึกถกู
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195 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลกดุหว้า 144.46 บันทึกผิด
196 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลจุมจัง 22.47 บันทึกถกู
197 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม 13.96 บันทึกถกู
198 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ 24.94 บันทึกถกู
199 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลเมืองบัวขาว 0.00 ยังไม่บันทึก
200 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.กดุค้าว 159.52 บันทึกผิด
201 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.กดุหว้า 172.54 บันทึกผิด
202 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.แจนแลน 27.89 บันทึกถกู
203 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.นาโก 0.00 ยังไม่บันทึก
204 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.บัวขาว 0.00 ยังไม่บันทึก
205 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.สมสะอาด 0.00 ยังไม่บันทึก
206 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.สามขา 131.28 บันทึกผิด
207 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.หนองห้าง 26.41 บันทึกถกู
208 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม 29.27 บันทึกถกู
209 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลกดุสิม 0.00 ยังไม่บันทึก
210 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ 29.00 บันทึกถกู
211 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลสงเปลือย 22.94 บันทึกถกู
212 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลสระพงัทอง 32.48 บันทึกถกู
213 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง อบต.คุ้มเกา่ 28.51 บันทึกถกู
214 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง อบต.หนองผือ 22.34 บันทึกถกู
215 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง เทศบาลต าบลค าม่วง 33.75 บันทึกถกู
216 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทัน 23.85 บันทึกถกู
217 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง เทศบาลต าบลโพน 33.73 บันทึกถกู
218 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.ดินจี่ 283.50 บันทึกผิด
219 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.ทุ่งคลอง 0.00 ยังไม่บันทึก
220 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.นาบอน 30.54 บันทึกถกู
221 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.เนินยาง 26.51 บันทึกถกู
222 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.โพน 198.44 บันทึกผิด
223 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั เทศบาลต าบลฆอ้งชัยพฒันา 114.69 บันทึกผิด
224 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.โคกสะอาด 163.91 บันทึกผิด
225 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.โนนศิลาเลิง 26.59 บันทึกถกู
226 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.ล าช ี 289.76 บันทึกผิด
227 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.เหล่ากลาง 0.00 ยังไม่บันทึก
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228 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน เทศบาลต าบลดอนจาน 112.56 บันทึกผิด
229 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน เทศบาลต าบลม่วงนา 0.00 ยังไม่บันทึก
230 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.ดงพยุง 25.32 บันทึกถกู
231 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.นาจ าปา 156.29 บันทึกผิด
232 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี 49.37 บันทึกผิด
233 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลกงุเกา่ 28.50 บันทึกถกู
234 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลกดุจกิ 20.29 บันทึกถกู
235 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 33.96 บันทึกถกู
236 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลท่าคันโท 0.00 ยังไม่บันทึก
237 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลนาตาล 19.21 บันทึกถกู
238 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท อบต.ยางอูม้ 31.65 บันทึกถกู
239 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู เทศบาลต าบลนาคู 31.49 บันทึกถกู
240 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู เทศบาลต าบลภูแล่นช้าง 29.68 บันทึกถกู
241 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.นาคู 0.00 ยังไม่บันทึก
242 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.โนนนาจาน 93.88 บันทึกผิด
243 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.บ่อแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
244 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.สายนาวัง 0.00 ยังไม่บันทึก
245 กาฬสินธ์ุ อ.นามน เทศบาลต าบลนามน 306.78 บันทึกผิด
246 กาฬสินธ์ุ อ.นามน เทศบาลต าบลสงเปลือย 0.00 ยังไม่บันทึก
247 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.นามน 234.75 บันทึกผิด
248 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.ยอดแกง 34.56 บันทึกถกู
249 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.หนองบัว 35.86 บันทึกถกู
250 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.หลักเหล่ียม 356.46 บันทึกผิด
251 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลกลางหมื่น 27.95 บันทึกถกู
252 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลขมิ น 38.70 บันทึกถกู
253 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลเชียงเครือ 22.21 บันทึกถกู
254 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลนาจารย์ 26.03 บันทึกถกู
255 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลบึงวิชัย 4.28 บันทึกผิด
256 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลไผ่ 31.51 บันทึกถกู
257 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลโพนทอง 29.73 บันทึกถกู
258 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลภูดิน 147.94 บันทึกผิด
259 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลภูปอ 0.00 ยังไม่บันทึก
260 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลล าคลอง 2,536.80 บันทึกผิด
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261 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลล าพาน 22.90 บันทึกถกู
262 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลหนองสอ 95.13 บันทึกผิด
263 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลหลุบ 19.36 บันทึกถกู
264 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลหว้ยโพธ์ิ 25.77 บันทึกถกู
265 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลเหนือ 0.00 ยังไม่บันทึก
266 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 99.94 บันทึกผิด
267 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ 655.57 บันทึกผิด
268 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ อบต.หนองกงุ 31.65 บันทึกถกู
269 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลเขาพระนอน 24.56 บันทึกถกู
270 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลโคกศรี 31.27 บันทึกถกู
271 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลโนนสูง 0.00 ยังไม่บันทึก
272 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลบวับาน 0.00 ยังไม่บันทึก
273 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลยางตลาด 34.53 บันทึกถกู
274 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลหัวนาค า 23.83 บันทึกถกู
275 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลอตืิ อ 21.60 บันทึกถกู
276 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลอุ่มเม่า 174.64 บันทึกผิด
277 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.คลองขาม 0.00 ยังไม่บันทึก
278 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ์ 22.10 บันทึกถกู
279 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.นาเชอืก 136.37 บันทึกผิด
280 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.นาดี 401.99 บันทึกผิด
281 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.ยางตลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
282 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.เว่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
283 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.หนองตอกแป้น 0.00 ยังไม่บันทึก
284 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.หนองอเิฒ่า 93.46 บันทึกผิด
285 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.หัวงัว 0.00 ยังไม่บันทึก
286 กาฬสินธ์ุ อ.ร่องค า เทศบาลต าบลร่องค า 25.26 บันทึกถกู
287 กาฬสินธ์ุ อ.ร่องค า อบต.สามัคคี 132.61 บันทึกผิด
288 กาฬสินธ์ุ อ.ร่องค า อบต.เหล่าออ้ย 0.00 ยังไม่บันทึก
289 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาล 22.65 บันทึกถกู
290 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลผาเสวย 1.21 บันทึกผิด
291 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลมหาไชย 0.00 ยังไม่บันทึก
292 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลล าห้วยหลัว 40,006,199.95 บันทึกผิด
293 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลสมเด็จ 33.95 บันทึกถกู
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294 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ 22.49 บันทึกถกู
295 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.สมเด็จ 0.00 ยังไม่บันทึก
296 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.หนองแวง 333.23 บันทึกผิด
297 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.หมูม่น 30.45 บันทึกถกู
298 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลนามะเขือ 26.19 บันทึกถกู
299 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลนิคม 42.29 บันทึกผิด
300 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลโนนน  าเกลี ยง 31.98 บันทึกถกู
301 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลโนนบุรี 27.70 บันทึกถกู
302 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา 38.15 บันทึกถกู
303 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลภูสิงห์ 533.33 บันทึกผิด
304 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ อบต.โนนแหลมทอง 197.56 บันทึกผิด
305 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ อบต.สหัสขนัธ์ 25.65 บันทึกถกู
306 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.ค าสร้างเที่ยง 96.04 บันทึกผิด
307 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.ส าราญ 27.41 บันทึกถกู
308 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.ส าราญใต้ 123.82 บันทึกผิด
309 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.หนองชา้ง 32.04 บันทึกถกู
310 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลค ากา้ว 28.13 บันทึกถกู
311 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลดงมูล 0.00 ยังไม่บันทึก
312 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองกงุศรี 291.65 บันทึกผิด
313 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองบวั 0.00 ยังไม่บันทึก
314 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองสรวง 24.20 บันทึกถกู
315 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองหนิ 0.00 ยังไม่บันทึก
316 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
317 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี อบต.โคกเครือ 19.00 บันทึกถกู
318 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี อบต.เสาเล้า 117.69 บันทึกผิด
319 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี อบต.หนองหิน 0.00 ยังไม่บันทึก
320 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลค าบง 31.91 บันทึกถกู
321 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลหนองอีบุตร 28.48 บันทึกถกู
322 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลหว้ยผึ ง 31.50 บันทึกถกู
323 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง อบต.ไค้นุน่ 0.00 ยังไม่บันทึก
324 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง อบต.นิคมห้วยผึ ง 0.00 ยังไม่บันทึก
325 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าเหมือดแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
326 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าใหญ่ 225.94 บันทึกผิด
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327 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลท่าลาดดงยาง 59.20 บันทึกผิด
328 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลหว้ยเม็ก 29.67 บันทึกถกู
329 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.กดุโดน 92.66 บันทึกผิด
330 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.ค าใหญ่ 28.26 บันทึกถกู
331 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.ทรายทอง 83.61 บันทึกผิด
332 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.โนนสะอาด 28.31 บันทึกถกู
333 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.บึงนาเรียง 0.00 ยังไม่บันทึก
334 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.พมิูล 27.53 บันทึกถกู
335 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.หัวหิน 29.25 บันทึกถกู
336 ก าแพงเพชร อ.โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพ ี 17.87 บันทึกถกู
337 ก าแพงเพชร อ.โกสัมพนีคร อบต.เพชรชมภู 27.90 บันทึกถกู
338 ก าแพงเพชร อ.โกสัมพนีคร อบต.ลานดอกไม้ตก 23.45 บันทึกถกู
339 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี 3.00 บันทึกผิด
340 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลสลกบาตร 28.89 บันทึกถกู
341 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลเมืองปางมะค่า 21.28 บันทึกถกู
342 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.เกาะตาล 18.48 บันทึกถกู
343 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.โค้งไผ่ 24.59 บันทึกถกู
344 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ดอนแตง 24.91 บันทึกถกู
345 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.บ่อถ  า 18.79 บันทึกถกู
346 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ป่าพทุรา 23.45 บันทึกถกู
347 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ยางสูง 24.38 บันทึกถกู
348 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.วังชะพลู 23.33 บันทึกถกู
349 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.วังหามแห 23.68 บันทึกถกู
350 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร 26.41 บันทึกถกู
351 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.แสนตอ 27.45 บันทึกถกู
352 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลคลองขลุง 33.98 บันทึกถกู
353 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลท่าพทุรา 28.05 บันทึกถกู
354 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลทา่มะเขือ 31.44 บันทึกถกู
355 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลวังยาง 333.26 บันทึกผิด
356 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.คลองขลุง 20.57 บันทึกถกู
357 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.คลองสมบูรณ์ 31.00 บันทึกถกู
358 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.ท่าพทุรา 29.95 บันทึกถกู
359 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.ท่ามะเขอื 22.08 บันทึกถกู
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360 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.แม่ลาด 23.18 บันทึกถกู
361 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังแขม 2.11 บันทึกผิด
362 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังไทร 12.59 บันทึกถกู
363 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังบัว 28.41 บันทึกถกู
364 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.หัวถนน 26.29 บันทึกถกู
365 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพฒันา 22.55 บันทึกถกู
366 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.คลองน  าไหล 24.99 บันทึกถกู
367 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.โป่งน  าร้อน 44.94 บันทึกผิด
368 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.สักงาม 37.70 บันทึกถกู
369 ก าแพงเพชร อ.ทรายทองวัฒนา เทศบาลต าบลทุ่งทราย 22.34 บันทึกถกู
370 ก าแพงเพชร อ.ทรายทองวัฒนา อบต.ถาวรวัฒนา 29.50 บันทึกถกู
371 ก าแพงเพชร อ.ทรายทองวัฒนา อบต.ทุ่งทอง 21.99 บันทึกถกู
372 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม เทศบาลต าบลไทรงาม 29.60 บันทึกถกู
373 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.ไทรงาม 93.31 บันทึกผิด
374 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.พานทอง 43.77 บันทึกผิด
375 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.มหาชยั 58,012,929.57 บันทึกผิด
376 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองคล้า 24.46 บันทึกถกู
377 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองทอง 24.98 บันทึกถกู
378 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองแม่แตง 16.55 บันทึกถกู
379 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองไม้กอง 22.76 บันทึกถกู
380 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี เทศบาลต าบลระหาน 22.74 บันทึกถกู
381 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี อบต.เทพนิมิต 26.66 บันทึกถกู
382 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี อบต.บึงสามัคคี 22.76 บันทึกถกู
383 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี อบต.วังชะโอน 24.55 บันทึกถกู
384 ก าแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว 22.56 บันทึกถกู
385 ก าแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.โพธ์ิทอง 21.43 บันทึกถกู
386 ก าแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.หินดาต 20.39 บันทึกถกู
387 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลเขาคีรีส 26.26 บันทึกถกู
388 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลคลองพิไกร 27.13 บันทึกถกู
389 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลบา้นพราน 31.51 บันทึกถกู
390 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลพรานกระต่าย 28.43 บันทึกถกู
391 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.คุยบ้านโอง 30.95 บันทึกถกู
392 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.ถ  ากระต่ายทอง 28.14 บันทึกถกู
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393 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.ท่าไม้ 18.15 บันทึกถกู
394 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.วังควง 21.86 บันทึกถกู
395 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.วังตะแบก 28.52 บันทึกถกู
396 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.หนองหัววัว 32.27 บันทึกถกู
397 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.ห้วยยั ง 21.77 บันทึกถกู
398 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย 29.16 บันทึกถกู
399 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลเทพนคร 27.92 บันทึกถกู
400 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนครชุม 26.32 บันทึกถกู
401 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนิคมทุง่โพธ์ิทะเล 17.20 บันทึกถกู
402 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลปากดง 36.13 บันทึกถกู
403 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 29.88 บันทึกถกู
404 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง 26.60 บันทึกถกู
405 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบจ.ก าแพงเพชร 19.88 บันทึกถกู
406 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.คณฑี 18.10 บันทึกถกู
407 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.คลองแม่ลาย 22.31 บันทึกถกู
408 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ ์ 23.05 บันทึกถกู
409 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ทรงธรรม 25.95 บันทึกถกู
410 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ท่าขนุราม 16.99 บันทึกถกู
411 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ธ ารงค์ 24.48 บันทึกถกู
412 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.นครชมุ 23.98 บันทึกถกู
413 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.นาบ่อค า 15.39 บันทึกถกู
414 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ลานดอกไม้ 23.40 บันทึกถกู
415 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.วังทอง 19.86 บันทึกถกู
416 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.สระแกว้ 12.41 บันทึกถกู
417 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.อา่งทอง 21.31 บันทึกถกู
418 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ เทศบาลต าบลช่องลม 28.33 บันทึกถกู
419 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ 21.77 บันทึกถกู
420 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ เทศบาลต าบลลานกระบือ 30.04 บันทึกถกู
421 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.จันทิมา 32.44 บันทึกถกู
422 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.โนนพลวง 31.55 บันทึกถกู
423 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.บึงทับแรต 32.22 บันทึกถกู
424 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.ลานกระบือ 26.07 บันทึกถกู
425 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.หนองหลวง 26.72 บันทึกถกู
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426 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลต าบลน  าอ้อม 32.41 บันทึกถกู
427 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลต าบลหนองโน 33.29 บันทึกถกู
428 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลต าบลหว้ยยาง 25.04 บันทึกถกู
429 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลเมืองกระนวน 31.37 บันทึกถกู
430 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.ดูนสาด 24.42 บันทึกถกู
431 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.บ้านฝาง 180.88 บันทึกผิด
432 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หนองกงุใหญ่ 16.22 บันทึกถกู
433 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หนองโก 20.55 บันทึกถกู
434 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.ห้วยโจด 26.36 บันทึกถกู
435 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หัวนาค า 27.12 บันทึกถกู
436 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง 29.48 บันทึกถกู
437 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ 25.13 บันทึกถกู
438 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง 28.24 บันทึกถกู
439 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.ค าม่วง 23.37 บันทึกถกู
440 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม 20.87 บันทึกถกู
441 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.นางิ ว 99.51 บันทึกผิด
442 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลนาแพง 32.05 บันทึกถกู
443 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลบา้นโคก 0.00 ยังไม่บันทึก
444 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย 25.11 บันทึกถกู
445 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลภูผาแดง 25.25 บันทึกถกู
446 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย อบต.ซับสมบูรณ์ 92.06 บันทึกผิด
447 ขอนแกน่ อ.ชนบท เทศบาลต าบลชนบท 29.10 บันทึกถกู
448 ขอนแกน่ อ.ชนบท เทศบาลต าบลชลบถวิบูลย์ 26.49 บันทึกถกู
449 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.กดุเพยีขอม 26.11 บันทึกถกู
450 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.โนนพะยอม 18.44 บันทึกถกู
451 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.บ้านแท่น 32.23 บันทึกถกู
452 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.ปอแดง 24.31 บันทึกถกู
453 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.วังแสง 16.98 บันทึกถกู
454 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.ศรีบุญเรือง 23.80 บันทึกถกู
455 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.ห้วยแก 23.77 บันทึกถกู
456 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลโคกสูงสัมพนัธ์ 23.90 บันทึกถกู
457 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลนาเพยีง 22.56 บันทึกถกู
458 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 25.44 บันทึกถกู
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459 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลโนนหนั 0.00 ยังไม่บันทึก
460 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลหนองไผ่ 22.15 บันทึกถกู
461 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลหนองเสาเล้า 25.81 บันทึกถกู
462 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลเมืองชมุแพ 312.05 บันทึกผิด
463 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ขวัเรียง 24.36 บันทึกถกู
464 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ชมุแพ 24.49 บันทึกถกู
465 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ไชยสอ 36.90 บันทึกถกู
466 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.นาหนองทุ่ม 23.52 บันทึกถกู
467 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.โนนหัน 24.57 บันทึกถกู
468 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.โนนอดุม 25.96 บันทึกถกู
469 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.วังหินลาด 24.98 บันทึกถกู
470 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.หนองเขยีด 27.02 บันทึกถกู
471 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง 30.08 บันทึกถกู
472 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.ค าแมด 27.32 บันทึกถกู
473 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.คูค า 27.73 บันทึกถกู
474 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.บ้านโนน 29.36 บันทึกถกู
475 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.ห้วยเตย 27.04 บันทึกถกู
476 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลกุดน  าใส 25.76 บันทึกถกู
477 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลน  าพอง 20.79 บันทึกถกู
478 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลม่วงหวาน 25.12 บันทึกถกู
479 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลล าน  าพอง 34.25 บันทึกถกู
480 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลวังชยั 28.21 บันทึกถกู
481 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลสะอาด 21.42 บันทึกถกู
482 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.ทรายมูล 16.87 บันทึกถกู
483 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.ท่ากระเสริม 133.97 บันทึกผิด
484 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.บัวเงิน 20.77 บันทึกถกู
485 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.บัวใหญ่ 25.61 บันทึกถกู
486 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.บ้านขาม 0.00 ยังไม่บันทึก
487 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.พงัทุย 23.70 บันทึกถกู
488 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.วังชยั 35.74 บันทึกถกู
489 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.หนองกงุ 22.72 บันทึกถกู
490 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา เทศบาลต าบลโนนศิลา 36.91 บันทึกถกู
491 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.โนนแดง 26.13 บันทึกถกู
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492 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.บ้านหัน 436.86 บันทึกผิด
493 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.เปือยใหญ่ 31.09 บันทึกถกู
494 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.หนองปลาหมอ 20.34 บันทึกถกู
495 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ เทศบาลต าบลในเมือง 27.64 บันทึกถกู
496 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 24.84 บันทึกถกู
497 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.แคนเหนือ 29.44 บันทึกถกู
498 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.บ้านไผ่ 23.68 บันทึกถกู
499 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.บ้านลาน 22.98 บันทึกถกู
500 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.ป่าปอ 28.41 บันทึกถกู
501 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.ภูเหล็ก 293.85 บันทึกผิด
502 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.เมืองเพยี 190.80 บันทึกผิด
503 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.หนองน  าใส 23.80 บันทึกถกู
504 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.หัวหนอง 60.00 บันทึกผิด
505 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.หินตั ง 19.84 บันทึกถกู
506 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลแก่นฝาง 29.60 บันทึกถกู
507 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลโคกงาม 55,703,076.40 บันทึกผิด
508 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลโนนฆอ้ง 27.06 บันทึกถกู
509 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลบา้นฝาง 145,225,600.84 บันทึกผิด
510 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลป่ามะนาว 27.30 บันทึกถกู
511 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลหนองบวั 27.04 บันทึกถกู
512 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง อบต.บ้านเหล่า 23.22 บันทึกถกู
513 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง อบต.ป่าหวายนัง่ 26.67 บันทึกถกู
514 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด เทศบาลต าบลโคกส าราญ 26.10 บันทึกถกู
515 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด เทศบาลต าบลบา้นแฮด 29.43 บันทึกถกู
516 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด เทศบาลต าบลวังสวรรค์ 31.46 บันทึกถกู
517 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด อบต.โนนสมบูรณ์ 20.50 บันทึกถกู
518 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด อบต.หนองแซง 29.98 บันทึกถกู
519 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย เทศบาลต าบลเปือยน้อย 25.40 บันทึกถกู
520 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย เทศบาลต าบลสระแก้ว 191.55 บันทึกผิด
521 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย อบต.ขามป้อม 25.81 บันทึกถกู
522 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย อบต.วังม่วง 160.80 บันทึกผิด
523 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลบ้านโต้น 30.95 บันทึกถกู
524 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลพระบุ 54,619,787.41 บันทึกผิด
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525 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลพระยืน 35.81 บันทึกถกู
526 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลพระยืนมิ่งมงคล 325.40 บันทึกผิด
527 ขอนแกน่ อ.พระยืน อบต.ขามป้อม 24.43 บันทึกถกู
528 ขอนแกน่ อ.พระยืน อบต.หนองแวง 25.45 บันทึกถกู
529 ขอนแกน่ อ.พล เทศบาลเมืองเมืองพล 17.00 บันทึกถกู
530 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เกา่งิ ว 25.09 บันทึกถกู
531 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โคกสง่า 184.32 บันทึกผิด
532 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โจดหนองแก 19.88 บันทึกถกู
533 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โนนขา่ 21.04 บันทึกถกู
534 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เพก็ใหญ่ 24.47 บันทึกถกู
535 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เมืองพล 170.92 บันทึกผิด
536 ขอนแกน่ อ.พล อบต.ลอมคอม 24.08 บันทึกถกู
537 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โสกนกเต็น 22.64 บันทึกถกู
538 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หนองมะเขอื 22.02 บันทึกถกู
539 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หนองแวงนางเบ้า 23.01 บันทึกถกู
540 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หนองแวงโสกพระ 21.79 บันทึกถกู
541 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หัวทุ่ง 0.10 บันทึกผิด
542 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน เทศบาลต าบลโนนคอม 26.58 บันทึกถกู
543 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน เทศบาลต าบลภูผาม่าน 32.85 บันทึกถกู
544 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.นาฝาย 32.30 บันทึกถกู
545 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน 28.87 บันทึกถกู
546 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.วังสวาป 28.54 บันทึกถกู
547 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.ห้วยม่วง 17.95 บันทึกถกู
548 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง เทศบาลต าบลภูเวียง 28.95 บันทึกถกู
549 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.กดุขอนแกน่ 20.96 บันทึกถกู
550 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.ดินด า 239.94 บันทึกผิด
551 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.ทุ่งชมพ ู 21.95 บันทึกถกู
552 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.นาชมุแสง 22.50 บันทึกถกู
553 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.นาหว้า 22.18 บันทึกถกู
554 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.บ้านเรือ 27.89 บันทึกถกู
555 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.ภูเวียง 79.58 บันทึกผิด
556 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.สงเปือย 25.98 บันทึกถกู
557 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.หนองกงุเซิน 19.83 บันทึกถกู
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558 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.หนองกงุธนสาร 28.54 บันทึกถกู
559 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.หว้าทอง 349.73 บันทึกผิด
560 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี เทศบาลต าบลนาขา่ 25.20 บันทึกถกู
561 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี เทศบาลต าบลมัญจาคีรี 367.99 บันทึกผิด
562 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.กดุเค้า 22.18 บันทึกถกู
563 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.ค าแคน 23.98 บันทึกถกู
564 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.ท่าศาลา 26.43 บันทึกถกู
565 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.นางาม 21.29 บันทึกถกู
566 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.โพนเพก็ 23.60 บันทึกถกู
567 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.สวนหม่อน 24.68 บันทึกถกู
568 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.หนองแปน 17.49 บันทึกถกู
569 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลทา่พระ 26.88 บันทึกถกู
570 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลโนนท่อน 90,623,320.01 บันทึกผิด
571 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลบา้นค้อ 29.25 บันทึกถกู
572 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 30.94 บันทึกถกู
573 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลบงึเนียม 27.31 บันทึกถกู
574 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลพระลับ 28.26 บันทึกถกู
575 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 24.87 บันทึกถกู
576 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลสาวะถี 26.48 บันทึกถกู
577 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลส าราญ 28.23 บันทึกถกู
578 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลหนองตูม 28.54 บันทึกถกู
579 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลนครขอนแก่น 18.54 บันทึกถกู
580 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลเมืองบ้านทุม่ 212.52 บันทึกผิด
581 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลเมืองศิลา 33.86 บันทึกถกู
582 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบจ.ขอนแกน่ 11.62 บันทึกถกู
583 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.โคกสี 177.72 บันทึกผิด
584 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.ดอนชา้ง 26.69 บันทึกถกู
585 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.ดอนหัน 95,376,046.60 บันทึกผิด
586 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.แดงใหญ่ 31.57 บันทึกถกู
587 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.ท่าพระ 26.87 บันทึกถกู
588 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.บ้านหว้า 21.18 บันทึกถกู
589 ขอนแกน่ อ.เวียงเกา่ เทศบาลต าบลในเมือง 92.94 บันทึกผิด
590 ขอนแกน่ อ.เวียงเกา่ อบต.เขาน้อย 31.18 บันทึกถกู
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591 ขอนแกน่ อ.เวียงเกา่ อบต.เมืองเกา่พัฒนา 23.31 บันทึกถกู
592 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย เทศบาลต าบลกา้นเหลือง 20.86 บันทึกถกู
593 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย เทศบาลต าบลแวงน้อย 28.50 บันทึกถกู
594 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ทางขวาง 0.00 ยังไม่บันทึก
595 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ท่านางแนว 22.60 บันทึกถกู
596 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ท่าวัด 373.41 บันทึกผิด
597 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ละหานนา 25.49 บันทึกถกู
598 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.แวงน้อย 23.00 บันทึกถกู
599 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 30.16 บันทึกถกู
600 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.ดอนฉมิ 22.67 บันทึกถกู
601 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.โนนทอง 26.53 บันทึกถกู
602 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.โนนสะอาด 100.00 บันทึกผิด
603 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.ใหม่นาเพยีง 27.42 บันทึกถกู
604 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู เทศบาลต าบลนาจาน 21.66 บันทึกถกู
605 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู เทศบาลต าบลวังเพิม่ 20.10 บันทึกถกู
606 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู เทศบาลต าบลสีชมพู 35.14 บันทึกถกู
607 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ซ ายาง 52,241,379.31 บันทึกผิด
608 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ดงลาน 23.77 บันทึกถกู
609 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.บริบูรณ์ 16.30 บันทึกถกู
610 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.บ้านใหม่ 346.09 บันทึกผิด
611 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ภูห่าน 22.64 บันทึกถกู
612 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ศรีสุข 622.55 บันทึกผิด
613 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.สีชมพ ู 21.21 บันทึกถกู
614 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.หนองแดง 22.33 บันทึกถกู
615 ขอนแกน่ อ.หนองนาค า เทศบาลต าบลขนวน 365.60 บันทึกผิด
616 ขอนแกน่ อ.หนองนาค า เทศบาลต าบลหนองนาค า 142.23 บันทึกผิด
617 ขอนแกน่ อ.หนองนาค า อบต.กดุธาตุ 16.45 บันทึกถกู
618 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลกุดกว้าง 21.50 บันทึกถกู
619 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลดอนโมง 34.16 บันทึกถกู
620 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง 357.31 บันทึกผิด
621 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 16.97 บันทึกถกู
622 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลบา้นผือ 24.47 บันทึกถกู
623 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลยางค า 24.91 บันทึกถกู
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624 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลหนองแก 24.37 บันทึกถกู
625 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลหนองเรือ 183.69 บันทึกผิด
626 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.จระเข ้ 23.00 บันทึกถกู
627 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.โนนทัน 14.39 บันทึกถกู
628 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.บ้านกง 23.45 บันทึกถกู
629 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.บ้านเม็ง 21.52 บันทึกถกู
630 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.หนองเรือ 182.54 บันทึกผิด
631 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง เทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง 27.08 บันทึกถกู
632 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.คึมชาด 333.67 บันทึกผิด
633 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ดงเค็ง 295.45 บันทึกผิด
634 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ดอนด่ัง 29.00 บันทึกถกู
635 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ดอนดู่ 24.01 บันทึกถกู
636 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ตะกัว่ป่า 24.01 บันทึกถกู
637 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.โนนธาตุ 26.46 บันทึกถกู
638 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.วังหิน 21.68 บันทึกถกู
639 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ส าโรง 22.78 บันทึกถกู
640 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หนองไผ่ล้อม 231.45 บันทึกผิด
641 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หนองเม็ก 19.90 บันทึกถกู
642 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หนองสองห้อง 24.79 บันทึกถกู
643 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หันโจด 27.24 บันทึกถกู
644 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ เทศบาลต าบลเขื่อนอบุลรัตน์ 117,646,937.09 บันทึกผิด
645 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ เทศบาลต าบลโคกสูง 28.74 บันทึกถกู
646 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ เทศบาลต าบลนาค า 25.76 บันทึกถกู
647 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.เขือ่นอบุลรัตน์ 26.74 บันทึกถกู
648 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.ทุ่งโป่ง 19.79 บันทึกถกู
649 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.บ้านดง 20.60 บันทึกถกู
650 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.ศรีสุขส าราญ 13.07 บันทึกถกู
651 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว เทศบาลต าบลพวา 26.65 บันทึกถกู
652 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.แกง่หางแมว 27.39 บันทึกถกู
653 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.ขนุซ่อง 30.00 บันทึกถกู
654 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.เขาวงกต 28.65 บันทึกถกู
655 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.สามพี่น้อง 28.97 บันทึกถกู
656 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลเกวียนหกั 24.26 บันทึกถกู
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657 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลซึ ง 25.47 บันทึกถกู
658 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลตกพรม 276.00 บันทึกผิด
659 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลบ่อ 28.03 บันทึกถกู
660 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลบ่อเวฬุ 35.04 บันทึกถกู
661 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลวันยาว 32.01 บันทึกถกู
662 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลเมืองขลุง 19.35 บันทึกถกู
663 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.ตรอกนอง 31.12 บันทึกถกู
664 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.ตะปอน 26.77 บันทึกถกู
665 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.บางชนั 25.33 บันทึกถกู
666 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.มาบไพ 31.48 บันทึกถกู
667 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.วังสรรพรส 27.67 บันทึกถกู
668 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลคลองพลู 23.14 บันทึกถกู
669 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลจนัทเขลม 146.98 บันทึกผิด
670 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลชากไทย 29.28 บันทึกถกู
671 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลตะเคียนทอง 32.14 บันทึกถกู
672 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลพลวง 23.68 บันทึกถกู
673 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาบายศรี 27.63 บันทึกถกู
674 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 27.43 บันทึกถกู
675 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเนินสูง 27.98 บันทึกถกู
676 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลสองพี่น้อง 25.27 บันทึกถกู
677 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลหนองคล้า 30.04 บันทึกถกู
678 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ 24.75 บันทึกถกู
679 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.เขาแกว้ 22.26 บันทึกถกู
680 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.โขมง 30.54 บันทึกถกู
681 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.คลองขดุ 30.29 บันทึกถกู
682 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.ตะกาดเง้า 25.58 บันทึกถกู
683 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.ทุ่งเบญจา 26.02 บันทึกถกู
684 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.ร าพนั 26.22 บันทึกถกู
685 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.สีพยา-บ่อพ ุ 27.90 บันทึกถกู
686 จันทบุรี อ.นายายอาม เทศบาลต าบลช้างข้าม 23.17 บันทึกถกู
687 จันทบุรี อ.นายายอาม เทศบาลต าบลนายายอาม 26.63 บันทึกถกู
688 จันทบุรี อ.นายายอาม เทศบาลต าบลสนามไชย 25.70 บันทึกถกู
689 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.กระแจะ 24.85 บันทึกถกู
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690 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.นายายอาม 33.45 บันทึกถกู
691 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.วังโตนด 27.38 บันทึกถกู
692 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.วังใหม่ 27.04 บันทึกถกู
693 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 33.81 บันทึกถกู
694 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลทับไทร 29.29 บันทึกถกู
695 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลโป่งน  าร้อน 31.98 บันทึกถกู
696 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลหนองตาคง 30.29 บันทึกถกู
697 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน อบต.เทพนิมิต 26.89 บันทึกถกู
698 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน อบต.โป่งน  าร้อน 26.39 บันทึกถกู
699 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลฉมัน 182.27 บันทึกผิด
700 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลท่าหลวง 27.52 บันทึกถกู
701 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลปัถวี 25.13 บันทึกถกู
702 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลมะขาม 34.36 บันทึกถกู
703 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ 30.04 บันทึกถกู
704 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลวังแซ้ม 26.64 บันทึกถกู
705 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลอา่งคีรี 222.64 บันทึกผิด
706 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลเกาะขวาง 32.65 บันทึกถกู
707 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลค่ายเนินวง 29.90 บันทึกถกู
708 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลบางกะจะ 30.79 บันทึกถกู
709 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลพลับพลา 27.69 บันทึกถกู
710 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ 33.64 บันทึกถกู
711 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลแสลง 29.21 บันทึกถกู
712 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลหนองบวั 38.60 บันทึกถกู
713 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจนัทนิมิต 30.82 บันทึกถกู
714 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจนัทบุรี 27.75 บันทึกถกู
715 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองทา่ช้าง 34.33 บันทึกถกู
716 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบจ.จันทบุรี 75.54 บันทึกผิด
717 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.คมบาง 22.80 บันทึกถกู
718 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.คลองนารายณ์ 24.90 บันทึกถกู
719 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.ท่าชา้ง 261.75 บันทึกผิด
720 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.หนองบัว 27.82 บันทึกถกู
721 จันทบุรี อ.สอยดาว เทศบาลต าบลทรายขาว 373.22 บันทึกผิด
722 จันทบุรี อ.สอยดาว เทศบาลต าบลทับช้าง 21.79 บันทึกถกู
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723 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.ทรายขาว 25.55 บันทึกถกู
724 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.ทุ่งขนาน 180.81 บันทึกผิด
725 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.ปะตง 22.61 บันทึกถกู
726 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.สะตอน 28.60 บันทึกถกู
727 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลปากน  าแหลมสิงห ์ 28.35 บันทึกถกู
728 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลพลิ ว 31.43 บันทึกถกู
729 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.เกาะเปริด 25.96 บันทึกถกู
730 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.บางกะไชย 169.12 บันทึกผิด
731 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.บางสระเกา้ 30.60 บันทึกถกู
732 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.หนองชิม่ 20.44 บันทึกถกู
733 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.กอ้นแกว้ 15.82 บันทึกถกู
734 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.คลองเขือ่น 22.60 บันทึกถกู
735 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.บางตลาด 30.77 บันทึกถกู
736 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.บางโรง 26.06 บันทึกถกู
737 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.บางเล่า 238.46 บันทึกผิด
738 ฉะเชงิเทรา อ.ท่าตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรา 219.27 บันทึกผิด
739 ฉะเชงิเทรา อ.ท่าตะเกยีบ อบต.ท่าตะเกยีบ 218.89 บันทึกผิด
740 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า เทศบาลต าบลบางคล้า 23.75 บันทึกถกู
741 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า เทศบาลต าบลปากน  า 32.43 บันทึกถกู
742 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.ท่าทองหลาง 32.34 บันทึกถกู
743 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.บางกระเจ็ด 23.92 บันทึกถกู
744 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.บางสวน 311.33 บันทึกผิด
745 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.สาวชะโงก 22.26 บันทึกถกู
746 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.เสม็ดใต้ 26.80 บันทึกถกู
747 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.เสม็ดเหนือ 26.43 บันทึกถกู
748 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.หัวไทร 23.77 บันทึกถกู
749 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ 29.51 บันทึกถกู
750 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา 23.79 บันทึกถกู
751 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี 53.42 บันทึกผิด
752 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลบางขนาก 33.67 บันทึกถกู
753 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลบางน  าเปรี ยว 32.45 บันทึกถกู
754 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลศาลาแดง 32.73 บันทึกถกู
755 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.ดอนฉมิพลี 19.35 บันทึกถกู
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756 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.บางน  าเปรี ยว 274.53 บันทึกผิด
757 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.บึงน  ารักษ ์ 22.36 บันทึกถกู
758 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.โพรงอากาศ 24.28 บันทึกถกู
759 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.โยธะกา 23.51 บันทึกถกู
760 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.ศาลาแดง 20.07 บันทึกถกู
761 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.สิงโตทอง 398.16 บันทึกผิด
762 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.หมอนทอง 12.66 บันทึกถกู
763 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลท่าขา้ม 250.00 บันทึกผิด
764 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลท่าสะอา้น 37.31 บันทึกถกู
765 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกง 29.93 บันทึกถกู
766 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 230.20 บันทึกผิด
767 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางผึ ง 30.92 บันทึกถกู
768 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางวัว 29.09 บันทึกถกู
769 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 20.51 บันทึกถกู
770 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางสมัคร 27.97 บันทึกถกู
771 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลพิมพา 32.82 บันทึกถกู
772 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลหอมศีล 35.02 บันทึกถกู
773 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.เขาดิน 30.86 บันทึกถกู
774 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.ท่าสะอา้น 26.09 บันทึกถกู
775 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.บางเกลือ 23.76 บันทึกถกู
776 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.สองคลอง 24.46 บันทึกถกู
777 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.หนองจอก 28.74 บันทึกถกู
778 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.หอมศีล 22.90 บันทึกถกู
779 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลเทพราช 316.63 บันทึกผิด
780 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ 34.04 บันทึกถกู
781 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลลาดขวาง 31.46 บันทึกถกู
782 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลแสนภูดาษ 26.67 บันทึกถกู
783 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.เกาะไร่ 27.00 บันทึกถกู
784 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.คลองขดุ 158.54 บันทึกผิด
785 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.คลองบ้านโพธ์ิ 27.52 บันทึกถกู
786 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.คลองประเวศ 32.23 บันทึกถกู
787 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.ดอนทราย 182.00 บันทึกผิด
788 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.เทพราช 27.07 บันทึกถกู
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789 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.บางกรูด 254.78 บันทึกผิด
790 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.สนามจันทร์ 33.30 บันทึกถกู
791 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.สิบเอด็ศอก 28.15 บันทึกถกู
792 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.หนองตีนนก 24.52 บันทึกถกู
793 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.หนองบัว 3,405,994.55 บันทึกผิด
794 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.แหลมประดู่ 31.15 บันทึกถกู
795 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา 33.63 บันทึกถกู
796 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลแปลงยาว 33.38 บันทึกถกู
797 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลวังเย็น 22.11 บันทึกถกู
798 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลหวัส าโรง 28.53 บันทึกถกู
799 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว อบต.แปลงยาว 26.86 บันทึกถกู
800 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว อบต.หนองไม้แกน่ 259.86 บันทึกผิด
801 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว อบต.หัวส าโรง 30.12 บันทึกถกู
802 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลเกาะขนุน 37.39 บันทึกถกู
803 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลเขาหนิซ้อน 36.49 บันทึกถกู
804 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลท่าถา่น 30.03 บันทึกถกู
805 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลบ้านซ่อง 29.32 บันทึกถกู
806 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลพนมสารคาม 33.22 บันทึกถกู
807 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน 23.78 บันทึกถกู
808 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เขาหินซ้อน 18.51 บันทึกถกู
809 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.พนมสารคาม 21.24 บันทึกถกู
810 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เมืองเกา่ 27.98 บันทึกถกู
811 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.หนองยาว 218.23 บันทึกผิด
812 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.หนองแหน 21.77 บันทึกถกู
813 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา เทศบาลต าบลนครเนื่องเขต 35.15 บันทึกถกู
814 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 425.01 บันทึกผิด
815 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบจ.ฉะเชงิเทรา 13.52 บันทึกถกู
816 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองจุกกระเฌอ 318.13 บันทึกผิด
817 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองนครเนื่องเขต 25.26 บันทึกถกู
818 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองนา 28.06 บันทึกถกู
819 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองเปรง 21.77 บันทึกถกู
820 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองหลวงแพง่ 24.78 บันทึกถกู
821 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองอดุมชลจร 20.37 บันทึกถกู
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822 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.ท่าไข ่ 28.72 บันทึกถกู
823 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางกะไห 25.71 บันทึกถกู
824 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางแกว้ 22.36 บันทึกถกู
825 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางขวัญ 27.20 บันทึกถกู
826 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางตีนเป็ด 21.80 บันทึกถกู
827 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางเตย 15.84 บันทึกถกู
828 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางไผ่ 269.95 บันทึกผิด
829 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางพระ 18.99 บันทึกถกู
830 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บ้านใหม่ 30.60 บันทึกถกู
831 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.วังตะเคียน 24.62 บันทึกถกู
832 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.โสธร 326.93 บันทึกผิด
833 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.หนามแดง 21.94 บันทึกถกู
834 ฉะเชงิเทรา อ.ราชสาส์น อบต.ดงน้อย 17.38 บันทึกถกู
835 ฉะเชงิเทรา อ.ราชสาส์น อบต.บางคา 209.10 บันทึกผิด
836 ฉะเชงิเทรา อ.ราชสาส์น อบต.เมืองใหม่ 20.23 บันทึกถกู
837 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต เทศบาลต าบลสนามชัยเขต 26.31 บันทึกถกู
838 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.คู้ยายหมี 22.62 บันทึกถกู
839 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.ท่ากระดาน 424.04 บันทึกผิด
840 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.ทุ่งพระยา 14.73 บันทึกถกู
841 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.ลาดกระทิง 26.54 บันทึกถกู
842 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ เทศบาลต าบลเกาะจนัทร์ 33.75 บันทึกถกู
843 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ เทศบาลต าบลทา่บญุมี 247.34 บันทึกผิด
844 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟา้ 19.07 บันทึกถกู
845 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ อบต.ท่าบุญมี 261.10 บันทึกผิด
846 ชลบุรี อ.เกาะสีชงั เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 171.07 บันทึกผิด
847 ชลบุรี อ.บ่อทอง เทศบาลต าบลธาตุทอง 27.46 บันทึกถกู
848 ชลบุรี อ.บ่อทอง เทศบาลต าบลบอ่ทอง 21.30 บันทึกถกู
849 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.เกษตรสุวรรณ 299.38 บันทึกผิด
850 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อกวางทอง 26.49 บันทึกถกู
851 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อทอง 21.11 บันทึกถกู
852 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.พลวงทอง 290.93 บันทึกผิด
853 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.วัดสุวรรณ 286.91 บันทึกผิด
854 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลตะเคียนเตี ย 29.98 บันทึกถกู
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855 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลบางละมุง 0.00 ยังไม่บันทึก
856 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลโป่ง 31.98 บันทึกถกู
857 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 0.00 ยังไม่บันทึก
858 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลหว้ยใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
859 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลเมืองหนองปรือ 262.75 บันทึกผิด
860 ชลบุรี อ.บางละมุง อบต.เขาไม้แกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
861 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลบา้นบงึ 31.01 บันทึกถกู
862 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองชาก 24.26 บันทึกถกู
863 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองซ  าซาก 0.00 ยังไม่บันทึก
864 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองไผ่แกว้ 32.21 บันทึกถกู
865 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหวักุญแจ 0.00 ยังไม่บันทึก
866 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลเมืองบา้นบงึ 27.12 บันทึกถกู
867 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.คลองกิว่ 386.50 บันทึกผิด
868 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.มาบไผ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
869 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองบอนแดง 329.41 บันทึกผิด
870 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองไผ่แกว้ 24.36 บันทึกถกู
871 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองอรุิณ 0.14 บันทึกผิด
872 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลต าบลกุฏโง้ง 310.11 บันทึกผิด
873 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลต าบลหมอนนาง 0.00 ยังไม่บันทึก
874 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลต าบลหวัถนน 266.57 บันทึกผิด
875 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม 0.00 ยังไม่บันทึก
876 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.โคกเพลาะ 31.13 บันทึกถกู
877 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ท่าขา้ม 160.87 บันทึกผิด
878 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ทุ่งขวาง 229.90 บันทึกผิด
879 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นามะตูม 311.42 บันทึกผิด
880 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาเริก 0.00 ยังไม่บันทึก
881 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาวังหิน 0.00 ยังไม่บันทึก
882 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.บ้านชา้ง 30.92 บันทึกถกู
883 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.บ้านเซิด 28.29 บันทึกถกู
884 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ไร่หลักทอง 43.16 บันทึกผิด
885 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดโบสถ ์ 29.63 บันทึกถกู
886 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดหลวง 24.26 บันทึกถกู
887 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.สระส่ีเหล่ียม 25.05 บันทึกถกู
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888 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองขยาด 26.63 บันทึกถกู
889 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองปรือ 25.15 บันทึกถกู
890 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองเหียง 23.87 บันทึกถกู
891 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หน้าพระธาตุ 100.00 บันทึกผิด
892 ชลบุรี อ.พานทอง เทศบาลต าบลพานทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
893 ชลบุรี อ.พานทอง เทศบาลต าบลหนองต าลึง 30.55 บันทึกถกู
894 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.เกาะลอยบางหกั 0.00 ยังไม่บันทึก
895 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.โคกขี หนอน 28.90 บันทึกถกู
896 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.บางนาง 28.70 บันทึกถกู
897 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.บ้านเกา่ 568.00 บันทึกผิด
898 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.พานทองหนองกะขะ 823,031,283.71 บันทึกผิด
899 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.มาบโป่ง 0.00 ยังไม่บันทึก
900 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.หนองหงษ ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
901 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.หน้าประดู่ 32.83 บันทึกถกู
902 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลคลองต าหรุ 32.11 บันทึกถกู
903 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ 583,630,136.99 บันทึกผิด
904 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลนาปา่ 20.28 บันทึกถกู
905 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลบางทราย 207.16 บันทึกผิด
906 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลเสม็ด 33.82 บันทึกถกู
907 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลหนองไม้แดง 0.00 ยังไม่บันทึก
908 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลหว้ยกะป ิ 28.66 บันทึกถกู
909 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลเหมือง 22.48 บันทึกถกู
910 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี 0.00 ยังไม่บันทึก
911 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบา้นสวน 450.04 บันทึกผิด
912 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข 322.23 บันทึกผิด
913 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองอา่งศิลา 27.80 บันทึกถกู
914 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี 5.07 บันทึกผิด
915 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.คลองต าหรุ 30.82 บันทึกถกู
916 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.ส านักบก 215.33 บันทึกผิด
917 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.หนองขา้งคอก 124.68 บันทึกผิด
918 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.หนองรี 25.58 บันทึกถกู
919 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลต าบลบางพระ 28.05 บันทึกถกู
920 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศักด์ิ 23.58 บันทึกถกู
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921 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบงั 29.48 บันทึกถกู
922 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา 0.00 ยังไม่บันทึก
923 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.เขาคันทรง 15.76 บันทึกถกู
924 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.บ่อวิน 0.00 ยังไม่บันทึก
925 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.บางพระ 6,534.75 บันทึกผิด
926 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.หนองขาม 0.00 ยังไม่บันทึก
927 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว 0.00 ยังไม่บันทึก
928 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ 204.86 บันทึกผิด
929 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ 359.90 บันทึกผิด
930 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 298.07 บันทึกผิด
931 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลบางเสร่ 0.00 ยังไม่บันทึก
932 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 ยังไม่บันทึก
933 ชลบุรี อ.สัตหีบ อบต.พลูตาหลวง 25.03 บันทึกถกู
934 ชลบุรี อ.สัตหีบ อบต.แสมสาร 0.00 ยังไม่บันทึก
935 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 28.13 บันทึกถกู
936 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.เขาซก 30.36 บันทึกถกู
937 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.คลองพลู 0.00 ยังไม่บันทึก
938 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.หนองเสือชา้ง 28.68 บันทึกถกู
939 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.ห้างสูง 293.23 บันทึกผิด
940 ชยันาท อ.เนินขาม เทศบาลต าบลเนินขาม 35.81 บันทึกถกู
941 ชยันาท อ.เนินขาม อบต.กะบกเตี ย 17.28 บันทึกถกู
942 ชยันาท อ.เนินขาม อบต.สุขเดือนห้า 19.48 บันทึกถกู
943 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา 29.46 บันทึกถกู
944 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลมโนรมย์ 53,614,004.33 บันทึกผิด
945 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลศิลาดาน 24.83 บันทึกถกู
946 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลหางน  าสาคร 28.25 บันทึกถกู
947 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.ท่าฉนวน 20.30 บันทึกถกู
948 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.ไร่พฒันา 32.71 บันทึกถกู
949 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.วัดโคก 14.71 บันทึกถกู
950 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.อูต่ะเภา 24.54 บันทึกถกู
951 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลชัยนาท 191.37 บันทึกผิด
952 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลธรรมามูล 19.18 บันทึกถกู
953 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลนางลือ 30.62 บันทึกถกู
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954 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลบา้นกล้วย 28.00 บันทึกถกู
955 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลเสือโฮก 29.45 บันทึกถกู
956 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลหาดท่าเสา 25.54 บันทึกถกู
957 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลเมืองชัยนาท 21.24 บันทึกถกู
958 ชยันาท อ.เมืองชยันาท อบจ.ชยันาท 60.70 บันทึกผิด
959 ชยันาท อ.เมืองชยันาท อบต.เขาท่าพระ 25.86 บันทึกถกู
960 ชยันาท อ.เมืองชยันาท อบต.ท่าชยั 27.92 บันทึกถกู
961 ชยันาท อ.วัดสิงห์ เทศบาลต าบลวัดสิงห ์ 25.06 บันทึกถกู
962 ชยันาท อ.วัดสิงห์ เทศบาลต าบลหนองขุ่น 15.50 บันทึกถกู
963 ชยันาท อ.วัดสิงห์ เทศบาลต าบลหนองน้อย 25.26 บันทึกถกู
964 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.บ่อแร่ 35.41 บันทึกถกู
965 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.มะขามเฒ่า 23.50 บันทึกถกู
966 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.วังหมัน 26.66 บันทึกถกู
967 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.หนองบัว 28.08 บันทึกถกู
968 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลดงคอน 18.76 บันทึกถกู
969 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลดอนก า 24.83 บันทึกถกู
970 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลบางขดุ 19.71 บันทึกถกู
971 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา 31.26 บันทึกถกู
972 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลโพงาม 23.23 บันทึกถกู
973 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลสรรคบุรี 11.38 บันทึกถกู
974 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลห้วยกรด 21.28 บันทึกถกู
975 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลหว้ยกรดพฒันา 21.63 บันทึกถกู
976 ชยันาท อ.สรรคบุรี อบต.เที่ยงแท้ 19.94 บันทึกถกู
977 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลเจ้าพระยา 19.60 บันทึกถกู
978 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก 25.04 บันทึกถกู
979 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลบางหลวง 22.64 บันทึกถกู
980 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลโพธ์ิพทิกัษ์ 145.56 บันทึกผิด
981 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าตก 19.77 บันทึกถกู
982 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าออก 24.17 บันทึกถกู
983 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา 24.86 บันทึกถกู
984 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลหาดอาษา 20.07 บันทึกถกู
985 ชยันาท อ.สรรพยา อบต.เขาแกว้ 26.36 บันทึกถกู
986 ชยันาท อ.หนองมะโมง เทศบาลต าบลวังตะเคียน 20.43 บันทึกถกู
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987 ชยันาท อ.หนองมะโมง เทศบาลต าบลหนองมะโมง 20.13 บันทึกถกู
988 ชยันาท อ.หนองมะโมง อบต.กดุจอก 22.54 บันทึกถกู
989 ชยันาท อ.หนองมะโมง อบต.สะพานหิน 19.97 บันทึกถกู
990 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยน 25.43 บันทึกถกู
991 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลสามง่ามทา่โบสถ์ 31.56 บันทึกถกู
992 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา 24.08 บันทึกถกู
993 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลหนองแซง 25.65 บันทึกถกู
994 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลห้วยงู 20.81 บันทึกถกู
995 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลหันคา 24.21 บันทึกถกู
996 ชยันาท อ.หันคา อบต.เด่นใหญ่ 23.48 บันทึกถกู
997 ชยันาท อ.หันคา อบต.ไพรนกยูง 16.33 บันทึกถกู
998 ชยันาท อ.หันคา อบต.วังไกเ่ถือ่น 25.61 บันทึกถกู
999 ชยันาท อ.หันคา อบต.หันคา 21.47 บันทึกถกู
1000 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ์ 33.67 บันทึกถกู
1001 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลบา้นเด่ือ 25.05 บันทึกถกู
1002 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลบา้นเปา้ 26.38 บันทึกถกู
1003 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.กดุเลาะ 20.89 บันทึกถกู
1004 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนกอก 23.46 บันทึกถกู
1005 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนทอง 24.54 บันทึกถกู
1006 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านบัว 26.50 บันทึกถกู
1007 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านเป้า 24.51 บันทึกถกู
1008 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง 21.01 บันทึกถกู
1009 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน 14.88 บันทึกถกู
1010 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.สระโพนทอง 25.07 บันทึกถกู
1011 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองขา่ 21.01 บันทึกถกู
1012 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองโพนงาม 19.34 บันทึกถกู
1013 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ เทศบาลต าบลแก้งคร้อ 26.69 บันทึกถกู
1014 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 26.22 บันทึกถกู
1015 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ เทศบาลต าบลหนองสังข์ 23.49 บันทึกถกู
1016 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.เกา่ย่าดี 32.29 บันทึกถกู
1017 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.โคกกงุ 25.91 บันทึกถกู
1018 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.ชอ่งสามหมอ 28.01 บันทึกถกู
1019 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.ท่ามะไฟหวาน 23.47 บันทึกถกู
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1020 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.นาหนองทุ่ม 29.19 บันทึกถกู
1021 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.บ้านแกง้ 19.37 บันทึกถกู
1022 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.หนองขาม 24.30 บันทึกถกู
1023 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.หนองไผ่ 24.55 บันทึกถกู
1024 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.หลุบคา 24.86 บันทึกถกู
1025 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 27.61 บันทึกถกู
1026 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ 22.13 บันทึกถกู
1027 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.โคกมัง่งอย 20.61 บันทึกถกู
1028 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ชอ่งสามหมอ 23.84 บันทึกถกู
1029 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.โนนสะอาด 22.28 บันทึกถกู
1030 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.บ้านโสก 22.94 บันทึกถกู
1031 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ยางหวาย 26.79 บันทึกถกู
1032 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ศรีส าราญ 27.20 บันทึกถกู
1033 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หนองขาม 23.63 บันทึกถกู
1034 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ห้วยไร่ 25.14 บันทึกถกู
1035 ชยัภูมิ อ.คอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร 26.72 บันทึกถกู
1036 ชยัภูมิ อ.คอนสาร เทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 27.36 บันทึกถกู
1037 ชยัภูมิ อ.คอนสาร เทศบาลต าบลหว้ยยาง 23.04 บันทึกถกู
1038 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.คอนสาร 17.21 บันทึกถกู
1039 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงกลาง 24.04 บันทึกถกู
1040 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงบัง 24.03 บันทึกถกู
1041 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ทุ่งนาเลา 24.26 บันทึกถกู
1042 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ทุ่งพระ 26.50 บันทึกถกู
1043 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.โนนคูณ 27.38 บันทึกถกู
1044 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลต าบลจตุัรัส 33.74 บันทึกถกู
1045 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลต าบลหนองบวัโคก 36.16 บันทึกถกู
1046 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ 24.75 บันทึกถกู
1047 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.กดุน  าใส 22.99 บันทึกถกู
1048 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.บ้านกอก 24.20 บันทึกถกู
1049 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.บ้านขาม 15.16 บันทึกถกู
1050 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.ละหาน 20.53 บันทึกถกู
1051 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.ส้มป่อย 16.49 บันทึกถกู
1052 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองโดน 21.85 บันทึกถกู
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1053 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองบัวโคก 27.01 บันทึกถกู
1054 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองบัวบาน 24.49 บันทึกถกู
1055 ชยัภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ 32.64 บันทึกถกู
1056 ชยัภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ตะโกทอง 19.68 บันทึกถกู
1057 ชยัภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ท่ากบู 25.51 บันทึกถกู
1058 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ เทศบาลต าบลเทพสถิต 28.60 บันทึกถกู
1059 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.นายางกลัก 16.42 บันทึกถกู
1060 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.บ้านไร่ 15.59 บันทึกถกู
1061 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.โป่งนก 17.87 บันทึกถกู
1062 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.วะตะแบก 17.27 บันทึกถกู
1063 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.ห้วยยายจิ๋ว 17.62 บันทึกถกู
1064 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.กะฮาด 24.15 บันทึกถกู
1065 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.ตาเนิน 21.70 บันทึกถกู
1066 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.รังงาม 25.38 บันทึกถกู
1067 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.หนองฉมิ 28.05 บันทึกถกู
1068 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลตลาดแร้ง 25.00 บันทึกถกู
1069 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลทุ่งทอง 29.68 บันทึกถกู
1070 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลบา้นเขว้า 29.40 บันทึกถกู
1071 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลลุ่มล าชี 20.81 บันทึกถกู
1072 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ชบีน 29.43 บันทึกถกู
1073 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.โนนแดง 23.06 บันทึกถกู
1074 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ภูแลนคา 27.85 บันทึกถกู
1075 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น เทศบาลต าบลบา้นเต่า 24.22 บันทึกถกู
1076 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น เทศบาลต าบลบา้นแท่น 31.25 บันทึกถกู
1077 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.บ้านแท่น 22.61 บันทึกถกู
1078 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.สระพงั 28.20 บันทึกถกู
1079 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.สามสวน 24.75 บันทึกถกู
1080 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.หนองคู 27.06 บันทึกถกู
1081 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ้านเพชร 29.33 บันทึกถกู
1082 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ 31.67 บันทึกถกู
1083 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.เกาะมะนาว 25.94 บันทึกถกู
1084 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.โคกเพชรพฒันา 22.91 บันทึกถกู
1085 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.โคกเริงรมย์ 17.12 บันทึกถกู
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1086 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านชวน 20.99 บันทึกถกู
1087 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านตาล 21.14 บันทึกถกู
1088 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านเพชร 19.09 บันทึกถกู
1089 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล 18.21 บันทึกถกู
1090 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.เจาทอง 17.44 บันทึกถกู
1091 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.บ้านเจียง 20.26 บันทึกถกู
1092 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.วังทอง 22.07 บันทึกถกู
1093 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.แหลมทอง 32.68 บันทึกถกู
1094 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลธาตุทอง 23.21 บันทึกถกู
1095 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลบ้านแกง้ 19.20 บันทึกถกู
1096 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลบา้นเพชรภูเขียว 26.64 บันทึกถกู
1097 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลภูเขียว 29.25 บันทึกถกู
1098 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.กวางโจน 20.88 บันทึกถกู
1099 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.กดุยม 20.76 บันทึกถกู
1100 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.โคกสะอาด 19.41 บันทึกถกู
1101 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.บ้านดอน 24.72 บันทึกถกู
1102 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.บ้านเพชร 25.69 บันทึกถกู
1103 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.ผักปัง 14.51 บันทึกถกู
1104 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.หนองคอนไทย 16.97 บันทึกถกู
1105 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.หนองตูม 20.58 บันทึกถกู
1106 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.โอโล 18.50 บันทึกถกู
1107 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลโคกสูง 31.88 บันทึกถกู
1108 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลชลีอง 15.70 บันทึกถกู
1109 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลบา้นค่ายหมื่นแผ้ว 27.12 บันทึกถกู
1110 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลลาดใหญ่ 34.77 บันทึกถกู
1111 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลเมืองชยัภูมิ 24.02 บันทึกถกู
1112 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบจ.ชยัภูมิ 12.35 บันทึกถกู
1113 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.กดุตุ้ม 14.92 บันทึกถกู
1114 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ซับสีทอง 27.47 บันทึกถกู
1115 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ท่าหินโงม 23.99 บันทึกถกู
1116 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.นาฝาย 21.28 บันทึกถกู
1117 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.นาเสียว 16.83 บันทึกถกู
1118 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.โนนส าราญ 17.40 บันทึกถกู
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1119 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.บ้านค่าย 18.22 บันทึกถกู
1120 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.บ้านเล่า 20.00 บันทึกถกู
1121 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.บุ่งคล้า 20.39 บันทึกถกู
1122 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.โพนทอง 15.61 บันทึกถกู
1123 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.รอบเมือง 28.40 บันทึกถกู
1124 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ลาดใหญ่ 29.09 บันทึกถกู
1125 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.หนองนาแซง 20.71 บันทึกถกู
1126 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.หนองไผ่ 17.64 บันทึกถกู
1127 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ห้วยต้อน 18.37 บันทึกถกู
1128 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ห้วยบง 15.31 บันทึกถกู
1129 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง เทศบาลต าบลหนองบวัแดง 27.42 บันทึกถกู
1130 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง เทศบาลต าบลหลวงศิริ 25.93 บันทึกถกู
1131 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.กดุชมุแสง 24.53 บันทึกถกู
1132 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.คูเมือง 20.73 บันทึกถกู
1133 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.ถ  าวัวแดง 22.77 บันทึกถกู
1134 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.ท่าใหญ่ 16.22 บันทึกถกู
1135 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.นางแดด 12.27 บันทึกถกู
1136 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.วังชมภู 20.73 บันทึกถกู
1137 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.หนองแวง 17.43 บันทึกถกู
1138 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลโคกสะอาด 29.23 บันทึกถกู
1139 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลหนองบวัระเหว 32.78 บันทึกถกู
1140 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลหว้ยแย้ 23.58 บันทึกถกู
1141 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ ่ 21.69 บันทึกถกู
1142 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว อบต.โสกปลาดุก 34.34 บันทึกถกู
1143 ชมุพร อ.ท่าแซะ เทศบาลต าบลท่าแซะ 209.54 บันทึกผิด
1144 ชมุพร อ.ท่าแซะ เทศบาลต าบลเนินสันติ 34.24 บันทึกถกู
1145 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.คุริง 29.17 บันทึกถกู
1146 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.ทรัพย์อนันต์ 24.03 บันทึกถกู
1147 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.ท่าขา้ม 204.30 บันทึกผิด
1148 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.ท่าแซะ 20.29 บันทึกถกู
1149 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.นากระตาม 377.55 บันทึกผิด
1150 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.รับร่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
1151 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.สลุย 108,066,914.50 บันทึกผิด
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1152 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.สองพี่น้อง 244.13 บันทึกผิด
1153 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.หงษเ์จริญ 15.03 บันทึกถกู
1154 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.หินแกว้ 100.00 บันทึกผิด
1155 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก เทศบาลต าบลทุง่ตะไคร 147.71 บันทึกผิด
1156 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก เทศบาลต าบลปากตะโก 168.48 บันทึกผิด
1157 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก อบต.ชอ่งไม้แกว้ 22.44 บันทึกถกู
1158 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก อบต.ตะโก 24.63 บันทึกถกู
1159 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลชมุโค 228.53 บันทึกผิด
1160 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลทะเลทรัพย์ 336.03 บันทึกผิด
1161 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลบางสน 0.00 ยังไม่บันทึก
1162 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลปะทิว 0.00 ยังไม่บันทึก
1163 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 257.68 บันทึกผิด
1164 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลสะพลี 2.40 บันทึกผิด
1165 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.เขาไชยราช 250.00 บันทึกผิด
1166 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.ดอนยาง 241.85 บันทึกผิด
1167 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.ปากคลอง 295.37 บันทึกผิด
1168 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.สะพลี 25.34 บันทึกถกู
1169 ชมุพร อ.พะโต๊ะ เทศบาลต าบลพะโต๊ะ 136.27 บันทึกผิด
1170 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.ปังหวาน 18.56 บันทึกถกู
1171 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.ปากทรง 26.26 บันทึกถกู
1172 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.พระรักษ ์ 103,488,671.02 บันทึกผิด
1173 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.พะโต๊ะ 250.00 บันทึกผิด
1174 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลขุนกระทิง 30.78 บันทึกถกู
1175 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลท่ายาง 26.36 บันทึกถกู
1176 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลนาชะอัง 25.53 บันทึกถกู
1177 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลบางลึก 23.43 บันทึกถกู
1178 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลบางหมาก 149.88 บันทึกผิด
1179 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลปากน  าชุมพร 32.40 บันทึกถกู
1180 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลวังไผ่ 35.22 บันทึกถกู
1181 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลวังใหม่ 29.19 บันทึกถกู
1182 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลหาดทรายรี 279.30 บันทึกผิด
1183 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลเมืองชมุพร 231.14 บันทึกผิด
1184 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบจ.ชมุพร 0.00 ยังไม่บันทึก
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1185 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ตากแดด 24.44 บันทึกถกู
1186 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ถ  าสิงห์ 194.32 บันทึกผิด
1187 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ทุ่งคา 229.00 บันทึกผิด
1188 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.นาทุ่ง 195.84 บันทึกผิด
1189 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.บ้านนา 24.73 บันทึกถกู
1190 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ปากน  า 117,162,574.65 บันทึกผิด
1191 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.วังไผ่ 28.45 บันทึกถกู
1192 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.วิสัยเหนือ 0.00 ยังไม่บันทึก
1193 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.หาดพนัไกร 274.37 บันทึกผิด
1194 ชมุพร อ.ละแม เทศบาลต าบลละแม 278.63 บันทึกผิด
1195 ชมุพร อ.ละแม อบต.ทุ่งคาวัด 32.79 บันทึกถกู
1196 ชมุพร อ.ละแม อบต.ทุ่งหลวง 23.33 บันทึกถกู
1197 ชมุพร อ.ละแม อบต.ละแม 32.55 บันทึกถกู
1198 ชมุพร อ.ละแม อบต.สวนแตง 22.32 บันทึกถกู
1199 ชมุพร อ.สวี เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 53.53 บันทึกผิด
1200 ชมุพร อ.สวี เทศบาลต าบลนาโพธ์ิพฒันา 229.57 บันทึกผิด
1201 ชมุพร อ.สวี อบต.เขาค่าย 255.39 บันทึกผิด
1202 ชมุพร อ.สวี อบต.เขาทะลุ 59,243,452.96 บันทึกผิด
1203 ชมุพร อ.สวี อบต.ครน 18.53 บันทึกถกู
1204 ชมุพร อ.สวี อบต.ด่านสวี 506.96 บันทึกผิด
1205 ชมุพร อ.สวี อบต.ท่าหิน 23.83 บันทึกถกู
1206 ชมุพร อ.สวี อบต.ทุ่งระยะ 25.49 บันทึกถกู
1207 ชมุพร อ.สวี อบต.นาสัก 594.46 บันทึกผิด
1208 ชมุพร อ.สวี อบต.วิสัยใต้ 22.67 บันทึกถกู
1209 ชมุพร อ.สวี อบต.สวี 25.71 บันทึกถกู
1210 ชมุพร อ.หลังสวน เทศบาลต าบลปากน  าหลังสวน 0.00 ยังไม่บันทึก
1211 ชมุพร อ.หลังสวน เทศบาลต าบลวังตะกอ 359.53 บันทึกผิด
1212 ชมุพร อ.หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน 223.39 บันทึกผิด
1213 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.ท่ามะพลา 26.15 บันทึกถกู
1214 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.นาขา 396.54 บันทึกผิด
1215 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.นาพญา 214.33 บันทึกผิด
1216 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.บางน  าจืด 346.00 บันทึกผิด
1217 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.บางมะพร้าว 25.18 บันทึกถกู
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1218 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.บ้านควน 207.14 บันทึกผิด
1219 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.พอ้แดง 23.36 บันทึกถกู
1220 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.หาดยาย 344.12 บันทึกผิด
1221 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.แหลมทราย 401.45 บันทึกผิด
1222 เชยีงราย อ.ขนุตาล เทศบาลต าบลบา้นต้า 31.30 บันทึกถกู
1223 เชยีงราย อ.ขนุตาล เทศบาลต าบลป่าตาล 18.93 บันทึกถกู
1224 เชยีงราย อ.ขนุตาล เทศบาลต าบลยางฮอม 23.09 บันทึกถกู
1225 เชยีงราย อ.ขนุตาล อบต.ต้า 19.09 บันทึกถกู
1226 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลคร่ึง 28.38 บันทึกถกู
1227 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลบญุเรือง 24.16 บันทึกถกู
1228 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลเวียง 26.79 บันทึกถกู
1229 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 29.28 บันทึกถกู
1230 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย 15.31 บันทึกถกู
1231 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลสถาน 0.00 ยังไม่บันทึก
1232 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลหว้ยซ้อ 172.18 บันทึกผิด
1233 เชยีงราย อ.เชยีงของ อบต.ริมโขง 81.64 บันทึกผิด
1234 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลบ้านแซว 0.00 ยังไม่บันทึก
1235 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลแม่เงิน 139.28 บันทึกผิด
1236 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลโยนก 172.18 บันทึกผิด
1237 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลเวียง 25.33 บันทึกถกู
1238 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 26.37 บันทึกถกู
1239 เชยีงราย อ.เชยีงแสน อบต.ป่าสัก 220.44 บันทึกผิด
1240 เชยีงราย อ.เชยีงแสน อบต.ศรีดอนมูล 17.04 บันทึกถกู
1241 เชยีงราย อ.ดอยหลวง อบต.โชคชยั 20.48 บันทึกถกู
1242 เชยีงราย อ.ดอยหลวง อบต.ปงน้อย 18.16 บันทึกถกู
1243 เชยีงราย อ.ดอยหลวง อบต.หนองป่ากอ่ 75.03 บันทึกผิด
1244 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลงิ ว 17.97 บันทึกถกู
1245 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 25.83 บันทึกถกู
1246 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลบา้นปล้อง 28.92 บันทึกถกู
1247 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลเวียงเทงิ 26.38 บันทึกถกู
1248 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลสันทรายงาม 16.57 บันทึกถกู
1249 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลหงาว 29.05 บันทึกถกู
1250 เชยีงราย อ.เทิง อบต.ตับเต่า 19.17 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

1251 เชยีงราย อ.เทิง อบต.ปล้อง 24.18 บันทึกถกู
1252 เชยีงราย อ.เทิง อบต.แม่ลอย 21.51 บันทึกถกู
1253 เชยีงราย อ.เทิง อบต.เวียง 20.56 บันทึกถกู
1254 เชยีงราย อ.เทิง อบต.ศรีดอนไชย 28.39 บันทึกถกู
1255 เชยีงราย อ.เทิง อบต.หนองแรด 30.12 บันทึกถกู
1256 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแงะ 24.25 บันทึกถกู
1257 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลปา่แดด 172.21 บันทึกผิด
1258 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลโรงช้าง 28.35 บันทึกถกู
1259 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 30.75 บันทึกถกู
1260 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลสันมะค่า 23.79 บันทึกถกู
1261 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย เทศบาลต าบลพญาเม็งราย 32.02 บันทึกถกู
1262 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย เทศบาลต าบลเม็งราย 25.34 บันทึกถกู
1263 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา 22.24 บันทึกถกู
1264 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย อบต.ตาดควัน 26.08 บันทึกถกู
1265 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แม่ต๋ า 25.76 บันทึกถกู
1266 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แม่เปา 18.85 บันทึกถกู
1267 เชยีงราย อ.พาน เทศบาลต าบลเมืองพาน 23.47 บันทึกถกู
1268 เชยีงราย อ.พาน เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 20.30 บันทึกถกู
1269 เชยีงราย อ.พาน อบต.เจริญเมือง 21.33 บันทึกถกู
1270 เชยีงราย อ.พาน อบต.ดอยงาม 22.50 บันทึกถกู
1271 เชยีงราย อ.พาน อบต.ทรายขาว 13.62 บันทึกถกู
1272 เชยีงราย อ.พาน อบต.ทานตะวัน 70,080,862.53 บันทึกผิด
1273 เชยีงราย อ.พาน อบต.ธารทอง 20.36 บันทึกถกู
1274 เชยีงราย อ.พาน อบต.ป่าหุ่ง 153.17 บันทึกผิด
1275 เชยีงราย อ.พาน อบต.ม่วงค า 18.79 บันทึกถกู
1276 เชยีงราย อ.พาน อบต.เมืองพาน 20.12 บันทึกถกู
1277 เชยีงราย อ.พาน อบต.แม่เย็น 44.31 บันทึกผิด
1278 เชยีงราย อ.พาน อบต.แม่ออ้ 20.31 บันทึกถกู
1279 เชยีงราย อ.พาน อบต.เวียงห้าว 158.92 บันทึกผิด
1280 เชยีงราย อ.พาน อบต.สันกลาง 19.00 บันทึกถกู
1281 เชยีงราย อ.พาน อบต.สันติสุข 24.95 บันทึกถกู
1282 เชยีงราย อ.พาน อบต.หัวง้ม 0.00 ยังไม่บันทึก
1283 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลดอยลาน 19.76 บันทึกถกู
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1284 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลดอยฮาง 194.81 บันทึกผิด
1285 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลท่าสาย 23.58 บันทึกถกู
1286 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลท่าสุด 27.44 บันทึกถกู
1287 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลนางแล 181.06 บันทึกผิด
1288 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลบ้านดู่ 334,138,290.48 บันทึกผิด
1289 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย 28.55 บันทึกถกู
1290 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว 23.68 บันทึกถกู
1291 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลสันทราย 23.04 บันทึกถกู
1292 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลหว้ยสัก 173.74 บันทึกผิด
1293 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลนครเชียงราย 22.74 บันทึกถกู
1294 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบจ.เชยีงราย 16.42 บันทึกถกู
1295 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.แม่กรณ์ 213.07 บันทึกผิด
1296 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.แม่ขา้วต้ม 99.96 บันทึกผิด
1297 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.รอบเวียง 31.73 บันทึกถกู
1298 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.ริมกก 205.03 บันทึกผิด
1299 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.ห้วยชมภู 23.72 บันทึกถกู
1300 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลจันจว้า 26.24 บันทึกถกู
1301 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลทา่ข้าวเปลือก 24.11 บันทึกถกู
1302 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลป่าซาง 29.53 บันทึกถกู
1303 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ค า 26.34 บันทึกถกู
1304 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลแม่จนั 29.17 บันทึกถกู
1305 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ไร่ 23.77 บันทึกถกู
1306 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลสันทราย 31.92 บันทึกถกู
1307 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลสายน  าค า 26.08 บันทึกถกู
1308 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.จอมสวรรค์ 31.74 บันทึกถกู
1309 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 160.68 บันทึกผิด
1310 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.แม่จัน 137.59 บันทึกผิด
1311 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.ศรีค  า 20.04 บันทึกถกู
1312 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.สันทราย 226.71 บันทึกผิด
1313 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.เทอดไทย 14.04 บันทึกถกู
1314 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.แม่ฟา้หลวง 20.48 บันทึกถกู
1315 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก 18.48 บันทึกถกู
1316 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน 27.30 บันทึกถกู
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1317 เชยีงราย อ.แม่ลาว เทศบาลต าบลดงมะดะ 22.60 บันทึกถกู
1318 เชยีงราย อ.แม่ลาว เทศบาลต าบลป่ากอ่ด า 21.49 บันทึกถกู
1319 เชยีงราย อ.แม่ลาว เทศบาลต าบลแม่ลาว 31.20 บันทึกถกู
1320 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.จอมหมอกแกว้ 199.13 บันทึกผิด
1321 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.บัวสลี 25.29 บันทึกถกู
1322 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.ป่ากอ่ด า 28.59 บันทึกถกู
1323 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ 27.89 บันทึกถกู
1324 เชยีงราย อ.แม่สรวย เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 28.84 บันทึกถกู
1325 เชยีงราย อ.แม่สรวย เทศบาลต าบลแม่สรวย 37.06 บันทึกถกู
1326 เชยีงราย อ.แม่สรวย เทศบาลต าบลเวียงสรวย 26.81 บันทึกถกู
1327 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.เจดีย์หลวง 174.15 บันทึกผิด
1328 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.ท่ากอ๊ 16.77 บันทึกถกู
1329 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.ป่าแดด 15.89 บันทึกถกู
1330 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.แม่พริก 135.40 บันทึกผิด
1331 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 9.55 บันทึกผิด
1332 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.ศรีถอ้ย 20.57 บันทึกถกู
1333 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สาย 205.65 บันทึกผิด
1334 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ 42.06 บันทึกผิด
1335 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลเวียงพางค า 364.57 บันทึกผิด
1336 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 32.43 บันทึกถกู
1337 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.เกาะชา้ง 27.94 บันทึกถกู
1338 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.บ้านด้าย 182.38 บันทึกผิด
1339 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.โป่งงาม 223.03 บันทึกผิด
1340 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.โป่งผา 372.07 บันทึกผิด
1341 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.ศรีเมืองชมุ 28.38 บันทึกถกู
1342 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.ห้วยไคร้ 24.24 บันทึกถกู
1343 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ เทศบาลต าบลท่าขา้ม 20.58 บันทึกถกู
1344 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ เทศบาลต าบลม่วงยาย 23.21 บันทึกถกู
1345 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ เทศบาลต าบลหล่ายงาว 27.96 บันทึกถกู
1346 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ อบต.ปอ 19.23 บันทึกถกู
1347 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลดอนศิลา 20.86 บันทึกถกู
1348 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลเมืองชุม 198.96 บันทึกผิด
1349 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลเวียงชัย 333.26 บันทึกผิด
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1350 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลเวียงเหนือ 23.31 บันทึกถกู
1351 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 222.07 บันทึกผิด
1352 เชยีงราย อ.เวียงชยั อบต.ผางาม 21.29 บันทึกถกู
1353 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 30.02 บันทึกถกู
1354 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง อบต.ดงมหาวัน 190.43 บันทึกผิด
1355 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง อบต.ทุ่งกอ่ 28.09 บันทึกถกู
1356 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง อบต.ป่าซาง 391.72 บันทึกผิด
1357 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลป่างิ ว 20.43 บันทึกถกู
1358 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลแม่ขะจาน 0.00 ยังไม่บันทึก
1359 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 21.93 บันทึกถกู
1360 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียงปา่เปา้ 16.61 บันทึกถกู
1361 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.บ้านโป่ง 23.39 บันทึกถกู
1362 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดีย์ 21.90 บันทึกถกู
1363 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดีย์ใหม่ 15.75 บันทึกถกู
1364 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.เวียง 26.40 บันทึกถกู
1365 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.สันสลี 177.04 บันทึกผิด
1366 เชยีงใหม่ อ.กลัยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง 417.97 บันทึกผิด
1367 เชยีงใหม่ อ.กลัยาณิวัฒนา อบต.บ้านจันทร์ 21.56 บันทึกถกู
1368 เชยีงใหม่ อ.กลัยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด 25.77 บันทึกถกู
1369 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลจอมทอง 188.82 บันทึกผิด
1370 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแกว้ 280.85 บันทึกผิด
1371 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลบา้นแปะ 18.66 บันทึกถกู
1372 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง 424.83 บันทึกผิด
1373 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย 81.87 บันทึกผิด
1374 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ 182.07 บันทึกผิด
1375 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง อบต.ขว่งเปา 24.06 บันทึกถกู
1376 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลเชียงดาว 25.92 บันทึกถกู
1377 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 42,625,000.00 บันทึกผิด
1378 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลปงิโค้ง 15.09 บันทึกถกู
1379 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า 30.02 บันทึกถกู
1380 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลเมืองงาย 26.59 บันทึกถกู
1381 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ 142.74 บันทึกผิด
1382 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลแม่นะ 131.74 บันทึกผิด
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1383 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว อบต.เชยีงดาว 20.32 บันทึกถกู
1384 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว อบต.เมืองคอง 24.42 บันทึกถกู
1385 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ 319.14 บันทึกผิด
1386 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบวั 262.94 บันทึกผิด
1387 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ อบต.แม่ทะลบ 203.05 บันทึกผิด
1388 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น 100.00 บันทึกผิด
1389 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า เทศบาลต าบลทา่เด่ือ-มืดกา 26.79 บันทึกถกู
1390 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า 15.03 บันทึกถกู
1391 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ท่าเด่ือ 86,220,600.16 บันทึกผิด
1392 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.บงตัน 54,331,864.90 บันทึกผิด
1393 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.บ้านแอน่ 23.84 บันทึกถกู
1394 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง 18.09 บันทึกถกู
1395 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลเชิงดอย 166.67 บันทึกผิด
1396 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลดอยสะเกด็ 32.62 บันทึกถกู
1397 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลตลาดขวัญ 28.92 บันทึกถกู
1398 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 26.11 บันทึกถกู
1399 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลป่าป้อง 65,027,704.59 บันทึกผิด
1400 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลป่าเมีย่ง 29.72 บันทึกถกู
1401 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลแม่คือ 323.85 บันทึกผิด
1402 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลแม่โป่ง 27.18 บันทึกถกู
1403 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 25.38 บันทึกถกู
1404 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลลวงเหนือ 26.84 บันทึกถกู
1405 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลสง่าบา้น 26.36 บันทึกถกู
1406 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลสันปูเลย 197.39 บันทึกผิด
1407 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ 23.46 บันทึกถกู
1408 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ อบต.เทพเสด็จ 232.66 บันทึกผิด
1409 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ เทศบาลต าบลยางคราม 194.53 บันทึกผิด
1410 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสองแคว 23.24 บันทึกถกู
1411 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสันติสุข 20.75 บันทึกถกู
1412 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 19.36 บันทึกถกู
1413 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 33.09 บันทึกถกู
1414 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลแม่ขา่ 24.18 บันทึกถกู
1415 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง 28.66 บันทึกถกู
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1416 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลสันทราย 21.58 บันทึกถกู
1417 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.โป่งน  าร้อน 26.96 บันทึกถกู
1418 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.ม่อนปิ่น 240.82 บันทึกผิด
1419 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่คะ 22.90 บันทึกถกู
1420 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่งอน 19.42 บันทึกถกู
1421 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่สูน 21.84 บันทึกถกู
1422 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.เวียง 27.49 บันทึกถกู
1423 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลน  าแพร่ 25.27 บันทึกถกู
1424 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลบา้นโปง่ 29.28 บันทึกถกู
1425 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลป่าตุ้ม 25.78 บันทึกถกู
1426 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลป่าไหน่ 60,532,639.17 บันทึกผิด
1427 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 123.47 บันทึกผิด
1428 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลเวียงพร้าว 29.66 บันทึกถกู
1429 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.เขือ่นผาก 20.34 บันทึกถกู
1430 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.แม่แวน 71.09 บันทึกผิด
1431 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.สันทราย 17.80 บันทึกถกู
1432 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.โหล่งขอด 21.75 บันทึกถกู
1433 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลช้างเผือก 30.72 บันทึกถกู
1434 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลทา่ศาลา 28.51 บันทึกถกู
1435 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลปา่แดด 327.78 บันทึกผิด
1436 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม 450.01 บันทึกผิด
1437 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลสันผีเสื อ 29.27 บันทึกถกู
1438 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ 29.92 บันทึกถกู
1439 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปา่คร่ัง 324,644,046.53 บันทึกผิด
1440 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลหนองหอย 388.86 บันทึกผิด
1441 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 323.00 บันทึกผิด
1442 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหยีะ 430.18 บันทึกผิด
1443 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ อบจ.เชยีงใหม่ 14.38 บันทึกถกู
1444 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ อบต.ชา้งเผือก 35.39 บันทึกถกู
1445 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา 23.64 บันทึกถกู
1446 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม เทศบาลต าบลแม่แจม่ 30.30 บันทึกถกู
1447 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.กองแขก 16.94 บันทึกถกู
1448 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.ชา่งเค่ิง 400.55 บันทึกผิด
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1449 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ 126.69 บันทึกผิด
1450 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.ปางหินฝน 24.81 บันทึกถกู
1451 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร 380.36 บันทึกผิด
1452 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก 381.92 บันทึกผิด
1453 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลจอมแจง้ 25.24 บันทึกถกู
1454 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลแม่แตง 27.42 บันทึกถกู
1455 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลแม่หอพระ 290.19 บันทึกผิด
1456 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลสันมหาพน 159,176,029.96 บันทึกผิด
1457 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลอนิทขิล 29.31 บันทึกถกู
1458 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 22.17 บันทึกถกู
1459 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.กืด๊ชา้ง 24.11 บันทึกถกู
1460 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.บ้านชา้ง 38.73 บันทึกถกู
1461 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.บ้านเป้า 176.57 บันทึกผิด
1462 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.ป่าแป๋ 209.02 บันทึกผิด
1463 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.เมืองกา๋ย 190.91 บันทึกผิด
1464 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.สบเปิง 20.83 บันทึกถกู
1465 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.สันป่ายาง 229.88 บันทึกผิด
1466 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลขี เหล็ก 179.98 บันทึกผิด
1467 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลแม่ริม 29.58 บันทึกถกู
1468 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม 27.17 บันทึกถกู
1469 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลริมเหนือ 311.63 บันทึกผิด
1470 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลสันโป่ง 196.53 บันทึกผิด
1471 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลเหมืองแกว้ 227.52 บันทึกผิด
1472 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.ดอนแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
1473 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.โป่งแยง 232.17 บันทึกผิด
1474 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.แม่สา 28.81 บันทึกถกู
1475 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.สะลวง 185.74 บันทึกผิด
1476 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.ห้วยทราย 201.65 บันทึกผิด
1477 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง 155.88 บันทึกผิด
1478 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ดอนเปา 23.28 บันทึกถกู
1479 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ทุ่งปี้ 191.00 บันทึกผิด
1480 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ทุ่งรวงทอง 193.10 บันทึกผิด
1481 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.บ้านกาด 185.56 บันทึกผิด
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1482 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.แม่วิน 373.47 บันทึกผิด
1483 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ทาเหนือ 26.68 บันทึกถกู
1484 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.บ้านสหกรณ์ 24.83 บันทึกถกู
1485 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.แม่ทา 24.93 บันทึกถกู
1486 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ห้วยแกว้ 25.57 บันทึกถกู
1487 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ออนกลาง 20.92 บันทึกถกู
1488 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ออนเหนือ 26.36 บันทึกถกู
1489 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย 24.85 บันทึกถกู
1490 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.ดอยลาง 27.29 บันทึกถกู
1491 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.ท่าตอน 24.25 บันทึกถกู
1492 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.บ้านหลวง 301.25 บันทึกผิด
1493 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.แม่นาวาง 20.46 บันทึกถกู
1494 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.แม่สาว 27.33 บันทึกถกู
1495 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.สันต้นหมื อ 0.00 ยังไม่บันทึก
1496 เชยีงใหม่ อ.เวียงแหง เทศบาลต าบลแสนไห 212.69 บันทึกผิด
1497 เชยีงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 263.12 บันทึกผิด
1498 เชยีงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เมืองแหง 27.24 บันทึกถกู
1499 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ 140.07 บันทึกผิด
1500 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.บ่อแกว้ 219.71 บันทึกผิด
1501 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.แม่สาบ 187.49 บันทึกผิด
1502 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.ยั งเมิน 254.29 บันทึกผิด
1503 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ 172.87 บันทึกผิด
1504 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลบวกค้าง 178.03 บันทึกผิด
1505 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลแม่ปคูา 174.99 บันทึกผิด
1506 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลสันกลาง 209.37 บันทึกผิด
1507 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง 328.01 บันทึกผิด
1508 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลหว้ยทราย 369.54 บันทึกผิด
1509 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลออนใต้ 21.21 บันทึกถกู
1510 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 249.65 บันทึกผิด
1511 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง อบต.แชช่า้ง 27.50 บันทึกถกู
1512 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง 213.47 บันทึกผิด
1513 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง อบต.สันก าแพง 21.49 บันทึกถกู
1514 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 239,176,615.89 บันทึกผิด
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1515 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลป่าไผ่ 23.67 บันทึกถกู
1516 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลเมืองเล็น 26.80 บันทึกถกู
1517 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลแม่แฝก 0.00 ยังไม่บันทึก
1518 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
1519 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 24.38 บันทึกถกู
1520 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันป่าเปา 244.36 บันทึกผิด
1521 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันพระเนตร 30.93 บันทึกถกู
1522 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลหนองจ๊อม 18.11 บันทึกถกู
1523 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลหนองหาร 31.42 บันทึกถกู
1524 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลหนองแหย่ง 21.47 บันทึกถกู
1525 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 14.77 บันทึกถกู
1526 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุ่งต้อม 87.58 บันทึกผิด
1527 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก 24.34 บันทึกถกู
1528 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง 23.75 บันทึกถกู
1529 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลบา้นแม 166.53 บันทึกผิด
1530 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลยุหว่า 15.92 บันทึกถกู
1531 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลสันป่าตอง 87,568,908.49 บันทึกผิด
1532 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.ท่าวังพร้าว 213.60 บันทึกผิด
1533 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.น  าบ่อหลวง 192.43 บันทึกผิด
1534 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.บ้านกลาง 184.00 บันทึกผิด
1535 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.มะขามหลวง 21.81 บันทึกถกู
1536 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.มะขนุหวาน 22.09 บันทึกถกู
1537 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.แม่กา๊ 21.31 บันทึกถกู
1538 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.สันกลาง 421.24 บันทึกผิด
1539 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลขวัมุง 24.81 บันทึกถกู
1540 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลชมภู 25.79 บันทึกถกู
1541 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลไชยสถาน 31.88 บันทึกถกู
1542 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลดอนแกว้ 190.07 บันทึกผิด
1543 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลทา่กว้าง 245.25 บันทึกผิด
1544 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลทา่วังตาล 97.10 บันทึกผิด
1545 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลปา่บง 30.62 บันทึกถกู
1546 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลยางเนิ ง 23.70 บันทึกถกู
1547 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ์ 219.12 บันทึกผิด
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1548 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลสารภี 23.73 บันทึกถกู
1549 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลหนองผึ ง 27.44 บันทึกถกู
1550 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลหนองแฝก 24.77 บันทึกถกู
1551 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา 23.23 บันทึกถกู
1552 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลบา้นปง 23.04 บันทึกถกู
1553 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลบา้นแหวน 28.09 บันทึกถกู
1554 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 33.32 บันทึกถกู
1555 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลสันผักหวาน 23.64 บันทึกถกู
1556 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหนองแกว๋ 23.39 บันทึกถกู
1557 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหนองควาย 257.24 บันทึกผิด
1558 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
1559 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหางดง 27.09 บันทึกถกู
1560 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหารแก้ว 30.80 บันทึกถกู
1561 เชยีงใหม่ อ.หางดง อบต.ขนุคง 21.71 บันทึกถกู
1562 เชยีงใหม่ อ.หางดง อบต.สบแม่ขา่ 27.77 บันทึกถกู
1563 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย เทศบาลต าบลอมก๋อย 32.91 บันทึกถกู
1564 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.นาเกยีน 18.96 บันทึกถกู
1565 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.ม่อนจอง 54,160,409.56 บันทึกผิด
1566 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.แม่ต่ืน 187.49 บันทึกผิด
1567 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.ยางเปียง 22.07 บันทึกถกู
1568 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.สบโขง 258.94 บันทึกผิด
1569 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย 52.49 บันทึกผิด
1570 เชยีงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลต าบลท่าขา้ม 115.36 บันทึกผิด
1571 เชยีงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลต าบลบอ่หลวง 130.24 บันทึกผิด
1572 เชยีงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลต าบลบ้านตาล 436.93 บันทึกผิด
1573 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.นาคอเรือ 200.52 บันทึกผิด
1574 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.บ่อสลี 22.98 บันทึกถกู
1575 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.หางดง 201.58 บันทึกผิด
1576 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.ฮอด 206.66 บันทึกผิด
1577 ตรัง อ.กนัตัง เทศบาลเมืองกนัตัง 25.95 บันทึกถกู
1578 ตรัง อ.กนัตัง อบต.กนัตังใต้ 28.20 บันทึกถกู
1579 ตรัง อ.กนัตัง อบต.เกาะลิบง 22.92 บันทึกถกู
1580 ตรัง อ.กนัตัง อบต.คลองชล้ีอม 27.82 บันทึกถกู
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1581 ตรัง อ.กนัตัง อบต.คลองลุ 31.52 บันทึกถกู
1582 ตรัง อ.กนัตัง อบต.ควนธานี 31.93 บันทึกถกู
1583 ตรัง อ.กนัตัง อบต.โคกยาง 23.82 บันทึกถกู
1584 ตรัง อ.กนัตัง อบต.นาเกลือ 24.31 บันทึกถกู
1585 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บ่อน  าร้อน 21.55 บันทึกถกู
1586 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บางเป้า 29.94 บันทึกถกู
1587 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บางสัก 23.05 บันทึกถกู
1588 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บางหมาก 28.11 บันทึกถกู
1589 ตรัง อ.กนัตัง อบต.ย่านซ่ือ 28.11 บันทึกถกู
1590 ตรัง อ.กนัตัง อบต.วังวน 30.14 บันทึกถกู
1591 ตรัง อ.นาโยง เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ 99.75 บันทึกผิด
1592 ตรัง อ.นาโยง อบต.โคกสะบ้า 21.75 บันทึกถกู
1593 ตรัง อ.นาโยง อบต.ชอ่ง 24.43 บันทึกถกู
1594 ตรัง อ.นาโยง อบต.นาขา้วเสีย 19.32 บันทึกถกู
1595 ตรัง อ.นาโยง อบต.นาโยงเหนือ 30.48 บันทึกถกู
1596 ตรัง อ.นาโยง อบต.นาหมืน่ศรี 20.59 บันทึกถกู
1597 ตรัง อ.นาโยง อบต.ละมอ 20.46 บันทึกถกู
1598 ตรัง อ.ปะเหลียน เทศบาลต าบลท่าขา้ม 24.88 บันทึกถกู
1599 ตรัง อ.ปะเหลียน เทศบาลต าบลท่าพญา 32.18 บันทึกถกู
1600 ตรัง อ.ปะเหลียน เทศบาลต าบลทุง่ยาว 32.19 บันทึกถกู
1601 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร 237.84 บันทึกผิด
1602 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ท่าขา้ม 23.26 บันทึกถกู
1603 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ทุ่งยาว 27.40 บันทึกถกู
1604 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.บางด้วน 20.67 บันทึกถกู
1605 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.บ้านนา 24.21 บันทึกถกู
1606 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ปะเหลียน 19.71 บันทึกถกู
1607 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ลิพงั 27.22 บันทึกถกู
1608 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.สุโสะ 20.05 บันทึกถกู
1609 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.แหลมสอม 25.32 บันทึกถกู
1610 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลต าบลคลองเต็ง 37.61 บันทึกถกู
1611 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลต าบลโคกหล่อ 27.89 บันทึกถกู
1612 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลต าบลนาตาล่วง 29.72 บันทึกถกู
1613 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง 29.54 บันทึกถกู
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1614 ตรัง อ.เมืองตรัง อบจ.ตรัง 17.77 บันทึกถกู
1615 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.ควนปริง 94.24 บันทึกผิด
1616 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาโต๊ะหมิง 27.49 บันทึกถกู
1617 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาท่ามใต้ 23.53 บันทึกถกู
1618 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาท่ามเหนือ 24.54 บันทึกถกู
1619 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาบินหลา 2.14 บันทึกผิด
1620 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาพละ 28.07 บันทึกถกู
1621 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาโยงใต้ 24.53 บันทึกถกู
1622 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.น  าผุด 25.01 บันทึกถกู
1623 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.บางรัก 30.73 บันทึกถกู
1624 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.บ้านควน 27.52 บันทึกถกู
1625 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.บ้านโพธ์ิ 24.28 บันทึกถกู
1626 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.หนองตรุด 26.10 บันทึกถกู
1627 ตรัง อ.ย่านตาขาว เทศบาลต าบลควนโพธ์ิ 24.69 บันทึกถกู
1628 ตรัง อ.ย่านตาขาว เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ 32.16 บันทึกถกู
1629 ตรัง อ.ย่านตาขาว เทศบาลต าบลย่านตาขาว 32.83 บันทึกถกู
1630 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.เกาะเปียะ 22.82 บันทึกถกู
1631 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.ทุ่งค่าย 23.54 บันทึกถกู
1632 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.นาชมุเห็ด 24.74 บันทึกถกู
1633 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.ในควน 29.54 บันทึกถกู
1634 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.โพรงจระเข ้ 31.14 บันทึกถกู
1635 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.หนองบ่อ 25.94 บันทึกถกู
1636 ตรัง อ.รัษฎา เทศบาลต าบลคลองปาง 28.39 บันทึกถกู
1637 ตรัง อ.รัษฎา อบต.เขาไพร 22.67 บันทึกถกู
1638 ตรัง อ.รัษฎา อบต.คลองปาง 24.75 บันทึกถกู
1639 ตรัง อ.รัษฎา อบต.ควนเมา 27.08 บันทึกถกู
1640 ตรัง อ.รัษฎา อบต.หนองบัว 27.55 บันทึกถกู
1641 ตรัง อ.รัษฎา อบต.หนองปรือ 22.55 บันทึกถกู
1642 ตรัง อ.วังวิเศษ เทศบาลต าบลวังวิเศษ 30.91 บันทึกถกู
1643 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.เขาวิเศษ 17.06 บันทึกถกู
1644 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.ท่าสะบ้า 25.61 บันทึกถกู
1645 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.วังมะปราง 19.31 บันทึกถกู
1646 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ 29.00 บันทึกถกู
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1647 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.อา่วตง 19.71 บันทึกถกู
1648 ตรัง อ.สิเกา เทศบาลต าบลควนกุน 18.23 บันทึกถกู
1649 ตรัง อ.สิเกา เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร 33.43 บันทึกถกู
1650 ตรัง อ.สิเกา เทศบาลต าบลสิเกา 35.57 บันทึกถกู
1651 ตรัง อ.สิเกา อบต.กะลาเส 20.34 บันทึกถกู
1652 ตรัง อ.สิเกา อบต.เขาไม้แกว้ 27.83 บันทึกถกู
1653 ตรัง อ.สิเกา อบต.บ่อหิน 28.88 บันทึกถกู
1654 ตรัง อ.สิเกา อบต.ไม้ฝาด 21.45 บันทึกถกู
1655 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลท่างิ ว 29.71 บันทึกถกู
1656 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลนาวง 32.90 บันทึกถกู
1657 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลล าภูรา 38.82 บันทึกถกู
1658 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลหว้ยนาง 32.23 บันทึกถกู
1659 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลหว้ยยอด 29.64 บันทึกถกู
1660 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.เขากอบ 26.64 บันทึกถกู
1661 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.เขาขาว 25.86 บันทึกถกู
1662 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.เขาปูน 19.46 บันทึกถกู
1663 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ทุ่งต่อ 27.75 บันทึกถกู
1664 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.นาวง 24.94 บันทึกถกู
1665 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ในเตา 26.78 บันทึกถกู
1666 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.บางกุง้ 23.89 บันทึกถกู
1667 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.บางดี 17.47 บันทึกถกู
1668 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ปากคม 25.80 บันทึกถกู
1669 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ปากแจ่ม 27.81 บันทึกถกู
1670 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ล าภูรา 34.22 บันทึกถกู
1671 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.วังคีรี 20.17 บันทึกถกู
1672 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.หนองชา้งแล่น 23.31 บันทึกถกู
1673 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด 31.26 บันทึกถกู
1674 ตรัง อ.หาดส าราญ อบต.ตะเสะ 26.06 บันทึกถกู
1675 ตรัง อ.หาดส าราญ อบต.บ้าหวี 24.58 บันทึกถกู
1676 ตรัง อ.หาดส าราญ อบต.หาดส าราญ 22.17 บันทึกถกู
1677 ตราด อ.เกาะกดู อบต.เกาะกดู 251.14 บันทึกผิด
1678 ตราด อ.เกาะกดู อบต.เกาะหมาก 328.02 บันทึกผิด
1679 ตราด อ.เกาะชา้ง เทศบาลต าบลเกาะช้าง 169.37 บันทึกผิด
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1680 ตราด อ.เกาะชา้ง อบต.เกาะชา้งใต้ 30.44 บันทึกถกู
1681 ตราด อ.เขาสมิง เทศบาลต าบลเขาสมิง 154.46 บันทึกผิด
1682 ตราด อ.เขาสมิง เทศบาลต าบลแสนตุ้ง 30.38 บันทึกถกู
1683 ตราด อ.เขาสมิง อบต.เขาสมิง 30.48 บันทึกถกู
1684 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ท่าโสม 217.92 บันทึกผิด
1685 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ทุ่งนนทรี 383.20 บันทึกผิด
1686 ตราด อ.เขาสมิง อบต.เทพนิมิต 20.97 บันทึกถกู
1687 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ประณีต 167.42 บันทึกผิด
1688 ตราด อ.เขาสมิง อบต.วังตะเคียน 27.75 บันทึกถกู
1689 ตราด อ.เขาสมิง อบต.สะตอ 354.33 บันทึกผิด
1690 ตราด อ.เขาสมิง อบต.แสนตุ้ง 139.76 บันทึกผิด
1691 ตราด อ.คลองใหญ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 158.84 บันทึกผิด
1692 ตราด อ.คลองใหญ่ เทศบาลต าบลหาดเล็ก 175.93 บันทึกผิด
1693 ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ 22.96 บันทึกถกู
1694 ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 176.32 บันทึกผิด
1695 ตราด อ.บ่อไร่ เทศบาลต าบลบอ่พลอย 150,583,244.96 บันทึกผิด
1696 ตราด อ.บ่อไร่ เทศบาลต าบลหนองบอน 92.71 บันทึกผิด
1697 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.ชา้งทูน 163.04 บันทึกผิด
1698 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.ด่านชมุพล 111.40 บันทึกผิด
1699 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.นนทรีย์ 143.33 บันทึกผิด
1700 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.บ่อพลอย 166.37 บันทึกผิด
1701 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลช าราก 131.82 บันทึกผิด
1702 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลตะกาง 196.94 บันทึกผิด
1703 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลทา่พริกเนินทราย 32.17 บันทึกถกู
1704 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลหนองเสม็ด 28.73 บันทึกถกู
1705 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลเมืองตราด 0.00 ยังไม่บันทึก
1706 ตราด อ.เมืองตราด อบจ.ตราด 0.00 ยังไม่บันทึก
1707 ตราด อ.เมืองตราด อบต.ท่ากุม่ 115,061,679.27 บันทึกผิด
1708 ตราด อ.เมืองตราด อบต.เนินทราย 26.79 บันทึกถกู
1709 ตราด อ.เมืองตราด อบต.วังกระแจะ 237.66 บันทึกผิด
1710 ตราด อ.เมืองตราด อบต.หนองคันทรง 166.18 บันทึกผิด
1711 ตราด อ.เมืองตราด อบต.หนองโสน 323.67 บันทึกผิด
1712 ตราด อ.เมืองตราด อบต.ห้วงน  าขาว 200.31 บันทึกผิด
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1713 ตราด อ.เมืองตราด อบต.ห้วยแร้ง 207.83 บันทึกผิด
1714 ตราด อ.เมืองตราด อบต.แหลมกลัด 256.62 บันทึกผิด
1715 ตราด อ.เมืองตราด อบต.อา่วใหญ่ 249.32 บันทึกผิด
1716 ตราด อ.แหลมงอบ เทศบาลต าบลน  าเชี่ยว 151.33 บันทึกผิด
1717 ตราด อ.แหลมงอบ เทศบาลต าบลแหลมงอบ 0.00 ยังไม่บันทึก
1718 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.คลองใหญ่ 241.48 บันทึกผิด
1719 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.บางปิด 29.74 บันทึกถกู
1720 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ 190.16 บันทึกผิด
1721 ตาก อ.ท่าสองยาง เทศบาลต าบลแม่ต้าน 176.51 บันทึกผิด
1722 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.ท่าสองยาง 279.82 บันทึกผิด
1723 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่ต้าน 429.51 บันทึกผิด
1724 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่วะหลวง 203.85 บันทึกผิด
1725 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่สอง 308.41 บันทึกผิด
1726 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่หละ 0.00 ยังไม่บันทึก
1727 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่อสุุ 356.90 บันทึกผิด
1728 ตาก อ.บ้านตาก เทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ 25.72 บันทึกถกู
1729 ตาก อ.บ้านตาก เทศบาลต าบลบ้านตาก 207.12 บันทึกผิด
1730 ตาก อ.บ้านตาก อบต.เกาะตะเภา 0.00 ยังไม่บันทึก
1731 ตาก อ.บ้านตาก อบต.ตากตก 13.56 บันทึกถกู
1732 ตาก อ.บ้านตาก อบต.ตากออก 191.28 บันทึกผิด
1733 ตาก อ.บ้านตาก อบต.ท้องฟา้ 170.90 บันทึกผิด
1734 ตาก อ.บ้านตาก อบต.แม่สลิด 16.98 บันทึกถกู
1735 ตาก อ.บ้านตาก อบต.สมอโคน 0.00 ยังไม่บันทึก
1736 ตาก อ.พบพระ เทศบาลต าบลพบพระ 25.38 บันทึกถกู
1737 ตาก อ.พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ 147,133,526.85 บันทึกผิด
1738 ตาก อ.พบพระ อบต.ชอ่งแคบ 85.88 บันทึกผิด
1739 ตาก อ.พบพระ อบต.พบพระ 19.07 บันทึกถกู
1740 ตาก อ.พบพระ อบต.รวมไทยพฒันา 18.73 บันทึกถกู
1741 ตาก อ.พบพระ อบต.วาเล่ย์ 32.10 บันทึกถกู
1742 ตาก อ.เมืองตาก เทศบาลต าบลไม้งาม 177.22 บันทึกผิด
1743 ตาก อ.เมืองตาก เทศบาลต าบลหนองบวัใต้ 197.82 บันทึกผิด
1744 ตาก อ.เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 19.24 บันทึกถกู
1745 ตาก อ.เมืองตาก อบจ.ตาก 533.49 บันทึกผิด
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1746 ตาก อ.เมืองตาก อบต.ตลุกกลางทุ่ง 55,872,756.93 บันทึกผิด
1747 ตาก อ.เมืองตาก อบต.น  ารึม 25.33 บันทึกถกู
1748 ตาก อ.เมืองตาก อบต.ป่ามะม่วง 23.52 บันทึกถกู
1749 ตาก อ.เมืองตาก อบต.โป่งแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
1750 ตาก อ.เมืองตาก อบต.แม่ท้อ 525.05 บันทึกผิด
1751 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังประจบ 24.08 บันทึกถกู
1752 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังหิน 28.46 บันทึกถกู
1753 ตาก อ.เมืองตาก อบต.หนองบัวเหนือ 23.35 บันทึกถกู
1754 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 228.36 บันทึกผิด
1755 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลต าบลแม่จะเรา 25.06 บันทึกถกู
1756 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลต าบลแม่ระมาด 110.87 บันทึกผิด
1757 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.ขะเนจื อ 60.30 บันทึกผิด
1758 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.พระธาตุ 25.67 บันทึกถกู
1759 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน 105.45 บันทึกผิด
1760 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.แม่ระมาด 175.41 บันทึกผิด
1761 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.สามหมืน่ 285.69 บันทึกผิด
1762 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลต าบลทา่สายลวด 317.77 บันทึกผิด
1763 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลต าบลแม่ก ุ 22.30 บันทึกถกู
1764 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลต าบลแม่ตาว 209.69 บันทึกผิด
1765 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 0.00 ยังไม่บันทึก
1766 ตาก อ.แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา 245.23 บันทึกผิด
1767 ตาก อ.แม่สอด อบต.ท่าสายลวด 0.00 ยังไม่บันทึก
1768 ตาก อ.แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
1769 ตาก อ.แม่สอด อบต.พะวอ 146.75 บันทึกผิด
1770 ตาก อ.แม่สอด อบต.มหาวัน 13.57 บันทึกถกู
1771 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่กาษา 19.94 บันทึกถกู
1772 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ก ุ 18.94 บันทึกถกู
1773 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ปะ 229.47 บันทึกผิด
1774 ตาก อ.วังเจ้า เทศบาลต าบลวังเจา้ 24.09 บันทึกถกู
1775 ตาก อ.วังเจ้า อบต.เชยีงทอง 326.98 บันทึกผิด
1776 ตาก อ.วังเจ้า อบต.นาโบสถ ์ 18.61 บันทึกถกู
1777 ตาก อ.วังเจ้า อบต.ประดาง 28.94 บันทึกถกู
1778 ตาก อ.สามเงา เทศบาลต าบลสามเงา 28.74 บันทึกถกู
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1779 ตาก อ.สามเงา อบต.บ้านนา 30.54 บันทึกถกู
1780 ตาก อ.สามเงา อบต.ยกกระบัตร 4.17 บันทึกผิด
1781 ตาก อ.สามเงา อบต.ย่านรี 21.87 บันทึกถกู
1782 ตาก อ.สามเงา อบต.วังจันทร์ 183.15 บันทึกผิด
1783 ตาก อ.สามเงา อบต.วังหมัน 170.50 บันทึกผิด
1784 ตาก อ.สามเงา อบต.สามเงา 0.00 ยังไม่บันทึก
1785 ตาก อ.อุม้ผาง เทศบาลต าบลแม่กลอง 159.68 บันทึกผิด
1786 ตาก อ.อุม้ผาง เทศบาลต าบลแม่จนั 22.74 บันทึกถกู
1787 ตาก อ.อุม้ผาง เทศบาลต าบลอุ้มผาง 31.97 บันทึกถกู
1788 ตาก อ.อุม้ผาง อบต.โมโกร 77.10 บันทึกผิด
1789 ตาก อ.อุม้ผาง อบต.อุม้ผาง 19.68 บันทึกถกู
1790 นครนายก อ.บ้านนา เทศบาลต าบลบา้นนา 31.01 บันทึกถกู
1791 นครนายก อ.บ้านนา เทศบาลต าบลพกิลุออก 24.85 บันทึกถกู
1792 นครนายก อ.บ้านนา อบต.เขาเพิ่ม 24.28 บันทึกถกู
1793 นครนายก อ.บ้านนา อบต.ทองหลาง 25.87 บันทึกถกู
1794 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บางออ้ 27.31 บันทึกถกู
1795 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บ้านนา 24.66 บันทึกถกู
1796 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บ้านพร้าว 27.21 บันทึกถกู
1797 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บ้านพริก 28.89 บันทึกถกู
1798 นครนายก อ.บ้านนา อบต.ป่าขะ 22.21 บันทึกถกู
1799 นครนายก อ.บ้านนา อบต.ศรีกะอาง 23.58 บันทึกถกู
1800 นครนายก อ.บ้านนา อบต.อาษา 30.88 บันทึกถกู
1801 นครนายก อ.ปากพลี เทศบาลต าบลเกาะหวาย 29.66 บันทึกถกู
1802 นครนายก อ.ปากพลี อบต.เกาะโพธ์ิ 26.21 บันทึกถกู
1803 นครนายก อ.ปากพลี อบต.เกาะหวาย 21.82 บันทึกถกู
1804 นครนายก อ.ปากพลี อบต.โคกกรวด 62.05 บันทึกผิด
1805 นครนายก อ.ปากพลี อบต.ท่าเรือ 25.39 บันทึกถกู
1806 นครนายก อ.ปากพลี อบต.นาหินลาด 24.41 บันทึกถกู
1807 นครนายก อ.ปากพลี อบต.ปากพลี 23.79 บันทึกถกู
1808 นครนายก อ.ปากพลี อบต.หนองแสง 24.13 บันทึกถกู
1809 นครนายก อ.เมืองนครนายก เทศบาลต าบลท่าช้าง 36.55 บันทึกถกู
1810 นครนายก อ.เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก 23.18 บันทึกถกู
1811 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบจ.นครนายก 30.19 บันทึกถกู
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1812 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.เขาพระ 25.54 บันทึกถกู
1813 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ดงละคร 19.92 บันทึกถกู
1814 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ดอนยอ 26.50 บันทึกถกู
1815 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ท่าชา้ง 24.98 บันทึกถกู
1816 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ท่าทราย 24.60 บันทึกถกู
1817 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.บ้านใหญ่ 33.49 บันทึกถกู
1818 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.พรหมณี 17.83 บันทึกถกู
1819 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.วังกระโจม 25.38 บันทึกถกู
1820 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ศรีจุฬา 26.09 บันทึกถกู
1821 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ศรีนาวา 26.16 บันทึกถกู
1822 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.สาริกา 25.68 บันทึกถกู
1823 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.หินตั ง 23.97 บันทึกถกู
1824 นครนายก อ.องครักษ ์ เทศบาลต าบลองครักษ ์ 30.54 บันทึกถกู
1825 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.คลองใหญ่ 100.00 บันทึกผิด
1826 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.ชมุพล 34.53 บันทึกถกู
1827 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.ทรายมูล 31.22 บันทึกถกู
1828 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บางปลากด 0.00 ยังไม่บันทึก
1829 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บางลูกเสือ 31.80 บันทึกถกู
1830 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บางสมบูรณ์ 21.56 บันทึกถกู
1831 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บึงศาล 21.14 บันทึกถกู
1832 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.พระอาจารย์ 19.38 บันทึกถกู
1833 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.โพธ์ิแทน 25.92 บันทึกถกู
1834 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.ศีรษะกระบือ 24.05 บันทึกถกู
1835 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.องครักษ ์ 24.83 บันทึกถกู
1836 นครปฐม อ.ก าแพงแสน เทศบาลต าบลก าแพงแสน 50.37 บันทึกผิด
1837 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.กระตีบ 4,752.13 บันทึกผิด
1838 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ก าแพงแสน 259.81 บันทึกผิด
1839 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ดอนขอ่ย 214.98 บันทึกผิด
1840 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งกระพงัโหม 26.11 บันทึกถกู
1841 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งขวาง 19.90 บันทึกถกู
1842 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งบัว 238.75 บันทึกผิด
1843 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งลูกนก 20.66 บันทึกถกู
1844 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.รางพกิลุ 25.37 บันทึกถกู
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1845 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.วังน  าเขยีว 24.05 บันทึกถกู
1846 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.สระพฒันา 20.31 บันทึกถกู
1847 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.สระส่ีมุม 138.89 บันทึกผิด
1848 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.หนองกระทุ่ม 22.53 บันทึกถกู
1849 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ห้วยขวาง 0.00 ยังไม่บันทึก
1850 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ห้วยม่วง 24.85 บันทึกถกู
1851 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ห้วยหมอนทอง 144.72 บันทึกผิด
1852 นครปฐม อ.ดอนตูม เทศบาลต าบลสามง่าม 33.09 บันทึกถกู
1853 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ดอนพทุรา 51.89 บันทึกผิด
1854 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ดอนรวก 335.41 บันทึกผิด
1855 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.บ้านหลวง 24.57 บันทึกถกู
1856 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ล าเหย 21.74 บันทึกถกู
1857 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ห้วยด้วน 282.92 บันทึกผิด
1858 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ห้วยพระ 20.86 บันทึกถกู
1859 นครปฐม อ.นครชยัศรี เทศบาลต าบลขุนแก้ว 97.80 บันทึกผิด
1860 นครปฐม อ.นครชยัศรี เทศบาลต าบลนครชัยศรี 30.26 บันทึกถกู
1861 นครปฐม อ.นครชยัศรี เทศบาลต าบลหว้ยพลู 24.35 บันทึกถกู
1862 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.โคกพระเจดีย์ 22.58 บันทึกถกู
1863 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.งิ วราย 219.42 บันทึกผิด
1864 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ดอนแฝก 397.00 บันทึกผิด
1865 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ท่ากระชบั 37.76 บันทึกถกู
1866 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ท่าต าหนัก 93.05 บันทึกผิด
1867 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ท่าพระยา 25.20 บันทึกถกู
1868 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ไทยยาวาส 172.57 บันทึกผิด
1869 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.นครชยัศรี 29.46 บันทึกถกู
1870 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางแกว้ 32.78 บันทึกถกู
1871 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางแกว้ฟา้ 23.05 บันทึกถกู
1872 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางพระ 32.68 บันทึกถกู
1873 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางระก า 314.22 บันทึกผิด
1874 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.พะเนียด 28.36 บันทึกถกู
1875 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ลานตากฟา้ 217.45 บันทึกผิด
1876 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.วัดแค 19.36 บันทึกถกู
1877 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.วัดละมุด 22.47 บันทึกถกู
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1878 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.วัดส าโรง 34.08 บันทึกถกู
1879 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ศรีมหาโพธ์ิ 25.57 บันทึกถกู
1880 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ศีรษะทอง 23.32 บันทึกถกู
1881 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.สัมปทวน 261.12 บันทึกผิด
1882 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ห้วยพลู 28.84 บันทึกถกู
1883 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.แหลมบัว 214.72 บันทึกผิด
1884 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลบางเลน 319.01 บันทึกผิด
1885 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลบางหลวง 37.87 บันทึกถกู
1886 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม 199.68 บันทึกผิด
1887 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลล าพญา 36.61 บันทึกถกู
1888 นครปฐม อ.บางเลน อบต.คลองนกกระทุง 30.13 บันทึกถกู
1889 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ดอนตูม 126,271,635.61 บันทึกผิด
1890 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ไทรงาม 220.99 บันทึกผิด
1891 นครปฐม อ.บางเลน อบต.นราภิรมย์ 25.02 บันทึกถกู
1892 นครปฐม อ.บางเลน อบต.นิลเพชร 311.07 บันทึกผิด
1893 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บัวปากท่า 320.69 บันทึกผิด
1894 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางไทรป่า 26.74 บันทึกถกู
1895 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางปลา 0.00 ยังไม่บันทึก
1896 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางภาษ ี 397.61 บันทึกผิด
1897 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางระก า 266.77 บันทึกผิด
1898 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางเลน 24.58 บันทึกถกู
1899 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางหลวง 346.88 บันทึกผิด
1900 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ไผ่หูชา้ง 245.17 บันทึกผิด
1901 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ล าพญา 29.23 บันทึกถกู
1902 นครปฐม อ.บางเลน อบต.หินมูล 25.50 บันทึกถกู
1903 นครปฐม อ.พทุธมณฑล เทศบาลต าบลคลองโยง 33.28 บันทึกถกู
1904 นครปฐม อ.พทุธมณฑล เทศบาลต าบลศาลายา 311.21 บันทึกผิด
1905 นครปฐม อ.พทุธมณฑล อบต.มหาสวัสด์ิ 216.23 บันทึกผิด
1906 นครปฐม อ.พทุธมณฑล อบต.ศาลายา 30.67 บันทึกถกู
1907 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลดอนยายหอม 32.28 บันทึกถกู
1908 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลธรรมศาลา 33.97 บันทึกถกู
1909 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลบอ่พลับ 28.20 บันทึกถกู
1910 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ 29.68 บันทึกถกู
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1911 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลมาบแค 186.52 บันทึกผิด
1912 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 340.64 บันทึกผิด
1913 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลเมืองนครปฐม 28.85 บันทึกถกู
1914 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบจ.นครปฐม 6.30 บันทึกผิด
1915 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม 27.27 บันทึกถกู
1916 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ตากอ้ง 26.37 บันทึกถกู
1917 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ถนนขาด 29.01 บันทึกถกู
1918 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ทัพหลวง 26.34 บันทึกถกู
1919 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ทุ่งน้อย 600.36 บันทึกผิด
1920 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ธรรมศาลา 0.00 ยังไม่บันทึก
1921 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.บางแขม 21.42 บันทึกถกู
1922 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.บ้านยาง 100.00 บันทึกผิด
1923 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.พระประโทน 225.10 บันทึกผิด
1924 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ 22.49 บันทึกถกู
1925 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ล าพยา 24.83 บันทึกถกู
1926 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.วังตะก ู 25.62 บันทึกถกู
1927 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.วังเย็น 343.16 บันทึกผิด
1928 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สนามจันทร์ 33.56 บันทึกถกู
1929 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สระกระเทียม 0.00 ยังไม่บันทึก
1930 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สวนป่าน 30.21 บันทึกถกู
1931 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สามควายเผือก 159,395,337.05 บันทึกผิด
1932 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.หนองงูเหลือม 20.20 บันทึกถกู
1933 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.หนองดินแดง 28.97 บันทึกถกู
1934 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.หนองปากโลง 299.33 บันทึกผิด
1935 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ห้วยจรเข ้ 250.00 บันทึกผิด
1936 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลต าบลบางกระทกึ 29.76 บันทึกถกู
1937 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลต าบลออ้มใหญ่ 25.79 บันทึกถกู
1938 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลเมืองกระทุม่ล้ม 35.06 บันทึกถกู
1939 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลเมืองไร่ขงิ 0.00 ยังไม่บันทึก
1940 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลเมืองสามพราน 28.47 บันทึกถกู
1941 นครปฐม อ.สามพราน อบต.คลองจินดา 48.97 บันทึกผิด
1942 นครปฐม อ.สามพราน อบต.คลองใหม่ 26.19 บันทึกถกู
1943 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ตลาดจินดา 98.35 บันทึกผิด
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1944 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ทรงคนอง 230.41 บันทึกผิด
1945 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ท่าขา้ม 20.59 บันทึกถกู
1946 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ท่าตลาด 32.43 บันทึกถกู
1947 นครปฐม อ.สามพราน อบต.บางชา้ง 23.33 บันทึกถกู
1948 นครปฐม อ.สามพราน อบต.บางเตย 303.96 บันทึกผิด
1949 นครปฐม อ.สามพราน อบต.บ้านใหม่ 31.66 บันทึกถกู
1950 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ยายชา 235.49 บันทึกผิด
1951 นครปฐม อ.สามพราน อบต.สามพราน 100.00 บันทึกผิด
1952 นครปฐม อ.สามพราน อบต.หอมเกร็ด 16.42 บันทึกถกู
1953 นครพนม อ.ท่าอเุทน เทศบาลต าบลท่าอเุทน 26.33 บันทึกถกู
1954 นครพนม อ.ท่าอเุทน เทศบาลต าบลเวินพระบาท 28.35 บันทึกถกู
1955 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.ไชยบุรี 20.43 บันทึกถกู
1956 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.ท่าจ าปา 12.88 บันทึกถกู
1957 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.โนนตาล 22.40 บันทึกถกู
1958 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.พนอม 26.54 บันทึกถกู
1959 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.พะทาย 23.61 บันทึกถกู
1960 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.รามราช 17.80 บันทึกถกู
1961 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.หนองเทา 25.43 บันทึกถกู
1962 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม 29.79 บันทึกถกู
1963 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนมใต้ 34.88 บันทึกถกู
1964 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลนาหนาด 27.36 บันทึกถกู
1965 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลน  าก่ า 14.89 บันทึกถกู
1966 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลฝ่ังแดง 24.59 บันทึกถกู
1967 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.กดุฉมิ 28.68 บันทึกถกู
1968 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.ดอนนางหงส์ 23.50 บันทึกถกู
1969 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.นาถอ่น 25.91 บันทึกถกู
1970 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.พระกลางทุ่ง 15.25 บันทึกถกู
1971 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.โพนแพง 26.77 บันทึกถกู
1972 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.แสนพนั 26.86 บันทึกถกู
1973 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.อุม่เหม้า 23.64 บันทึกถกู
1974 นครพนม อ.นาแก เทศบาลต าบลนาแก 35.91 บันทึกถกู
1975 นครพนม อ.นาแก เทศบาลต าบลพระซอง 27.57 บันทึกถกู
1976 นครพนม อ.นาแก อบต.กา้นเหลือง 23.27 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

1977 นครพนม อ.นาแก อบต.ค าพี  27.05 บันทึกถกู
1978 นครพนม อ.นาแก อบต.นาแก 32.50 บันทึกถกู
1979 นครพนม อ.นาแก อบต.นาคู่ 24.48 บันทึกถกู
1980 นครพนม อ.นาแก อบต.นาเลียง 20.77 บันทึกถกู
1981 นครพนม อ.นาแก อบต.บ้านแกง้ 17.76 บันทึกถกู
1982 นครพนม อ.นาแก อบต.พมิาน 22.44 บันทึกถกู
1983 นครพนม อ.นาแก อบต.พุ่มแก 18.13 บันทึกถกู
1984 นครพนม อ.นาแก อบต.สีชมพ ู 34.00 บันทึกถกู
1985 นครพนม อ.นาแก อบต.หนองบ่อ 22.85 บันทึกถกู
1986 นครพนม อ.นาแก อบต.หนองสังข ์ 20.41 บันทึกถกู
1987 นครพนม อ.นาทม อบต.ดอนเตย 23.98 บันทึกถกู
1988 นครพนม อ.นาทม อบต.นาทม 12.99 บันทึกถกู
1989 นครพนม อ.นาทม อบต.หนองซน 14.78 บันทึกถกู
1990 นครพนม อ.นาหว้า เทศบาลต าบลท่าเรือ 35.50 บันทึกถกู
1991 นครพนม อ.นาหว้า เทศบาลต าบลนาหว้า 33.99 บันทึกถกู
1992 นครพนม อ.นาหว้า อบต.นาคูณใหญ่ 26.42 บันทึกถกู
1993 นครพนม อ.นาหว้า อบต.นางัว 26.59 บันทึกถกู
1994 นครพนม อ.นาหว้า อบต.นาหว้า 22.47 บันทึกถกู
1995 นครพนม อ.นาหว้า อบต.บ้านเสียว 26.51 บันทึกถกู
1996 นครพนม อ.นาหว้า อบต.เหล่าพฒันา 18.56 บันทึกถกู
1997 นครพนม อ.บ้านแพง เทศบาลต าบลบา้นแพง 22.22 บันทึกถกู
1998 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.นาเข 28.65 บันทึกถกู
1999 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.นางัว 24.78 บันทึกถกู
2000 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.ไผ่ล้อม 28.67 บันทึกถกู
2001 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.โพนทอง 24.15 บันทึกถกู
2002 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.หนองแวง 22.04 บันทึกถกู
2003 นครพนม อ.ปลาปาก เทศบาลต าบลปลาปาก 24.55 บันทึกถกู
2004 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.กตุาไก ้ 22.34 บันทึกถกู
2005 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสว่าง 26.40 บันทึกถกู
2006 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสูง 32.00 บันทึกถกู
2007 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.นามะเขอื 23.58 บันทึกถกู
2008 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.ปลาปาก 24.95 บันทึกถกู
2009 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.มหาชยั 31.69 บันทึกถกู
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2010 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ่ 30.82 บันทึกถกู
2011 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.หนองฮี 30.85 บันทึกถกู
2012 นครพนม อ.โพนสวรรค์ เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ 29.98 บันทึกถกู
2013 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ น 18.68 บันทึกถกู
2014 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาใน 24.00 บันทึกถกู
2015 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาหัวบ่อ 31.51 บันทึกถกู
2016 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ 15.75 บันทึกถกู
2017 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน 24.84 บันทึกถกู
2018 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนบก 25.44 บันทึกถกู
2019 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนสวรรค์ 25.96 บันทึกถกู
2020 นครพนม อ.เมืองนครพนม เทศบาลต าบลหนองญาติ 28.71 บันทึกถกู
2021 นครพนม อ.เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม 21.54 บันทึกถกู
2022 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบจ.นครพนม 16.21 บันทึกถกู
2023 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.กรุุคุ 28.83 บันทึกถกู
2024 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ขามเฒ่า 26.92 บันทึกถกู
2025 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ค าเตย 23.91 บันทึกถกู
2026 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ดงขวาง 26.26 บันทึกถกู
2027 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ท่าค้อ 21.68 บันทึกถกู
2028 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.นาทราย 93.45 บันทึกผิด
2029 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย 18.84 บันทึกถกู
2030 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.บ้านกลาง 23.88 บันทึกถกู
2031 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.บ้านผึ ง 18.11 บันทึกถกู
2032 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.โพธ์ิตาก 27.47 บันทึกถกู
2033 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.วังตามัว 21.45 บันทึกถกู
2034 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.อาจสามารถ 28.98 บันทึกถกู
2035 นครพนม อ.เรณูนคร เทศบาลต าบลเรณูนคร 26.98 บันทึกถกู
2036 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.โคกหินแฮ่ 32.13 บันทึกถกู
2037 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.ท่าลาด 26.24 บันทึกถกู
2038 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.นาขาม 25.94 บันทึกถกู
2039 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.นางาม 24.87 บันทึกถกู
2040 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.โพนทอง 29.65 บันทึกถกู
2041 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.เรณู 27.32 บันทึกถกู
2042 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.เรณูใต้ 29.00 บันทึกถกู
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2043 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.หนองย่างชิ น 32.11 บันทึกถกู
2044 นครพนม อ.วังยาง อบต.โคกสี 27.88 บันทึกถกู
2045 นครพนม อ.วังยาง อบต.ยอดชาด 24.61 บันทึกถกู
2046 นครพนม อ.วังยาง อบต.วังยาง 27.34 บันทึกถกู
2047 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาค า 31.31 บันทึกถกู
2048 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลบ้านขา่ 23.91 บันทึกถกู
2049 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลศรีสงคราม 33.66 บันทึกถกู
2050 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลสามผง 24.22 บันทึกถกู
2051 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลหาดแพง 28.58 บันทึกถกู
2052 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.ท่าบ่อสงคราม 21.45 บันทึกถกู
2053 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ 27.08 บันทึกถกู
2054 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.บ้านเอื อง 17.57 บันทึกถกู
2055 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง 27.45 บันทึกถกู
2056 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม 24.28 บันทึกถกู
2057 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง เทศบาลต าบลบงึส าโรง 33.86 บันทึกถกู
2058 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.แกง้สนามนาง 23.05 บันทึกถกู
2059 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.โนนส าราญ 163.66 บันทึกผิด
2060 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.บึงพะไล 172.46 บันทึกผิด
2061 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.สีสุก 24.60 บันทึกถกู
2062 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 211.77 บันทึกผิด
2063 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ เทศบาลต าบลพันดุง 186.19 บันทึกผิด
2064 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ 25.33 บันทึกถกู
2065 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.บึงออ้ 27.63 บันทึกถกู
2066 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.โป่งแดง 167.18 บันทึกผิด
2067 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.หนองสรวง 180.43 บันทึกผิด
2068 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลขามสะแกแสง 330.94 บันทึกผิด
2069 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลโนนเมือง 146.66 บันทึกผิด
2070 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลหนองหวัฟาน 24.43 บันทึกถกู
2071 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.ขามสะแกแสง 184.24 บันทึกผิด
2072 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.ชวึีก 0.00 ยังไม่บันทึก
2073 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.พะงาด 24.25 บันทึกถกู
2074 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.เมืองเกษตร 180.37 บันทึกผิด
2075 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.เมืองนาท 28.35 บันทึกถกู
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2076 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.หนองหัวฟาน 0.00 ยังไม่บันทึก
2077 นครราชสีมา อ.คง เทศบาลต าบลเทพาลัย 37.67 บันทึกถกู
2078 นครราชสีมา อ.คง เทศบาลต าบลเมืองคง 0.00 ยังไม่บันทึก
2079 นครราชสีมา อ.คง อบต.ขามสมบูรณ์ 18.92 บันทึกถกู
2080 นครราชสีมา อ.คง อบต.คูขาด 21.40 บันทึกถกู
2081 นครราชสีมา อ.คง อบต.ดอนใหญ่ 155.61 บันทึกผิด
2082 นครราชสีมา อ.คง อบต.ตาจั่น 24.11 บันทึกถกู
2083 นครราชสีมา อ.คง อบต.เทพาลัย 22.45 บันทึกถกู
2084 นครราชสีมา อ.คง อบต.โนนเต็ง 156.72 บันทึกผิด
2085 นครราชสีมา อ.คง อบต.บ้านปรางค์ 0.00 ยังไม่บันทึก
2086 นครราชสีมา อ.คง อบต.เมืองคง 190.28 บันทึกผิด
2087 นครราชสีมา อ.คง อบต.หนองบัว 398.62 บันทึกผิด
2088 นครราชสีมา อ.คง อบต.หนองมะนาว 41.23 บันทึกผิด
2089 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลครบรีุใต้ 161.54 บันทึกผิด
2090 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลจระเข้หนิ 239.44 บันทึกผิด
2091 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลแชะ 25.95 บันทึกถกู
2092 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล 32.52 บันทึกถกู
2093 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลอรพิมพ์ 152.09 บันทึกผิด
2094 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.ครบุรี 347.41 บันทึกผิด
2095 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.โคกกระชาย 310.05 บันทึกผิด
2096 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.จระเขห้ิน 189.96 บันทึกผิด
2097 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.เฉลียง 292.28 บันทึกผิด
2098 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.แชะ 114.20 บันทึกผิด
2099 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.ตะแบกบาน 162.72 บันทึกผิด
2100 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.บ้านใหม่ 22.60 บันทึกถกู
2101 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.มาบตะโกเอน 76,746,040.65 บันทึกผิด
2102 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.ล าเพยีก 16.98 บันทึกถกู
2103 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.สระว่านพระยา 242.11 บันทึกผิด
2104 นครราชสีมา อ.จักราช เทศบาลต าบลจกัราช 159.22 บันทึกผิด
2105 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.คลองเมือง 259.16 บันทึกผิด
2106 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.จักราช 97.73 บันทึกผิด
2107 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.ทองหลาง 23.21 บันทึกถกู
2108 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.ศรีละกอ 19.16 บันทึกถกู
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2109 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.สีสุก 21.76 บันทึกถกู
2110 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.หนองขาม 19.06 บันทึกถกู
2111 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.หนองพลวง 24.45 บันทึกถกู
2112 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.หินโคน 23.26 บันทึกถกู
2113 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลท่าช้าง 33.77 บันทึกถกู
2114 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ชา้งทอง 179.48 บันทึกผิด
2115 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ท่าชา้ง 26.94 บันทึกถกู
2116 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.พระพทุธ 26.93 บันทึกถกู
2117 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หนองงูเหลือม 341.60 บันทึกผิด
2118 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หนองยาง 21.42 บันทึกถกู
2119 นครราชสีมา อ.ชมุพวง เทศบาลต าบลชุมพวง 0.00 ยังไม่บันทึก
2120 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ชมุพวง 194.04 บันทึกผิด
2121 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ตลาดไทร 163.90 บันทึกผิด
2122 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ท่าลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
2123 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.โนนตูม 23.41 บันทึกถกู
2124 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.โนนยอ 28.46 บันทึกถกู
2125 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.โนนรัง 21.27 บันทึกถกู
2126 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ประสุข 218.05 บันทึกผิด
2127 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.สาหร่าย 336.19 บันทึกผิด
2128 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.หนองหลัก 290.56 บันทึกผิด
2129 นครราชสีมา อ.โชคชยั เทศบาลต าบลโชคชัย 0.00 ยังไม่บันทึก
2130 นครราชสีมา อ.โชคชยั เทศบาลต าบลด่านเกวียน 29.91 บันทึกถกู
2131 นครราชสีมา อ.โชคชยั เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 28.49 บันทึกถกู
2132 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.กระโทก 29.04 บันทึกถกู
2133 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.โชคชยั 31.65 บันทึกถกู
2134 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ด่านเกวียน 28.95 บันทึกถกู
2135 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ท่าจะหลุง 27.65 บันทึกถกู
2136 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ท่าลาดขาว 28.64 บันทึกถกู
2137 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ท่าอา่ง 28.18 บันทึกถกู
2138 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ทุ่งอรุณ 29.73 บันทึกถกู
2139 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.พลับพลา 29.46 บันทึกถกู
2140 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ละลมใหม่พัฒนา 25.45 บันทึกถกู
2141 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด เทศบาลต าบลด่านขุนทด 342.14 บันทึกผิด
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2142 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด เทศบาลต าบลหนองกราด 39.21 บันทึกถกู
2143 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกียด 26.21 บันทึกถกู
2144 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.กดุพมิาน 466.12 บันทึกผิด
2145 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ด่านขนุทด 22.05 บันทึกถกู
2146 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ด่านนอก 231.62 บันทึกผิด
2147 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ด่านใน 24.86 บันทึกถกู
2148 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน 23.55 บันทึกถกู
2149 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.โนนเมืองพฒันา 30.85 บันทึกถกู
2150 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.บ้านเกา่ 28.76 บันทึกถกู
2151 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.บ้านแปรง 23.29 บันทึกถกู
2152 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.พนัชนะ 22.64 บันทึกถกู
2153 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.สระจรเข ้ 21.53 บันทึกถกู
2154 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หนองกราด 26.77 บันทึกถกู
2155 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หนองไทร 26.79 บันทึกถกู
2156 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หนองบัวละคร 178.09 บันทึกผิด
2157 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ห้วยบง 0.00 ยังไม่บันทึก
2158 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หินดาด 22.10 บันทึกถกู
2159 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.บึงปรือ 31.75 บันทึกถกู
2160 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.วังยายทอง 125.20 บันทึกผิด
2161 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.ส านักตะคร้อ 52.68 บันทึกผิด
2162 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.หนองแวง 18.54 บันทึกถกู
2163 นครราชสีมา อ.โนนแดง เทศบาลต าบลโนนแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
2164 นครราชสีมา อ.โนนแดง เทศบาลต าบลวังหนิ 18.66 บันทึกถกู
2165 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.ดอนยาวใหญ่ 185.29 บันทึกผิด
2166 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.โนนแดง 29.12 บันทึกถกู
2167 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.โนนตาเถร 11.82 บันทึกถกู
2168 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.ส าพะเนียง 20.73 บันทึกถกู
2169 นครราชสีมา อ.โนนไทย เทศบาลต าบลโคกสวาย 166.65 บันทึกผิด
2170 นครราชสีมา อ.โนนไทย เทศบาลต าบลโนนไทย 188.52 บันทึกผิด
2171 นครราชสีมา อ.โนนไทย เทศบาลต าบลบลัลังก์ 380.61 บันทึกผิด
2172 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ก าปัง 0.00 ยังไม่บันทึก
2173 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ค้างพลู 0.00 ยังไม่บันทึก
2174 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ด่านจาก 0.00 ยังไม่บันทึก
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2175 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ถนนโพธ์ิ 244.32 บันทึกผิด
2176 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.โนนไทย 339.17 บันทึกผิด
2177 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.บ้านวัง 171.28 บันทึกผิด
2178 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.มะค่า 255.75 บันทึกผิด
2179 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.สายออ 192.09 บันทึกผิด
2180 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ส าโรง 23.37 บันทึกถกู
2181 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลดอนหวาย 0.00 ยังไม่บันทึก
2182 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลด่านคล้า 157.63 บันทึกผิด
2183 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลตลาดแค 0.00 ยังไม่บันทึก
2184 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง 0.00 ยังไม่บันทึก
2185 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลมะค่า 163.51 บันทึกผิด
2186 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลใหม่ 145.68 บันทึกผิด
2187 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ขามเฒ่า 23.85 บันทึกถกู
2188 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.จันอดั 360.54 บันทึกผิด
2189 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ดอนชมพ ู 350.53 บันทึกผิด
2190 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.โตนด 205.80 บันทึกผิด
2191 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ธารปราสาท 26.91 บันทึกถกู
2192 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.บิง 151.97 บันทึกผิด
2193 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.พลสงคราม 180.94 บันทึกผิด
2194 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.มะค่า 394.11 บันทึกผิด
2195 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.เมืองปราสาท 22.24 บันทึกถกู
2196 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ล าคอหงษ ์ 23.03 บันทึกถกู
2197 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ล ามูล 336.07 บันทึกผิด
2198 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.หลุมขา้ว 0.00 ยังไม่บันทึก
2199 นครราชสีมา อ.บัวลาย เทศบาลต าบลหนองบวัลาย 31.36 บันทึกถกู
2200 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.โนนจาน 22.30 บันทึกถกู
2201 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.บัวลาย 28.09 บันทึกถกู
2202 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.เมืองพะไล 27.08 บันทึกถกู
2203 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.หนองหว้า 26.69 บันทึกถกู
2204 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด 24.54 บันทึกถกู
2205 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2206 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.กดุจอก 25.86 บันทึกถกู
2207 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ขนุทอง 19.54 บันทึกถกู
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2208 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ดอนตะหนิน 25.75 บันทึกถกู
2209 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ด่านชา้ง 24.51 บันทึกถกู
2210 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.โนนทองหลาง 20.39 บันทึกถกู
2211 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ 27.43 บันทึกถกู
2212 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.เสมาใหญ่ 24.11 บันทึกถกู
2213 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.หนองแจ้งใหญ่ 23.85 บันทึกถกู
2214 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ห้วยยาง 28.13 บันทึกถกู
2215 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม เทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม 30.41 บันทึกถกู
2216 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.โคกกระเบื อง 0.00 ยังไม่บันทึก
2217 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.ชอ่ระกา 205.81 บันทึกผิด
2218 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.บ้านเหล่ือม 159.24 บันทึกผิด
2219 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.วังโพธ์ิ 184.53 บันทึกผิด
2220 นครราชสีมา อ.ประทาย เทศบาลต าบลประทาย 31.99 บันทึกถกู
2221 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.กระทุ่มราย 374.00 บันทึกผิด
2222 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.โคกกลาง 27.82 บันทึกถกู
2223 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ดอนมัน 179.80 บันทึกผิด
2224 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ตลาดไทร 170.02 บันทึกผิด
2225 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ทุ่งสว่าง 27.91 บันทึกถกู
2226 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.นางร า 0.00 ยังไม่บันทึก
2227 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.โนนเพด็ 250.16 บันทึกผิด
2228 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ประทาย 371.19 บันทึกผิด
2229 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.เมืองโดน 405.78 บันทึกผิด
2230 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.วังไม้แดง 23.16 บันทึกถกู
2231 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หนองค่าย 278.56 บันทึกผิด
2232 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หนองพลวง 118.72 บันทึกผิด
2233 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หันห้วยทราย 282.97 บันทึกผิด
2234 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลตะขบ 0.00 ยังไม่บันทึก
2235 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลนกออก 137.91 บันทึกผิด
2236 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
2237 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลปักธงชัย 0.00 ยังไม่บันทึก
2238 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลล านางแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
2239 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลเมืองเมืองปกั 23.92 บันทึกถกู
2240 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.เกษมทรัพย์ 27.18 บันทึกถกู
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2241 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.โคกไทย 170.81 บันทึกผิด
2242 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.งิ ว 185.23 บันทึกผิด
2243 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ดอน 336.19 บันทึกผิด
2244 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ตะขบ 19.52 บันทึกถกู
2245 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ตะคุ 404.78 บันทึกผิด
2246 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ตูม 177.49 บันทึกผิด
2247 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ธงชยัเหนือ 24.54 บันทึกถกู
2248 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ภูหลวง 26.43 บันทึกถกู
2249 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.สะแกราช 24.52 บันทึกถกู
2250 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ส าโรง 28.22 บันทึกถกู
2251 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.สุขเกษม 0.00 ยังไม่บันทึก
2252 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลกลางดง 250.00 บันทึกผิด
2253 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลวังไทร 162.10 บันทึกผิด
2254 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลสีมามงคล 252.66 บันทึกผิด
2255 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลหมูสี 13.59 บันทึกถกู
2256 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลเมืองปากช่อง 347.23 บันทึกผิด
2257 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.ขนงพระ 27.94 บันทึกถกู
2258 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.คลองม่วง 15.80 บันทึกถกู
2259 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.จันทึก 24.69 บันทึกถกู
2260 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.ปากชอ่ง 27.84 บันทึกถกู
2261 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.โป่งตาลอง 21.86 บันทึกถกู
2262 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.พญาเย็น 204,476,349.10 บันทึกผิด
2263 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.วังกระทะ 18.73 บันทึกถกู
2264 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.หนองน  าแดง 25.09 บันทึกถกู
2265 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.หนองสาหร่าย 21.70 บันทึกถกู
2266 นครราชสีมา อ.พระทองค า เทศบาลต าบลพระทองค า 0.00 ยังไม่บันทึก
2267 นครราชสีมา อ.พระทองค า เทศบาลต าบลสระพระ 28.46 บันทึกถกู
2268 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.ทัพรั ง 0.00 ยังไม่บันทึก
2269 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.พงัเทียม 18.66 บันทึกถกู
2270 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.มาบกราด 25.59 บันทึกถกู
2271 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.หนองหอย 447.58 บันทึกผิด
2272 นครราชสีมา อ.พมิาย เทศบาลต าบลพิมาย 293.97 บันทึกผิด
2273 นครราชสีมา อ.พมิาย เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
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2274 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.กระชอน 23.94 บันทึกถกู
2275 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.กระเบื องใหญ่ 31.67 บันทึกถกู
2276 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ชวีาน 26.13 บันทึกถกู
2277 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ดงใหญ่ 19.81 บันทึกถกู
2278 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ท่าหลวง 19.75 บันทึกถกู
2279 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ธารละหลอด 22.98 บันทึกถกู
2280 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.นิคมสร้างตนเอง 17.43 บันทึกถกู
2281 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ในเมือง 19.59 บันทึกถกู
2282 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.โบสถ ์ 19.53 บันทึกถกู
2283 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.สัมฤทธ์ิ 20.73 บันทึกถกู
2284 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.หนองระเวียง 24.38 บันทึกถกู
2285 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกกรวด 207.25 บันทึกผิด
2286 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกสูง 28.42 บันทึกถกู
2287 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลจอหอ 0.00 ยังไม่บันทึก
2288 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลไชยมงคล 193.98 บันทึกผิด
2289 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลตลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
2290 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ 27.42 บันทึกถกู
2291 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 322.04 บันทึกผิด
2292 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2293 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลพุดซา 207.58 บันทึกผิด
2294 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 184.19 บันทึกผิด
2295 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด 202.95 บันทึกผิด
2296 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลสุรนารี 239.11 บันทึกผิด
2297 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไข่น  า 0.00 ยังไม่บันทึก
2298 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 320.63 บันทึกผิด
2299 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหวัทะเล 28.75 บันทึกถกู
2300 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 0.00 ยังไม่บันทึก
2301 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 0.00 ยังไม่บันทึก
2302 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.จอหอ 0.00 ยังไม่บันทึก
2303 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ 231.19 บันทึกผิด
2304 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.พลกรัง 25.70 บันทึกถกู
2305 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.พะเนา 27.70 บันทึกถกู
2306 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.มะเริง 26.59 บันทึกถกู
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2307 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.ส่ีมุม 214.99 บันทึกผิด
2308 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองกระทุ่ม 219.62 บันทึกผิด
2309 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองจะบก 321.39 บันทึกผิด
2310 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบัวศาลา 26.72 บันทึกถกู
2311 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองระเวียง 25.19 บันทึกถกู
2312 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หมืน่ไวย 30.26 บันทึกถกู
2313 นครราชสีมา อ.เมืองยาง เทศบาลต าบลเมืองยาง 151.34 บันทึกผิด
2314 นครราชสีมา อ.เมืองยาง อบต.กระเบื องนอก 21.93 บันทึกถกู
2315 นครราชสีมา อ.เมืองยาง อบต.โนนอดุม 97.66 บันทึกผิด
2316 นครราชสีมา อ.เมืองยาง อบต.ละหานปลาค้าว 210.61 บันทึกผิด
2317 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลขยุ 0.00 ยังไม่บันทึก
2318 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลช่องแมว 0.00 ยังไม่บันทึก
2319 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลบา้นยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
2320 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลไพล 180.91 บันทึกผิด
2321 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลหนองบวัวง 184.96 บันทึกผิด
2322 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว เทศบาลต าบลศาลเจา้พ่อ 132.52 บันทึกผิด
2323 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.ไทยสามัคคี 28.14 บันทึกถกู
2324 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.ระเริง 26.78 บันทึกถกู
2325 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.วังน  าเขยีว 0.00 ยังไม่บันทึก
2326 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.วังหมี 169.53 บันทึกผิด
2327 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.อดุมทรัพย์ 25.74 บันทึกถกู
2328 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลต าบลคลองไผ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2329 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลต าบลลาดบัวขาว 147.77 บันทึกผิด
2330 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลต าบลหนองน  าใส 0.00 ยังไม่บันทึก
2331 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลเมืองสีคิ ว 213.51 บันทึกผิด
2332 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.กฤษณา 22.72 บันทึกถกู
2333 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.กดุน้อย 99.12 บันทึกผิด
2334 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.คลองไผ่ 193.59 บันทึกผิด
2335 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ดอนเมือง 98.67 บันทึกผิด
2336 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.บ้านหัน 25.04 บันทึกถกู
2337 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.มิตรภาพ 24.43 บันทึกถกู
2338 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ลาดบัวขาว 221.80 บันทึกผิด
2339 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.วังโรงใหญ่ 26.58 บันทึกถกู
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2340 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.สีคิ ว 64.18 บันทึกผิด
2341 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.หนองบัวน้อย 24.49 บันทึกถกู
2342 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.หนองหญ้าขาว 26.82 บันทึกถกู
2343 นครราชสีมา อ.สีดา เทศบาลต าบลสีดา 233.10 บันทึกผิด
2344 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.โนนประดู่ 66,417,910.45 บันทึกผิด
2345 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.โพนทอง 140.09 บันทึกผิด
2346 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.สามเมือง 24.11 บันทึกถกู
2347 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.สีดา 278.42 บันทึกผิด
2348 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.หนองตาดใหญ่ 27.97 บันทึกถกู
2349 นครราชสีมา อ.สูงเนิน เทศบาลต าบลกดุจกิ 0.00 ยังไม่บันทึก
2350 นครราชสีมา อ.สูงเนิน เทศบาลต าบลสูงเนิน 24.95 บันทึกถกู
2351 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.กดุจิก 33.19 บันทึกถกู
2352 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.โค้งยาง 26.85 บันทึกถกู
2353 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.โคราช 252.93 บันทึกผิด
2354 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.นากลาง 250.33 บันทึกผิด
2355 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.โนนค่า 403.72 บันทึกผิด
2356 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.บุ่งขี เหล็ก 25.39 บันทึกถกู
2357 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา่ 17.02 บันทึกถกู
2358 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.มะเกลือใหม่ 69,446,571.53 บันทึกผิด
2359 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.สูงเนิน 309.21 บันทึกผิด
2360 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.เสมา 0.00 ยังไม่บันทึก
2361 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.หนองตะไก ้ 211.89 บันทึกผิด
2362 นครราชสีมา อ.เสิงสาง เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ 26.12 บันทึกถกู
2363 นครราชสีมา อ.เสิงสาง เทศบาลต าบลเสิงสาง 32.00 บันทึกถกู
2364 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.กดุโบสถ ์ 585.24 บันทึกผิด
2365 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.โนนสมบูรณ์ 26.02 บันทึกถกู
2366 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.บ้านราษฎร์ 23.55 บันทึกถกู
2367 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.สระตะเคียน 18.78 บันทึกถกู
2368 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.สุขไพบูลย์ 462.37 บันทึกผิด
2369 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.เสิงสาง 200.31 บันทึกผิด
2370 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก เทศบาลต าบลหนองหวัแรต 97.90 บันทึกผิด
2371 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก เทศบาลต าบลแหลมทอง 29.09 บันทึกถกู
2372 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.ไทยเจริญ 318.74 บันทึกผิด
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2373 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.บ้านใหม่ 342.41 บันทึกผิด
2374 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.ลุงเขว้า 23.08 บันทึกถกู
2375 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.สารภี 18.99 บันทึกถกู
2376 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.หนองตะไก ้ 27.66 บันทึกถกู
2377 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.หนองบุนนาก 151.38 บันทึกผิด
2378 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.หนองไม้ไผ่ 163.51 บันทึกผิด
2379 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง เทศบาลต าบลกงรถ 247.37 บันทึกผิด
2380 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง 0.00 ยังไม่บันทึก
2381 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง เทศบาลต าบลหนิดาด 0.00 ยังไม่บันทึก
2382 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.งิ ว 497.91 บันทึกผิด
2383 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ตะโก 212.45 บันทึกผิด
2384 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ทับสวาย 23.47 บันทึกถกู
2385 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.เมืองพลับพลา 267.41 บันทึกผิด
2386 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.หลุ่งตะเคียน 361.96 บันทึกผิด
2387 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.หลุ่งประดู่ 21.91 บันทึกถกู
2388 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ห้วยแคน 100.00 บันทึกผิด
2389 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ห้วยแถลง 0.00 ยังไม่บันทึก
2390 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.หินดาด 439.54 บันทึกผิด
2391 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม เทศบาลต าบลขนอม 26.89 บันทึกถกู
2392 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม เทศบาลต าบลท้องเนียน 30.32 บันทึกถกู
2393 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม เทศบาลต าบลอา่วขนอม 25.98 บันทึกถกู
2394 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม อบต.ควนทอง 17.10 บันทึกถกู
2395 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.ควนหนองคว้า 22.98 บันทึกถกู
2396 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.ทุ่งโพธ์ิ 28.09 บันทึกถกู
2397 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.นาหมอบุญ 23.74 บันทึกถกู
2398 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.บ้านชะอวด 27.30 บันทึกถกู
2399 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล 25.48 บันทึกถกู
2400 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลจันดี 25.37 บันทึกถกู
2401 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลฉวาง 30.55 บันทึกถกู
2402 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 20.07 บันทึกถกู
2403 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลไม้เรียง 30.95 บันทึกถกู
2404 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.กะเบียด 1.51 บันทึกผิด
2405 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นากะชะ 23.17 บันทึกถกู
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2406 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นาเขลียง 16.97 บันทึกถกู
2407 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นาแว 27.19 บันทึกถกู
2408 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ไม้เรียง 28.48 บันทึกถกู
2409 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ละอาย 20.06 บันทึกถกู
2410 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ไสหร้า 25.40 บันทึกถกู
2411 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ห้วยปริก 23.78 บันทึกถกู
2412 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลดอนตรอ 19.40 บันทึกถกู
2413 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลทางพนู 24.40 บันทึกถกู
2414 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เชยีรเขา 22.97 บันทึกถกู
2415 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.สวนหลวง 20.74 บันทึกถกู
2416 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด เทศบาลต าบลชะอวด 35.00 บันทึกถกู
2417 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด เทศบาลต าบลท่าประจะ 25.11 บันทึกถกู
2418 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เกาะขนัธ์ 16.11 บันทึกถกู
2419 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ขอนหาด 18.38 บันทึกถกู
2420 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เขาพระทอง 21.15 บันทึกถกู
2421 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ 25.11 บันทึกถกู
2422 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เคร็ง 21.71 บันทึกถกู
2423 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ชะอวด 21.38 บันทึกถกู
2424 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ท่าเสม็ด 20.19 บันทึกถกู
2425 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.นางหลง 17.61 บันทึกถกู
2426 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.บ้านตูล 18.29 บันทึกถกู
2427 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.วังอา่ง 22.45 บันทึกถกู
2428 นครศรีธรรมราช อ.ชา้งกลาง เทศบาลต าบลสวนขัน 24.43 บันทึกถกู
2429 นครศรีธรรมราช อ.ชา้งกลาง เทศบาลต าบลหลักช้าง 22.27 บันทึกถกู
2430 นครศรีธรรมราช อ.ชา้งกลาง อบต.ชา้งกลาง 18.40 บันทึกถกู
2431 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ เทศบาลต าบลการะเกด 26.86 บันทึกถกู
2432 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 32.75 บันทึกถกู
2433 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.เขาพระบาท 30.14 บันทึกถกู
2434 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.เชยีรใหญ่ 26.00 บันทึกถกู
2435 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.ท้องล าเจียก 24.18 บันทึกถกู
2436 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.ท่าขนาน 27.95 บันทึกถกู
2437 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.บ้านเนิน 27.52 บันทึกถกู
2438 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว 22.03 บันทึกถกู
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2439 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.เสือหึง 26.17 บันทึกถกู
2440 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.ไสหมาก 23.18 บันทึกถกู
2441 นครศรีธรรมราช อ.ถ  าพรรณรา อบต.คลองเส 22.69 บันทึกถกู
2442 นครศรีธรรมราช อ.ถ  าพรรณรา อบต.ดุสิต 27.00 บันทึกถกู
2443 นครศรีธรรมราช อ.ถ  าพรรณรา อบต.ถ  าพรรณรา 17.32 บันทึกถกู
2444 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา เทศบาลต าบลทา่ศาลา 54.07 บันทึกผิด
2445 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.กลาย 16.62 บันทึกถกู
2446 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ดอนตะโก 29.26 บันทึกถกู
2447 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ตล่ิงชนั 15.86 บันทึกถกู
2448 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ท่าขึ น 12.40 บันทึกถกู
2449 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา 17.70 บันทึกถกู
2450 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ไทยบุรี 15.89 บันทึกถกู
2451 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.โพธ์ิทอง 23.80 บันทึกถกู
2452 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.โมคลาน 16.75 บันทึกถกู
2453 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.สระแกว้ 11.55 บันทึกถกู
2454 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.หัวตะพาน 22.74 บันทึกถกู
2455 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลกะปาง 29.74 บันทึกถกู
2456 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลชะมาย 0.00 ยังไม่บันทึก
2457 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 29.28 บันทึกถกู
2458 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลที่วัง 29.77 บันทึกถกู
2459 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง 31.85 บันทึกถกู
2460 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.เขาขาว 23.53 บันทึกถกู
2461 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.เขาโร 152.03 บันทึกผิด
2462 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.ควนกรด 21.71 บันทึกถกู
2463 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.นาโพธ์ิ 23.18 บันทึกถกู
2464 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.นาไม้ไผ่ 22.04 บันทึกถกู
2465 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน 21.65 บันทึกถกู
2466 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.น  าตก 27.99 บันทึกถกู
2467 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.หนองหงส์ 25.65 บันทึกถกู
2468 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ เทศบาลต าบลท่ายาง 33.59 บันทึกถกู
2469 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ เทศบาลต าบลทุ่งสัง 24.06 บันทึกถกู
2470 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน 20.76 บันทึกถกู
2471 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.กแุหระ 22.37 บันทึกถกู
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2472 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.ท่ายาง 14.64 บันทึกถกู
2473 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ 19.24 บันทึกถกู
2474 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.บางรูป 15.60 บันทึกถกู
2475 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก 13.10 บันทึกถกู
2476 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า เทศบาลต าบลนาเหรง 24.39 บันทึกถกู
2477 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า อบต.กรุงชงิ 17.79 บันทึกถกู
2478 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า อบต.กะหรอ 20.85 บันทึกถกู
2479 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า อบต.นบพติ า 19.85 บันทึกถกู
2480 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน เทศบาลต าบลนาบอน 140.66 บันทึกผิด
2481 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน อบต.แกว้แสน 347.00 บันทึกผิด
2482 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน อบต.ทุ่งสง 19.69 บันทึกถกู
2483 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน อบต.นาบอน 25.58 บันทึกถกู
2484 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.บางขนั 19.03 บันทึกถกู
2485 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.บ้านนิคม 26.83 บันทึกถกู
2486 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.บ้านล านาว 21.46 บันทึกถกู
2487 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.วังหิน 26.82 บันทึกถกู
2488 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลต าบลเกาะทวด 20.92 บันทึกถกู
2489 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลต าบลชะเมา 23.62 บันทึกถกู
2490 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลต าบลบางพระ 25.91 บันทึกถกู
2491 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง 19.62 บันทึกถกู
2492 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ขนาบนาก 23.95 บันทึกถกู
2493 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.คลองกระบือ 19.49 บันทึกถกู
2494 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.คลองน้อย 17.32 บันทึกถกู
2495 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ท่าพญา 18.00 บันทึกถกู
2496 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บางศาลา 26.43 บันทึกถกู
2497 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านเพงิ 28.54 บันทึกถกู
2498 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านใหม่ 22.51 บันทึกถกู
2499 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก 26.32 บันทึกถกู
2500 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก 18.79 บันทึกถกู
2501 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากแพรก 21.96 บันทึกถกู
2502 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ป่าระก า 19.74 บันทึกถกู
2503 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.หูล่อง 27.94 บันทึกถกู
2504 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.แหลมตะลุมพุก 22.46 บันทึกถกู
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2505 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี เทศบาลต าบลทอนหงส์ 31.57 บันทึกถกู
2506 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี เทศบาลต าบลพรหมคีรี 21.06 บันทึกถกู
2507 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี เทศบาลต าบลพรหมโลก 32.40 บันทึกถกู
2508 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ 29.98 บันทึกถกู
2509 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.นาเรียง 23.78 บันทึกถกู
2510 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.บ้านเกาะ 27.39 บันทึกถกู
2511 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.อนิคีรี 29.18 บันทึกถกู
2512 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม เทศบาลต าบลนาสาร 27.36 บันทึกถกู
2513 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อบต.ชา้งซ้าย 16.88 บันทึกถกู
2514 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อบต.ท้ายส าเภา 22.05 บันทึกถกู
2515 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อบต.นาพรุ 21.13 บันทึกถกู
2516 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลกะทูน 23.04 บันทึกถกู
2517 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลเขาพระ 20.42 บันทึกถกู
2518 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลควนกลาง 217.92 บันทึกผิด
2519 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลพปิูน 33.94 บันทึกถกู
2520 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน อบต.พปิูน 27.11 บันทึกถกู
2521 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน อบต.ยางค้อม 0.00 ยังไม่บันทึก
2522 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่างิ ว 250.00 บันทึกผิด
2523 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าแพ 28.11 บันทึกถกู
2524 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลบางจาก 158.24 บันทึกผิด
2525 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลปากนคร 31.80 บันทึกถกู
2526 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลโพธ์ิเสด็จ 25.47 บันทึกถกู
2527 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 17.64 บันทึกถกู
2528 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพนู 449.49 บันทึกผิด
2529 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช 17.03 บันทึกถกู
2530 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ก าแพงเซา 22.28 บันทึกถกู
2531 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ไชยมนตรี 27.80 บันทึกถกู
2532 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าซัก 19.91 บันทึกถกู
2533 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าเรือ 17.20 บันทึกถกู
2534 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าไร่ 26.98 บันทึกถกู
2535 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.นาเคียน 25.81 บันทึกถกู
2536 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.นาทราย 27.33 บันทึกถกู
2537 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.บางจาก 23.51 บันทึกถกู
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2538 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ปากนคร 23.90 บันทึกถกู
2539 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.มะม่วงสองต้น 25.57 บันทึกถกู
2540 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 31.80 บันทึกถกู
2541 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 31.17 บันทึกถกู
2542 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลหินตก 28.72 บันทึกถกู
2543 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.ควนชมุ 21.78 บันทึกถกู
2544 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.ควนพงั 15.08 บันทึกถกู
2545 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.ร่อนพบิูลย์ 19.81 บันทึกถกู
2546 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.เสาธง 19.99 บันทึกถกู
2547 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.หินตก 25.95 บันทึกถกู
2548 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา เทศบาลต าบลขุนทะเล 22.75 บันทึกถกู
2549 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา เทศบาลต าบลลานสกา 37.09 บันทึกถกู
2550 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ก าโลน 21.39 บันทึกถกู
2551 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.เขาแกว้ 23.66 บันทึกถกู
2552 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ท่าดี 26.54 บันทึกถกู
2553 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ลานสกา 29.45 บันทึกถกู
2554 นครศรีธรรมราช อ.สิชล เทศบาลต าบลทุ่งใส 28.68 บันทึกถกู
2555 นครศรีธรรมราช อ.สิชล เทศบาลต าบลสิชล 32.09 บันทึกถกู
2556 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เขาน้อย 17.99 บันทึกถกู
2557 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.ฉลอง 15.84 บันทึกถกู
2558 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.ทุ่งปรัง 15.81 บันทึกถกู
2559 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เทพราช 23.52 บันทึกถกู
2560 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เปล่ียน 93.71 บันทึกผิด
2561 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.สิชล 22.30 บันทึกถกู
2562 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.ส่ีขดี 21.68 บันทึกถกู
2563 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เสาเภา 14.72 บันทึกถกู
2564 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร เทศบาลต าบลเกาะเพชร 24.38 บันทึกถกู
2565 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร เทศบาลต าบลหน้าสตน 22.72 บันทึกถกู
2566 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร เทศบาลต าบลหัวไทร 31.93 บันทึกถกู
2567 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.เขาพงัไกร 20.85 บันทึกถกู
2568 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.ควนชะลิก 16.01 บันทึกถกู
2569 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.ทรายขาว 19.10 บันทึกถกู
2570 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.ท่าซอม 29.09 บันทึกถกู
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2571 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.บางนบ 33.90 บันทึกถกู
2572 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.บ้านราม 26.97 บันทึกถกู
2573 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.รามแกว้ 32.63 บันทึกถกู
2574 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.หัวไทร 16.60 บันทึกถกู
2575 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.แหลม 16.64 บันทึกถกู
2576 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว เทศบาลต าบลเกา้เลี ยว 29.20 บันทึกถกู
2577 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.เขาดิน 20.66 บันทึกถกู
2578 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.มหาโพธิ 29.38 บันทึกถกู
2579 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.หนองเต่า 15.46 บันทึกถกู
2580 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.หัวดง 41.63 บันทึกผิด
2581 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ เทศบาลต าบลโกรกพระ 31.11 บันทึกถกู
2582 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ เทศบาลต าบลบางประมุง 24.23 บันทึกถกู
2583 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ 21.33 บันทึกถกู
2584 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.โกรกพระ 28.39 บันทึกถกู
2585 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.นากลาง 23.63 บันทึกถกู
2586 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.เนินกว้าว 254.10 บันทึกผิด
2587 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.เนินศาลา 23.50 บันทึกถกู
2588 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ยางตาล 26.74 บันทึกถกู
2589 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ศาลาแดง 21.58 บันทึกถกู
2590 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.หาดสูง 28.61 บันทึกถกู
2591 นครสวรรค์ อ.ชมุตาบง อบต.ชมุตาบง 20.84 บันทึกถกู
2592 นครสวรรค์ อ.ชมุตาบง อบต.ปางสวรรค์ 28.40 บันทึกถกู
2593 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง เทศบาลต าบลทับกฤช 25.97 บันทึกถกู
2594 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 21.46 บันทึกถกู
2595 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.เกยไชย 33.12 บันทึกถกู
2596 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.โคกหม้อ 26.05 บันทึกถกู
2597 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ฆะมัง 22.79 บันทึกถกู
2598 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ทับกฤช 22.81 บันทึกถกู
2599 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ทับกฤชใต้ 28.76 บันทึกถกู
2600 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ท่าไม้ 16.92 บันทึกถกู
2601 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.บางเคียน 19.13 บันทึกถกู
2602 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ไผ่สิงห์ 27.69 บันทึกถกู
2603 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.พนัลาน 22.95 บันทึกถกู
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2604 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.พกิลุ 20.29 บันทึกถกู
2605 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.หนองกระเจา 24.32 บันทึกถกู
2606 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ เทศบาลต าบลตากฟ้า 31.50 บันทึกถกู
2607 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ เทศบาลต าบลอุดมธัญญา 20.90 บันทึกถกู
2608 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.เขาชายธง 24.29 บันทึกถกู
2609 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.ตากฟา้ 30.79 บันทึกถกู
2610 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.พนุกยูง 30.54 บันทึกถกู
2611 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.ล าพยนต์ 218.06 บันทึกผิด
2612 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.สุขส าราญ 20.31 บันทึกถกู
2613 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.หนองพกิลุ 23.22 บันทึกถกู
2614 นครสวรรค์ อ.ตาคลี เทศบาลต าบลช่องแค 20.99 บันทึกถกู
2615 นครสวรรค์ อ.ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี 21.56 บันทึกถกู
2616 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.จันเสน 16.19 บันทึกถกู
2617 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ชอ่งแค 23.11 บันทึกถกู
2618 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ตาคลี 20.35 บันทึกถกู
2619 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.พรหมนิมิต 26.18 บันทึกถกู
2620 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ลาดทิพรส 62,905,200.18 บันทึกผิด
2621 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.สร้อยทอง 32.16 บันทึกถกู
2622 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หนองโพ 14.28 บันทึกถกู
2623 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หนองหม้อ 25.70 บันทึกถกู
2624 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ห้วยหอม 20.17 บันทึกถกู
2625 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หัวหวาย 13.58 บันทึกถกู
2626 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก เทศบาลต าบลทา่ตะโก 24.92 บันทึกถกู
2627 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.ดอนคา 15.73 บันทึกถกู
2628 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.ท่าตะโก 26.06 บันทึกถกู
2629 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.ท านบ 23.43 บันทึกถกู
2630 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.พนมรอก 21.04 บันทึกถกู
2631 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.พนมเศษ 23.96 บันทึกถกู
2632 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.วังมหากร 19.39 บันทึกถกู
2633 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.วังใหญ่ 29.48 บันทึกถกู
2634 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.สายล าโพง 14.84 บันทึกถกู
2635 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.หนองหลวง 20.01 บันทึกถกู
2636 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.หัวถนน 17.04 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

2637 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย 31.54 บันทึกถกู
2638 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย เทศบาลต าบลบา้นแดน 21.46 บันทึกถกู
2639 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.เจริญผล 14.96 บันทึกถกู
2640 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ด่านชา้ง 19.70 บันทึกถกู
2641 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ตาขดี 13.83 บันทึกถกู
2642 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ตาสัง 249.01 บันทึกผิด
2643 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ท่างิ ว 21.75 บันทึกถกู
2644 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.บางแกว้ 95.64 บันทึกผิด
2645 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.บางตาหงาย 15.68 บันทึกถกู
2646 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.บึงปลาทู 17.52 บันทึกถกู
2647 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.หนองกรด 15.93 บันทึกถกู
2648 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.หนองตางู 18.82 บันทึกถกู
2649 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.หูกวาง 19.43 บันทึกถกู
2650 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.อา่งทอง 24.83 บันทึกถกู
2651 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี เทศบาลต าบลทา่น  าออ้ยม่วงหกั 25.85 บันทึกถกู
2652 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี เทศบาลต าบลพยุหะ 26.54 บันทึกถกู
2653 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.เขากะลา 18.87 บันทึกถกู
2654 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.เขาทอง 19.56 บันทึกถกู
2655 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.น  าทรง 22.91 บันทึกถกู
2656 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.นิคมเขาบ่อแกว้ 22.82 บันทึกถกู
2657 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.เนินมะกอก 25.46 บันทึกถกู
2658 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.พยุหะ 27.73 บันทึกถกู
2659 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.ยางขาว 25.22 บันทึกถกู
2660 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.ย่านมัทรี 23.89 บันทึกถกู
2661 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.สระทะเล 22.46 บันทึกถกู
2662 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี เทศบาลต าบลไพศาลี 24.84 บันทึกถกู
2663 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.โคกเด่ือ 22.13 บันทึกถกู
2664 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.ตะคร้อ 15.07 บันทึกถกู
2665 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.นาขอม 23.00 บันทึกถกู
2666 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.โพธ์ิประสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
2667 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.ไพศาลี 25.96 บันทึกถกู
2668 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.วังขอ่ย 19.29 บันทึกถกู
2669 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.วังน  าลัด 18.43 บันทึกถกู
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2670 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.ส าโรงชยั 16.11 บันทึกถกู
2671 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองเบน 162.32 บันทึกผิด
2672 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 27.08 บันทึกถกู
2673 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ 19.76 บันทึกถกู
2674 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.กลางแดด 27.50 บันทึกถกู
2675 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.เกรียงไกร 22.05 บันทึกถกู
2676 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.แควใหญ่ 324.33 บันทึกผิด
2677 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.ตะเคียนเล่ือน 23.52 บันทึกถกู
2678 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ตก 24.06 บันทึกถกู
2679 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ออก 28.43 บันทึกถกู
2680 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางพระหลวง 24.57 บันทึกถกู
2681 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางม่วง 22.16 บันทึกถกู
2682 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านแกง่ 18.95 บันทึกถกู
2683 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านมะเกลือ 18.89 บันทึกถกู
2684 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บึงเสนาท 26.23 บันทึกถกู
2685 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน 19.99 บันทึกถกู
2686 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.วัดไทรย์ 21.85 บันทึกถกู
2687 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกรด 19.77 บันทึกถกู
2688 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกระโดน 17.76 บันทึกถกู
2689 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองปลิง 16.46 บันทึกถกู
2690 นครสวรรค์ อ.แม่เปิน อบต.แม่เปิน 15.59 บันทึกถกู
2691 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.เขาชนกนั 13.72 บันทึกถกู
2692 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.แม่เล่ย์ 10.27 บันทึกผิด
2693 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.แม่วงก ์ 23.59 บันทึกถกู
2694 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.วังซ่าน 13.34 บันทึกถกู
2695 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว 22.40 บันทึกถกู
2696 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว เทศบาลต าบลศาลเจา้ไกต่่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
2697 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.เนินขี เหล็ก 18.89 บันทึกถกู
2698 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.บ้านไร่ 13.42 บันทึกถกู
2699 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.มาบแก 18.81 บันทึกถกู
2700 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.ลาดยาว 18.09 บันทึกถกู
2701 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.วังม้า 17.96 บันทึกถกู
2702 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.วังเมือง 24.24 บันทึกถกู
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2703 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.ศาลเจ้าไกต่่อ 18.14 บันทึกถกู
2704 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.สร้อยละคร 20.93 บันทึกถกู
2705 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.สระแกว้ 538.03 บันทึกผิด
2706 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.หนองนมวัว 23.53 บันทึกถกู
2707 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.หนองยาว 20.19 บันทึกถกู
2708 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.ห้วยน  าหอม 18.54 บันทึกถกู
2709 นครสวรรค์ อ.หนองบัว เทศบาลต าบลหนองบวั 33.07 บันทึกถกู
2710 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ทุ่งทอง 12.64 บันทึกถกู
2711 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ธารทหาร 16.44 บันทึกถกู
2712 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.วังบ่อ 15.21 บันทึกถกู
2713 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.หนองกลับ 20.67 บันทึกถกู
2714 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.หนองบัว 15.25 บันทึกถกู
2715 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยถัว่ใต้ 21.71 บันทึกถกู
2716 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยถัว่เหนือ 198.20 บันทึกผิด
2717 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยร่วม 18.86 บันทึกถกู
2718 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยใหญ่ 23.40 บันทึกถกู
2719 นนทบุรี อ.ไทรน้อย เทศบาลต าบลไทรน้อย 0.00 ยังไม่บันทึก
2720 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ขนุศรี 32.34 บันทึกถกู
2721 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.คลองขวาง 23.72 บันทึกถกู
2722 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ทวีวัฒนา 24.10 บันทึกถกู
2723 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย 0.00 ยังไม่บันทึก
2724 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ไทรใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2725 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ราษฎร์นิยม 38.06 บันทึกถกู
2726 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.หนองเพรางาย 0.00 ยังไม่บันทึก
2727 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลต าบลบางสีทอง 29.37 บันทึกถกู
2728 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง 23.65 บันทึกถกู
2729 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลต าบลศาลากลาง 27.92 บันทึกถกู
2730 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย 25.33 บันทึกถกู
2731 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.บางขนุน 29.19 บันทึกถกู
2732 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.บางขนุกอง 34.94 บันทึกถกู
2733 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.มหาสวัสด์ิ 29.55 บันทึกถกู
2734 นนทบุรี อ.บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบวัทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
2735 นนทบุรี อ.บางบัวทอง เทศบาลเมืองพิมลราช 27.93 บันทึกถกู
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2736 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางคูรัด 25.89 บันทึกถกู
2737 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง 23.89 บันทึกถกู
2738 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางรักพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
2739 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางรักใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2740 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.ละหาร 26.15 บันทึกถกู
2741 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.ล าโพ 323.82 บันทึกผิด
2742 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางม่วง 34.07 บันทึกถกู
2743 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางเลน 25.96 บันทึกถกู
2744 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางใหญ่ 336.74 บันทึกผิด
2745 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบา้นบางม่วง 29.42 บันทึกถกู
2746 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลเสาธงหนิ 25.80 บันทึกถกู
2747 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บางแม่นาง 28.02 บันทึกถกู
2748 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บางใหญ่ 28.61 บันทึกถกู
2749 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บ้านใหม่ 24.10 บันทึกถกู
2750 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด เทศบาลต าบลบางพลับ 27.96 บันทึกถกู
2751 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด 452.83 บันทึกผิด
2752 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด 23.63 บันทึกถกู
2753 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.คลองขอ่ย 25.04 บันทึกถกู
2754 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.คลองพระอดุม 0.00 ยังไม่บันทึก
2755 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.ท่าอฐิ 283,026,819.92 บันทึกผิด
2756 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.บางตะไนย์ 25.46 บันทึกถกู
2757 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.ออ้มเกร็ด 304.39 บันทึกผิด
2758 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี เทศบาลต าบลไทรม้า 32.93 บันทึกถกู
2759 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบรีุ 26.60 บันทึกถกู
2760 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 29.70 บันทึกถกู
2761 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี 18.80 บันทึกถกู
2762 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบต.บางกร่าง 0.02 บันทึกผิด
2763 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบต.บางไผ่ 255.66 บันทึกผิด
2764 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบต.บางรักน้อย 198.11 บันทึกผิด
2765 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.จะแนะ 21.90 บันทึกถกู
2766 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ชา้งเผือก 19.36 บันทึกถกู
2767 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ดุซงญอ 19.06 บันทึกถกู
2768 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ผดุงมาตร 22.41 บันทึกถกู
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2769 นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.จวบ 23.56 บันทึกถกู
2770 นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.บูกติ 15.30 บันทึกถกู
2771 นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก 21.62 บันทึกถกู
2772 นราธิวาส อ.ตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ 33.33 บันทึกถกู
2773 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.เกาะสะท้อน 33.80 บันทึกถกู
2774 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.โฆษติ 23.82 บันทึกถกู
2775 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.นานาค 26.07 บันทึกถกู
2776 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.บางขนุทอง 22.49 บันทึกถกู
2777 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.พร่อน 23.76 บันทึกถกู
2778 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.ไพรวัน 21.01 บันทึกถกู
2779 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.ศาลาใหม่ 20.37 บันทึกถกู
2780 นราธิวาส อ.บาเจาะ เทศบาลต าบลต้นไทร 22.61 บันทึกถกู
2781 นราธิวาส อ.บาเจาะ เทศบาลต าบลบาเจาะ 23.67 บันทึกถกู
2782 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.กาเยาะมาตี 25.40 บันทึกถกู
2783 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเจาะ 22.14 บันทึกถกู
2784 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระใต้ 13.33 บันทึกถกู
2785 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระเหนือ 25.97 บันทึกถกู
2786 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ 23.54 บันทึกถกู
2787 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ 21.21 บันทึกถกู
2788 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ 27.30 บันทึกถกู
2789 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 27.24 บันทึกถกู
2790 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส 18.27 บันทึกถกู
2791 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.กะลุวอ 17.51 บันทึกถกู
2792 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.โคกเคียน 21.24 บันทึกถกู
2793 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.บางปอ 18.14 บันทึกถกู
2794 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.มะนังตายอ 183.39 บันทึกผิด
2795 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.ล าภู 21.84 บันทึกถกู
2796 นราธิวาส อ.ย่ีงอ เทศบาลต าบลย่ีงอ 30.39 บันทึกถกู
2797 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.จอเบาะ 23.39 บันทึกถกู
2798 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ตะปอเยาะ 19.07 บันทึกถกู
2799 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ย่ีงอ 23.09 บันทึกถกู
2800 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ละหาร 22.43 บันทึกถกู
2801 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ลุโบะบายะ 24.02 บันทึกถกู
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2802 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ลุโบะบือซา 25.39 บันทึกถกู
2803 นราธิวาส อ.ระแงะ เทศบาลต าบลตันหยงมัส 38.84 บันทึกถกู
2804 นราธิวาส อ.ระแงะ เทศบาลต าบลมะรือโบตก 31.79 บันทึกถกู
2805 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.กาลิซา 23.72 บันทึกถกู
2806 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.เฉลิม 15.59 บันทึกถกู
2807 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.ตันหยงมัส 26.87 บันทึกถกู
2808 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.ตันหยงลิมอ 21.32 บันทึกถกู
2809 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.บองอ 16.05 บันทึกถกู
2810 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.ปาโงสะโต 24.72 บันทึกถกู
2811 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.มะรือโบตก 32.76 บันทึกถกู
2812 นราธิวาส อ.รือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ 30.58 บันทึกถกู
2813 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.โคกสะตอ 22.77 บันทึกถกู
2814 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.บาตง 16.92 บันทึกถกู
2815 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะ 16.03 บันทึกถกู
2816 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะออก 19.15 บันทึกถกู
2817 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.เรียง 31.43 บันทึกถกู
2818 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.ลาโละ 20.53 บันทึกถกู
2819 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สามัคคี 17.45 บันทึกถกู
2820 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สาวอ 32.90 บันทึกถกู
2821 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สุวารี 12.48 บันทึกถกู
2822 นราธิวาส อ.แว้ง เทศบาลต าบลบเูก๊ะตา 31.41 บันทึกถกู
2823 นราธิวาส อ.แว้ง เทศบาลต าบลแว้ง 18.46 บันทึกถกู
2824 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.กายูคละ 26.15 บันทึกถกู
2825 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.ฆอเลาะ 25.77 บันทึกถกู
2826 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.แม่ดง 19.53 บันทึกถกู
2827 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.โล๊ะจูด 25.74 บันทึกถกู
2828 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.แว้ง 21.23 บันทึกถกู
2829 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.เอราวัณ 25.06 บันทึกถกู
2830 นราธิวาส อ.ศรีสาคร เทศบาลต าบลศรีสาคร 22.48 บันทึกถกู
2831 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.กาหลง 20.38 บันทึกถกู
2832 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.เชงิคีรี 27.78 บันทึกถกู
2833 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ซากอ 48.81 บันทึกผิด
2834 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ตะมะยูง 23.59 บันทึกถกู
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2835 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ศรีบรรพต 21.20 บันทึกถกู
2836 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ศรีสาคร 16.22 บันทึกถกู
2837 นราธิวาส อ.สุคิริน เทศบาลต าบลสุคิริน 32.39 บันทึกถกู
2838 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.เกยีร์ 24.81 บันทึกถกู
2839 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.ภูเขาทอง 24.24 บันทึกถกู
2840 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.มาโมง 23.60 บันทึกถกู
2841 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.ร่มไทร 20.44 บันทึกถกู
2842 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.สุคิริน 21.34 บันทึกถกู
2843 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส 24.49 บันทึกถกู
2844 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 20.57 บันทึกถกู
2845 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก อบต.ปูโยะ 25.44 บันทึกถกู
2846 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ 21.60 บันทึกถกู
2847 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี เทศบาลต าบลปะลุรู 23.28 บันทึกถกู
2848 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.กาวะ 18.38 บันทึกถกู
2849 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.โต๊ะเด็ง 19.23 บันทึกถกู
2850 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.ปะลุรู 21.83 บันทึกถกู
2851 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.ริโก ๋ 22.04 บันทึกถกู
2852 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.สากอ 19.52 บันทึกถกู
2853 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี 22.69 บันทึกถกู
2854 น่าน อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ขนุน่าน 24.57 บันทึกถกู
2855 น่าน อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ห้วยโกน๋ 26.15 บันทึกถกู
2856 น่าน อ.เชยีงกลาง เทศบาลต าบลเชียงกลาง 25.38 บันทึกถกู
2857 น่าน อ.เชยีงกลาง เทศบาลต าบลพระพทุธบาทเชียงคาน 16.77 บันทึกถกู
2858 น่าน อ.เชยีงกลาง อบต.เชียงกลางพญาแก้ว 24.30 บันทึกถกู
2859 น่าน อ.เชยีงกลาง อบต.เปือ 23.56 บันทึกถกู
2860 น่าน อ.เชยีงกลาง อบต.พระธาตุ 25.72 บันทึกถกู
2861 น่าน อ.ท่าวังผา เทศบาลต าบลทา่วังผา 28.77 บันทึกถกู
2862 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.จอมพระ 22.73 บันทึกถกู
2863 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ตาลชมุ 17.81 บันทึกถกู
2864 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ป่าคา 28.10 บันทึกถกู
2865 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ผาตอ 23.13 บันทึกถกู
2866 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ผาทอง 26.74 บันทึกถกู
2867 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ยม 25.22 บันทึกถกู
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2868 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ริม 22.98 บันทึกถกู
2869 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ศรีภูมิ 19.47 บันทึกถกู
2870 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.แสนทอง 25.81 บันทึกถกู
2871 น่าน อ.ทุ่งชา้ง เทศบาลต าบลงอบ 23.71 บันทึกถกู
2872 น่าน อ.ทุ่งชา้ง เทศบาลต าบลทุง่ช้าง 28.00 บันทึกถกู
2873 น่าน อ.ทุ่งชา้ง อบต.ทุ่งชา้ง 32.27 บันทึกถกู
2874 น่าน อ.ทุ่งชา้ง อบต.ปอน 33.91 บันทึกถกู
2875 น่าน อ.ทุ่งชา้ง อบต.และ 26.71 บันทึกถกู
2876 น่าน อ.นาน้อย เทศบาลต าบลนาน้อย 35.76 บันทึกถกู
2877 น่าน อ.นาน้อย เทศบาลต าบลศรีษะเกษ 20.56 บันทึกถกู
2878 น่าน อ.นาน้อย อบต.เชยีงของ 25.02 บันทึกถกู
2879 น่าน อ.นาน้อย อบต.นาน้อย 28.74 บันทึกถกู
2880 น่าน อ.นาน้อย อบต.น  าตก 27.59 บันทึกถกู
2881 น่าน อ.นาน้อย อบต.บัวใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2882 น่าน อ.นาน้อย อบต.สถาน 21.89 บันทึกถกู
2883 น่าน อ.นาน้อย อบต.สันทะ 25.75 บันทึกถกู
2884 น่าน อ.นาหมืน่ เทศบาลต าบลบอ่แก้ว 30.38 บันทึกถกู
2885 น่าน อ.นาหมืน่ อบต.นาทะนุง 19.57 บันทึกถกู
2886 น่าน อ.นาหมืน่ อบต.ปิงหลวง 23.64 บันทึกถกู
2887 น่าน อ.นาหมืน่ อบต.เมืองลี 24.96 บันทึกถกู
2888 น่าน อ.บ่อเกลือ เทศบาลต าบลบ่อเกลือใต้ 24.28 บันทึกถกู
2889 น่าน อ.บ่อเกลือ อบต.ดงพญา 21.55 บันทึกถกู
2890 น่าน อ.บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือเหนือ 36.94 บันทึกถกู
2891 น่าน อ.บ่อเกลือ อบต.ภูฟา้ 23.47 บันทึกถกู
2892 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.บ้านพี  26.10 บันทึกถกู
2893 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.บ้านฟา้ 22.71 บันทึกถกู
2894 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.ป่าคาหลวง 30.23 บันทึกถกู
2895 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.สวด 25.28 บันทึกถกู
2896 น่าน อ.ปัว เทศบาลต าบลปัว 27.67 บันทึกถกู
2897 น่าน อ.ปัว เทศบาลต าบลศิลาแลง 25.36 บันทึกถกู
2898 น่าน อ.ปัว อบต.แงง 22.87 บันทึกถกู
2899 น่าน อ.ปัว อบต.เจดีย์ชยั 21.06 บันทึกถกู
2900 น่าน อ.ปัว อบต.ไชยวัฒนา 26.90 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

2901 น่าน อ.ปัว อบต.ป่ากลาง 20.48 บันทึกถกู
2902 น่าน อ.ปัว อบต.ภูคา 22.63 บันทึกถกู
2903 น่าน อ.ปัว อบต.วรนคร 24.27 บันทึกถกู
2904 น่าน อ.ปัว อบต.ศิลาเพชร 28.83 บันทึกถกู
2905 น่าน อ.ปัว อบต.สกาด 21.97 บันทึกถกู
2906 น่าน อ.ปัว อบต.สถาน 18.12 บันทึกถกู
2907 น่าน อ.ปัว อบต.อวน 17.29 บันทึกถกู
2908 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.ท่าน้าว 25.42 บันทึกถกู
2909 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.นาปัง 23.15 บันทึกถกู
2910 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.น  าเกีย๋น 30.76 บันทึกถกู
2911 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.น  าแกน่ 26.26 บันทึกถกู
2912 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.ฝายแกว้ 21.07 บันทึกถกู
2913 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.ม่วงต๊ึด 25.69 บันทึกถกู
2914 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.เมืองจัง 21.07 บันทึกถกู
2915 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลต าบลกองควาย 20.45 บันทึกถกู
2916 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลต าบลดู่ใต้ 23.15 บันทึกถกู
2917 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน 21.19 บันทึกถกู
2918 น่าน อ.เมืองน่าน อบจ.น่าน 17.62 บันทึกถกู
2919 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.ไชยสถาน 23.97 บันทึกถกู
2920 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.ถมืตอง 24.92 บันทึกถกู
2921 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.นาซาว 21.42 บันทึกถกู
2922 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.บ่อ 24.89 บันทึกถกู
2923 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.บ่อสวก 17.02 บันทึกถกู
2924 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.ผาสิงห์ 31.06 บันทึกถกู
2925 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.เรือง 20.41 บันทึกถกู
2926 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.สะเนียน 21.95 บันทึกถกู
2927 น่าน อ.แม่จริม เทศบาลต าบลหนองแดง 34.43 บันทึกถกู
2928 น่าน อ.แม่จริม อบต.น  าพาง 21.71 บันทึกถกู
2929 น่าน อ.แม่จริม อบต.แม่จริม 31.40 บันทึกถกู
2930 น่าน อ.แม่จริม อบต.หนองแดง 27.68 บันทึกถกู
2931 น่าน อ.แม่จริม อบต.หมอเมือง 25.30 บันทึกถกู
2932 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลต าบลกลางเวียง 24.94 บันทึกถกู
2933 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลต าบลขึง่ 23.91 บันทึกถกู
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2934 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลต าบลเวียงสา 27.92 บันทึกถกู
2935 น่าน อ.เวียงสา อบต.จอมจันทร์ 24.99 บันทึกถกู
2936 น่าน อ.เวียงสา อบต.ตาลชมุ 17.17 บันทึกถกู
2937 น่าน อ.เวียงสา อบต.ทุ่งศรีทอง 24.33 บันทึกถกู
2938 น่าน อ.เวียงสา อบต.นาเหลือง 30.15 บันทึกถกู
2939 น่าน อ.เวียงสา อบต.น  าปั้ว 21.78 บันทึกถกู
2940 น่าน อ.เวียงสา อบต.น  ามวบ 19.44 บันทึกถกู
2941 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่ขะนิง 24.02 บันทึกถกู
2942 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่สา 22.99 บันทึกถกู
2943 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่สาคร 27.64 บันทึกถกู
2944 น่าน อ.เวียงสา อบต.ยาบหัวนา 25.93 บันทึกถกู
2945 น่าน อ.เวียงสา อบต.ส้าน 24.66 บันทึกถกู
2946 น่าน อ.เวียงสา อบต.ไหล่น่าน 18.03 บันทึกถกู
2947 น่าน อ.เวียงสา อบต.อา่ยนาไลย 20.96 บันทึกถกู
2948 น่าน อ.สองแคว เทศบาลต าบลยอด 28.35 บันทึกถกู
2949 น่าน อ.สองแคว อบต.ชนแดน 18.57 บันทึกถกู
2950 น่าน อ.สองแคว อบต.นาไร่หลวง 23.32 บันทึกถกู
2951 น่าน อ.สันติสุข อบต.ดู่พงษ ์ 20.80 บันทึกถกู
2952 น่าน อ.สันติสุข อบต.ป่าแลวหลวง 23.60 บันทึกถกู
2953 น่าน อ.สันติสุข อบต.พงษ ์ 21.94 บันทึกถกู
2954 บึงกาฬ อ.เซกา เทศบาลต าบลซาง 15.42 บันทึกถกู
2955 บึงกาฬ อ.เซกา เทศบาลต าบลท่าสะอาด 197.07 บันทึกผิด
2956 บึงกาฬ อ.เซกา เทศบาลต าบลศรีพนา 26.73 บันทึกถกู
2957 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.เซกา 22.00 บันทึกถกู
2958 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่ากกแดง 23.31 บันทึกถกู
2959 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่าสะอาด 34.59 บันทึกถกู
2960 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.น  าจั น 27.62 บันทึกถกู
2961 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.บ้านต้อง 22.00 บันทึกถกู
2962 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ป่งไฮ 18.26 บันทึกถกู
2963 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.โสกกา่ม 24.14 บันทึกถกู
2964 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.หนองทุ่ม 26.86 บันทึกถกู
2965 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย เทศบาลต าบลโซ่พิสัย 27.51 บันทึกถกู
2966 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.ค าแกว้ 93.37 บันทึกผิด
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2967 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.โซ่ 26.34 บันทึกถกู
2968 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.ถ  าเจริญ 27.53 บันทึกถกู
2969 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.บัวตูม 19.90 บันทึกถกู
2970 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.ศรีชมภู 363.65 บันทึกผิด
2971 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.หนองพนัทา 21.88 บันทึกถกู
2972 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.เหล่าทอง 28.66 บันทึกถกู
2973 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 24.00 บันทึกถกู
2974 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงงาม 25.21 บันทึกถกู
2975 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.ดงบัง 32.94 บันทึกถกู
2976 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.ท่าดอกค า 33.10 บันทึกถกู
2977 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.โพธ์ิหมากแขง้ 24.54 บันทึกถกู
2978 บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อบต.โคกกว้าง 22.82 บันทึกถกู
2979 บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อบต.บุ่งคล้า 24.58 บันทึกถกู
2980 บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อบต.หนองเด่ิน 29.93 บันทึกถกู
2981 บึงกาฬ อ.ปากคาด เทศบาลต าบลปากคาด 37.58 บันทึกถกู
2982 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.นากั ง 25.50 บันทึกถกู
2983 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.นาดง 100.00 บันทึกผิด
2984 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.โนนศิลา 204.36 บันทึกผิด
2985 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.ปากคาด 4,247.49 บันทึกผิด
2986 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.สมสนุก 29.07 บันทึกถกู
2987 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.หนองยอง 444.46 บันทึกผิด
2988 บึงกาฬ อ.พรเจริญ เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง 30.55 บันทึกถกู
2989 บึงกาฬ อ.พรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ 29.37 บันทึกถกู
2990 บึงกาฬ อ.พรเจริญ เทศบาลต าบลศรีส าราญ 24.83 บันทึกถกู
2991 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ป่าแฝก 266.20 บันทึกผิด
2992 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.วังชมภู 210.90 บันทึกผิด
2993 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ศรีชมภู 272.98 บันทึกผิด
2994 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.หนองหัวชา้ง 155.32 บันทึกผิด
2995 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง 27.27 บันทึกถกู
2996 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลไคสี 29.56 บันทึกถกู
2997 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโนนสว่าง 0.00 ยังไม่บันทึก
2998 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลบงึกาฬ 59.30 บันทึกผิด
2999 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ 29.13 บันทึกถกู
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3000 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหนองเลิง 26.09 บันทึกถกู
3001 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า 22.13 บันทึกถกู
3002 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 19.30 บันทึกถกู
3003 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.ค านาดี 27.93 บันทึกถกู
3004 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.ชยัพร 223.58 บันทึกผิด
3005 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.นาสวรรค์ 16.77 บันทึกถกู
3006 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.โนนสมบูรณ์ 20.13 บันทึกถกู
3007 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.บึงกาฬ 25.38 บันทึกถกู
3008 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.โป่งเปือย 28.57 บันทึกถกู
3009 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล เทศบาลต าบลศรีวิไล 26.26 บันทึกถกู
3010 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.ชมุภูพร 23.10 บันทึกถกู
3011 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.นาสะแบง 173.01 บันทึกผิด
3012 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.นาสิงห์ 23.43 บันทึกถกู
3013 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.นาแสง 29.82 บันทึกถกู
3014 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลกระสัง 30.98 บันทึกถกู
3015 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลสองชั น 381.15 บันทึกผิด
3016 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลหนองเต็ง 25.01 บันทึกถกู
3017 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลอดุมธรรม 24.12 บันทึกถกู
3018 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.กนัทรารมณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3019 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ชมุแสง 39.23 บันทึกถกู
3020 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.บ้านปรือ 22.13 บันทึกถกู
3021 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.เมืองไผ่ 142.54 บันทึกผิด
3022 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ล าดวน 26.29 บันทึกถกู
3023 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ศรีภูมิ 26.88 บันทึกถกู
3024 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.สูงเนิน 20.24 บันทึกถกู
3025 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ห้วยส าราญ 18.67 บันทึกถกู
3026 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง เทศบาลต าบลคูเมือง 32.05 บันทึกถกู
3027 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ 0.00 ยังไม่บันทึก
3028 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง 0.00 ยังไม่บันทึก
3029 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.ตูมใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
3030 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.บ้านแพ 21.78 บันทึกถกู
3031 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.ปะเคียบ 0.00 ยังไม่บันทึก
3032 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.พรส าราญ 0.00 ยังไม่บันทึก
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3033 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.หนองขมาร 23.05 บันทึกถกู
3034 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ 0.00 ยังไม่บันทึก
3035 บุรีรัมย์ อ.แคนดง เทศบาลต าบลแคนดง 211.21 บันทึกผิด
3036 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.แคนดง 162.64 บันทึกผิด
3037 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.ดงพลอง 23.80 บันทึกถกู
3038 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.สระบัว 0.00 ยังไม่บันทึก
3039 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.หัวฝาย 23.39 บันทึกถกู
3040 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลถาวร 100.00 บันทึกผิด
3041 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลพนมรุ้ง 27.35 บันทึกถกู
3042 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลยายแย้มวัฒนา 19.93 บันทึกถกู
3043 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เจริญสุข 0.00 ยังไม่บันทึก
3044 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.อสิานเขต 30.60 บันทึกถกู
3045 บุรีรัมย์ อ.ช านิ เทศบาลต าบลช านิ 29.12 บันทึกถกู
3046 บุรีรัมย์ อ.ช านิ เทศบาลต าบลหนองปล่อง 24.13 บันทึกถกู
3047 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.โคกสนวน 73,036,910.67 บันทึกผิด
3048 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.ชอ่ผกา 23.62 บันทึกถกู
3049 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.เมืองยาง 19.01 บันทึกถกู
3050 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.ละลวด 0.00 ยังไม่บันทึก
3051 บุรีรัมย์ อ.นางรอง เทศบาลต าบลทุง่แสงทอง 356.80 บันทึกผิด
3052 บุรีรัมย์ อ.นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง 26.30 บันทึกถกู
3053 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.กา้นเหลือง 28.72 บันทึกถกู
3054 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ชมุแสง 43.99 บันทึกผิด
3055 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ถนนหัก 0.00 ยังไม่บันทึก
3056 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ทรัพย์พระยา 22.94 บันทึกถกู
3057 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.นางรอง 28.02 บันทึกถกู
3058 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.บ้านสิงห์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3059 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ล าไทรโยง 27.94 บันทึกถกู
3060 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.สะเดา 0.00 ยังไม่บันทึก
3061 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองกง 22.11 บันทึกถกู
3062 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองไทร 21.92 บันทึกถกู
3063 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองโบสถ ์ 26.87 บันทึกถกู
3064 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองยายพิมพ์ 28.48 บันทึกถกู
3065 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองโสน 28.89 บันทึกถกู
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3066 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หัวถนน 89.56 บันทึกผิด
3067 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 46.01 บันทึกผิด
3068 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.ดอนกอก 19.04 บันทึกถกู
3069 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.นาโพธ์ิ 24.46 บันทึกถกู
3070 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.บ้านคู 26.04 บันทึกถกู
3071 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.บ้านดู่ 27.94 บันทึกถกู
3072 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.ศรีสว่าง 25.65 บันทึกถกู
3073 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง เทศบาลต าบลโนนดินแดง 30.97 บันทึกถกู
3074 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง 26.67 บันทึกถกู
3075 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ล านางรอง 0.00 ยังไม่บันทึก
3076 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ส้มป่อย 0.00 ยังไม่บันทึก
3077 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 28.85 บันทึกถกู
3078 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 26.11 บันทึกถกู
3079 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.ดงอจีาน 30.74 บันทึกถกู
3080 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.ทุ่งจังหัน 0.00 ยังไม่บันทึก
3081 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ 17.91 บันทึกถกู
3082 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลจันทบเพชร 26.11 บันทึกถกู
3083 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลตลาดนิคมปราสาท 33.04 บันทึกถกู
3084 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลโนนเจริญ 31.54 บันทึกถกู
3085 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลบ้านกรวด 31.63 บันทึกถกู
3086 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ 31.72 บันทึกถกู
3087 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลบงึเจริญ 20.11 บันทึกถกู
3088 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลปราสาท 27.51 บันทึกถกู
3089 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลหนองไม้งาม 26.72 บันทึกถกู
3090 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด อบต.เขาดินเหนือ 25.27 บันทึกถกู
3091 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด อบต.สายตะก ู 0.00 ยังไม่บันทึก
3092 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด อบต.หินลาด 22.69 บันทึกถกู
3093 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน เทศบาลต าบลบา้นด่าน 0.00 ยังไม่บันทึก
3094 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน เทศบาลต าบลปราสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
3095 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน อบต.โนนขวาง 22.84 บันทึกถกู
3096 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน อบต.วังเหนือ 19.83 บันทึกถกู
3097 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ไชยพจน์ 37.05 บันทึกถกู
3098 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.กูส่วนแตง 580.85 บันทึกผิด
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3099 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.แดงใหญ่ 25.76 บันทึกถกู
3100 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.ทองหลาง 0.00 ยังไม่บันทึก
3101 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองเยือง 119.12 บันทึกผิด
3102 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองแวง 24.56 บันทึกถกู
3103 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลเขาคอก 26.46 บันทึกถกู
3104 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลโคกม้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3105 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลประโคนชัย 29.09 บันทึกถกู
3106 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลแสลงโทน 26.90 บันทึกถกู
3107 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.โคกตูม 20.01 บันทึกถกู
3108 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.โคกมะขาม 35.08 บันทึกถกู
3109 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.โคกย่าง 141.45 บันทึกผิด
3110 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.จรเขม้าก 20.65 บันทึกถกู
3111 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ตะโกตาพ ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
3112 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.บ้านไทร 24.92 บันทึกถกู
3113 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ประโคนชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
3114 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ประทัดบุ 0.00 ยังไม่บันทึก
3115 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ปังก ู 366.28 บันทึกผิด
3116 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ไพศาล 22.44 บันทึกถกู
3117 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ละเวี ย 250.00 บันทึกผิด
3118 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ส่ีเหล่ียม 24.59 บันทึกถกู
3119 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.หนองบอน 23.67 บันทึกถกู
3120 บุรีรัมย์ อ.ปะค า เทศบาลต าบลปะค า 28.21 บันทึกถกู
3121 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.โคกมะม่วง 21.37 บันทึกถกู
3122 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.ไทยเจริญ 0.00 ยังไม่บันทึก
3123 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.หนองบัว 90.46 บันทึกผิด
3124 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.หูท านบ 96.27 บันทึกผิด
3125 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั เทศบาลต าบลจนัดุม 23.42 บันทึกถกู
3126 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั เทศบาลต าบลพลับพลาชัย 31.82 บันทึกถกู
3127 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.โคกขมิ น 20.29 บันทึกถกู
3128 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.ป่าชนั 43.16 บันทึกผิด
3129 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.สะเดา 28.36 บันทึกถกู
3130 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.ส าโรง 20.64 บันทึกถกู
3131 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง เทศบาลต าบลพทุไธสง 26.29 บันทึกถกู
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3132 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านจาน 354.44 บันทึกผิด
3133 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านเป้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3134 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
3135 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านแวง 356.32 บันทึกผิด
3136 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.พทุธไธสง 406.53 บันทึกผิด
3137 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.มะเฟอืง 167.81 บันทึกผิด
3138 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.หายโศก 25.51 บันทึกถกู
3139 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลบา้นบวั 23.43 บันทึกถกู
3140 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองตาด 173.89 บันทึกผิด
3141 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหลักเขต 28.93 บันทึกถกู
3142 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลอิสาณ 0.00 ยังไม่บันทึก
3143 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองชุมเห็ด 322.62 บันทึกผิด
3144 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบรีุรัมย์ 21.81 บันทึกถกู
3145 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ 10.54 บันทึกถกู
3146 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.กระสัง 0.00 ยังไม่บันทึก
3147 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.กลันทา 0.00 ยังไม่บันทึก
3148 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.ถลุงเหล็ก 26.01 บันทึกถกู
3149 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บัวทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
3150 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
3151 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.พระครู 29.95 บันทึกถกู
3152 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.เมืองฝาง 25.84 บันทึกถกู
3153 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.ลุมปุ๊ก 95.45 บันทึกผิด
3154 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สวายจีก 25.81 บันทึกถกู
3155 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สองห้อง 22.96 บันทึกถกู
3156 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซ า 0.00 ยังไม่บันทึก
3157 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกโพรง 24.06 บันทึกถกู
3158 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.เสม็ด 22.35 บันทึกถกู
3159 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง 25.71 บันทึกถกู
3160 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลละหานทราย 28.55 บันทึกถกู
3161 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 20.83 บันทึกถกู
3162 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองตะครอง 31.54 บันทึกถกู
3163 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง 107.15 บันทึกผิด
3164 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อบต.โคกว่าน 23.26 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

3165 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อบต.ละหานทราย 197.18 บันทึกผิด
3166 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ เทศบาลต าบลทะเมนชัย 29.71 บันทึกถกู
3167 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ เทศบาลต าบลล าปลายมาศ 29.60 บันทึกถกู
3168 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.โคกกลาง 21.99 บันทึกถกู
3169 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.โคกล่าม 253.33 บันทึกผิด
3170 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.โคกสะอาด 19.20 บันทึกถกู
3171 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.ตลาดโพธ์ิ 24.27 บันทึกถกู
3172 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.ทะเมนชยั 22.09 บันทึกถกู
3173 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.บ้านยาง 23.22 บันทึกถกู
3174 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.บุโพธ์ิ 24.66 บันทึกถกู
3175 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.ผไทรินทร์ 233,969,578.02 บันทึกผิด
3176 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.เมืองแฝก 25.99 บันทึกถกู
3177 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.แสลงพนั 23.02 บันทึกถกู
3178 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองกระทิง 19.49 บันทึกถกู
3179 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองคู 55,720,653.79 บันทึกผิด
3180 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองโดน 192.86 บันทึกผิด
3181 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองบัวโคก 23.34 บันทึกถกู
3182 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หินโคน 36.92 บันทึกถกู
3183 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลดอนมนต์ 24.97 บันทึกถกู
3184 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลศรีสตึก 26.27 บันทึกถกู
3185 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลสตึก 0.28 บันทึกผิด
3186 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลสะแก 27.87 บันทึกถกู
3187 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.กระสัง 27.06 บันทึกถกู
3188 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ชมุแสง 21.09 บันทึกถกู
3189 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ท่าม่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
3190 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ทุ่งวัง 0.00 ยังไม่บันทึก
3191 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.นิคม 27.20 บันทึกถกู
3192 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.เมืองแก 23.13 บันทึกถกู
3193 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ร่อนทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
3194 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.สนามชยั 27.30 บันทึกถกู
3195 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.หนองใหญ่ 20.25 บันทึกถกู
3196 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ เทศบาลต าบลดอนอะราง 25.40 บันทึกถกู
3197 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ เทศบาลต าบลศาลเจ้าพอ่ขุนศรี 28.02 บันทึกถกู
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3198 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ เทศบาลต าบลหนองกี่ 31.16 บันทึกถกู
3199 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.โคกสว่าง 0.00 ยังไม่บันทึก
3200 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.โคกสูง 28.57 บันทึกถกู
3201 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.ท่าโพธ์ิชยั 95,772,636.39 บันทึกผิด
3202 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันา 33.33 บันทึกถกู
3203 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.ทุ่งกระเต็น 30.04 บันทึกถกู
3204 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.บุกระสัง 22.19 บันทึกถกู
3205 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.เมืองไผ่ 28.16 บันทึกถกู
3206 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.เย้ยปราสาท 28.01 บันทึกถกู
3207 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ เทศบาลต าบลหนองหงส์ 29.68 บันทึกถกู
3208 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ เทศบาลต าบลหว้ยหนิ 26.37 บันทึกถกู
3209 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.ไทยสามัคคี 76,002,694.38 บันทึกผิด
3210 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.เมืองฝ้าย 24.45 บันทึกถกู
3211 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.สระแกว้ 95.61 บันทึกผิด
3212 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.สระทอง 25.16 บันทึกถกู
3213 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.เสาเดียว 30.97 บันทึกถกู
3214 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.หนองชยัศรี 25.84 บันทึกถกู
3215 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช เทศบาลต าบลโคกเหล็ก 22.91 บันทึกถกู
3216 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช เทศบาลต าบลสามแวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3217 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช เทศบาลต าบลหว้ยราช 24.60 บันทึกถกู
3218 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.ตาเสา 26.58 บันทึกถกู
3219 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.บ้านตะโก 0.00 ยังไม่บันทึก
3220 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.เมืองโพธ์ิ 28.41 บันทึกถกู
3221 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.สนวน 21.68 บันทึกถกู
3222 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.ห้วยราช 29.30 บันทึกถกู
3223 ปทุมธานี อ.คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง 25.80 บันทึกถกู
3224 ปทุมธานี อ.คลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง 21.21 บันทึกถกู
3225 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองเจ็ด 22.93 บันทึกถกู
3226 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองสาม 17.69 บันทึกถกู
3227 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองส่ี 29.88 บันทึกถกู
3228 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองหก 22.55 บันทึกถกู
3229 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองห้า 22.15 บันทึกถกู
3230 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลต าบลธัญบุรี 28.17 บันทึกถกู
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3231 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต 20.84 บันทึกถกู
3232 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลเมืองบงึย่ีโถ 12.24 บันทึกถกู
3233 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 24.74 บันทึกถกู
3234 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางกะดี 21.20 บันทึกถกู
3235 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางขะแยง 70.59 บันทึกผิด
3236 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางเด่ือ 30.27 บันทึกถกู
3237 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางพนู 22.68 บันทึกถกู
3238 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางหลวง 33.16 บันทึกถกู
3239 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบ้านกลาง 24.34 บันทึกถกู
3240 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 31.60 บันทึกถกู
3241 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลหลักหก 24.80 บันทึกถกู
3242 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองบางคูวัด 447.27 บันทึกผิด
3243 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทมุธานี 24.22 บันทึกถกู
3244 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี 11.33 บันทึกถกู
3245 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บางพดู 30.29 บันทึกถกู
3246 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บางหลวง 30.12 บันทึกถกู
3247 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บ้านกระแชง 27.06 บันทึกถกู
3248 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บ้านฉาง 26.46 บันทึกถกู
3249 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.สวนพริกไทย 36.13 บันทึกถกู
3250 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ เทศบาลต าบลคลองพระอุดม 26.35 บันทึกถกู
3251 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ เทศบาลต าบลคูขวาง 28.15 บันทึกถกู
3252 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ เทศบาลต าบลระแหง 26.03 บันทึกถกู
3253 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.คูบางหลวง 24.20 บันทึกถกู
3254 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.บ่อเงิน 20.15 บันทึกถกู
3255 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.ระแหง 26.45 บันทึกถกู
3256 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.ลาดหลุมแกว้ 54.11 บันทึกผิด
3257 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.หน้าไม้ 28.47 บันทึกถกู
3258 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลต าบลล าไทร 40.86 บันทึกผิด
3259 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลต าบลล าลูกกา 31.37 บันทึกถกู
3260 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลเมืองคูคต 22.19 บันทึกถกู
3261 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย 23.80 บันทึกถกู
3262 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 28.34 บันทึกถกู
3263 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.บึงคอไห 22.24 บันทึกถกู
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3264 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.บึงค าพร้อย 18.65 บันทึกถกู
3265 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.บึงทองหลาง 22.86 บันทึกถกู
3266 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.พชือดุม 32.13 บันทึกถกู
3267 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.ล าไทร 23.57 บันทึกถกู
3268 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.ล าลูกกา 22.71 บันทึกถกู
3269 ปทุมธานี อ.สามโคก เทศบาลต าบลบางเตย 27.57 บันทึกถกู
3270 ปทุมธานี อ.สามโคก เทศบาลต าบลสามโคก 26.59 บันทึกถกู
3271 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.กระแชง 26.30 บันทึกถกู
3272 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.คลองควาย 25.19 บันทึกถกู
3273 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.เชยีงรากน้อย 24.75 บันทึกถกู
3274 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.เชยีงรากใหญ่ 26.32 บันทึกถกู
3275 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.ท้ายเกาะ 28.69 บันทึกถกู
3276 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บางกระบือ 31.39 บันทึกถกู
3277 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บางโพธ์ิเหนือ 29.54 บันทึกถกู
3278 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บ้านงิ ว 27.76 บันทึกถกู
3279 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บ้านปทุม 25.63 บันทึกถกู
3280 ปทุมธานี อ.หนองเสือ เทศบาลต าบลหนองเสือ 0.00 ยังไม่บันทึก
3281 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.นพรัตน์ 28.05 บันทึกถกู
3282 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงกาสาม 28.70 บันทึกถกู
3283 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงช าออ้ 21.79 บันทึกถกู
3284 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงบอน 21.92 บันทึกถกู
3285 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงบา 0.00 ยังไม่บันทึก
3286 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.ศาลาครุ 26.05 บันทึกถกู
3287 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.หนองสามวัง 34.87 บันทึกถกู
3288 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี เทศบาลต าบลกยุบุรี 23.60 บันทึกถกู
3289 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี เทศบาลต าบลไร่ใหม่ 19.16 บันทึกถกู
3290 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.กยุบุรี 24.68 บันทึกถกู
3291 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.กยุเหนือ 17.90 บันทึกถกู
3292 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.เขาแดง 30.02 บันทึกถกู
3293 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.ดอนยายหนู 25.67 บันทึกถกู
3294 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.สามกระทาย 21.65 บันทึกถกู
3295 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.หาดขาม 24.26 บันทึกถกู
3296 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก เทศบาลต าบลทับสะแก 22.41 บันทึกถกู
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3297 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.เขาล้าน 20.76 บันทึกถกู
3298 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.ทับสะแก 275.95 บันทึกผิด
3299 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.นาหูกวาง 22.06 บันทึกถกู
3300 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.แสงอรุณ 26.66 บันทึกถกู
3301 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.ห้วยยาง 26.60 บันทึกถกู
3302 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.อา่งทอง 70.05 บันทึกผิด
3303 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน เทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ 190.47 บันทึกผิด
3304 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน เทศบาลต าบลบา้นกรูด 156.09 บันทึกผิด
3305 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน เทศบาลต าบลร่อนทอง 28.67 บันทึกถกู
3306 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ก าเนิดนพคุณ 27.33 บันทึกถกู
3307 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ชยัเกษม 23.22 บันทึกถกู
3308 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ทองมงคล 19.78 บันทึกถกู
3309 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ธงชยั 24.71 บันทึกถกู
3310 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ 26.60 บันทึกถกู
3311 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.แม่ร าพงึ 31.90 บันทึกถกู
3312 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ร่อนทอง 23.35 บันทึกถกู
3313 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย เทศบาลต าบลบางสะพานนอ้ย 27.40 บันทึกถกู
3314 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ชา้งแรก 21.47 บันทึกถกู
3315 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช 27.02 บันทึกถกู
3316 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ทรายทอง 20.30 บันทึกถกู
3317 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.บางสะพาน 488.06 บันทึกผิด
3318 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ปากแพรก 18.93 บันทึกถกู
3319 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี เทศบาลต าบลเขาน้อย 48.97 บันทึกผิด
3320 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี เทศบาลต าบลปราณบรีุ 21.80 บันทึกถกู
3321 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี เทศบาลต าบลปากน  าปราณ 68.32 บันทึกผิด
3322 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.เขาจ้าว 26.80 บันทึกถกู
3323 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.ปราณบุรี 93.02 บันทึกผิด
3324 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.ปากน  าปราณ 31.30 บันทึกถกู
3325 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.วังกพ์ง 22.46 บันทึกถกู
3326 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม 21.35 บันทึกถกู
3327 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลกม.5 30.04 บันทึกถกู
3328 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลคลองวาฬ 30.99 บันทึกถกู
3329 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 28.62 บันทึกถกู
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3330 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ 478.93 บันทึกผิด
3331 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.เกาะหลัก 20.46 บันทึกถกู
3332 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.คลองวาฬ 15.20 บันทึกถกู
3333 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.บ่อนอก 19.48 บันทึกถกู
3334 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.ห้วยทราย 20.74 บันทึกถกู
3335 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.อา่วน้อย 18.86 บันทึกถกู
3336 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด เทศบาลต าบลไร่เกา่ 30.16 บันทึกถกู
3337 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ไร่เกา่ 32.34 บันทึกถกู
3338 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ไร่ใหม่ 30.70 บันทึกถกู
3339 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ศาลาลัย 263.26 บันทึกผิด
3340 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ศิลาลอย 22.68 บันทึกถกู
3341 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.สามร้อยยอด 29.98 บันทึกถกู
3342 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน เทศบาลต าบลหนองพลับ 31.57 บันทึกถกู
3343 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน 26.67 บันทึกถกู
3344 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.ทับใต้ 29.45 บันทึกถกู
3345 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.บึงนคร 91.25 บันทึกผิด
3346 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.หนองพลับ 21.50 บันทึกถกู
3347 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 27.59 บันทึกถกู
3348 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ 23.87 บันทึกถกู
3349 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลกบินทร์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3350 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 171.58 บันทึกผิด
3351 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลสระบัว 166.29 บันทึกผิด
3352 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.กบินทร์ 21.57 บันทึกถกู
3353 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.เขาไม้แกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
3354 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.นนทรี 20.28 บันทึกถกู
3355 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.นาแขม 26.77 บันทึกถกู
3356 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.บ่อทอง 24.62 บันทึกถกู
3357 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.บ้านนา 24.78 บันทึกถกู
3358 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.เมืองเกา่ 18.63 บันทึกถกู
3359 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.ย่านรี 19.95 บันทึกถกู
3360 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.ลาดตะเคียน 26.91 บันทึกถกู
3361 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังดาล 187.92 บันทึกผิด
3362 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน 0.00 ยังไม่บันทึก
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3363 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าชา้ง 735.29 บันทึกผิด
3364 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.หนองกี ่ 540.07 บันทึกผิด
3365 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.หาดนางแกว้ 207.77 บันทึกผิด
3366 ปราจีนบุรี อ.นาดี เทศบาลต าบลนาดี 30.96 บันทึกถกู
3367 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.แกง่ดินสอ 0.00 ยังไม่บันทึก
3368 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.ทุ่งโพธ์ิ 23.00 บันทึกถกู
3369 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.นาดี 24.36 บันทึกถกู
3370 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.บุพราหมณ์ 164.82 บันทึกผิด
3371 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.สะพานหิน 189.32 บันทึกผิด
3372 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.ส าพนัตา 204.06 บันทึกผิด
3373 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง เทศบาลต าบลบ้านสร้าง 28.57 บันทึกถกู
3374 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางกระเบา 96.15 บันทึกผิด
3375 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางเตย 230.14 บันทึกผิด
3376 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางแตน 211.71 บันทึกผิด
3377 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางปลาร้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3378 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางพลวง 43.33 บันทึกผิด
3379 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
3380 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บ้านสร้าง 25.96 บันทึกถกู
3381 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม เทศบาลต าบลประจนัตคาม 175.31 บันทึกผิด
3382 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 0.00 ยังไม่บันทึก
3383 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.เกาะลอย 339.88 บันทึกผิด
3384 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ค าโตนด 0.00 ยังไม่บันทึก
3385 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ดงบัง 202.01 บันทึกผิด
3386 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.บ้านหอย 175.88 บันทึกผิด
3387 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.บุฝ้าย 23.34 บันทึกถกู
3388 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ประจันตคาม 18.83 บันทึกถกู
3389 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.หนองแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
3390 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.หนองแสง 26.26 บันทึกถกู
3391 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี เทศบาลต าบลโคกมะกอก 336.52 บันทึกผิด
3392 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี เทศบาลต าบลบ้านนาปรือ 258.35 บันทึกผิด
3393 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบรีุ 18.07 บันทึกถกู
3394 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 11.78 บันทึกถกู
3395 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.โคกไม้ลาย 22.66 บันทึกถกู
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3396 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงขี เหล็ก 0.00 ยังไม่บันทึก
3397 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงพระราม 0.00 ยังไม่บันทึก
3398 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ท่างาม 282.73 บันทึกผิด
3399 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.เนินหอม 19.50 บันทึกถกู
3400 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.โนนห้อม 22.35 บันทึกถกู
3401 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บางเดชะ 0.00 ยังไม่บันทึก
3402 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บ้านพระ 273.50 บันทึกผิด
3403 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ไม้เค็ด 18.50 บันทึกถกู
3404 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.รอบเมือง 25.30 บันทึกถกู
3405 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.วัดโบสถ ์ 24.21 บันทึกถกู
3406 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ เทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ์ 32.54 บันทึกถกู
3407 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
3408 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3409 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ดงกระทงยาม 45,564,700.28 บันทึกผิด
3410 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ท่าตูม 422.50 บันทึกผิด
3411 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.บ้านทาม 0.00 ยังไม่บันทึก
3412 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ศรีมหาโพธิ 16.28 บันทึกถกู
3413 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 0.00 ยังไม่บันทึก
3414 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หัวหว้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3415 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ เทศบาลต าบลโคกปบี 18.64 บันทึกถกู
3416 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ อบต.โคกไทย 356.68 บันทึกผิด
3417 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ อบต.โคกปีบ 24.52 บันทึกถกู
3418 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ อบต.ไผ่ชะเลือด 22.16 บันทึกถกู
3419 ปัตตานี อ.กะพอ้ อบต.กะรุบี 20.95 บันทึกถกู
3420 ปัตตานี อ.กะพอ้ อบต.ตะโละดือรามัน 22.80 บันทึกถกู
3421 ปัตตานี อ.กะพอ้ อบต.ปล่องหอย 24.47 บันทึกถกู
3422 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ เทศบาลต าบลโคกโพธ์ิ 31.39 บันทึกถกู
3423 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ เทศบาลต าบลนาประดู่ 32.36 บันทึกถกู
3424 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ เทศบาลต าบลมะกรูด 23.41 บันทึกถกู
3425 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ควนโนรี 24.97 บันทึกถกู
3426 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.โคกโพธ์ิ 16.19 บันทึกถกู
3427 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ชา้งไห้ตก 20.16 บันทึกถกู
3428 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ทรายขาว 25.69 บันทึกถกู
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3429 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ท่าเรือ 22.76 บันทึกถกู
3430 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ทุ่งพลา 28.21 บันทึกถกู
3431 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.นาเกตุ 100.00 บันทึกผิด
3432 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.นาประดู่ 24.48 บันทึกถกู
3433 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.บางโกระ 31.39 บันทึกถกู
3434 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ปากล่อ 19.13 บันทึกถกู
3435 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ป่าบอน 0.00 ยังไม่บันทึก
3436 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.ตะโละแมะนา 24.78 บันทึกถกู
3437 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.น  าด า 25.03 บันทึกถกู
3438 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.ปาก ู 8.85 บันทึกผิด
3439 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.พเิทน 14.67 บันทึกถกู
3440 ปัตตานี อ.ปะนาเระ เทศบาลต าบลปะนาเระ 18.44 บันทึกถกู
3441 ปัตตานี อ.ปะนาเระ เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 23.51 บันทึกถกู
3442 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ควน 33.28 บันทึกถกู
3443 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.คอกกระบือ 27.29 บันทึกถกู
3444 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ดอน 181.03 บันทึกผิด
3445 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ท่าขา้ม 26.24 บันทึกถกู
3446 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ท่าน  า 21.26 บันทึกถกู
3447 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านกลาง 19.30 บันทึกถกู
3448 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านนอก 20.67 บันทึกถกู
3449 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านน  าบ่อ 20.12 บันทึกถกู
3450 ปัตตานี อ.มายอ เทศบาลต าบลมายอ 26.93 บันทึกถกู
3451 ปัตตานี อ.มายอ อบต.กระเสาะ 27.66 บันทึกถกู
3452 ปัตตานี อ.มายอ อบต.กระหวะ 23.76 บันทึกถกู
3453 ปัตตานี อ.มายอ อบต.เกาะจัน 21.73 บันทึกถกู
3454 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ตรัง 25.59 บันทึกถกู
3455 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ถนน 16.17 บันทึกถกู
3456 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ปะโด 18.93 บันทึกถกู
3457 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ลางา 24.13 บันทึกถกู
3458 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ลุโบะยิไร 0.00 ยังไม่บันทึก
3459 ปัตตานี อ.มายอ อบต.สะก า 16.46 บันทึกถกู
3460 ปัตตานี อ.มายอ อบต.สาคอบน 20.23 บันทึกถกู
3461 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี เทศบาลต าบลรูสะมิแล 22.50 บันทึกถกู
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3462 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 16.28 บันทึกถกู
3463 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบจ.ปัตตานี 20.16 บันทึกถกู
3464 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.กะมิยอ 28.80 บันทึกถกู
3465 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.คลองมานิง 28.02 บันทึกถกู
3466 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ตะลุโบะ 28.16 บันทึกถกู
3467 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ตันหยงลุโละ 21.29 บันทึกถกู
3468 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บานา 29.95 บันทึกถกู
3469 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บาราโหม 25.41 บันทึกถกู
3470 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บาราเฮาะ 24.46 บันทึกถกู
3471 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ปะกาฮะรัง 22.00 บันทึกถกู
3472 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ปูยุด 25.25 บันทึกถกู
3473 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.ป่าไร่ 25.79 บันทึกถกู
3474 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.ม่วงเตี ย 15.48 บันทึกถกู
3475 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.แม่ลาน 23.55 บันทึกถกู
3476 ปัตตานี อ.ไม้แกน่ อบต.ดอนทราย 23.69 บันทึกถกู
3477 ปัตตานี อ.ไม้แกน่ อบต.ตะโละไกรทอง 19.30 บันทึกถกู
3478 ปัตตานี อ.ไม้แกน่ อบต.ไทรทอง 29.64 บันทึกถกู
3479 ปัตตานี อ.ยะรัง เทศบาลต าบลยะรัง 98.36 บันทึกผิด
3480 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.กระโด 22.15 บันทึกถกู
3481 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.กอล า 158.55 บันทึกผิด
3482 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เขาตูม 543.97 บันทึกผิด
3483 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.คลองใหม่ 25.34 บันทึกถกู
3484 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ประจัน 15.58 บันทึกถกู
3485 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ปิตูมุดี 25.03 บันทึกถกู
3486 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เมาะมาวี 146.74 บันทึกผิด
3487 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ยะรัง 22.56 บันทึกถกู
3488 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ระแว้ง 23.17 บันทึกถกู
3489 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.วัด 0.00 ยังไม่บันทึก
3490 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.สะดาวา 100.00 บันทึกผิด
3491 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.สะนอ 26.39 บันทึกถกู
3492 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลตอหลัง 27.35 บันทึกถกู
3493 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลตันหยง 25.55 บันทึกถกู
3494 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลบางป ู 25.53 บันทึกถกู
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3495 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลยะหร่ิง 27.95 บันทึกถกู
3496 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.จะรัง 16.20 บันทึกถกู
3497 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตะโละ 32.09 บันทึกถกู
3498 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตะโละกาโปร์ 23.95 บันทึกถกู
3499 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตันหยงดาลอ 29.15 บันทึกถกู
3500 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตาแกะ 20.84 บันทึกถกู
3501 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตาลีอายร์ 24.31 บันทึกถกู
3502 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.บาโลย 26.00 บันทึกถกู
3503 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ปิยามุมัง 27.15 บันทึกถกู
3504 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.มะนังยง 30.18 บันทึกถกู
3505 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ยามู 22.88 บันทึกถกู
3506 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ราตาปันยัง 22.50 บันทึกถกู
3507 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.สาบัน 25.82 บันทึกถกู
3508 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.หนองแรต 23.27 บันทึกถกู
3509 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.แหลมโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
3510 ปัตตานี อ.สายบุรี เทศบาลต าบลเตราะบอน 13.51 บันทึกถกู
3511 ปัตตานี อ.สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน 18.06 บันทึกถกู
3512 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.กะดุนง 20.37 บันทึกถกู
3513 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ตะบิ ง 17.64 บันทึกถกู
3514 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.บางเกา่ 415.97 บันทึกผิด
3515 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.บือเระ 20.04 บันทึกถกู
3516 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ปะเสยะวอ 18.76 บันทึกถกู
3517 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.แป้น 28.77 บันทึกถกู
3518 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.มะนังดาล า 17.23 บันทึกถกู
3519 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ละหาร 19.98 บันทึกถกู
3520 ปัตตานี อ.หนองจิก เทศบาลต าบลบอ่ทอง 19.71 บันทึกถกู
3521 ปัตตานี อ.หนองจิก เทศบาลต าบลหนองจิก 30.45 บันทึกถกู
3522 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.เกาะเปาะ 25.17 บันทึกถกู
3523 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.คอลอตันหยง 409.78 บันทึกผิด
3524 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ดอนรัก 26.41 บันทึกถกู
3525 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ดาโต๊ะ 26.05 บันทึกถกู
3526 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ตุยง 25.72 บันทึกถกู
3527 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ท่าก าช า 22.95 บันทึกถกู
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3528 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.บางเขา 21.58 บันทึกถกู
3529 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.บางตาวา 250.00 บันทึกผิด
3530 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ปุโละปุโย 27.28 บันทึกถกู
3531 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ยาบี 193.73 บันทึกผิด
3532 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ลิปะสะโง 36.06 บันทึกถกู
3533 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าเรือ 0.00 ยังไม่บันทึก
3534 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าหลวง 160.38 บันทึกผิด
3535 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.จ าปา 301.07 บันทึกผิด
3536 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ท่าเจ้าสนุก 29.72 บันทึกถกู
3537 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ท่าหลวง 28.42 บันทึกถกู
3538 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.บ้านร่อม 24.96 บันทึกถกู
3539 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ปากท่า 28.74 บันทึกถกู
3540 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.โพธ์ิเอน 28.16 บันทึกถกู
3541 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.วังแดง 28.78 บันทึกถกู
3542 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ศาลาลอย 264.25 บันทึกผิด
3543 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.หนองขนาก 27.31 บันทึกถกู
3544 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง เทศบาลต าบลนครหลวง 34.33 บันทึกถกู
3545 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง เทศบาลต าบลอรัญญิก 24.93 บันทึกถกู
3546 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.คลองสะแก 240.15 บันทึกผิด
3547 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.บ่อโพง 31.01 บันทึกถกู
3548 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.บ้านชุง้ 23.15 บันทึกถกู
3549 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.ปากจั่น 30.65 บันทึกถกู
3550 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.แม่ลา 35.03 บันทึกถกู
3551 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.หนองปลิง 414.46 บันทึกผิด
3552 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย เทศบาลต าบลบางซ้าย 33.74 บันทึกถกู
3553 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.เทพมงคล 119.97 บันทึกผิด
3554 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.บางซ้าย 21.59 บันทึกถกู
3555 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.ปลายกลัด 18.51 บันทึกถกู
3556 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.วังพฒันา 17.78 บันทึกถกู
3557 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร เทศบาลต าบลบางไทร 324.17 บันทึกผิด
3558 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร เทศบาลต าบลราชคราม 135,526,932.08 บันทึกผิด
3559 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.กระแชง 26.83 บันทึกถกู
3560 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.โคกชา้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
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3561 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บางย่ีโท 85.23 บันทึกผิด
3562 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บ้านกลึง 21.07 บันทึกถกู
3563 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บ้านม้า 341.43 บันทึกผิด
3564 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.ไผ่พระ 523.42 บันทึกผิด
3565 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.โพแตง 262.78 บันทึกผิด
3566 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.ไม้ตรา 100.00 บันทึกผิด
3567 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.สนามชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
3568 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล เทศบาลต าบลบางบาล 23.30 บันทึกถกู
3569 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 30.58 บันทึกถกู
3570 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.กบเจา 30.77 บันทึกถกู
3571 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.น  าเต้า 250.00 บันทึกผิด
3572 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.บ้านคลัง 29.20 บันทึกถกู
3573 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.พระขาว 24.86 บันทึกถกู
3574 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน เทศบาลต าบลบางปะหนั 24.08 บันทึกถกู
3575 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.ตานิม 182.25 บันทึกผิด
3576 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.ทับน  า 357.08 บันทึกผิด
3577 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บางเด่ือ 31.51 บันทึกถกู
3578 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บางปะหัน 177.08 บันทึกผิด
3579 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บ้านขล้อ 24.15 บันทึกถกู
3580 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บ้านล่ี 105.16 บันทึกผิด
3581 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.พทุเลา 29.86 บันทึกถกู
3582 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.โพธ์ิสามต้น 27.76 บันทึกถกู
3583 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.เสาธง 28.91 บันทึกถกู
3584 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.หันสัง 355.39 บันทึกผิด
3585 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลคลองจกิ 31.13 บันทึกถกู
3586 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย 31.18 บันทึกถกู
3587 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ 308.22 บันทึกผิด
3588 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบางกระสั น 27.44 บันทึกถกู
3589 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบางปะอิน 0.00 ยังไม่บันทึก
3590 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบา้นกรด 278.26 บันทึกผิด
3591 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบ้านสร้าง 32.79 บันทึกถกู
3592 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลปราสาททอง 39.84 บันทึกถกู
3593 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลพระอนิทราชา 0.00 ยังไม่บันทึก
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3594 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.เกาะเกดิ 35.85 บันทึกถกู
3595 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.ตล่ิงชนั 0.00 ยังไม่บันทึก
3596 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บางประแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
3597 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านแป้ง 26.69 บันทึกถกู
3598 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านพลับ 278.27 บันทึกผิด
3599 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านโพ 0.00 ยังไม่บันทึก
3600 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านหว้า 320.52 บันทึกผิด
3601 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.วัดยม 28.00 บันทึกถกู
3602 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.สามเรือน 141,559,718.10 บันทึกผิด
3603 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก เทศบาลต าบลบา้นแพรก 26.62 บันทึกถกู
3604 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก อบต.คลองน้อย 21.73 บันทึกถกู
3605 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก อบต.ส าพะเนียง 26.83 บันทึกถกู
3606 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ เทศบาลต าบลลาดชะโด 21.03 บันทึกถกู
3607 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ เทศบาลเมืองผักไห่ 29.07 บันทึกถกู
3608 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.กฎีุ 254.89 บันทึกผิด
3609 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ดอนลาน 28.03 บันทึกถกู
3610 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ท่าดินแดง 318.04 บันทึกผิด
3611 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.นาคู 28.49 บันทึกถกู
3612 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.บ้านแค 259.60 บันทึกผิด
3613 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ลาดชดิ 32.70 บันทึกถกู
3614 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ลาดน  าเค็ม 25.00 บันทึกถกู
3615 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.หน้าโคก 300.11 บันทึกผิด
3616 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 24.92 บันทึกถกู
3617 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา 33.17 บันทึกถกู
3618 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา 0.00 ยังไม่บันทึก
3619 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.เกาะเรียน 12.63 บันทึกถกู
3620 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองตะเคียน 208.05 บันทึกผิด
3621 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองสระบัว 26.25 บันทึกถกู
3622 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านเกาะ 30.36 บันทึกถกู
3623 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านป้อม 26.34 บันทึกถกู
3624 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านใหม่ 32.89 บันทึกถกู
3625 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ปากกราน 27.63 บันทึกถกู
3626 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ภูเขาทอง 23.89 บันทึกถกู
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3627 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ลุมพลี 263.10 บันทึกผิด
3628 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.วัดตูม 30.63 บันทึกถกู
3629 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.สวนพริก 0.00 ยังไม่บันทึก
3630 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ส าเภาล่ม 0.00 ยังไม่บันทึก
3631 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.หันตรา 25.91 บันทึกถกู
3632 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี เทศบาลต าบลภาช ี 28.14 บันทึกถกู
3633 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.กระจิว 29.11 บันทึกถกู
3634 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.โคกม่วง 193.46 บันทึกผิด
3635 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.ดอนหญ้านาง 27.47 บันทึกถกู
3636 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.ไผ่ล้อม 23.93 บันทึกถกู
3637 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.พระแกว้ 27.21 บันทึกถกู
3638 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.ระโสม 29.40 บันทึกถกู
3639 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.หนองน  าใส 31.28 บันทึกถกู
3640 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช เทศบาลต าบลมหาราช 31.68 บันทึกถกู
3641 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช เทศบาลต าบลโรงช้าง 33.51 บันทึกถกู
3642 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.ท่าตอ 362.00 บันทึกผิด
3643 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บางนา 233.56 บันทึกผิด
3644 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านขวาง 27.08 บันทึกถกู
3645 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านนา 22.23 บันทึกถกู
3646 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านใหม่ 23.28 บันทึกถกู
3647 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง เทศบาลต าบลลาดบวัหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3648 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง เทศบาลต าบลสามเมือง 29.88 บันทึกถกู
3649 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.คลองพระยาบันลือ 95.89 บันทึกผิด
3650 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.คู้สลอด 415.50 บันทึกผิด
3651 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.พระยาบันลือ 20.70 บันทึกถกู
3652 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.ลาดบัวหลวง 26.19 บันทึกถกู
3653 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.สิงหนาท 19.35 บันทึกถกู
3654 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.หลักชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
3655 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย เทศบาลเมืองล าตาเสา 29.15 บันทึกถกู
3656 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.ขา้วงาม 30.67 บันทึกถกู
3657 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.ชะแมบ 364.42 บันทึกผิด
3658 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.บ่อตาโล่ 27.60 บันทึกถกู
3659 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.พยอม 28.35 บันทึกถกู
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3660 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.ล าไทร 358.87 บันทึกผิด
3661 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.วังจุฬา 21.37 บันทึกถกู
3662 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.วังน้อย 231.74 บันทึกผิด
3663 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.สนับทึบ 32.19 บันทึกถกู
3664 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.หันตะเภา 322.99 บันทึกผิด
3665 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด 0.00 ยังไม่บันทึก
3666 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลบางนมโค 13.09 บันทึกถกู
3667 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลสามกอ 29.03 บันทึกถกู
3668 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลหวัเวียง 31.74 บันทึกถกู
3669 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลเมืองเสนา 20.81 บันทึกถกู
3670 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ชายนา 250.00 บันทึกผิด
3671 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ดอนทอง 23.14 บันทึกถกู
3672 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.บ้านแพน 42.59 บันทึกผิด
3673 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.บ้านโพธ์ิ 196.02 บันทึกผิด
3674 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.บ้านหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3675 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.มารวิชยั 26.64 บันทึกถกู
3676 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.รางจรเข ้ 27.19 บันทึกถกู
3677 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ลาดงา 27.91 บันทึกถกู
3678 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.สามตุ่ม 16.28 บันทึกถกู
3679 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย เทศบาลต าบลอทุัย 30.81 บันทึกถกู
3680 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.ขา้วเม่า 259.60 บันทึกผิด
3681 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.คานหาม 318.50 บันทึกผิด
3682 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.ธนู 353.81 บันทึกผิด
3683 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.บ้านชา้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
3684 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.บ้านหีบ 21.07 บันทึกถกู
3685 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.โพสาวหาญ 23.58 บันทึกถกู
3686 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.สามบัณฑิต 277.90 บันทึกผิด
3687 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.เสนา 28.64 บันทึกถกู
3688 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.หนองน  าส้ม 122.50 บันทึกผิด
3689 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.หนองไม้ซุง 21.34 บันทึกถกู
3690 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.อทุัย 0.00 ยังไม่บันทึก
3691 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลจุน 29.53 บันทึกถกู
3692 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง 16.37 บันทึกถกู
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3693 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลเวียงลอ 21.28 บันทึกถกู
3694 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลหงส์หนิ 25.62 บันทึกถกู
3695 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลห้วยข้าวก่ า 28.20 บันทึกถกู
3696 พะเยา อ.จุน อบต.พระธาตุขิงแกง 28.75 บันทึกถกู
3697 พะเยา อ.จุน อบต.ห้วยยางขาม 28.36 บันทึกถกู
3698 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลเชียงค า 28.24 บันทึกถกู
3699 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลฝายกวาง 19.40 บันทึกถกู
3700 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลเวียง 28.46 บันทึกถกู
3701 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลหย่วน 28.11 บันทึกถกู
3702 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.เจดีย์ค า 22.25 บันทึกถกู
3703 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.เชยีงบาน 31.41 บันทึกถกู
3704 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.ทุ่งผาสุข 25.71 บันทึกถกู
3705 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.น  าแวน 24.35 บันทึกถกู
3706 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.แม่ลาว 22.46 บันทึกถกู
3707 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.ร่มเย็น 16.69 บันทึกถกู
3708 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.อา่งทอง 18.77 บันทึกถกู
3709 พะเยา อ.เชยีงม่วน เทศบาลต าบลเชียงม่วน 27.06 บันทึกถกู
3710 พะเยา อ.เชยีงม่วน อบต.บ้านมาง 21.09 บันทึกถกู
3711 พะเยา อ.เชยีงม่วน อบต.สระ 19.94 บันทึกถกู
3712 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลบ้านถ  า 22.66 บันทึกถกู
3713 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลหนองหล่ม 19.81 บันทึกถกู
3714 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลห้วยลาน 24.79 บันทึกถกู
3715 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ 23.64 บันทึกถกู
3716 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.คือเวียง 24.47 บันทึกถกู
3717 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ดงสุวรรณ 19.95 บันทึกถกู
3718 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ดอกค าใต้ 26.14 บันทึกถกู
3719 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ดอนศรีชมุ 33.07 บันทึกถกู
3720 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.บ้านปิน 22.58 บันทึกถกู
3721 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ป่าซาง 23.49 บันทึกถกู
3722 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.สันโค้ง 20.00 บันทึกถกู
3723 พะเยา อ.ปง เทศบาลต าบลงิม 22.05 บันทึกถกู
3724 พะเยา อ.ปง เทศบาลต าบลปง 30.08 บันทึกถกู
3725 พะเยา อ.ปง เทศบาลต าบลแม่ยม 23.33 บันทึกถกู
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3726 พะเยา อ.ปง อบต.ขนุควร 22.10 บันทึกถกู
3727 พะเยา อ.ปง อบต.ควร 17.59 บันทึกถกู
3728 พะเยา อ.ปง อบต.งิม 23.78 บันทึกถกู
3729 พะเยา อ.ปง อบต.นาปรัง 25.65 บันทึกถกู
3730 พะเยา อ.ปง อบต.ผาชา้งน้อย 26.58 บันทึกถกู
3731 พะเยา อ.ปง อบต.ออย 22.09 บันทึกถกู
3732 พะเยา อ.ภูกามยาว เทศบาลต าบลดงเจน 26.84 บันทึกถกู
3733 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.ดงเจน 29.66 บันทึกถกู
3734 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.แม่องิ 16.14 บันทึกถกู
3735 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.ห้วยแกว้ 19.88 บันทึกถกู
3736 พะเยา อ.ภูซาง เทศบาลต าบลสบบง 30.69 บันทึกถกู
3737 พะเยา อ.ภูซาง อบต.เชยีงแรง 20.07 บันทึกถกู
3738 พะเยา อ.ภูซาง อบต.ทุ่งกล้วย 18.84 บันทึกถกู
3739 พะเยา อ.ภูซาง อบต.ป่าสัก 24.27 บันทึกถกู
3740 พะเยา อ.ภูซาง อบต.ภูซาง 22.23 บันทึกถกู
3741 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลทา่จ าป ี 18.88 บันทึกถกู
3742 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลท่าวังทอง 27.90 บันทึกถกู
3743 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๋อม 24.49 บันทึกถกู
3744 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๊ า 28.97 บันทึกถกู
3745 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นสาง 23.58 บันทึกถกู
3746 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 25.44 บันทึกถกู
3747 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา 28.82 บันทึกถกู
3748 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่ปืม 26.09 บันทึกถกู
3749 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลสันป่าม่วง 28.37 บันทึกถกู
3750 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 16.77 บันทึกถกู
3751 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบจ.พะเยา 18.13 บันทึกถกู
3752 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.จ าป่าหวาย 22.87 บันทึกถกู
3753 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.บ้านตุ่น 25.20 บันทึกถกู
3754 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.แม่นาเรือ 20.68 บันทึกถกู
3755 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.แม่ใส 22.56 บันทึกถกู
3756 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 25.13 บันทึกถกู
3757 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 22.99 บันทึกถกู
3758 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลปา่แฝก 21.28 บันทึกถกู
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3759 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลแม่ใจ 26.65 บันทึกถกู
3760 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลรวมใจพฒันา 32.76 บันทึกถกู
3761 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลศรีถอ้ย 27.38 บันทึกถกู
3762 พะเยา อ.แม่ใจ อบต.แม่สุก 22.88 บันทึกถกู
3763 พงังา อ.กะปง เทศบาลต าบลทา่นา 308.76 บันทึกผิด
3764 พงังา อ.กะปง อบต.ท่านา 199.67 บันทึกผิด
3765 พงังา อ.กะปง อบต.รมณีย์ 24.27 บันทึกถกู
3766 พงังา อ.กะปง อบต.เหมาะ 226.89 บันทึกผิด
3767 พงังา อ.กะปง อบต.เหล 23.33 บันทึกถกู
3768 พงังา อ.เกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาว 30.33 บันทึกถกู
3769 พงังา อ.เกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ 317.62 บันทึกผิด
3770 พงังา อ.เกาะยาว เทศบาลต าบลพรุใน 261.88 บันทึกผิด
3771 พงังา อ.เกาะยาว อบต.เกาะยาวน้อย 229.65 บันทึกผิด
3772 พงังา อ.คุระบุรี เทศบาลต าบลคุระบุรี 23.89 บันทึกถกู
3773 พงังา อ.คุระบุรี อบต.เกาะพระทอง 195.71 บันทึกผิด
3774 พงังา อ.คุระบุรี อบต.คุระ 140.94 บันทึกผิด
3775 พงังา อ.คุระบุรี อบต.บางวัน 16.80 บันทึกถกู
3776 พงังา อ.คุระบุรี อบต.แม่นางขาว 223.09 บันทึกผิด
3777 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง เทศบาลต าบลกระโสม 103.20 บันทึกผิด
3778 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง เทศบาลต าบลโคกกลอย 288.49 บันทึกผิด
3779 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.กระโสม 186.36 บันทึกผิด
3780 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.กะไหล 0.00 ยังไม่บันทึก
3781 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.คลองเคียน 177.65 บันทึกผิด
3782 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.โคกกลอย 266.03 บันทึกผิด
3783 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.ถ  า 29.96 บันทึกถกู
3784 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.ท่าอยู่ 14.77 บันทึกถกู
3785 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.หล่อยูง 192.68 บันทึกผิด
3786 พงังา อ.ตะกัว่ป่า เทศบาลต าบลคึกคัก 266.05 บันทึกผิด
3787 พงังา อ.ตะกัว่ป่า เทศบาลต าบลบางนายสี 222.66 บันทึกผิด
3788 พงังา อ.ตะกัว่ป่า เทศบาลเมืองตะกั่วปา่ 23.68 บันทึกถกู
3789 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.เกาะคอเขา 228.69 บันทึกผิด
3790 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.โคกเคียน 400.38 บันทึกผิด
3791 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.บางไทร 20.89 บันทึกถกู
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3792 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.บางม่วง 385.55 บันทึกผิด
3793 พงังา อ.ทับปุด เทศบาลต าบลทับปุด 151.03 บันทึกผิด
3794 พงังา อ.ทับปุด อบต.โคกเจริญ 25.95 บันทึกถกู
3795 พงังา อ.ทับปุด อบต.ทับปุด 207.63 บันทึกผิด
3796 พงังา อ.ทับปุด อบต.บ่อแสน 158.82 บันทึกผิด
3797 พงังา อ.ทับปุด อบต.บางเหรียง 248.33 บันทึกผิด
3798 พงังา อ.ทับปุด อบต.มะรุ่ย 155.18 บันทึกผิด
3799 พงังา อ.ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลท้ายเหมือง 179,263,250.88 บันทึกผิด
3800 พงังา อ.ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลล าแก่น 165,039,806.16 บันทึกผิด
3801 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.ท้ายเหมือง 309.33 บันทึกผิด
3802 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.ทุ่งมะพร้าว 0.00 ยังไม่บันทึก
3803 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.นาเตย 379.81 บันทึกผิด
3804 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.บางทอง 416.35 บันทึกผิด
3805 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.ล าภี 182.01 บันทึกผิด
3806 พงังา อ.เมืองพงังา เทศบาลต าบลบางเตย 24.87 บันทึกถกู
3807 พงังา อ.เมืองพงังา เทศบาลเมืองพงังา 217.78 บันทึกผิด
3808 พงังา อ.เมืองพงังา อบจ.พงังา 0.00 ยังไม่บันทึก
3809 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.เกาะปันหยี 274.36 บันทึกผิด
3810 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ตากแดด 178.24 บันทึกผิด
3811 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ถ  าน  าผุด 230.87 บันทึกผิด
3812 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ทุ่งคาโงก 329.72 บันทึกผิด
3813 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.นบปริง 363.87 บันทึกผิด
3814 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ป่ากอ 255.80 บันทึกผิด
3815 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลกงหรา 22.84 บันทึกถกู
3816 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลคลองทรายขาว 26.34 บันทึกถกู
3817 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลชะรัด 26.03 บันทึกถกู
3818 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลสมหวัง 25.66 บันทึกถกู
3819 พทัลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม 22.26 บันทึกถกู
3820 พทัลุง อ.เขาชยัสน เทศบาลต าบลเขาชัยสน 24.29 บันทึกถกู
3821 พทัลุง อ.เขาชยัสน เทศบาลต าบลโคกม่วง 26.15 บันทึกถกู
3822 พทัลุง อ.เขาชยัสน เทศบาลต าบลจองถนน 23.72 บันทึกถกู
3823 พทัลุง อ.เขาชยัสน อบต.เขาชยัสน 23.98 บันทึกถกู
3824 พทัลุง อ.เขาชยัสน อบต.ควนขนุน 26.60 บันทึกถกู
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3825 พทัลุง อ.เขาชยัสน อบต.หานโพธ์ิ 24.22 บันทึกถกู
3826 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลควนขนุน 34,724,459.81 บันทึกผิด
3827 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลดอนทราย 23.51 บันทึกถกู
3828 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลโตนดด้วน 23.86 บันทึกถกู
3829 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลทะเลน้อย 15.00 บันทึกถกู
3830 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลนาขยาด 20.79 บันทึกถกู
3831 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลบา้นสวน 26.77 บันทึกถกู
3832 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลพนางตุง 21.09 บันทึกถกู
3833 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลแพรกหา 22.26 บันทึกถกู
3834 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ 31.05 บันทึกถกู
3835 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลหนองพอ้ 26.49 บันทึกถกู
3836 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลแหลมโตนด 20.99 บันทึกถกู
3837 พทัลุง อ.ควนขนุน อบต.ชะมวง 19.72 บันทึกถกู
3838 พทัลุง อ.ควนขนุน อบต.ปันแต 23.11 บันทึกถกู
3839 พทัลุง อ.ควนขนุน อบต.พนมวังก ์ 24.40 บันทึกถกู
3840 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลเขาหวัช้าง 27.64 บันทึกถกู
3841 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 24.89 บันทึกถกู
3842 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลควนเสาธง 22.48 บันทึกถกู
3843 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลตะโหมด 30.93 บันทึกถกู
3844 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลแม่ขรี 32.67 บันทึกถกู
3845 พทัลุง อ.บางแกว้ เทศบาลต าบลท่ามะเด่ือ 25.56 บันทึกถกู
3846 พทัลุง อ.บางแกว้ เทศบาลต าบลบางแก้ว 29.69 บันทึกถกู
3847 พทัลุง อ.บางแกว้ อบต.โคกสัก 25.54 บันทึกถกู
3848 พทัลุง อ.บางแกว้ อบต.นาปะขอ 25.77 บันทึกถกู
3849 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลเกาะนางค า 20.47 บันทึกถกู
3850 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนทราย 29.02 บันทึกถกู
3851 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนประดู่ 22.10 บันทึกถกู
3852 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลปากพะยูน 30.62 บันทึกถกู
3853 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลหารเทา 21.67 บันทึกถกู
3854 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลอา่วพะยูน 22.92 บันทึกถกู
3855 พทัลุง อ.ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก 23.36 บันทึกถกู
3856 พทัลุง อ.ปากพะยูน อบต.ฝาละมี 17.89 บันทึกถกู
3857 พทัลุง อ.ป่าบอน เทศบาลต าบลปา่บอน 31.79 บันทึกถกู
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3858 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.โคกทราย 23.03 บันทึกถกู
3859 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.ทุ่งนารี 25.17 บันทึกถกู
3860 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.ป่าบอน 25.96 บันทึกถกู
3861 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.วังใหม่ 24.50 บันทึกถกู
3862 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.หนองธง 26.46 บันทึกถกู
3863 พทัลุง อ.ป่าพะยอม เทศบาลต าบลบ้านพร้าว 23.25 บันทึกถกู
3864 พทัลุง อ.ป่าพะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย 27.97 บันทึกถกู
3865 พทัลุง อ.ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า 32.36 บันทึกถกู
3866 พทัลุง อ.ป่าพะยอม อบต.ป่าพะยอม 20.45 บันทึกถกู
3867 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลเขาเจยีก 29.59 บันทึกถกู
3868 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลโคกชะงาย 25.18 บันทึกถกู
3869 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลทา่แค 23.47 บันทึกถกู
3870 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลท่ามิหร า 27.93 บันทึกถกู
3871 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลนาทอ่ม 26.60 บันทึกถกู
3872 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลนาโหนด 23.69 บันทึกถกู
3873 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลปรางหมู่ 22.34 บันทึกถกู
3874 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลพญาขัน 27.93 บันทึกถกู
3875 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลร่มเมือง 26.08 บันทึกถกู
3876 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลเมืองพทัลุง 22.87 บันทึกถกู
3877 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบจ.พทัลุง 20.99 บันทึกถกู
3878 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ควนมะพร้าว 24.84 บันทึกถกู
3879 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ชยับุรี 20.03 บันทึกถกู
3880 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ต านาน 28.59 บันทึกถกู
3881 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ล าป า 24.67 บันทึกถกู
3882 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลชุมพล 22.63 บันทึกถกู
3883 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลบา้นนา 24.64 บันทึกถกู
3884 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลล าสินธ์ุ 25.57 บันทึกถกู
3885 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลอ่างทอง 182.56 บันทึกผิด
3886 พทัลุง อ.ศรีบรรพต อบต.เขาปู่ 26.29 บันทึกถกู
3887 พทัลุง อ.ศรีบรรพต อบต.เขาย่า 19.98 บันทึกถกู
3888 พทัลุง อ.ศรีบรรพต อบต.ตะแพน 22.84 บันทึกถกู
3889 พจิิตร อ.ดงเจริญ เทศบาลต าบลวังบงค์ 21.10 บันทึกถกู
3890 พจิิตร อ.ดงเจริญ เทศบาลต าบลส านักขุนเณร 0.00 ยังไม่บันทึก
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3891 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.วังงิ ว 24.44 บันทึกถกู
3892 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.วังงิ วใต้ 22.81 บันทึกถกู
3893 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.ห้วยพกุ 23.41 บันทึกถกู
3894 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.ห้วยร่วม 24.86 บันทึกถกู
3895 พจิิตร อ.ตะพานหิน เทศบาลต าบลหนองพยอม 25.28 บันทึกถกู
3896 พจิิตร อ.ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหนิ 24.56 บันทึกถกู
3897 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.คลองคูณ 46,128,048.78 บันทึกผิด
3898 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.งิ วราย 210.32 บันทึกผิด
3899 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ 0.00 ยังไม่บันทึก
3900 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ทับหมัน 22.24 บันทึกถกู
3901 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ทุ่งโพธ์ิ 26.86 บันทึกถกู
3902 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ไผ่หลวง 25.90 บันทึกถกู
3903 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังส าโรง 25.92 บันทึกถกู
3904 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังหลุม 22.91 บันทึกถกู
3905 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังหว้า 21.51 บันทึกถกู
3906 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ห้วยเกตุ 1.43 บันทึกผิด
3907 พจิิตร อ.ทับคล้อ เทศบาลต าบลเขาทราย 27.57 บันทึกถกู
3908 พจิิตร อ.ทับคล้อ เทศบาลต าบลทับคล้อ 29.64 บันทึกถกู
3909 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.เขาเจ็ดลูก 19.50 บันทึกถกู
3910 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.เขาทราย 24.61 บันทึกถกู
3911 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.ทับคล้อ 386.81 บันทึกผิด
3912 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.ท้ายทุ่ง 0.11 บันทึกผิด
3913 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลเนินมะกอก 18.69 บันทึกถกู
3914 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลบางไผ่ 26.28 บันทึกถกู
3915 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลวังตะก ู 30.97 บันทึกถกู
3916 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลหอไกร 26.88 บันทึกถกู
3917 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก 20.76 บันทึกถกู
3918 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.บางไผ่ 24.33 บันทึกถกู
3919 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.ภูมิ 789.27 บันทึกผิด
3920 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.ล าประดา 98.45 บันทึกผิด
3921 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.วังกรด 0.00 ยังไม่บันทึก
3922 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.วังตะก ู 254.13 บันทึกผิด
3923 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.วังส าโรง 17.61 บันทึกถกู
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3924 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.บางลาย 20.09 บันทึกถกู
3925 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.บึงนาราง 329.25 บันทึกผิด
3926 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.โพธ์ิไทรงาม 27.03 บันทึกถกู
3927 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.ห้วยแกว้ 20.93 บันทึกถกู
3928 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.แหลมรัง 25.49 บันทึกถกู
3929 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลท่าเสา 30.16 บันทึกถกู
3930 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลทุ่งน้อย 26.38 บันทึกถกู
3931 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลบางคลาน 21.56 บันทึกถกู
3932 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลโพทะเล 31.90 บันทึกถกู
3933 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ทะนง 23.28 บันทึกถกู
3934 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าขมิ น 194.80 บันทึกผิด
3935 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่านัง่ 193.83 บันทึกผิด
3936 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าบัว 23.99 บันทึกถกู
3937 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท้ายน  า 23.07 บันทึกถกู
3938 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าเสา 21.84 บันทึกถกู
3939 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.บ้านน้อย 27.36 บันทึกถกู
3940 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.โพทะเล 3,236.82 บันทึกผิด
3941 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.วัดขวาง 21.75 บันทึกถกู
3942 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง เทศบาลต าบลไผ่รอบ 20.98 บันทึกถกู
3943 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง เทศบาลต าบลโพธ์ิประทบัช้าง 19.31 บันทึกถกู
3944 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.ดงเสือเหลือง 28.63 บันทึกถกู
3945 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.ทุ่งใหญ่ 19.26 บันทึกถกู
3946 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.เนินสว่าง 22.33 บันทึกถกู
3947 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.ไผ่ท่าโพ 25.30 บันทึกถกู
3948 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.โพธ์ิประทับช้าง 20.93 บันทึกถกู
3949 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลดงปา่ค า 30.28 บันทึกถกู
3950 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลท่าฬ่อ 26.38 บันทึกถกู
3951 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลวังกรด 0.00 ยังไม่บันทึก
3952 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลหัวดง 65,337,001.38 บันทึกผิด
3953 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลเมืองพจิิตร 24.88 บันทึกถกู
3954 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบจ.พจิิตร 17.89 บันทึกถกู
3955 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.คลองคะเชนทร์ 25.10 บันทึกถกู
3956 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ฆะมัง 21.63 บันทึกถกู
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3957 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ดงกลาง 22.80 บันทึกถกู
3958 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ท่าหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3959 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ท่าฬ่อ 34.04 บันทึกถกู
3960 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.บ้านบุ่ง 21.52 บันทึกถกู
3961 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ปากทาง 21.71 บันทึกถกู
3962 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ป่ามะคาบ 21.69 บันทึกถกู
3963 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ไผ่ขวาง 25.08 บันทึกถกู
3964 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.เมืองเกา่ 20.59 บันทึกถกู
3965 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ย่านยาว 24.19 บันทึกถกู
3966 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.โรงชา้ง 23.26 บันทึกถกู
3967 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.สายค าโห้ 13.40 บันทึกถกู
3968 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.หัวดง 18.54 บันทึกถกู
3969 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.บ้านนา 0.00 ยังไม่บันทึก
3970 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.บึงบัว 19.67 บันทึกถกู
3971 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.วังโมกข ์ 19.97 บันทึกถกู
3972 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.หนองหลุม 19.81 บันทึกถกู
3973 พจิิตร อ.วังทรายพนู เทศบาลต าบลวังทรายพนู 26.50 บันทึกถกู
3974 พจิิตร อ.วังทรายพนู เทศบาลต าบลหนองปล้อง 24.88 บันทึกถกู
3975 พจิิตร อ.วังทรายพนู อบต.วังทรายพนู 21.37 บันทึกถกู
3976 พจิิตร อ.วังทรายพนู อบต.หนองปลาไหล 20.99 บันทึกถกู
3977 พจิิตร อ.วังทรายพนู อบต.หนองพระ 21.34 บันทึกถกู
3978 พจิิตร อ.สากเหล็ก เทศบาลต าบลสากเหล็ก 21.55 บันทึกถกู
3979 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.คลองทราย 0.00 ยังไม่บันทึก
3980 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.ท่าเย่ียม 26.42 บันทึกถกู
3981 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.วังทับไทร 316.78 บันทึกผิด
3982 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.สากเหล็ก 165.42 บันทึกผิด
3983 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.หนองหญ้าไทร 27.10 บันทึกถกู
3984 พจิิตร อ.สามง่าม เทศบาลต าบลก าแพงดิน 26.66 บันทึกถกู
3985 พจิิตร อ.สามง่าม เทศบาลต าบลเนินปอ 22.56 บันทึกถกู
3986 พจิิตร อ.สามง่าม เทศบาลต าบลสามง่าม 26.85 บันทึกถกู
3987 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.ก าแพงดิน 23.27 บันทึกถกู
3988 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.รังนก 21.21 บันทึกถกู
3989 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.สามง่าม 0.00 ยังไม่บันทึก
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3990 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.หนองโสน 0.00 ยังไม่บันทึก
3991 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ เทศบาลต าบลป่าแดง 33.31 บันทึกถกู
3992 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ 25.28 บันทึกถกู
3993 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.ท่าสะแก 21.45 บันทึกถกู
3994 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.บ่อภาค 19.99 บันทึกถกู
3995 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.บ้านดง 21.69 บันทึกถกู
3996 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.ป่าแดง 25.99 บันทึกถกู
3997 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.สวนเมีย่ง 21.70 บันทึกถกู
3998 พษิณุโลก อ.นครไทย เทศบาลต าบลนครไทย 28.79 บันทึกถกู
3999 พษิณุโลก อ.นครไทย เทศบาลต าบลบ้านแยง 20.39 บันทึกถกู
4000 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.นครชมุ 22.65 บันทึกถกู
4001 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.นาบัว 22.28 บันทึกถกู
4002 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.น  ากุม่ 22.10 บันทึกถกู
4003 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.เนินเพิ่ม 17.21 บันทึกถกู
4004 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.บ่อโพธ์ิ 16.65 บันทึกถกู
4005 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.บ้านพร้าว 23.75 บันทึกถกู
4006 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.ยางโกลน 19.88 บันทึกถกู
4007 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.หนองกะท้าว 15.15 บันทึกถกู
4008 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.ห้วยเฮี ย 17.89 บันทึกถกู
4009 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง เทศบาลต าบลไทรย้อย 18.50 บันทึกถกู
4010 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง เทศบาลต าบลเนินมะปราง 34.89 บันทึกถกู
4011 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง เทศบาลต าบลบ้านมุง 27.23 บันทึกถกู
4012 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.ชมพ ู 16.79 บันทึกถกู
4013 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.เนินมะปราง 24.06 บันทึกถกู
4014 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.บ้านน้อยซุ้มขี เหล็ก 22.93 บันทึกถกู
4015 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.วังโพรง 22.08 บันทึกถกู
4016 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.วังยาง 18.96 บันทึกถกู
4017 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลเนินกุ่ม 25.69 บันทึกถกู
4018 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลบางกระทุม่ 34.58 บันทึกถกู
4019 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลสนามคลี 25.71 บันทึกถกู
4020 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลห้วยแกว้ 19.75 บันทึกถกู
4021 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.โคกสลุด 26.20 บันทึกถกู
4022 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.ท่าตาล 16.49 บันทึกถกู
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4023 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.นครป่าหมาก 18.99 บันทึกถกู
4024 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.บ้านไร่ 26.41 บันทึกถกู
4025 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.ไผ่ล้อม 22.65 บันทึกถกู
4026 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลบางระก า 31.52 บันทึกถกู
4027 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ 22.99 บันทึกถกู
4028 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลบงึระมาณ 34.55 บันทึกถกู
4029 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลปลักแรด 31.69 บันทึกถกู
4030 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลพนัเสา 22.51 บันทึกถกู
4031 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.คุยม่วง 28.36 บันทึกถกู
4032 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.ชุมแสงสงคราม 29.24 บันทึกถกู
4033 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.ท่านางงาม 0.00 ยังไม่บันทึก
4034 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.นิคมพฒันา 28.42 บันทึกถกู
4035 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.บ่อทอง 25.07 บันทึกถกู
4036 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.บึงกอก 100.00 บันทึกผิด
4037 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.วังอทิก 23.81 บันทึกถกู
4038 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.หนองกลุา 19.46 บันทึกถกู
4039 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม เทศบาลต าบลพรหมพิราม 20.76 บันทึกถกู
4040 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม เทศบาลต าบลวงฆ้อง 18.38 บันทึกถกู
4041 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ดงประค า 21.06 บันทึกถกู
4042 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ตลุกเทียม 15.63 บันทึกถกู
4043 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ทับยายเชยีง 22.66 บันทึกถกู
4044 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ท่าชา้ง 20.09 บันทึกถกู
4045 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.พรหมพริาม 29.78 บันทึกถกู
4046 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.มะต้อง 17.44 บันทึกถกู
4047 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.มะตูม 24.18 บันทึกถกู
4048 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.วงฆอ้ง 23.54 บันทึกถกู
4049 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.วังวน 25.31 บันทึกถกู
4050 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ศรีภิรมย์ 27.65 บันทึกถกู
4051 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.หนองแขม 25.06 บันทึกถกู
4052 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.หอกลอง 24.44 บันทึกถกู
4053 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลท่าทอง 23.78 บันทึกถกู
4054 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลบ้านคลอง 27.65 บันทึกถกู
4055 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 33.24 บันทึกถกู
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4056 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลพลายชุมพล 46.85 บันทึกผิด
4057 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลหวัรอ 27.38 บันทึกถกู
4058 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 27.65 บันทึกถกู
4059 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก 23.90 บันทึกถกู
4060 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบจ.พษิณุโลก 20.35 บันทึกถกู
4061 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.งิ วงาม 30.49 บันทึกถกู
4062 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.จอมทอง 25.12 บันทึกถกู
4063 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ดอนทอง 16.54 บันทึกถกู
4064 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ท่าโพธ์ิ 28.55 บันทึกถกู
4065 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.บ้านกร่าง 23.56 บันทึกถกู
4066 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.บ้านป่า 23.31 บันทึกถกู
4067 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.บึงพระ 27.52 บันทึกถกู
4068 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ปากโทก 25.79 บันทึกถกู
4069 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ไผ่ขอดอน 24.18 บันทึกถกู
4070 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.มะขามสูง 23.97 บันทึกถกู
4071 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.วังน  าคู้ 25.61 บันทึกถกู
4072 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.วัดจันทร์ 30.39 บันทึกถกู
4073 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.วัดพริก 21.08 บันทึกถกู
4074 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.สมอแข 20.43 บันทึกถกู
4075 พษิณุโลก อ.วังทอง เทศบาลต าบลวังทอง 31.03 บันทึกถกู
4076 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.แกง่โสภา 21.73 บันทึกถกู
4077 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ชยันาม 24.08 บันทึกถกู
4078 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ดินทอง 24.52 บันทึกถกู
4079 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ท่าหมืน่ราม 19.65 บันทึกถกู
4080 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.บ้านกลาง 146.24 บันทึกผิด
4081 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.พนัชาลี 22.09 บันทึกถกู
4082 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.แม่ระกา 21.02 บันทึกถกู
4083 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.วังทอง 21.93 บันทึกถกู
4084 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.วังนกแอน่ 23.76 บันทึกถกู
4085 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.วังพกิลุ 20.30 บันทึกถกู
4086 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.หนองพระ 26.11 บันทึกถกู
4087 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ เทศบาลต าบลวัดโบสถ์ 27.11 บันทึกถกู
4088 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.คันโชง้ 24.05 บันทึกถกู
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4089 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.ท้อแท้ 21.68 บันทึกถกู
4090 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.ท่างาม 27.86 บันทึกถกู
4091 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.บ้านยาง 26.70 บันทึกถกู
4092 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.วัดโบสถ ์ 28.26 บันทึกถกู
4093 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.หินลาด 27.33 บันทึกถกู
4094 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.แกง่กระจาน 0.00 ยังไม่บันทึก
4095 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.ป่าเด็ง 25.64 บันทึกถกู
4096 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.พสุวรรค์ 29.13 บันทึกถกู
4097 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.วังจันทร์ 22.77 บันทึกถกู
4098 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.สองพี่น้อง 21.80 บันทึกถกู
4099 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.ห้วยแม่เพรียง 174.32 บันทึกผิด
4100 เพชรบุรี อ.เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย 20.70 บันทึกถกู
4101 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.เขาย้อย 24.63 บันทึกถกู
4102 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองชมุพล 28.48 บันทึกถกู
4103 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองชุมพลเหนือ 25.93 บันทึกถกู
4104 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองปรง 26.60 บันทึกถกู
4105 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองปลาไหล 25.21 บันทึกถกู
4106 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.ห้วยท่าชา้ง 27.73 บันทึกถกู
4107 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.ห้วยโรง 29.14 บันทึกถกู
4108 เพชรบุรี อ.ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง 27.74 บันทึกถกู
4109 เพชรบุรี อ.ชะอ า เทศบาลต าบลบางเก่า 760.29 บันทึกผิด
4110 เพชรบุรี อ.ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า 18.80 บันทึกถกู
4111 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.ไร่ใหม่พฒันา 21.28 บันทึกถกู
4112 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.สามพระยา 25.50 บันทึกถกู
4113 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.หนองศาลา 21.76 บันทึกถกู
4114 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.ห้วยทรายเหนือ 20.04 บันทึกถกู
4115 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลทา่ไม้รวก 22.80 บันทึกถกู
4116 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลท่ายาง 21.41 บันทึกถกู
4117 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลท่าแลง 22.62 บันทึกถกู
4118 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลหนองจอก 30.57 บันทึกถกู
4119 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.กลัดหลวง 21.19 บันทึกถกู
4120 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.เขากระปุก 20.07 บันทึกถกู
4121 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.ท่าคอย 28.77 บันทึกถกู
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4122 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.บ้านในดง 30.97 บันทึกถกู
4123 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.ปึกเตียน 63.54 บันทึกผิด
4124 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.มาบปลาเค้า 25.82 บันทึกถกู
4125 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.ยางหย่อง 23.62 บันทึกถกู
4126 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.วังไคร้ 20.61 บันทึกถกู
4127 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.หนองจอก 30.13 บันทึกถกู
4128 เพชรบุรี อ.บ้านลาด เทศบาลต าบลบ้านลาด 27.83 บันทึกถกู
4129 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ต าหรุ 23.92 บันทึกถกู
4130 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ถ  ารงค์ 26.05 บันทึกถกู
4131 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ท่าชา้ง 23.81 บันทึกถกู
4132 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ท่าเสน 30.32 บันทึกถกู
4133 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.บ้านทาน 197.09 บันทึกผิด
4134 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.บ้านหาด 28.02 บันทึกถกู
4135 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.โรงเข ้ 24.51 บันทึกถกู
4136 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ไร่โคก 26.42 บันทึกถกู
4137 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ไร่มะขาม 25.86 บันทึกถกู
4138 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ไร่สะท้อน 24.85 บันทึกถกู
4139 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.สมอพลือ 233.66 บันทึกผิด
4140 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.หนองกระเจ็ด 27.45 บันทึกถกู
4141 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.หนองกะปุ 22.14 บันทึกถกู
4142 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ห้วยลึก 29.35 บันทึกถกู
4143 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม เทศบาลต าบลบางตะบนู 24.98 บันทึกถกู
4144 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม เทศบาลต าบลบ้านแหลม 24.42 บันทึกถกู
4145 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.ท่าแร้ง 50.15 บันทึกผิด
4146 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.ท่าแร้งออก 30.93 บันทึกถกู
4147 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางแกว้ 370.37 บันทึกผิด
4148 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางขนุไทร 26.76 บันทึกถกู
4149 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางครก 20.50 บันทึกถกู
4150 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางตะบูน 29.33 บันทึกถกู
4151 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บ้านแหลม 35.69 บันทึกถกู
4152 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.ปากทะเล 311.22 บันทึกผิด
4153 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.แหลมผักเบี ย 29.98 บันทึกถกู
4154 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหนองขนาน 19.96 บันทึกถกู
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4155 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหวัสะพาน 17.58 บันทึกถกู
4156 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 28.58 บันทึกถกู
4157 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบรีุ 286.94 บันทึกผิด
4158 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบจ.เพชรบุรี 13.06 บันทึกถกู
4159 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ชอ่งสะแก 27.66 บันทึกถกู
4160 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ดอนยาง 29.21 บันทึกถกู
4161 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ต้นมะพร้าว 26.45 บันทึกถกู
4162 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ต้นมะม่วง 31.10 บันทึกถกู
4163 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ธงชยั 24.35 บันทึกถกู
4164 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.นาพนัสาม 28.06 บันทึกถกู
4165 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.นาวุ้ง 30.15 บันทึกถกู
4166 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บางจาก 30.41 บันทึกถกู
4167 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บางจาน 26.09 บันทึกถกู
4168 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านกุม่ 364.31 บันทึกผิด
4169 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านหม้อ 26.83 บันทึกถกู
4170 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.โพพระ 24.10 บันทึกถกู
4171 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.โพไร่หวาน 34.11 บันทึกถกู
4172 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ไร่ส้ม 32.55 บันทึกถกู
4173 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ส ามะโรง 227.43 บันทึกผิด
4174 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.หนองพลับ 29.70 บันทึกถกู
4175 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.หนองโสน 24.04 บันทึกถกู
4176 เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง อบต.ท่าตะคร้อ 28.99 บันทึกถกู
4177 เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง อบต.ยางน  ากลัดใต้ 20.46 บันทึกถกู
4178 เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 450.02 บันทึกผิด
4179 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ เทศบาลต าบลแคมปส์น 30.27 บันทึกถกู
4180 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.เขก็น้อย 19.58 บันทึกถกู
4181 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.เขาค้อ 20.47 บันทึกถกู
4182 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 26.45 บันทึกถกู
4183 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.หนองแม่นา 29.22 บันทึกถกู
4184 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลชนแดน 30.17 บันทึกถกู
4185 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลดงขยุ 20.05 บันทึกถกู
4186 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลท่าขา้ม 32.89 บันทึกถกู
4187 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลศาลาลาย 22.69 บันทึกถกู
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4188 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ชนแดน 18.23 บันทึกถกู
4189 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ซับพทุรา 22.75 บันทึกถกู
4190 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ดงขยุ 16.95 บันทึกถกู
4191 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ตะกดุไร 30.37 บันทึกถกู
4192 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ท่าขา้ม 26.97 บันทึกถกู
4193 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.บ้านกล้วย 29.30 บันทึกถกู
4194 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.พทุธบาท 5.84 บันทึกผิด
4195 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ลาดแค 19.38 บันทึกถกู
4196 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.โคกมน 21.53 บันทึกถกู
4197 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.น  าหนาว 159.88 บันทึกผิด
4198 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.วังกวาง 23.34 บันทึกถกู
4199 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.หลักด่าน 28.10 บันทึกถกู
4200 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั เทศบาลต าบลซับสมอทอด 27.14 บันทึกถกู
4201 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.กนัจุ 14.22 บันทึกถกู
4202 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.ซับไม้แดง 21.76 บันทึกถกู
4203 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.ซับสมอทอด 27.83 บันทึกถกู
4204 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.บึงสามพนั 188.98 บันทึกผิด
4205 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.พญาวัง 22.48 บันทึกถกู
4206 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.วังพกิลุ 100.49 บันทึกผิด
4207 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.ศรีมงคล 21.32 บันทึกถกู
4208 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.สระแกว้ 18.97 บันทึกถกู
4209 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.หนองแจง 22.47 บันทึกถกู
4210 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลท่าพล 32.33 บันทึกถกู
4211 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลนาง่ัว 22.54 บันทึกถกู
4212 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลวังชมภู 29.07 บันทึกถกู
4213 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 210.13 บันทึกผิด
4214 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 15.15 บันทึกถกู
4215 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ชอนไพร 26.67 บันทึกถกู
4216 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ดงมูลเหล็ก 18.52 บันทึกถกู
4217 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ตะเบาะ 22.48 บันทึกถกู
4218 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ท่าพล 201.18 บันทึกผิด
4219 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นาป่า 25.92 บันทึกถกู
4220 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นายม 18.70 บันทึกถกู
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4221 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.น  าร้อน 22.58 บันทึกถกู
4222 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บ้านโคก 21.82 บันทึกถกู
4223 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บ้านโตก 22.47 บันทึกถกู
4224 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ป่าเลา 172.96 บันทึกผิด
4225 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ระวิง 25.40 บันทึกถกู
4226 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.วังชมภู 17.70 บันทึกถกู
4227 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.สะเดียง 301,668,806.16 บันทึกผิด
4228 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ห้วยสะแก 19.62 บันทึกถกู
4229 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ห้วยใหญ่ 15.60 บันทึกถกู
4230 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง เทศบาลต าบลท้ายดง 23.90 บันทึกถกู
4231 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง เทศบาลต าบลวังโป่ง 52.38 บันทึกผิด
4232 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.ซับเปิบ 20.80 บันทึกถกู
4233 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.ท้ายดง 13.17 บันทึกถกู
4234 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.วังโป่ง 20.90 บันทึกถกู
4235 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.วังศาล 27.12 บันทึกถกู
4236 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.วังหิน 17.11 บันทึกถกู
4237 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี เทศบาลต าบลพเุตย 22.40 บันทึกถกู
4238 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบรีุ 26.40 บันทึกถกู
4239 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.โคกปรง 21.50 บันทึกถกู
4240 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ซับน้อย 22.36 บันทึกถกู
4241 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ซับสมบูรณ์ 22.34 บันทึกถกู
4242 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ท่าโรง 23.79 บันทึกถกู
4243 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.น  าร้อน 32.75 บันทึกถกู
4244 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.บ่อรัง 22.84 บันทึกถกู
4245 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.บึงกระจับ 0.00 ยังไม่บันทึก
4246 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.พขุาม 21.14 บันทึกถกู
4247 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.พเุตย 28.19 บันทึกถกู
4248 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ภูน  าหยด 150.18 บันทึกผิด
4249 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ยางสาว 23.36 บันทึกถกู
4250 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.วังใหญ่ 28.96 บันทึกถกู
4251 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.สระประดู่ 25.28 บันทึกถกู
4252 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.สามแยก 23.38 บันทึกถกู
4253 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ เทศบาลต าบลโคกสะอาด 20.04 บันทึกถกู
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4254 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ เทศบาลต าบลสว่างวัฒนา 0.00 ยังไม่บันทึก
4255 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.คลองกระจัง 17.51 บันทึกถกู
4256 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นาสนุน่ 23.54 บันทึกถกู
4257 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ประดู่งาม 24.81 บันทึกถกู
4258 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 20.82 บันทึกถกู
4259 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.สระกรวด 2.25 บันทึกผิด
4260 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.หนองย่างทอย 18.18 บันทึกถกู
4261 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลเฉลียงทอง 375.84 บันทึกผิด
4262 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลนาเฉลียง 146.46 บันทึกผิด
4263 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลบ่อไทย 25.72 บันทึกถกู
4264 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลบวัวัฒนา 21.35 บันทึกถกู
4265 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลบ้านโภชน์ 25.43 บันทึกถกู
4266 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลหนองไผ่ 30.65 บันทึกถกู
4267 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.กองทูล 19.58 บันทึกถกู
4268 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ท่าด้วง 18.49 บันทึกถกู
4269 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ท่าแดง 16.88 บันทึกถกู
4270 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.เพชรละคร 17.10 บันทึกถกู
4271 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ยางงาม 16.27 บันทึกถกู
4272 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.วังท่าดี 182.14 บันทึกผิด
4273 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.วังโบสถ ์ 20.82 บันทึกถกู
4274 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.หนองไผ่ 23.41 บันทึกถกู
4275 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ห้วยโป่ง 18.52 บันทึกถกู
4276 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ เทศบาลต าบลหล่มเก่า 100.00 บันทึกผิด
4277 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.ตาดกลอย 29.55 บันทึกถกู
4278 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.นาเกาะ 25.25 บันทึกถกู
4279 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.นาซ า 25.62 บันทึกถกู
4280 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.นาแซง 21.64 บันทึกถกู
4281 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.บ้านเนิน 24.53 บันทึกถกู
4282 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.วังบาล 21.19 บันทึกถกู
4283 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.ศิลา 22.98 บันทึกถกู
4284 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.หล่มเกา่ 25.93 บันทึกถกู
4285 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.หินฮาว 19.18 บันทึกถกู
4286 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก เทศบาลต าบลตาลเด่ียว 32.17 บันทึกถกู
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4287 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 18.62 บันทึกถกู
4288 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ชา้งตะลูด 171.67 บันทึกผิด
4289 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ท่าอบิุญ 24.58 บันทึกถกู
4290 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.น  ากอ้ 26.25 บันทึกถกู
4291 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.น  าชนุ 0.00 ยังไม่บันทึก
4292 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านกลาง 0.00 ยังไม่บันทึก
4293 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านติ ว 21.52 บันทึกถกู
4294 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านไร่ 27.10 บันทึกถกู
4295 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านโสก 30.14 บันทึกถกู
4296 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านหวาย 22.57 บันทึกถกู
4297 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า 23.38 บันทึกถกู
4298 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บุ่งน  าเต้า 23.34 บันทึกถกู
4299 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ปากชอ่ง 20.54 บันทึกถกู
4300 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ปากดุก 0.00 ยังไม่บันทึก
4301 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง 49.25 บันทึกผิด
4302 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ลานป่า 20.88 บันทึกถกู
4303 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.วัดป่า 27.13 บันทึกถกู
4304 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.สักหลง 25.34 บันทึกถกู
4305 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.หนองไขว่ 20.04 บันทึกถกู
4306 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ห้วยไร่ 21.55 บันทึกถกู
4307 แพร่ อ.เด่นชยั เทศบาลต าบลเด่นชัย 174.91 บันทึกผิด
4308 แพร่ อ.เด่นชยั เทศบาลต าบลปงปา่หวาย 212.83 บันทึกผิด
4309 แพร่ อ.เด่นชยั เทศบาลต าบลแม่จัว๊ 182.29 บันทึกผิด
4310 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.เด่นชยั 33.11 บันทึกถกู
4311 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.ไทรย้อย 24.01 บันทึกถกู
4312 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.แม่จั๊วะ 200.78 บันทึกผิด
4313 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.ห้วยไร่ 175.48 บันทึกผิด
4314 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลช่อแฮ 112.68 บันทึกผิด
4315 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุ่งกวาว 222.80 บันทึกผิด
4316 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 164.61 บันทึกผิด
4317 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลบา้นถิน่ 372.61 บันทึกผิด
4318 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลปา่แมต 163.62 บันทึกผิด
4319 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่ค ามี 162.99 บันทึกผิด
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4320 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่หล่าย 214.24 บันทึกผิด
4321 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลวังหงส์ 187.19 บันทึกผิด
4322 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลสวนเขื่อน 375.44 บันทึกผิด
4323 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ 280.62 บันทึกผิด
4324 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบจ.แพร่ 281.36 บันทึกผิด
4325 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.กาญจนา 24.96 บันทึกถกู
4326 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ท่าขา้ม 31.86 บันทึกถกู
4327 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.นาจักร 197.44 บันทึกผิด
4328 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ป่าแดง 42,178,628.39 บันทึกผิด
4329 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.แม่ยม 25.27 บันทึกถกู
4330 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ร่องฟอง 332.63 บันทึกผิด
4331 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.วังธง 27.09 บันทึกถกู
4332 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ห้วยม้า 152.59 บันทึกผิด
4333 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.เหมืองหม้อ 169.29 บันทึกผิด
4334 แพร่ อ.ร้องกวาง เทศบาลต าบลบา้นเวียง 410.52 บันทึกผิด
4335 แพร่ อ.ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง 176.62 บันทึกผิด
4336 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.น  าเลา 188.96 บันทึกผิด
4337 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.ไผ่โทน 390.72 บันทึกผิด
4338 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ทราย 188.01 บันทึกผิด
4339 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ยางตาล 205.59 บันทึกผิด
4340 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ยางร้อง 201.75 บันทึกผิด
4341 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ยางฮ่อ 218.56 บันทึกผิด
4342 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.ร้องกวาง 162.78 บันทึกผิด
4343 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.ห้วยโรง 263.18 บันทึกผิด
4344 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลบ้านปิน 33.04 บันทึกถกู
4345 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลปากกาง 4,881.85 บันทึกผิด
4346 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลแม่ปาน 355.14 บันทึกผิด
4347 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลแม่ลานนา 178.28 บันทึกผิด
4348 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลเวียงต้า 171.96 บันทึกผิด
4349 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลหว้ยอ้อ 202.27 บันทึกผิด
4350 แพร่ อ.ลอง อบต.ต้าผามอก 184.28 บันทึกผิด
4351 แพร่ อ.ลอง อบต.ทุ่งแล้ง 222.26 บันทึกผิด
4352 แพร่ อ.ลอง อบต.บ่อเหล็กลอง 189.53 บันทึกผิด
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4353 แพร่ อ.ลอง อบต.บ้านปิน 426.22 บันทึกผิด
4354 แพร่ อ.ลอง อบต.หัวทุ่ง 193.18 บันทึกผิด
4355 แพร่ อ.วังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น 311.74 บันทึกผิด
4356 แพร่ อ.วังชิ น อบต.นาพนู 66,482,283.46 บันทึกผิด
4357 แพร่ อ.วังชิ น อบต.ป่าสัก 171.46 บันทึกผิด
4358 แพร่ อ.วังชิ น อบต.แม่เกิง๋ 396.63 บันทึกผิด
4359 แพร่ อ.วังชิ น อบต.แม่ป้าก 191.06 บันทึกผิด
4360 แพร่ อ.วังชิ น อบต.แม่พงุ 211.89 บันทึกผิด
4361 แพร่ อ.วังชิ น อบต.วังชิ น 147.45 บันทึกผิด
4362 แพร่ อ.วังชิ น อบต.สรอย 229.44 บันทึกผิด
4363 แพร่ อ.สอง เทศบาลต าบลสอง 165.16 บันทึกผิด
4364 แพร่ อ.สอง เทศบาลต าบลหว้ยหม้าย 259.95 บันทึกผิด
4365 แพร่ อ.สอง อบต.แดนชมุพล 226.73 บันทึกผิด
4366 แพร่ อ.สอง อบต.เตาปูน 190.74 บันทึกผิด
4367 แพร่ อ.สอง อบต.ทุ่งน้าว 174.95 บันทึกผิด
4368 แพร่ อ.สอง อบต.บ้านกลาง 23.34 บันทึกถกู
4369 แพร่ อ.สอง อบต.บ้านหนุน 9.41 บันทึกผิด
4370 แพร่ อ.สอง อบต.สะเอยีบ 19.31 บันทึกถกู
4371 แพร่ อ.สอง อบต.หัวเมือง 233.64 บันทึกผิด
4372 แพร่ อ.สูงเม่น เทศบาลต าบลสูงเม่น 168.42 บันทึกผิด
4373 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.ดอนมูล 198.25 บันทึกผิด
4374 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.น  าช า 169.47 บันทึกผิด
4375 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านกวาง 179.01 บันทึกผิด
4376 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านกาศ 230.94 บันทึกผิด
4377 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านปง 170.21 บันทึกผิด
4378 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านเหล่า 190.23 บันทึกผิด
4379 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.พระหลวง 219.01 บันทึกผิด
4380 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.ร่องกาศ 321.46 บันทึกผิด
4381 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.เวียงทอง 176.50 บันทึกผิด
4382 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.สบสาย 266.47 บันทึกผิด
4383 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.สูงเม่น 197.24 บันทึกผิด
4384 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.หัวฝาย 272.71 บันทึกผิด
4385 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ 133.36 บันทึกผิด
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4386 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.ต าหนักธรรม 202.47 บันทึกผิด
4387 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.ทุ่งแค้ว 203.11 บันทึกผิด
4388 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.น  ารัด 202.41 บันทึกผิด
4389 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.แม่ค ามี 216.65 บันทึกผิด
4390 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.วังหลวง 230.04 บันทึกผิด
4391 ภูเกต็ อ.กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ 20.82 บันทึกถกู
4392 ภูเกต็ อ.กะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง 20.84 บันทึกถกู
4393 ภูเกต็ อ.กะทู้ อบต.กมลา 25.20 บันทึกถกู
4394 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลเชิงทะเล 31.84 บันทึกถกู
4395 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลเทพกระษตัรี 28.20 บันทึกถกู
4396 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลปา่คลอก 18.68 บันทึกถกู
4397 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลศรีสุนทร 18.16 บันทึกถกู
4398 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.เชงิทะเล 33.28 บันทึกถกู
4399 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.เทพกระษตัรี 21.71 บันทึกถกู
4400 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.ไม้ขาว 22.52 บันทึกถกู
4401 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.สาคู 25.64 บันทึกถกู
4402 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลกะรน 30.06 บันทึกถกู
4403 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลฉลอง 23.95 บันทึกถกู
4404 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลรัษฎา 23.62 บันทึกถกู
4405 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลราไวย์ 25.64 บันทึกถกู
4406 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลวิชติ 21.37 บันทึกถกู
4407 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเกต็ 19.65 บันทึกถกู
4408 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ อบจ.ภูเกต็ 14.67 บันทึกถกู
4409 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ อบต.เกาะแกว้ 23.28 บันทึกถกู
4410 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั เทศบาลต าบลขามเรียง 131,558,587.48 บันทึกผิด
4411 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั เทศบาลต าบลโคกพระ 0.00 ยังไม่บันทึก
4412 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั เทศบาลต าบลทา่ขอนยาง 28.37 บันทึกถกู
4413 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.กดุใส้จ่อ 23.78 บันทึกถกู
4414 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.ขามเฒ่าพัฒนา 28.67 บันทึกถกู
4415 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.เขวาใหญ่ 22.10 บันทึกถกู
4416 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.คันธารราษฎร์ 22.74 บันทึกถกู
4417 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.โคกพระ 27.76 บันทึกถกู
4418 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.นาสีนวน 21.31 บันทึกถกู
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4419 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.มะค่า 29.02 บันทึกถกู
4420 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.ศรีสุข 17.96 บันทึกถกู
4421 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.กดุรัง 18.60 บันทึกถกู
4422 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.นาโพธ์ิ 25.51 บันทึกถกู
4423 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.เลิงแฝก 19.98 บันทึกถกู
4424 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.หนองแวง 30.62 บันทึกถกู
4425 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.ห้วยเตย 21.52 บันทึกถกู
4426 มหาสารคาม อ.แกด า เทศบาลต าบลแกด า 18.66 บันทึกถกู
4427 มหาสารคาม อ.แกด า เทศบาลต าบลมิตรภาพ 29.92 บันทึกถกู
4428 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.แกด า 22.75 บันทึกถกู
4429 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.โนนภิบาล 29.94 บันทึกถกู
4430 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.วังแสง 23.81 บันทึกถกู
4431 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.หนองกงุ 24.29 บันทึกถกู
4432 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย เทศบาลต าบลโกสุมพิสัย 0.00 ยังไม่บันทึก
4433 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.แกง้แก 0.00 ยังไม่บันทึก
4434 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เขวาไร่ 19.91 บันทึกถกู
4435 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เขือ่น 26.27 บันทึกถกู
4436 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.ดอนกลาง 29.52 บันทึกถกู
4437 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.แพง 27.83 บันทึกถกู
4438 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.โพนงาม 26.29 บันทึกถกู
4439 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.ยางท่าแจ้ง 79.04 บันทึกผิด
4440 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.ยางน้อย 29.41 บันทึกถกู
4441 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เลิงใต้ 25.85 บันทึกถกู
4442 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.วังยาว 66.37 บันทึกผิด
4443 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองกุงสวรรค์ 20.13 บันทึกถกู
4444 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองบอน 27.89 บันทึกถกู
4445 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองบัว 22.36 บันทึกถกู
4446 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองเหล็ก 21.49 บันทึกถกู
4447 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หัวขวาง 25.33 บันทึกถกู
4448 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เหล่า 34.95 บันทึกถกู
4449 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.แห่ใต้ 111.15 บันทึกผิด
4450 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม เทศบาลต าบลกุดปลาดุก 25.97 บันทึกถกู
4451 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม เทศบาลต าบลหนองกงุ 23.25 บันทึกถกู
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4452 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม อบต.ชืน่ชม 0.00 ยังไม่บันทึก
4453 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม อบต.เหล่าดอกไม้ 28.05 บันทึกถกู
4454 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน เทศบาลต าบลเชียงยืน 32.24 บันทึกถกู
4455 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน เทศบาลต าบลโพนทอง 26.67 บันทึกถกู
4456 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.กูท่อง 48.26 บันทึกผิด
4457 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.เชยีงยืน 20.03 บันทึกถกู
4458 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.ดอนเงิน 24.17 บันทึกถกู
4459 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.นาทอง 70,790,676.42 บันทึกผิด
4460 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.เสือเฒ่า 25.58 บันทึกถกู
4461 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.หนองซอน 24.55 บันทึกถกู
4462 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.เหล่าบัวบาน 25.47 บันทึกถกู
4463 มหาสารคาม อ.นาเชอืก เทศบาลต าบลนาเชือก 25.73 บันทึกถกู
4464 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.เขวาไร่ 17.27 บันทึกถกู
4465 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.นาเชอืก 21.73 บันทึกถกู
4466 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.ปอพาน 19.91 บันทึกถกู
4467 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.สันป่าตอง 25.68 บันทึกถกู
4468 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.ส าโรง 22.76 บันทึกถกู
4469 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองกงุ 31.04 บันทึกถกู
4470 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองแดง 25.40 บันทึกถกู
4471 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองโพธ์ิ 31.32 บันทึกถกู
4472 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองเม็ก 30.04 บันทึกถกู
4473 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองเรือ 24.74 บันทึกถกู
4474 มหาสารคาม อ.นาดูน เทศบาลต าบลนาดูน 32.91 บันทึกถกู
4475 มหาสารคาม อ.นาดูน เทศบาลต าบลหนองไผ่ 20.36 บันทึกถกู
4476 มหาสารคาม อ.นาดูน เทศบาลต าบลหัวดง 204.30 บันทึกผิด
4477 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.กูสั่นตรัตน์ 28.77 บันทึกถกู
4478 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงดวน 24.38 บันทึกถกู
4479 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงบัง 22.70 บันทึกถกู
4480 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงยาง 22.28 บันทึกถกู
4481 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.พระธาตุ 25.40 บันทึกถกู
4482 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.หนองคู 19.70 บันทึกถกู
4483 มหาสารคาม อ.บรบือ เทศบาลต าบลบรบือ 32.23 บันทึกถกู
4484 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.ก าพี  0.00 ยังไม่บันทึก
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4485 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.ดอนงัว 0.00 ยังไม่บันทึก
4486 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.โนนแดง 20.72 บันทึกถกู
4487 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.โนนราษ ี 25.74 บันทึกถกู
4488 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บรบือ 27.09 บันทึกถกู
4489 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บ่อใหญ่ 22.35 บันทึกถกู
4490 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บัวมาศ 30.44 บันทึกถกู
4491 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.ยาง 24.44 บันทึกถกู
4492 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.วังไชย 33.78 บันทึกถกู
4493 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.วังใหม่ 25.85 บันทึกถกู
4494 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองโก 24.83 บันทึกถกู
4495 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองคูขาด 27.74 บันทึกถกู
4496 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองจิก 28.84 บันทึกถกู
4497 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองม่วง 26.37 บันทึกถกู
4498 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองสิม 28.12 บันทึกถกู
4499 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพสัิย 31.72 บันทึกถกู
4500 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.กา้มปู 24.12 บันทึกถกู
4501 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.นาสีนวล 28.80 บันทึกถกู
4502 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ปะหลาน 28.10 บันทึกถกู
4503 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ภารแอน่ 24.35 บันทึกถกู
4504 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เม็กด า 20.04 บันทึกถกู
4505 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเตา 21.37 บันทึกถกู
4506 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเสือ 27.64 บันทึกถกู
4507 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ราษฎร์เจริญ 27.67 บันทึกถกู
4508 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ราษฎร์พฒันา 25.16 บันทึกถกู
4509 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ลานสะแก 26.19 บันทึกถกู
4510 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เวียงชยั 29.93 บันทึกถกู
4511 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เวียงสะอาด 22.46 บันทึกถกู
4512 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.หนองบัว 29.81 บันทึกถกู
4513 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.หนองบัวแกว้ 28.18 บันทึกถกู
4514 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม เทศบาลต าบลแวงน่าง 30.98 บันทึกถกู
4515 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 26.34 บันทึกถกู
4516 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 378.60 บันทึกผิด
4517 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เกิ ง 33.47 บันทึกถกู
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4518 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.แกง่เลิงจาน 27.10 บันทึกถกู
4519 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 26.12 บันทึกถกู
4520 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.โคกกอ่ 79.73 บันทึกผิด
4521 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ดอนหว่าน 28.94 บันทึกถกู
4522 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าตูม 27.80 บันทึกถกู
4523 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 18.84 บันทึกถกู
4524 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.บัวค้อ 27.51 บันทึกถกู
4525 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ลาดพฒันา 19.64 บันทึกถกู
4526 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.แวงน่าง 26.16 บันทึกถกู
4527 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.หนองโน 26.51 บันทึกถกู
4528 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.หนองปลิง 27.70 บันทึกถกู
4529 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ห้วยแอง่ 31.33 บันทึกถกู
4530 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ขามเรียน 29.17 บันทึกถกู
4531 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ดงเมือง 29.40 บันทึกถกู
4532 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.นาภู 22.85 บันทึกถกู
4533 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.บ้านกู ่ 346.92 บันทึกผิด
4534 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ยางสีสุราช 25.84 บันทึกถกู
4535 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.แวงดง 19.20 บันทึกถกู
4536 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.หนองบัวสันตุ 18.10 บันทึกถกู
4537 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม เทศบาลต าบลวาปปีทุม 28.58 บันทึกถกู
4538 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.ขามป้อม 21.61 บันทึกถกู
4539 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.แคน 24.41 บันทึกถกู
4540 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.โคกสีทองหลาง 162.93 บันทึกผิด
4541 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.งัวบา 32.46 บันทึกถกู
4542 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.ดงใหญ่ 23.92 บันทึกถกู
4543 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.นาขา่ 17.25 บันทึกถกู
4544 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.บ้านหวาย 23.62 บันทึกถกู
4545 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.ประชาพฒันา 24.57 บันทึกถกู
4546 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.โพธ์ิชยั 29.75 บันทึกถกู
4547 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.เสือโกก้ 18.72 บันทึกถกู
4548 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองทุ่ม 25.13 บันทึกถกู
4549 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองแสง 0.00 ยังไม่บันทึก
4550 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองแสน 29.22 บันทึกถกู
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4551 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองไฮ 170.50 บันทึกผิด
4552 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หัวเรือ 17.49 บันทึกถกู
4553 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี เทศบาลต าบลค าชะอ ี 29.53 บันทึกถกู
4554 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.ค าชะอ ี 25.05 บันทึกถกู
4555 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.ค าบก 34.19 บันทึกถกู
4556 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.น  าเที่ยง 37.08 บันทึกถกู
4557 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.บ้านค้อ 21.21 บันทึกถกู
4558 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.บ้านซ่ง 16.54 บันทึกถกู
4559 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.บ้านเหล่า 27.78 บันทึกถกู
4560 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.โพนงาม 25.20 บันทึกถกู
4561 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.หนองเอีย่น 30.45 บันทึกถกู
4562 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.เหล่าสร้างถอ่ 25.81 บันทึกถกู
4563 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลต าบลกกตูม 20.90 บันทึกถกู
4564 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลต าบลดงหลวง 24.90 บันทึกถกู
4565 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลต าบลหนองแคน 24.67 บันทึกถกู
4566 มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.ชะโนดน้อย 25.84 บันทึกถกู
4567 มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.พงัแดง 23.90 บันทึกถกู
4568 มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.หนองบัว 24.91 บันทึกถกู
4569 มุกดาหาร อ.ดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาล 35.75 บันทึกถกู
4570 มุกดาหาร อ.ดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก 32.68 บันทึกถกู
4571 มุกดาหาร อ.ดอนตาล เทศบาลต าบลบ้านแกง้ 18.16 บันทึกถกู
4572 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.นาละเม็ง 24.76 บันทึกถกู
4573 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.บ้านบาก 20.40 บันทึกถกู
4574 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.ป่าไร่ 17.36 บันทึกถกู
4575 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.โพธ์ิไทร 25.53 บันทึกถกู
4576 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.เหล่าหมี 31.66 บันทึกถกู
4577 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย 24.44 บันทึกถกู
4578 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลร่มเกล้า 21.16 บันทึกถกู
4579 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.กกแดง 24.57 บันทึกถกู
4580 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.โชคชยั 28.10 บันทึกถกู
4581 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.นากอก 25.10 บันทึกถกู
4582 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.นาอดุม 20.31 บันทึกถกู
4583 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.นิคมค าสร้อย 28.58 บันทึกถกู
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4584 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.หนองแวง 23.85 บันทึกถกู
4585 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าปา่หลาย 28.29 บันทึกถกู
4586 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าอาฮวน 28.33 บันทึกถกู
4587 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงมอน 20.30 บันทึกถกู
4588 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น 29.37 บันทึกถกู
4589 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาสีนวน 23.01 บันทึกถกู
4590 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาโสก 17.57 บันทึกถกู
4591 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ 23.55 บันทึกถกู
4592 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลผ่ึงแดด 28.19 บันทึกถกู
4593 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลโพนทราย 24.06 บันทึกถกู
4594 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลมุก 25.42 บันทึกถกู
4595 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 25.28 บันทึกถกู
4596 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบจ.มุกดาหาร 17.96 บันทึกถกู
4597 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบต.กดุแข ้ 21.50 บันทึกถกู
4598 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบต.บ้านโคก 23.04 บันทึกถกู
4599 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลต าบลบา้นเปา้ 23.39 บันทึกถกู
4600 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลต าบลภูวง 30.58 บันทึกถกู
4601 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ 22.08 บันทึกถกู
4602 มุกดาหาร อ.หนองสูง อบต.โนนยาง 22.15 บันทึกถกู
4603 มุกดาหาร อ.หนองสูง อบต.หนองสูงใต้ 19.85 บันทึกถกู
4604 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ เทศบาลต าบลชะโนด 29.27 บันทึกถกู
4605 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ เทศบาลต าบลหว้านใหญ่ 28.29 บันทึกถกู
4606 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อบต.บางทรายน้อย 26.42 บันทึกถกู
4607 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อบต.ป่งขามดงหมู 30.13 บันทึกถกู
4608 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม เทศบาลต าบลขุนยวม 0.00 ยังไม่บันทึก
4609 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.ขนุยวม 175.17 บันทึกผิด
4610 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.เมืองปอน 164.36 บันทึกผิด
4611 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่กิ ๊ 151.94 บันทึกผิด
4612 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่เงา 189.98 บันทึกผิด
4613 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่ยวมน้อย 237.40 บันทึกผิด
4614 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่อคูอ 29.72 บันทึกถกู
4615 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ถ  าลอด 25.35 บันทึกถกู
4616 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.นาปู่ป้อม 228.27 บันทึกผิด
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4617 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 24.56 บันทึกถกู
4618 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.สบป่อง 29.12 บันทึกถกู
4619 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย เทศบาลต าบลปาย 31.70 บันทึกถกู
4620 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.ทุ่งยาว 252.92 บันทึกผิด
4621 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.โป่งสา 280.56 บันทึกผิด
4622 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.เมืองแปง 22.42 บันทึกถกู
4623 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.แม่นาเติง 499.37 บันทึกผิด
4624 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.แม่ฮี  315.42 บันทึกผิด
4625 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.เวียงใต้ 269.68 บันทึกผิด
4626 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.เวียงเหนือ 23.70 บันทึกถกู
4627 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 249.39 บันทึกผิด
4628 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน 26.15 บันทึกถกู
4629 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู 259.50 บันทึกผิด
4630 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง 180.50 บันทึกผิด
4631 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจ าแป่ 183.85 บันทึกผิด
4632 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง 200.94 บันทึกผิด
4633 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง 25.16 บันทึกถกู
4634 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยผา 21.45 บันทึกถกู
4635 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 24.78 บันทึกถกู
4636 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.ขนุแม่ลาน้อย 3,222.75 บันทึกผิด
4637 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.ท่าผาปุ้ม 304.73 บันทึกผิด
4638 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่โถ 155.34 บันทึกผิด
4639 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่นาจาง 234.12 บันทึกผิด
4640 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 220.71 บันทึกผิด
4641 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง 25.58 บันทึกถกู
4642 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.สันติคีรี 185.06 บันทึกผิด
4643 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.ห้วยห้อม 29.44 บันทึกถกู
4644 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลต าบลเมืองยวมใต้ 0.00 ยังไม่บันทึก
4645 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม 23.31 บันทึกถกู
4646 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 306.86 บันทึกผิด
4647 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ 21.89 บันทึกถกู
4648 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.ป่าแป๋ 158.44 บันทึกผิด
4649 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.แม่คง 24.50 บันทึกถกู
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4650 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ 166.59 บันทึกผิด
4651 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.เสาหิน 30.75 บันทึกถกู
4652 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.กองกอ๋ย 185.84 บันทึกผิด
4653 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.ป่าโปง 223.30 บันทึกผิด
4654 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่คะตวน 17.42 บันทึกถกู
4655 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สวด 21.58 บันทึกถกู
4656 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สามแลบ 190.42 บันทึกผิด
4657 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.สบเมย 21.09 บันทึกถกู
4658 ยโสธร อ.กดุชมุ เทศบาลต าบลกดุชุมพฒันา 24.18 บันทึกถกู
4659 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.ก าแมด 17.87 บันทึกถกู
4660 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.กดุชมุ 23.41 บันทึกถกู
4661 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.ค าน  าสร้าง 185.85 บันทึกผิด
4662 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.นาโส่ 21.93 บันทึกถกู
4663 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.โนนเปือย 23.80 บันทึกถกู
4664 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.โพนงาม 379.44 บันทึกผิด
4665 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.หนองหมี 28.09 บันทึกถกู
4666 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.หนองแหน 19.04 บันทึกถกู
4667 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.ห้วยแกง้ 23.23 บันทึกถกู
4668 ยโสธร อ.ค้อวัง เทศบาลต าบลค้อวัง 156.43 บันทึกผิด
4669 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.กดุน  าใส 0.00 ยังไม่บันทึก
4670 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.ค้อวัง 306.49 บันทึกผิด
4671 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.น  าออ้ม 23.36 บันทึกถกู
4672 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.ฟา้ห่วน 20.51 บันทึกถกู
4673 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ เทศบาลต าบลค าเขื่อนแกว้ 250.32 บันทึกผิด
4674 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ เทศบาลต าบลดงแคนใหญ ่ 94.16 บันทึกผิด
4675 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.กดุกงุ 23.28 บันทึกถกู
4676 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.กูจ่าน 22.42 บันทึกถกู
4677 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.แคนน้อย 25.68 บันทึกถกู
4678 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ดงเจริญ 217.91 บันทึกผิด
4679 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ทุ่งมน 23.05 บันทึกถกู
4680 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.นาแก 334.72 บันทึกผิด
4681 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.นาค า 24.99 บันทึกถกู
4682 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.โพนทัน 23.61 บันทึกถกู
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4683 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ย่อ 219.20 บันทึกผิด
4684 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ลุมพกุ 19.73 บันทึกถกู
4685 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.สงเปือย 22.62 บันทึกถกู
4686 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.เหล่าไฮ 26.31 บันทึกถกู
4687 ยโสธร อ.ทรายมูล เทศบาลต าบลทรายมูล 29.22 บันทึกถกู
4688 ยโสธร อ.ทรายมูล เทศบาลต าบลนาเวียง 39.18 บันทึกถกู
4689 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ 178.44 บันทึกผิด
4690 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ดู่ลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
4691 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ทรายมูล 22.49 บันทึกถกู
4692 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ไผ่ 21.52 บันทึกถกู
4693 ยโสธร อ.ไทยเจริญ เทศบาลต าบลค าเตย 281.65 บันทึกผิด
4694 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ค าไผ่ 27.99 บันทึกถกู
4695 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ 0.00 ยังไม่บันทึก
4696 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.น  าค า 113.96 บันทึกผิด
4697 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ 250.00 บันทึกผิด
4698 ยโสธร อ.ป่าติ ว เทศบาลต าบลป่าติ ว 31.72 บันทึกถกู
4699 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.กระจาย 26.46 บันทึกถกู
4700 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.โคกนาโก 20.93 บันทึกถกู
4701 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.เชยีงเพง็ 174.30 บันทึกผิด
4702 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.โพธ์ิไทร 20.89 บันทึกถกู
4703 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.ศรีฐาน 20.10 บันทึกถกู
4704 ยโสธร อ.มหาชนะชยั เทศบาลต าบลฟา้หยาด 30.85 บันทึกถกู
4705 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.คูเมือง 164.28 บันทึกผิด
4706 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.โนนทราย 24.59 บันทึกถกู
4707 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.บากเรือ 28.18 บันทึกถกู
4708 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.บึงแก 20.05 บันทึกถกู
4709 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.ผือฮี 21.84 บันทึกถกู
4710 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.พระเสาร์ 24.49 บันทึกถกู
4711 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.ฟา้หยาด 130.67 บันทึกผิด
4712 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.ม่วง 33.81 บันทึกถกู
4713 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.สงยาง 23.27 บันทึกถกู
4714 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.หัวเมือง 305.84 บันทึกผิด
4715 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลเดิด 30.66 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

4716 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลตาดทอง 250.00 บันทึกผิด
4717 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลทุ่งแต้ 25.30 บันทึกถกู
4718 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลน  าค าใหญ่ 22.58 บันทึกถกู
4719 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลส าราญ 24.07 บันทึกถกู
4720 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร 18.09 บันทึกถกู
4721 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร 19.07 บันทึกถกู
4722 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ขั นไดใหญ่ 3.09 บันทึกผิด
4723 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ขมุเงิน 171.86 บันทึกผิด
4724 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.เขือ่งค า 0.00 ยังไม่บันทึก
4725 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ 159.61 บันทึกผิด
4726 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ดู่ทุ่ง 26.54 บันทึกถกู
4727 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ทุ่งนางโอก 25.86 บันทึกถกู
4728 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.นาสะไมย์ 23.46 บันทึกถกู
4729 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.สิงห์ 19.44 บันทึกถกู
4730 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองคู 20.36 บันทึกถกู
4731 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองเป็ด 32.91 บันทึกถกู
4732 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองเรือ 65.42 บันทึกผิด
4733 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองหิน 20.69 บันทึกถกู
4734 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลกดุเชียงหมี 146.62 บันทึกผิด
4735 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลกดุแห่ 435.87 บันทึกผิด
4736 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลบุ่งค้า 0.00 ยังไม่บันทึก
4737 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลเลิงนกทา 21.19 บันทึกถกู
4738 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลศรีแกว้ 27.16 บันทึกถกู
4739 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลสวาท 251,207,729.47 บันทึกผิด
4740 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามแยก 30.71 บันทึกถกู
4741 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามัคคี 24.47 บันทึกถกู
4742 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลหอ้งแซง 22.63 บันทึกถกู
4743 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.โคกส าราญ 15.35 บันทึกถกู
4744 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.สร้างมิง่ 22.28 บันทึกถกู
4745 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.สามแยก 301.54 บันทึกผิด
4746 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.กรงปินัง 183.80 บันทึกผิด
4747 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.ปุโรง 44.71 บันทึกผิด
4748 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.สะเอะ 12.20 บันทึกถกู
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4749 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.ห้วยกระทิง 136.70 บันทึกผิด
4750 ยะลา อ.กาบัง อบต.กาบัง 23.20 บันทึกถกู
4751 ยะลา อ.กาบัง อบต.บาละ 25.12 บันทึกถกู
4752 ยะลา อ.ธารโต เทศบาลต าบลคอกช้าง 27.26 บันทึกถกู
4753 ยะลา อ.ธารโต อบต.คีรีเขต 186.29 บันทึกผิด
4754 ยะลา อ.ธารโต อบต.ธารโต 80.48 บันทึกผิด
4755 ยะลา อ.ธารโต อบต.บ้านแหร 16.43 บันทึกถกู
4756 ยะลา อ.ธารโต อบต.แม่หวาด 12.69 บันทึกถกู
4757 ยะลา อ.บันนังสตา เทศบาลต าบลเขื่อนบางลาง 17.41 บันทึกถกู
4758 ยะลา อ.บันนังสตา เทศบาลต าบลบนันังสตา 0.00 ยังไม่บันทึก
4759 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.ตล่ิงชนั 16.34 บันทึกถกู
4760 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ 132.68 บันทึกผิด
4761 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.ถ  าทะลุ 29.28 บันทึกถกู
4762 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.บันนังสตา 202.31 บันทึกผิด
4763 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.บาเจาะ 0.00 ยังไม่บันทึก
4764 ยะลา อ.เบตง เทศบาลต าบลธารน  าทพิย์ 28.38 บันทึกถกู
4765 ยะลา อ.เบตง เทศบาลเมืองเบตง 0.00 ยังไม่บันทึก
4766 ยะลา อ.เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ 26.10 บันทึกถกู
4767 ยะลา อ.เบตง อบต.ยะรม 28.63 บันทึกถกู
4768 ยะลา อ.เบตง อบต.อยัเยอร์เวง 383.47 บันทึกผิด
4769 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลทา่สาป 25.92 บันทึกถกู
4770 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลบุดี 21.40 บันทึกถกู
4771 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลยุโป 20.45 บันทึกถกู
4772 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลล าใหม่ 37.64 บันทึกถกู
4773 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 21.89 บันทึกถกู
4774 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก 19.75 บันทึกถกู
4775 ยะลา อ.เมืองยะลา อบจ.ยะลา 24.12 บันทึกถกู
4776 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ตาเซะ 31.99 บันทึกถกู
4777 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.บันนังสาเรง 22.57 บันทึกถกู
4778 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.เปาะเส้ง 25.15 บันทึกถกู
4779 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.พร่อน 25.88 บันทึกถกู
4780 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ยะลา 26.94 บันทึกถกู
4781 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ล าพะยา 26.49 บันทึกถกู
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4782 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ล าใหม่ 29.91 บันทึกถกู
4783 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ลิดล 30.87 บันทึกถกู
4784 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.หน้าถ  า 32.55 บันทึกถกู
4785 ยะลา อ.ยะหา เทศบาลต าบลปะแต 12.38 บันทึกถกู
4786 ยะลา อ.ยะหา เทศบาลต าบลยะหา 34.07 บันทึกถกู
4787 ยะลา อ.ยะหา อบต.กาตอง 17.20 บันทึกถกู
4788 ยะลา อ.ยะหา อบต.ตาช ี 27.15 บันทึกถกู
4789 ยะลา อ.ยะหา อบต.บาโงยซิแน 0.00 ยังไม่บันทึก
4790 ยะลา อ.ยะหา อบต.บาโร๊ะ 20.32 บันทึกถกู
4791 ยะลา อ.ยะหา อบต.ยะหา 19.01 บันทึกถกู
4792 ยะลา อ.ยะหา อบต.ละแอ 20.43 บันทึกถกู
4793 ยะลา อ.รามัน เทศบาลต าบลโกตาบารู 26.19 บันทึกถกู
4794 ยะลา อ.รามัน เทศบาลต าบลบาลอ 130.06 บันทึกผิด
4795 ยะลา อ.รามัน เทศบาลต าบลเมืองรามันห ์ 117.80 บันทึกผิด
4796 ยะลา อ.รามัน อบต.กอตอตือระ 24.58 บันทึกถกู
4797 ยะลา อ.รามัน อบต.กายูบอเกาะ 23.20 บันทึกถกู
4798 ยะลา อ.รามัน อบต.กาลอ 23.80 บันทึกถกู
4799 ยะลา อ.รามัน อบต.กาลูปัง 28.29 บันทึกถกู
4800 ยะลา อ.รามัน อบต.เกะรอ 17.78 บันทึกถกู
4801 ยะลา อ.รามัน อบต.จะกว๊ะ 23.52 บันทึกถกู
4802 ยะลา อ.รามัน อบต.ตะโละหะลอ 17.33 บันทึกถกู
4803 ยะลา อ.รามัน อบต.ท่าธง 85.11 บันทึกผิด
4804 ยะลา อ.รามัน อบต.เนินงาม 21.87 บันทึกถกู
4805 ยะลา อ.รามัน อบต.บาโงย 132.01 บันทึกผิด
4806 ยะลา อ.รามัน อบต.บือมัง 19.28 บันทึกถกู
4807 ยะลา อ.รามัน อบต.ยะต๊ะ 20.48 บันทึกถกู
4808 ยะลา อ.รามัน อบต.วังพญา 164.83 บันทึกผิด
4809 ยะลา อ.รามัน อบต.อาซ่อง 27.30 บันทึกถกู
4810 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลกูก่าสิงห์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4811 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 31.81 บันทึกถกู
4812 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเมืองบวั 26.50 บันทึกถกู
4813 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ก าแพง 27.25 บันทึกถกู
4814 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.กูก่าสิงห์ 29.39 บันทึกถกู
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4815 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย 145.13 บันทึกผิด
4816 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย 50,054,744.53 บันทึกผิด
4817 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังใหญ่ 30.01 บันทึกถกู
4818 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุ่งทอง 104.27 บันทึกผิด
4819 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.น  าออ้ม 48,349,778.62 บันทึกผิด
4820 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.โนนสว่าง 26.77 บันทึกถกู
4821 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.บ้านฝาง 92.89 บันทึกผิด
4822 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.สิงห์โคก 44.16 บันทึกผิด
4823 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.หนองแวง 33.25 บันทึกถกู
4824 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.เหล่าหลวง 26.97 บันทึกถกู
4825 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลโคกล่าม 40.06 บันทึกผิด
4826 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลจตุรพกัตรพมิาน 0.00 ยังไม่บันทึก
4827 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลดงแดง 35.15 บันทึกถกู
4828 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลเมืองหงส์ 41.14 บันทึกผิด
4829 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลลิ นฟ้า 87.50 บันทึกผิด
4830 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลหนองผือ 35.67 บันทึกถกู
4831 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลหัวช้าง 247.43 บันทึกผิด
4832 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดงกลาง 29.06 บันทึกถกู
4833 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดู่น้อย 279.01 บันทึกผิด
4834 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.น  าใส 50.18 บันทึกผิด
4835 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ป่าสังข ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4836 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ศรีโคตร 25.48 บันทึกถกู
4837 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.อง่ีอง 29.17 บันทึกถกู
4838 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลจงัหาร 23.98 บันทึกถกู
4839 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลดงสิงห ์ 250.00 บันทึกผิด
4840 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลดินด า 369.00 บันทึกผิด
4841 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลผักแว่น 26.73 บันทึกถกู
4842 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.ปาฝา 30.44 บันทึกถกู
4843 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.ม่วงลาด 23.06 บันทึกถกู
4844 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.ยางใหญ่ 27.57 บันทึกถกู
4845 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.แสนชาติ 21.50 บันทึกถกู
4846 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ เทศบาลต าบลเชียงขวัญ 138.12 บันทึกผิด
4847 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.บ้านเขอืง 36.54 บันทึกถกู
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4848 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.พระเจ้า 30.89 บันทึกถกู
4849 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.พระธาตุ 30.32 บันทึกถกู
4850 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.พลับพลา 23.72 บันทึกถกู
4851 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.หมูม้น 31.77 บันทึกถกู
4852 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.ทุ่งเขาหลวง 28.65 บันทึกถกู
4853 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.เทอดไทย 50.32 บันทึกผิด
4854 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.บึงงาม 28.56 บันทึกถกู
4855 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.มะบ้า 33.97 บันทึกถกู
4856 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.เหล่า 27.78 บันทึกถกู
4857 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลธงธานี 35.92 บันทึกถกู
4858 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลนิเวศน์ 26.39 บันทึกถกู
4859 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลบา้นนิเวศน์ 2.10 บันทึกผิด
4860 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลมะอ ึ 25.78 บันทึกถกู
4861 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลอุ่มเม้า 31.95 บันทึกถกู
4862 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.เขวาทุ่ง 30.44 บันทึกถกู
4863 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.ธวัชบุรี 203.59 บันทึกผิด
4864 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.บึงนคร 33.19 บันทึกถกู
4865 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.ไพศาล 26.90 บันทึกถกู
4866 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.เมืองน้อย 26.84 บันทึกถกู
4867 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.ราชธานี 29.02 บันทึกถกู
4868 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.หนองไผ่ 32.80 บันทึกถกู
4869 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.หนองพอก 50,460,000.00 บันทึกผิด
4870 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ 30.63 บันทึกถกู
4871 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลปทุมรัตต์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4872 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโพนสูง 27.21 บันทึกถกู
4873 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.ขี เหล็ก 31.54 บันทึกถกู
4874 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล  า 27.17 บันทึกถกู
4875 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.โนนสง่า 32.53 บันทึกถกู
4876 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.บัวแดง 37.63 บันทึกถกู
4877 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว 37.73 บันทึกถกู
4878 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน 46.09 บันทึกผิด
4879 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร เทศบาลต าบลพนมไพร 33.92 บันทึกถกู
4880 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร เทศบาลต าบลโพธ์ิชัย 30.29 บันทึกถกู
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4881 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.กดุน  าใส 32.94 บันทึกถกู
4882 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.ค้อใหญ่ 31.19 บันทึกถกู
4883 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.ค าไฮ 24.44 บันทึกถกู
4884 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.โคกสว่าง 27.44 บันทึกถกู
4885 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.ชานุวรรณ 203.62 บันทึกผิด
4886 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.นานวล 32.77 บันทึกถกู
4887 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.พนมไพร 26.08 บันทึกถกู
4888 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.โพธ์ิใหญ่ 26.01 บันทึกถกู
4889 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.วารีสวัสด์ิ 26.87 บันทึกถกู
4890 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.สระแกว้ 26.10 บันทึกถกู
4891 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.แสนสุข 19.77 บันทึกถกู
4892 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.หนองทัพไทย 133.55 บันทึกผิด
4893 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลค าพองุ 27.28 บันทึกถกู
4894 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลชัยวารี 0.00 ยังไม่บันทึก
4895 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลเชียงใหม่ 31.39 บันทึกถกู
4896 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลอคัคะค า 27.49 บันทึกถกู
4897 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.ขามเปี้ย 0.00 ยังไม่บันทึก
4898 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.ดอนโอง 32.79 บันทึกถกู
4899 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.บัวค า 28.92 บันทึกถกู
4900 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.โพธ์ิศรี 201.19 บันทึกผิด
4901 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.สะอาด 31.16 บันทึกถกู
4902 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.หนองตาไก ้ 176.69 บันทึกผิด
4903 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย เทศบาลต าบลโพนทราย 33.30 บันทึกถกู
4904 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย เทศบาลต าบลสามขา 246.35 บันทึกผิด
4905 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย อบต.ท่าหาดยาว 161.39 บันทึกผิด
4906 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย อบต.ยางค า 25.24 บันทึกถกู
4907 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย อบต.ศรีสว่าง 152.35 บันทึกผิด
4908 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโคกกกม่วง 51,858,167.08 บันทึกผิด
4909 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโคกสูง 0.00 ยังไม่บันทึก
4910 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโนนชัยศรี 300.79 บันทึกผิด
4911 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง 26.56 บันทึกถกู
4912 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง 31.81 บันทึกถกู
4913 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลแวง 34.72 บันทึกถกู
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4914 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.ค านาดี 27.56 บันทึกถกู
4915 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.นาอดุม 308.61 บันทึกผิด
4916 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.พรมสวรรค์ 31.51 บันทึกถกู
4917 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.โพธ์ิศรีสว่าง 30.88 บันทึกถกู
4918 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.วังสามัคคี 96.31 บันทึกผิด
4919 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.สระนกแกว้ 29.18 บันทึกถกู
4920 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.สว่าง 23.81 บันทึกถกู
4921 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่ 32.86 บันทึกถกู
4922 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.อุม่เม่า 27.74 บันทึกถกู
4923 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลชมสะอาด 22.70 บันทึกถกู
4924 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลชุมพร 25.40 บันทึกถกู
4925 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลบุง่เลิศ 25.06 บันทึกถกู
4926 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลเมยวดี 23.35 บันทึกถกู
4927 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลต าบลโนนตาล 32.73 บันทึกถกู
4928 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลต าบลปอภาร 29.47 บันทึกถกู
4929 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลต าบลสีแกว้ 25.88 บันทึกถกู
4930 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 462.31 บันทึกผิด
4931 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบจ.ร้อยเอด็ 12.56 บันทึกถกู
4932 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.ขอนแกน่ 30.13 บันทึกถกู
4933 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.แคนใหญ่ 1,188.52 บันทึกผิด
4934 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.ดงลาน 28.97 บันทึกถกู
4935 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.นาโพธ์ิ 35.37 บันทึกถกู
4936 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.โนนรัง 38.90 บันทึกถกู
4937 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.เมืองทอง 28.75 บันทึกถกู
4938 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.รอบเมือง 32.75 บันทึกถกู
4939 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.สะอาดสมบูรณ์ 26.10 บันทึกถกู
4940 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.หนองแกว้ 166.63 บันทึกผิด
4941 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.หนองแวง 25.28 บันทึกถกู
4942 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.เหนือเมือง 32.10 บันทึกถกู
4943 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลกกกงุ 33.67 บันทึกถกู
4944 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลคูเมือง 100.00 บันทึกผิด
4945 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลเมืองสรวง 30.57 บันทึกถกู
4946 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลหนองหนิ 36.12 บันทึกถกู
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4947 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลบา้นบาก 30.88 บันทึกถกู
4948 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง 26.61 บันทึกถกู
4949 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ 29.36 บันทึกถกู
4950 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.โพธ์ิสัย 30.41 บันทึกถกู
4951 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.เมืองเปลือย 30.27 บันทึกถกู
4952 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก 23.12 บันทึกถกู
4953 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.หนองแวงควง 28.74 บันทึกถกู
4954 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.หนองใหญ่ 34.01 บันทึกถกู
4955 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลจ าปาขัน 30.43 บันทึกถกู
4956 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลดอกไม้ 29.04 บันทึกถกู
4957 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุ่งกลุา 29.21 บันทึกถกู
4958 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 32.96 บันทึกถกู
4959 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ 27.14 บันทึกถกู
4960 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลหนิกอง 26.80 บันทึกถกู
4961 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.ชา้งเผือก 0.00 ยังไม่บันทึก
4962 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.ทุ่งศรีเมือง 4.19 บันทึกผิด
4963 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่ 152.38 บันทึกผิด
4964 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.น  าค า 39,129,890.37 บันทึกผิด
4965 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.บ่อพนัขนั 232.44 บันทึกผิด
4966 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุ่ง 30.27 บันทึกถกู
4967 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.สระคู 25.97 บันทึกถกู
4968 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.ห้วยหินลาด 24.70 บันทึกถกู
4969 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.หัวชา้ง 36.03 บันทึกถกู
4970 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.หัวโทน 26.40 บันทึกถกู
4971 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลเกาะแกว้ 23.74 บันทึกถกู
4972 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลขวาว 372.42 บันทึกผิด
4973 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลท่าม่วง 25.48 บันทึกถกู
4974 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลนาแซง 31.68 บันทึกถกู
4975 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลนาเมือง 21.93 บันทึกถกู
4976 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลพรสวรรค์ 78,178,639.24 บันทึกผิด
4977 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลเมืองไพร 34.99 บันทึกถกู
4978 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลวังหลวง 28.65 บันทึกถกู
4979 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลเสลภูมิ 28.50 บันทึกถกู
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4980 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลหนองหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
4981 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.นางาม 19.13 บันทึกถกู
4982 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.นาเลิง 437.26 บันทึกผิด
4983 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.บึงเกลือ 29.66 บันทึกถกู
4984 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.โพธ์ิทอง 13.48 บันทึกถกู
4985 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.ภูเงิน 0.00 ยังไม่บันทึก
4986 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย 0.00 ยังไม่บันทึก
4987 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.เหล่าน้อย 27.74 บันทึกถกู
4988 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก เทศบาลต าบลท่าสีดา 28.19 บันทึกถกู
4989 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก เทศบาลต าบลหนองพอก 0.00 ยังไม่บันทึก
4990 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.กกโพธ์ิ 33.77 บันทึกถกู
4991 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.โคกสว่าง 0.00 ยังไม่บันทึก
4992 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.บึงงาม 20.59 บันทึกถกู
4993 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.ผาน  าย้อย 23.00 บันทึกถกู
4994 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.ภูเขาทอง 26.87 บันทึกถกู
4995 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.รอบเมือง 159.16 บันทึกผิด
4996 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.หนองขุน่ใหญ่ 30.95 บันทึกถกู
4997 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.หนองพอก 26.95 บันทึกถกู
4998 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี 25.23 บันทึกถกู
4999 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.ดูกอึง่ 25.42 บันทึกถกู
5000 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์ 23.14 บันทึกถกู
5001 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.สาวแห 26.73 บันทึกถกู
5002 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ เทศบาลต าบลโพนเมือง 22.81 บันทึกถกู
5003 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ เทศบาลต าบลอาจสามารถ 179.61 บันทึกผิด
5004 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.ขี เหล็ก 32.21 บันทึกถกู
5005 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.บ้านแจ้ง 31.10 บันทึกถกู
5006 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.บ้านดู่ 30.48 บันทึกถกู
5007 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หนองขาม 22.62 บันทึกถกู
5008 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หนองบัว 275.85 บันทึกผิด
5009 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถ่าน 24.79 บันทึกถกู
5010 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หน่อม 27.10 บันทึกถกู
5011 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.โหรา 24.70 บันทึกถกู
5012 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.อาจสามารถ 20.09 บันทึกถกู
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5013 ระนอง อ.กระบุรี เทศบาลต าบลจ.ป.ร. 16.20 บันทึกถกู
5014 ระนอง อ.กระบุรี เทศบาลต าบลน  าจดื 24.48 บันทึกถกู
5015 ระนอง อ.กระบุรี อบต.น  าจืด 27.24 บันทึกถกู
5016 ระนอง อ.กระบุรี อบต.น  าจืดน้อย 24.47 บันทึกถกู
5017 ระนอง อ.กระบุรี อบต.บางใหญ่ 28.73 บันทึกถกู
5018 ระนอง อ.กระบุรี อบต.ปากจั่น 23.57 บันทึกถกู
5019 ระนอง อ.กระบุรี อบต.มะมุ 21.56 บันทึกถกู
5020 ระนอง อ.กระบุรี อบต.ล าเลียง 21.51 บันทึกถกู
5021 ระนอง อ.กะเปอร์ เทศบาลต าบลกะเปอร์ 33.50 บันทึกถกู
5022 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.กะเปอร์ 26.23 บันทึกถกู
5023 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.บางหิน 26.97 บันทึกถกู
5024 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.บ้านนา 29.05 บันทึกถกู
5025 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.ม่วงกลวง 25.81 บันทึกถกู
5026 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลบางนอน 200.42 บันทึกผิด
5027 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  า 105.60 บันทึกผิด
5028 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  าท่าเรือ 2,012.46 บันทึกผิด
5029 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลราชกรูด 29.20 บันทึกถกู
5030 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลหงาว 33.58 บันทึกถกู
5031 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลเมืองบางริ น 26.88 บันทึกถกู
5032 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลเมืองระนอง 22.49 บันทึกถกู
5033 ระนอง อ.เมืองระนอง อบจ.ระนอง 24.17 บันทึกถกู
5034 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.เกาะพยาม 353.73 บันทึกผิด
5035 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.ทรายแดง 183.72 บันทึกผิด
5036 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.หงาว 265.56 บันทึกผิด
5037 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.หาดส้มแป้น 190.69 บันทึกผิด
5038 ระนอง อ.ละอุน่ เทศบาลต าบลละอุน่ 205.10 บันทึกผิด
5039 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.บางแกว้ 24.96 บันทึกถกู
5040 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.บางพระเหนือ 351.38 บันทึกผิด
5041 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.ละอุน่เหนือ 244.89 บันทึกผิด
5042 ระนอง อ.สุขส าราญ เทศบาลต าบลก าพวน 76.90 บันทึกผิด
5043 ระนอง อ.สุขส าราญ อบต.นาคา 340.32 บันทึกผิด
5044 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลกองดิน 33.88 บันทึกถกู
5045 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลทุง่ควายกนิ 36.46 บันทึกถกู
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5046 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลเนินฆอ้ 29.09 บันทึกถกู
5047 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลบา้นนา 31.48 บันทึกถกู
5048 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลปากน  าประแส 30.55 บันทึกถกู
5049 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 27.22 บันทึกถกู
5050 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลสองสลึง 21.41 บันทึกถกู
5051 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลสุนทรภู่ 26.84 บันทึกถกู
5052 ระยอง อ.แกลง อบต.กระแสบน 26.21 บันทึกถกู
5053 ระยอง อ.แกลง อบต.กองดิน 27.17 บันทึกถกู
5054 ระยอง อ.แกลง อบต.คลองปูน 234.65 บันทึกผิด
5055 ระยอง อ.แกลง อบต.ชากโดน 28.46 บันทึกถกู
5056 ระยอง อ.แกลง อบต.ทางเกวียน 378.31 บันทึกผิด
5057 ระยอง อ.แกลง อบต.ทุ่งควายกนิ 25.78 บันทึกถกู
5058 ระยอง อ.แกลง อบต.พงัราด 25.53 บันทึกถกู
5059 ระยอง อ.แกลง อบต.วังหว้า 17.84 บันทึกถกู
5060 ระยอง อ.แกลง อบต.ห้วยยาง 29.99 บันทึกถกู
5061 ระยอง อ.เขาชะเมา เทศบาลต าบลช าฆ้อ 169.53 บันทึกผิด
5062 ระยอง อ.เขาชะเมา อบต.เขาชะเมา 26.19 บันทึกถกู
5063 ระยอง อ.เขาชะเมา อบต.เขาน้อย 29.34 บันทึกถกู
5064 ระยอง อ.เขาชะเมา อบต.น  าเป็น 160.76 บันทึกผิด
5065 ระยอง อ.นิคมพฒันา เทศบาลต าบลมะขามคู่ 26.83 บันทึกถกู
5066 ระยอง อ.นิคมพฒันา เทศบาลต าบลมาบขา่ 26.24 บันทึกถกู
5067 ระยอง อ.นิคมพฒันา เทศบาลต าบลมาบข่าพฒันา 29.36 บันทึกถกู
5068 ระยอง อ.นิคมพฒันา อบต.นิคมพฒันา 20.75 บันทึกถกู
5069 ระยอง อ.นิคมพฒันา อบต.พนานิคม 23.82 บันทึกถกู
5070 ระยอง อ.บ้านค่าย เทศบาลต าบลชากบก 20.55 บันทึกถกู
5071 ระยอง อ.บ้านค่าย เทศบาลต าบลบ้านค่าย 30.22 บันทึกถกู
5072 ระยอง อ.บ้านค่าย เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา 25.12 บันทึกถกู
5073 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.ตาขนั 24.16 บันทึกถกู
5074 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.บางบุตร 216.17 บันทึกผิด
5075 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.หนองตะพาน 29.70 บันทึกถกู
5076 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.หนองบัว 0.00 ยังไม่บันทึก
5077 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.หนองละลอก 25.34 บันทึกถกู
5078 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลต าบลบา้นฉาง 247.07 บันทึกผิด
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5079 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลต าบลพลา 29.24 บันทึกถกู
5080 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลต าบลส านักท้อน 33.15 บันทึกถกู
5081 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลเมืองบา้นฉาง 175.40 บันทึกผิด
5082 ระยอง อ.บ้านฉาง อบต.ส านักท้อน 29.59 บันทึกถกู
5083 ระยอง อ.ปลวกแดง เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา 32.73 บันทึกถกู
5084 ระยอง อ.ปลวกแดง เทศบาลต าบลปลวกแดง 258.26 บันทึกผิด
5085 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.ตาสิทธ์ิ 14.20 บันทึกถกู
5086 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง 22.72 บันทึกถกู
5087 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.มาบยางพร 19.66 บันทึกถกู
5088 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.แม่น  าคู้ 20.60 บันทึกถกู
5089 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.ละหาร 338.18 บันทึกผิด
5090 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.หนองไร่ 465.12 บันทึกผิด
5091 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลแกลง-กะเฉด 32.95 บันทึกถกู
5092 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลเชิงเนิน 250.00 บันทึกผิด
5093 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลทับมา 29.33 บันทึกถกู
5094 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลน  าคอก 211.62 บันทึกผิด
5095 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลเนินพระ 323.25 บันทึกผิด
5096 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลบ้านเพ 25.93 บันทึกถกู
5097 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง 23.13 บันทึกถกู
5098 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพดุ 18.26 บันทึกถกู
5099 ระยอง อ.เมืองระยอง อบจ.ระยอง 10.36 บันทึกถกู
5100 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.กะเฉด 0.00 ยังไม่บันทึก
5101 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.แกลง 27.42 บันทึกถกู
5102 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.ตะพง 23.60 บันทึกถกู
5103 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.นาตาขวัญ 229.23 บันทึกผิด
5104 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.บ้านแลง 24.96 บันทึกถกู
5105 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.เพ 27.64 บันทึกถกู
5106 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.ส านักทอง 293.49 บันทึกผิด
5107 ระยอง อ.วังจันทร์ เทศบาลต าบลชุมแสง 3.03 บันทึกผิด
5108 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.ชมุแสง 23.44 บันทึกถกู
5109 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.ป่ายุบใน 26.85 บันทึกถกู
5110 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.พลงตาเอีย่ม 26.21 บันทึกถกู
5111 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.วังจันทร์ 25.09 บันทึกถกู
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5112 ราชบุรี อ.จอมบึง เทศบาลต าบลจอมบงึ 0.00 ยังไม่บันทึก
5113 ราชบุรี อ.จอมบึง เทศบาลต าบลด่านทบัตะโก 286.90 บันทึกผิด
5114 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.แกม้อน้ 8.20 บันทึกผิด
5115 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.จอมบึง 273.18 บันทึกผิด
5116 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ด่านทับตะโก 0.00 ยังไม่บันทึก
5117 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.เบิกไพร 188.10 บันทึกผิด
5118 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ปากชอ่ง 204.17 บันทึกผิด
5119 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.รางบัว 186.66 บันทึกผิด
5120 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก 96.92 บันทึกผิด
5121 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลบัวงาม 26.03 บันทึกถกู
5122 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลบ้านไร่ 157,424,477.41 บันทึกผิด
5123 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลประสาทสิทธ์ิ 27.66 บันทึกถกู
5124 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ 100.00 บันทึกผิด
5125 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ขนุพทิักษ ์ 233.73 บันทึกผิด
5126 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ดอนกรวย 191.66 บันทึกผิด
5127 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ดอนคลัง 238.62 บันทึกผิด
5128 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ดอนไผ่ 23.68 บันทึกถกู
5129 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ตาหลวง 25.61 บันทึกถกู
5130 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ท่านัด 20.99 บันทึกถกู
5131 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.แพงพวย 24.46 บันทึกถกู
5132 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ส่ีหมืน่ 27.77 บันทึกถกู
5133 ราชบุรี อ.บางแพ เทศบาลต าบลบางแพ 27.11 บันทึกถกู
5134 ราชบุรี อ.บางแพ เทศบาลต าบลโพหกั 22.33 บันทึกถกู
5135 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.ดอนคา 279.12 บันทึกผิด
5136 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.ดอนใหญ่ 227.84 บันทึกผิด
5137 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.วัดแกว้ 21.89 บันทึกถกู
5138 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.หัวโพ 379.70 บันทึกผิด
5139 ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.บ้านคา 33.63 บันทึกถกู
5140 ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.บ้านบึง 181.07 บันทึกผิด
5141 ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.หนองพันจนัทร์ 278.00 บันทึกผิด
5142 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกระจบั 0.00 ยังไม่บันทึก
5143 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกรับใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5144 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลเบิกไพร 203.22 บันทึกผิด
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5145 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลหว้ยกระบอก 35.12 บันทึกถกู
5146 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา 242.43 บันทึกผิด
5147 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลเมืองบา้นโปง่ 21.14 บันทึกถกู
5148 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.เขาขลุง 22.04 บันทึกถกู
5149 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.คุ้งพยอม 0.00 ยังไม่บันทึก
5150 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ดอนกระเบื อง 31.90 บันทึกถกู
5151 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.นครชมุน์ 25.23 บันทึกถกู
5152 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.บ้านม่วง 2.19 บันทึกผิด
5153 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ปากแรต 0.00 ยังไม่บันทึก
5154 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ลาดบัวขาว 20.53 บันทึกถกู
5155 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.สวนกล้วย 0.00 ยังไม่บันทึก
5156 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองกบ 23.54 บันทึกถกู
5157 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองปลาหมอ 215.36 บันทึกผิด
5158 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองออ้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5159 ราชบุรี อ.ปากท่อ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 21.35 บันทึกถกู
5160 ราชบุรี อ.ปากท่อ เทศบาลต าบลปากทอ่ 23.83 บันทึกถกู
5161 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ดอนทราย 0.00 ยังไม่บันทึก
5162 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.บ่อกระดาน 0.00 ยังไม่บันทึก
5163 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ปากท่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
5164 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ป่าไก ่ 231.46 บันทึกผิด
5165 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ยางหัก 0.00 ยังไม่บันทึก
5166 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.วังมะนาว 0.00 ยังไม่บันทึก
5167 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.วัดยางงาม 165.45 บันทึกผิด
5168 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.หนองกระทุ่ม 94.73 บันทึกผิด
5169 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ห้วยยางโทน 44,398,376.85 บันทึกผิด
5170 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.อา่งหิน 283.61 บันทึกผิด
5171 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลเขาขวาง 32.98 บันทึกถกู
5172 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลคลองตาคต 117.97 บันทึกผิด
5173 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลเจด็เสมียน 0.00 ยังไม่บันทึก
5174 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลดอนทราย 105,779,494.38 บันทึกผิด
5175 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 0.00 ยังไม่บันทึก
5176 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลบ้านเลือก 208.86 บันทึกผิด
5177 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลบา้นสิงห ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
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5178 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลหนองโพ 0.00 ยังไม่บันทึก
5179 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม 307.62 บันทึกผิด
5180 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม 19.39 บันทึกถกู
5181 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.คลองขอ่ย 250.00 บันทึกผิด
5182 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ช าแระ 26.89 บันทึกถกู
5183 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ดอนกระเบื อง 199.83 บันทึกผิด
5184 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เตาปูน 217.23 บันทึกผิด
5185 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ท่าชมุพล 199.88 บันทึกผิด
5186 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ธรรมเสน 168.52 บันทึกผิด
5187 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.บางโตนด 28.08 บันทึกถกู
5188 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.สร้อยฟา้ 229.53 บันทึกผิด
5189 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.หนองกวาง 298.58 บันทึกผิด
5190 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.หนองโพ 27.50 บันทึกถกู
5191 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลเขางู 23.64 บันทึกถกู
5192 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลหลักเมือง 206,896,551.72 บันทึกผิด
5193 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลหลุมดิน 148.98 บันทึกผิด
5194 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลห้วยชินสีห์ 363.25 บันทึกผิด
5195 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี 0.00 ยังไม่บันทึก
5196 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบจ.ราชบุรี 729.66 บันทึกผิด
5197 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.เกาะพลับพลา 18.59 บันทึกถกู
5198 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.เขาแร้ง 483.45 บันทึกผิด
5199 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คุ้งกระถนิ 195.61 บันทึกผิด
5200 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คุ้งน  าวน 0.00 ยังไม่บันทึก
5201 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คูบัว 21.85 บันทึกถกู
5202 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.เจดีย์หัก 265.65 บันทึกผิด
5203 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ดอนตะโก 434.23 บันทึกผิด
5204 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ดอนแร่ 304.84 บันทึกผิด
5205 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ท่าราบ 241.27 บันทึกผิด
5206 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.น  าพ ุ 159.09 บันทึกผิด
5207 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.บางป่า 18.24 บันทึกถกู
5208 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.บ้านไร่ 265.68 บันทึกผิด
5209 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.พกิลุทอง 49,104,563.84 บันทึกผิด
5210 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.สามเรือน 95.85 บันทึกผิด
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5211 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.หนองกลางนา 396.51 บันทึกผิด
5212 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ห้วยไผ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5213 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.หินกอง 254.05 บันทึกผิด
5214 ราชบุรี อ.วัดเพลง เทศบาลต าบลวัดเพลง 210.53 บันทึกผิด
5215 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.เกาะศาลพระ 262.74 บันทึกผิด
5216 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.จอมประทัด 0.00 ยังไม่บันทึก
5217 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.วัดเพลง 51,541,108.99 บันทึกผิด
5218 ราชบุรี อ.สวนผึ ง เทศบาลต าบลบ้านชัฎป่าหวาย 33.93 บันทึกถกู
5219 ราชบุรี อ.สวนผึ ง เทศบาลต าบลสวนผึ ง 328.90 บันทึกผิด
5220 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.ตะนาวศรี 262.11 บันทึกผิด
5221 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.ท่าเคย 0.00 ยังไม่บันทึก
5222 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.ป่าหวาย 91.90 บันทึกผิด
5223 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.สวนผึ ง 51.19 บันทึกผิด
5224 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ 0.00 ยังไม่บันทึก
5225 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.โคกแสมสาร 193.45 บันทึกผิด
5226 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.ยางราก 196.15 บันทึกผิด
5227 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.วังทอง 32.01 บันทึกถกู
5228 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.หนองมะค่า 256.33 บันทึกผิด
5229 ลพบุรี อ.โคกส าโรง เทศบาลต าบลโคกส าโรง 34.33 บันทึกถกู
5230 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.เกาะแกว้ 22.95 บันทึกถกู
5231 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.คลองเกตุ 121.97 บันทึกผิด
5232 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.โคกส าโรง 190.71 บันทึกผิด
5233 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.ดงมะรุม 28.71 บันทึกถกู
5234 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.ถลุงเหล็ก 242.08 บันทึกผิด
5235 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.เพนียด 22.94 บันทึกถกู
5236 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.วังขอนขว้าง 28.98 บันทึกถกู
5237 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.วังจั่น 184.39 บันทึกผิด
5238 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.วังเพลิง 200.32 บันทึกผิด
5239 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.สะแกราบ 258.95 บันทึกผิด
5240 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.หนองแขม 250.00 บันทึกผิด
5241 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.หลุมขา้ว 588.72 บันทึกผิด
5242 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.ห้วยโป่ง 525.59 บันทึกผิด
5243 ลพบุรี อ.ชยับาดาล เทศบาลต าบลล านารายณ์ 213.29 บันทึกผิด
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5244 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.เกาะรัง 250.00 บันทึกผิด
5245 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.เขาแหลม 194.65 บันทึกผิด
5246 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ชยันารายณ์ 23.37 บันทึกถกู
5247 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ชยับาดาล 548.07 บันทึกผิด
5248 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ซับตะเคียน 250.00 บันทึกผิด
5249 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ท่าดินด า 58,140,524.49 บันทึกผิด
5250 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ท่ามะนาว 204.38 บันทึกผิด
5251 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.นาโสม 182.26 บันทึกผิด
5252 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.นิคมล านารายณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5253 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.บัวชมุ 204.53 บันทึกผิด
5254 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.บ้านใหม่สามัคคี 271.58 บันทึกผิด
5255 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ม่วงค่อม 48.51 บันทึกผิด
5256 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ล านารายณ์ 290.28 บันทึกผิด
5257 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ศิลาทิพย์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5258 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.หนองยายโต๊ะ 128.41 บันทึกผิด
5259 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ห้วยหิน 215.69 บันทึกผิด
5260 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลโคกสลุด 171.07 บันทึกผิด
5261 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลท่าโขลง 30.91 บันทึกถกู
5262 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลท่าวุ้ง 34.42 บันทึกถกู
5263 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลบางงา 25.35 บันทึกถกู
5264 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลโพตลาดแกว้ 22.99 บันทึกถกู
5265 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน 22.51 บันทึกถกู
5266 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.ท่าวุ้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
5267 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.บางคู้ 190.51 บันทึกผิด
5268 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.บางล่ี 23.16 บันทึกถกู
5269 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.บ้านเบิก 179.05 บันทึกผิด
5270 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.มุจลินท์ 22.09 บันทึกถกู
5271 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.หัวส าโรง 175.19 บันทึกผิด
5272 ลพบุรี อ.ท่าหลวง เทศบาลต าบลบา้นทา่หลวง 223.16 บันทึกผิด
5273 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.แกง่ผักกดู 403.42 บันทึกผิด
5274 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.ซับจ าปา 417.84 บันทึกผิด
5275 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.ท่าหลวง 28.05 บันทึกถกู
5276 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หนองผักแว่น 135.10 บันทึกผิด
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5277 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หัวล า 26.01 บันทึกถกู
5278 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 238.61 บันทึกผิด
5279 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.ชอนม่วง 221.76 บันทึกผิด
5280 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.เชยีงงา 28.75 บันทึกถกู
5281 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.ดอนดึง 25.65 บันทึกถกู
5282 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บางกะพี ดงพลับ 294.75 บันทึกผิด
5283 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บางขาม 24.03 บันทึกถกู
5284 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บางพึ่ง 24.55 บันทึกถกู
5285 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บ้านกล้วย 216.30 บันทึกผิด
5286 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บ้านช ี 23.89 บันทึกถกู
5287 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บ้านทราย 38.19 บันทึกถกู
5288 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.ไผ่ใหญ่ 20,968,396.73 บันทึกผิด
5289 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.พคุา 25.61 บันทึกถกู
5290 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.โพนทอง 24.81 บันทึกถกู
5291 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.มหาสอน 26.77 บันทึกถกู
5292 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.สนามแจง 24.02 บันทึกถกู
5293 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.สายห้วยแกว้ 31.55 บันทึกถกู
5294 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองกระเบียน 201.78 บันทึกผิด
5295 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองเต่า 20.01 บันทึกถกู
5296 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองทรายขาว 210.13 บันทึกผิด
5297 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองเมือง 448.54 บันทึกผิด
5298 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หินปัก 214.26 บันทึกผิด
5299 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลแก่งเสือเต้น 31.39 บันทึกถกู
5300 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลเขาพระยาเดินธง 0.00 ยังไม่บันทึก
5301 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลดีลัง 174.59 บันทึกผิด
5302 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลพฒันานิคม 50.27 บันทึกผิด
5303 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.โคกสลุง 2,422.73 บันทึกผิด
5304 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.ชอ่งสาริกา 207.22 บันทึกผิด
5305 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.ชอนน้อย 20.33 บันทึกถกู
5306 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.น  าสุด 0.00 ยังไม่บันทึก
5307 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.มะนาวหวาน 308.04 บันทึกผิด
5308 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.หนองบัว 317.51 บันทึกผิด
5309 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.ห้วยขนุราม 26.29 บันทึกถกู
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5310 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลกกโก 0.00 ยังไม่บันทึก
5311 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลเขาพระงาม 23.50 บันทึกถกู
5312 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลโคกตูม 329.14 บันทึกผิด
5313 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลถนนใหญ่ 22.85 บันทึกถกู
5314 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลทา่ศาลา 278.01 บันทึกผิด
5315 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลป่าตาล 168.94 บันทึกผิด
5316 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด 173.46 บันทึกผิด
5317 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 433.01 บันทึกผิด
5318 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบจ.ลพบุรี 16.42 บันทึกถกู
5319 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โกง่ธนู 215.41 บันทึกผิด
5320 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โคกกระเทียม 175.50 บันทึกผิด
5321 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โคกล าพาน 23.16 บันทึกถกู
5322 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.งิ วราย 199.47 บันทึกผิด
5323 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ดอนโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
5324 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ตะลุง 0.00 ยังไม่บันทึก
5325 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ทะเลชบุศร 104.88 บันทึกผิด
5326 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ท่าแค 171.13 บันทึกผิด
5327 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ท้ายตลาด 27.78 บันทึกถกู
5328 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.บางขนัหมาก 23.12 บันทึกถกู
5329 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.บ้านขอ่ย 139.58 บันทึกผิด
5330 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.พรหมมาสตร์ 17.06 บันทึกถกู
5331 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โพธ์ิเกา้ต้น 243.91 บันทึกผิด
5332 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โพธ์ิตรุ 0.00 ยังไม่บันทึก
5333 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.กดุตาเพชร 0.00 ยังไม่บันทึก
5334 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.เขาน้อย 19.47 บันทึกถกู
5335 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.เขารวก 373.63 บันทึกผิด
5336 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.ซับสมบูรณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5337 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.ล าสนธิ 524.49 บันทึกผิด
5338 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.หนองรี 153.51 บันทึกผิด
5339 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ เทศบาลต าบลสระโบสถ์ 28.12 บันทึกถกู
5340 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ อบต.ทุ่งท่าชา้ง 583.33 บันทึกผิด
5341 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ อบต.นิยมชยั 18.32 บันทึกถกู
5342 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ อบต.มหาโพธ์ิ 66,215,229.89 บันทึกผิด
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5343 ลพบุรี อ.หนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง 184.46 บันทึกผิด
5344 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ 235.03 บันทึกผิด
5345 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ชอนสารเดช 71.97 บันทึกผิด
5346 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ดงดินแดง 285.30 บันทึกผิด
5347 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.บ่อทอง 21.41 บันทึกถกู
5348 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ยางโทน 344.60 บันทึกผิด
5349 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.หนองม่วง 34.30 บันทึกถกู
5350 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคา 28.45 บันทึกถกู
5351 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาว 415.57 บันทึกผิด
5352 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลท่าผา 21.13 บันทึกถกู
5353 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลนาแกว้ 470.83 บันทึกผิด
5354 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลล าปางหลวง 382.66 บันทึกผิด
5355 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลวังพร้าว 295.29 บันทึกผิด
5356 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลศาลา 23.69 บันทึกถกู
5357 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลไหล่หนิ 20.31 บันทึกถกู
5358 ล าปาง อ.เกาะคา อบจ.ล าปาง 14.73 บันทึกถกู
5359 ล าปาง อ.เกาะคา อบต.นาแส่ง 282.50 บันทึกผิด
5360 ล าปาง อ.เกาะคา อบต.ใหม่พฒันา 46.83 บันทึกผิด
5361 ล าปาง อ.งาว เทศบาลต าบลหลวงใต้ 359.97 บันทึกผิด
5362 ล าปาง อ.งาว เทศบาลต าบลหลวงเหนือ 194.82 บันทึกผิด
5363 ล าปาง อ.งาว อบต.นาแก 24.66 บันทึกถกู
5364 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านโป่ง 250.07 บันทึกผิด
5365 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านร้อง 156.00 บันทึกผิด
5366 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านหวด 204.54 บันทึกผิด
5367 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านแหง 224.21 บันทึกผิด
5368 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านออ้น 49.79 บันทึกผิด
5369 ล าปาง อ.งาว อบต.ปงเตา 171.35 บันทึกผิด
5370 ล าปาง อ.งาว อบต.แม่ตีบ 0.00 ยังไม่บันทึก
5371 ล าปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลต าบลแจห้่ม 26.19 บันทึกถกู
5372 ล าปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลต าบลทุ่งผึ ง 25.79 บันทึกถกู
5373 ล าปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลต าบลบา้นสา 21.96 บันทึกถกู
5374 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.แจ้ห่ม 171.86 บันทึกผิด
5375 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.ปงดอน 398.40 บันทึกผิด
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5376 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.เมืองมาย 202.07 บันทึกผิด
5377 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.แม่สุก 206.39 บันทึกผิด
5378 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.วิเชตนคร 22.06 บันทึกถกู
5379 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลต าบลเถินบุรี 211.17 บันทึกผิด
5380 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลต าบลแม่มอก 0.00 ยังไม่บันทึก
5381 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลต าบลเวียงมอก 246.67 บันทึกผิด
5382 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลเมืองล้อมแรด 27.09 บันทึกถกู
5383 ล าปาง อ.เถนิ อบต.นาโป่ง 71,649,883.81 บันทึกผิด
5384 ล าปาง อ.เถนิ อบต.แม่ถอด 142.33 บันทึกผิด
5385 ล าปาง อ.เถนิ อบต.แม่ปะ 163.65 บันทึกผิด
5386 ล าปาง อ.เถนิ อบต.แม่วะ 166.14 บันทึกผิด
5387 ล าปาง อ.เมืองปาน เทศบาลต าบลเมืองปาน 23.48 บันทึกถกู
5388 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.แจ้ซ้อน 20.07 บันทึกถกู
5389 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.ทุ่งกว๋าว 211.67 บันทึกผิด
5390 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.บ้านขอ 154.94 บันทึกผิด
5391 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.หัวเมือง 199.85 บันทึกผิด
5392 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลต าบลต้นธงชัย 20.39 บันทึกถกู
5393 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลต าบลบอ่แฮ้ว 222.13 บันทึกผิด
5394 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง 22.67 บันทึกถกู
5395 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 222.24 บันทึกผิด
5396 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลเมืองพชิยั 211.22 บันทึกผิด
5397 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.ทุ่งฝาย 176.15 บันทึกผิด
5398 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.นิคมพฒันา 22.74 บันทึกถกู
5399 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ่อแฮ้ว 23.94 บันทึกถกู
5400 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านค่า 24.72 บันทึกถกู
5401 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านเป้า 218.74 บันทึกผิด
5402 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านแลง 24.29 บันทึกถกู
5403 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านเสด็จ 0.00 ยังไม่บันทึก
5404 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านเอื อม 17.32 บันทึกถกู
5405 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บญุนาคพฒันา 171.62 บันทึกผิด
5406 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.พชิยั 35.00 บันทึกถกู
5407 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลนาครัว 195.74 บันทึกผิด
5408 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลน  าโจ้ 158.94 บันทึกผิด
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5409 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลปา่ตันนาครัว 25.06 บันทึกถกู
5410 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลแม่ทะ 21.56 บันทึกถกู
5411 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลสิริราช 107.34 บันทึกผิด
5412 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.ดอนไฟ 17.67 บันทึกถกู
5413 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.บ้านกิว่ 209.56 บันทึกผิด
5414 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.บ้านบอม 223.02 บันทึกผิด
5415 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.วังเงิน 45,698,091.16 บันทึกผิด
5416 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.หัวเสือ 185.57 บันทึกผิด
5417 ล าปาง อ.แม่พริก เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 0.00 ยังไม่บันทึก
5418 ล าปาง อ.แม่พริก เทศบาลต าบลแม่ปุ 28.67 บันทึกถกู
5419 ล าปาง อ.แม่พริก เทศบาลต าบลแม่พริก 36.51 บันทึกถกู
5420 ล าปาง อ.แม่พริก อบต.แม่พริก 171.41 บันทึกผิด
5421 ล าปาง อ.แม่เมาะ เทศบาลต าบลแม่เมาะ 20.31 บันทึกถกู
5422 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.จางเหนือ 0.00 ยังไม่บันทึก
5423 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.นาสัก 0.00 ยังไม่บันทึก
5424 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.บ้านดง 22.53 บันทึกถกู
5425 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.สบป้าด 136.22 บันทึกผิด
5426 ล าปาง อ.วังเหนือ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 31.28 บันทึกถกู
5427 ล าปาง อ.วังเหนือ เทศบาลต าบลวังเหนือ 52,909,452.17 บันทึกผิด
5428 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.ทุ่งฮั ว 158.83 บันทึกผิด
5429 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ 120,812,740.25 บันทึกผิด
5430 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังแกว้ 144.29 บันทึกผิด
5431 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังซ้าย 319.38 บันทึกผิด
5432 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังใต้ 360.50 บันทึกผิด
5433 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังทรายค า 17.90 บันทึกถกู
5434 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังทอง 323.49 บันทึกผิด
5435 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังเหนือ 30.50 บันทึกถกู
5436 ล าปาง อ.สบปราบ เทศบาลต าบลสบปราบ 28.00 บันทึกถกู
5437 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.นายาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5438 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.แม่กวัะ 202.94 บันทึกผิด
5439 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.สบปราบ 202.14 บันทึกผิด
5440 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.สมัย 19.74 บันทึกถกู
5441 ล าปาง อ.เสริมงาม เทศบาลต าบลทุง่งาม 42,577,030.81 บันทึกผิด
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5442 ล าปาง อ.เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม 339.62 บันทึกผิด
5443 ล าปาง อ.เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมซ้าย 19.44 บันทึกถกู
5444 ล าปาง อ.เสริมงาม อบต.เสริมกลาง 189.72 บันทึกผิด
5445 ล าปาง อ.เสริมงาม อบต.เสริมขวา 194.97 บันทึกผิด
5446 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลปงยางคก 435.86 บันทึกผิด
5447 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลเมืองยาว 22.57 บันทึกถกู
5448 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลหา้งฉัตร 29.10 บันทึกถกู
5449 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล 208.59 บันทึกผิด
5450 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.แม่ลัน 407.24 บันทึกผิด
5451 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.วอแกว้ 29,535,132.82 บันทึกผิด
5452 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.เวียงตาล 183.95 บันทึกผิด
5453 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.หนองหล่ม 97.18 บันทึกผิด
5454 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง เทศบาลต าบลทุง่หวัช้าง 25.88 บันทึกถกู
5455 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง อบต.ตะเคียนปม 170.01 บันทึกผิด
5456 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง อบต.ทุ่งหัวชา้ง 27.64 บันทึกถกู
5457 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง อบต.บ้านปวง 17.76 บันทึกถกู
5458 ล าพนู อ.บ้านธิ เทศบาลต าบลบา้นธิ 429.51 บันทึกผิด
5459 ล าพนู อ.บ้านธิ อบต.ห้วยยาบ 18.60 บันทึกถกู
5460 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลบา้นโฮ่ง 130.65 บันทึกผิด
5461 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลศรีเตี ย 25.19 บันทึกถกู
5462 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.ป่าพลู 18.86 บันทึกถกู
5463 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.เวียงกานต์ 24.68 บันทึกถกู
5464 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.หนองปลาสะวาย 202.13 บันทึกผิด
5465 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.เหล่ายาว 0.00 ยังไม่บันทึก
5466 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง 204.05 บันทึกผิด
5467 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลม่วงน้อย 353.04 บันทึกผิด
5468 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลมะกอก 155.43 บันทึกผิด
5469 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลแม่แรง 23.11 บันทึกถกู
5470 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.ท่าตุ้ม 14.31 บันทึกถกู
5471 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.นครเจดีย์ 23.53 บันทึกถกู
5472 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.น  าดิบ 531.76 บันทึกผิด
5473 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.บ้านเรือน 0.00 ยังไม่บันทึก
5474 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลต้นธง 22.82 บันทึกถกู
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5475 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลท่าเชียงทอง 21.33 บันทึกถกู
5476 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลบ้านกลาง 27.77 บันทึกถกู
5477 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลบา้นแปน้ 185.71 บันทึกผิด
5478 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลประตูป่า 0.00 ยังไม่บันทึก
5479 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลป่าสัก 301.58 บันทึกผิด
5480 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ 2,763.52 บันทึกผิด
5481 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลริมปิง 287.46 บันทึกผิด
5482 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลเวียงยอง 364.89 บันทึกผิด
5483 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลศรีบวับาน 18.66 บันทึกถกู
5484 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลหนองช้างคืน 19.12 บันทึกถกู
5485 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลเหมืองง่า 314.82 บันทึกผิด
5486 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลเหมืองจี  17.00 บันทึกถกู
5487 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลอโุมงค์ 212.09 บันทึกผิด
5488 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลเมืองล าพนู 18.72 บันทึกถกู
5489 ล าพนู อ.เมืองล าพนู อบจ.ล าพนู 390.65 บันทึกผิด
5490 ล าพนู อ.เมืองล าพนู อบต.หนองหนาม 0.00 ยังไม่บันทึก
5491 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศ 25.31 บันทึกถกู
5492 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศเหนือ 30.00 บันทึกถกู
5493 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาขุมเงิน 21.75 บันทึกถกู
5494 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาทุง่หลวง 26.11 บันทึกถกู
5495 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาปลาดุก 25.12 บันทึกถกู
5496 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาสบชัย 21.89 บันทึกถกู
5497 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาสบเส้า 31.31 บันทึกถกู
5498 ล าพนู อ.แม่ทา อบต.ทาแม่ลอบ 29.41 บันทึกถกู
5499 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลกอ้ 438.78 บันทึกผิด
5500 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลดงด า 26.07 บันทึกถกู
5501 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลป่าไผ่ 16.30 บันทึกถกู
5502 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลแม่ตืน 31.04 บันทึกถกู
5503 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลลี  20.88 บันทึกถกู
5504 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลวังดิน 313.92 บันทึกผิด
5505 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลศรีวิชัย 15.65 บันทึกถกู
5506 ล าพนู อ.ลี  อบต.นาทราย 17.05 บันทึกถกู
5507 ล าพนู อ.ลี  อบต.แม่ลาน 28.67 บันทึกถกู
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5508 ล าพนู อ.ลี  อบต.เวียงแกว้ 170.87 บันทึกผิด
5509 ล าพนู อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลวังผาง 167.95 บันทึกผิด
5510 ล าพนู อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองยวง 163.55 บันทึกผิด
5511 ล าพนู อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองล่อง 150.33 บันทึกผิด
5512 เลย อ.เชยีงคาน เทศบาลต าบลเขาแก้ว 27.39 บันทึกถกู
5513 เลย อ.เชยีงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน 22.82 บันทึกถกู
5514 เลย อ.เชยีงคาน เทศบาลต าบลธาตุ 29.35 บันทึกถกู
5515 เลย อ.เชยีงคาน อบต.จอมศรี 152.30 บันทึกผิด
5516 เลย อ.เชยีงคาน อบต.เชยีงคาน 25.89 บันทึกถกู
5517 เลย อ.เชยีงคาน อบต.นาซ่าว 20.60 บันทึกถกู
5518 เลย อ.เชยีงคาน อบต.บุฮม 30.22 บันทึกถกู
5519 เลย อ.เชยีงคาน อบต.ปากตม 15.68 บันทึกถกู
5520 เลย อ.เชยีงคาน อบต.หาดทรายขาว 29.02 บันทึกถกู
5521 เลย อ.ด่านซ้าย เทศบาลต าบลด่านซ้าย 31.80 บันทึกถกู
5522 เลย อ.ด่านซ้าย เทศบาลต าบลศรีสองรัก 202.48 บันทึกผิด
5523 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.กกสะทอน 22.64 บันทึกถกู
5524 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โคกงาม 27.77 บันทึกถกู
5525 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.นาดี 21.74 บันทึกถกู
5526 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.นาหอ 29.43 บันทึกถกู
5527 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.ปากหมัน 23.56 บันทึกถกู
5528 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง 27.98 บันทึกถกู
5529 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โพนสูง 1.14 บันทึกผิด
5530 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.วังยาว 24.85 บันทึกถกู
5531 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อปิุ่ม 27.75 บันทึกถกู
5532 เลย อ.ท่าล่ี เทศบาลต าบลท่าล่ี 30.51 บันทึกถกู
5533 เลย อ.ท่าล่ี อบต.โคกใหญ่ 26.11 บันทึกถกู
5534 เลย อ.ท่าล่ี อบต.ท่าล่ี 25.64 บันทึกถกู
5535 เลย อ.ท่าล่ี อบต.น  าแคม 21.54 บันทึกถกู
5536 เลย อ.ท่าล่ี อบต.หนองผือ 23.31 บันทึกถกู
5537 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 24.40 บันทึกถกู
5538 เลย อ.นาด้วง เทศบาลต าบลนาด้วง 23.42 บันทึกถกู
5539 เลย อ.นาด้วง เทศบาลต าบลนาดอกค า 26.09 บันทึกถกู
5540 เลย อ.นาด้วง อบต.ท่าสวรรค์ 32.20 บันทึกถกู
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5541 เลย อ.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด 23.33 บันทึกถกู
5542 เลย อ.นาด้วง อบต.นาด้วง 29.00 บันทึกถกู
5543 เลย อ.นาแห้ว เทศบาลต าบลนาแหว้ 31.32 บันทึกถกู
5544 เลย อ.นาแห้ว อบต.นาพงึ 27.75 บันทึกถกู
5545 เลย อ.นาแห้ว อบต.นามาลา 28.01 บันทึกถกู
5546 เลย อ.นาแห้ว อบต.แสงภา 228.31 บันทึกผิด
5547 เลย อ.นาแห้ว อบต.เหล่ากอหก 31.37 บันทึกถกู
5548 เลย อ.ปากชม เทศบาลต าบลคอนสา 30.73 บันทึกถกู
5549 เลย อ.ปากชม เทศบาลต าบลเชียงกลม 31.32 บันทึกถกู
5550 เลย อ.ปากชม เทศบาลต าบลปากชม 31.71 บันทึกถกู
5551 เลย อ.ปากชม อบต.ชมเจริญ 23.70 บันทึกถกู
5552 เลย อ.ปากชม อบต.ปากชม 26.21 บันทึกถกู
5553 เลย อ.ปากชม อบต.ห้วยบ่อซืน 30.21 บันทึกถกู
5554 เลย อ.ปากชม อบต.ห้วยพชิยั 21.39 บันทึกถกู
5555 เลย อ.ปากชม อบต.หาดคัมภีร์ 24.66 บันทึกถกู
5556 เลย อ.ผาขาว เทศบาลต าบลท่าช้างคล้อง 26.52 บันทึกถกู
5557 เลย อ.ผาขาว เทศบาลต าบลโนนปอแดง 32.01 บันทึกถกู
5558 เลย อ.ผาขาว อบต.โนนป่าซาง 23.20 บันทึกถกู
5559 เลย อ.ผาขาว อบต.บ้านเพิ่ม 26.39 บันทึกถกู
5560 เลย อ.ผาขาว อบต.ผาขาว 26.71 บันทึกถกู
5561 เลย อ.ภูกระดึง เทศบาลต าบลภูกระดึง 23.86 บันทึกถกู
5562 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า 23.55 บันทึกถกู
5563 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง 26.09 บันทึกถกู
5564 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 78.32 บันทึกผิด
5565 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ห้วยส้ม 25.04 บันทึกถกู
5566 เลย อ.ภูเรือ เทศบาลต าบลภูเรือ 34.99 บันทึกถกู
5567 เลย อ.ภูเรือ เทศบาลต าบลร่องจกิ 27.37 บันทึกถกู
5568 เลย อ.ภูเรือ อบต.ท่าศาลา 26.88 บันทึกถกู
5569 เลย อ.ภูเรือ อบต.ปลาบ่า 27.27 บันทึกถกู
5570 เลย อ.ภูเรือ อบต.ลาดค่าง 30.68 บันทึกถกู
5571 เลย อ.ภูเรือ อบต.สานตม 0.00 ยังไม่บันทึก
5572 เลย อ.ภูเรือ อบต.หนองบัว 29.30 บันทึกถกู
5573 เลย อ.ภูหลวง อบต.แกง่ศรีภูมิ 30.90 บันทึกถกู
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5574 เลย อ.ภูหลวง อบต.ภูหอ 28.30 บันทึกถกู
5575 เลย อ.ภูหลวง อบต.เลยวังไสย์ 26.64 บันทึกถกู
5576 เลย อ.ภูหลวง อบต.หนองคัน 20.09 บันทึกถกู
5577 เลย อ.ภูหลวง อบต.ห้วยสีเสียด 21.98 บันทึกถกู
5578 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาดินด า 35.58 บันทึกถกู
5579 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาโป่ง 31.52 บันทึกถกู
5580 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอ้อ 23.50 บันทึกถกู
5581 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอาน 28.11 บันทึกถกู
5582 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลน  าสวย 28.03 บันทึกถกู
5583 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย 26.46 บันทึกถกู
5584 เลย อ.เมืองเลย อบจ.เลย 23.56 บันทึกถกู
5585 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 24.78 บันทึกถกู
5586 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกทอง 34.15 บันทึกถกู
5587 เลย อ.เมืองเลย อบต.ชยัพฤกษ ์ 26.61 บันทึกถกู
5588 เลย อ.เมืองเลย อบต.นาแขม 25.19 บันทึกถกู
5589 เลย อ.เมืองเลย อบต.น  าสวย 19.82 บันทึกถกู
5590 เลย อ.เมืองเลย อบต.น  าหมาน 27.64 บันทึกถกู
5591 เลย อ.เมืองเลย อบต.เมือง 21.89 บันทึกถกู
5592 เลย อ.เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ ์ 22.92 บันทึกถกู
5593 เลย อ.เมืองเลย อบต.เสี ยว 26.44 บันทึกถกู
5594 เลย อ.วังสะพงุ เทศบาลต าบลปากปวน 24.11 บันทึกถกู
5595 เลย อ.วังสะพงุ เทศบาลต าบลศรีสงคราม 23.03 บันทึกถกู
5596 เลย อ.วังสะพงุ เทศบาลเมืองวังสะพงุ 18.46 บันทึกถกู
5597 เลย อ.วังสะพงุ อบต.เขาหลวง 173.75 บันทึกผิด
5598 เลย อ.วังสะพงุ อบต.โคกขมิ น 21.78 บันทึกถกู
5599 เลย อ.วังสะพงุ อบต.ทรายขาว 571.23 บันทึกผิด
5600 เลย อ.วังสะพงุ อบต.ผาน้อย 16.64 บันทึกถกู
5601 เลย อ.วังสะพงุ อบต.ผาบิ ง 23.11 บันทึกถกู
5602 เลย อ.วังสะพงุ อบต.วังสะพงุ 20.39 บันทึกถกู
5603 เลย อ.วังสะพงุ อบต.หนองงิ ว 27.36 บันทึกถกู
5604 เลย อ.วังสะพงุ อบต.หนองหญ้าปล้อง 29.45 บันทึกถกู
5605 เลย อ.หนองหิน เทศบาลต าบลหนองหนิ 29.11 บันทึกถกู
5606 เลย อ.หนองหิน อบต.ตาดขา่ 24.11 บันทึกถกู
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5607 เลย อ.หนองหิน อบต.ปวนพ ุ 24.85 บันทึกถกู
5608 เลย อ.หนองหิน อบต.หนองหิน 20.81 บันทึกถกู
5609 เลย อ.เอราวัณ เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง 25.79 บันทึกถกู
5610 เลย อ.เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ 33.10 บันทึกถกู
5611 เลย อ.เอราวัณ อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ 26.22 บันทึกถกู
5612 เลย อ.เอราวัณ อบต.ผาสามยอด 24.75 บันทึกถกู
5613 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ เทศบาลต าบลสวนกล้วย 17.32 บันทึกถกู
5614 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 26.85 บันทึกถกู
5615 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ เทศบาลเมืองกนัทรลักษ์ 317.86 บันทึกผิด
5616 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.กระแชง 3,856.98 บันทึกผิด
5617 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.กดุเสลา 545.68 บันทึกผิด
5618 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ขนุน 419.62 บันทึกผิด
5619 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.จานใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5620 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ช า 3.63 บันทึกผิด
5621 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ตระกาจ 24.61 บันทึกถกู
5622 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ทุ่งใหญ่ 33.33 บันทึกถกู
5623 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.น  าออ้ม 279.27 บันทึกผิด
5624 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.โนนส าราญ 0.00 ยังไม่บันทึก
5625 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.บึงมะลู 379.09 บันทึกผิด
5626 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ภูเงิน 13.78 บันทึกถกู
5627 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ภูผาหมอก 26.81 บันทึกถกู
5628 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.เมือง 45.34 บันทึกผิด
5629 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.รุง 91.78 บันทึกผิด
5630 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ละลาย 143.08 บันทึกผิด
5631 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.เวียงเหนือ 25.21 บันทึกถกู
5632 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.สังเม็ก 0.00 ยังไม่บันทึก
5633 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.เสาธงชยั 110.00 บันทึกผิด
5634 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ เทศบาลต าบลกันทรารมย์ 173,223,956.67 บันทึกผิด
5635 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ค าเนียม 25.19 บันทึกถกู
5636 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.จาน 244.10 บันทึกผิด
5637 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ดู่ 32.66 บันทึกถกู
5638 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ดูน 203.13 บันทึกผิด
5639 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ทาม 197.43 บันทึกผิด
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5640 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.โนนสัง 547.42 บันทึกผิด
5641 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.บัวน้อย 26.24 บันทึกถกู
5642 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ผักแพว 0.00 ยังไม่บันทึก
5643 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.เมืองน้อย 163.52 บันทึกผิด
5644 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5645 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ละทาย 54,315,424.61 บันทึกผิด
5646 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองแกว้ 22.86 บันทึกถกู
5647 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองบัว 220.92 บันทึกผิด
5648 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองแวง 253.49 บันทึกผิด
5649 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองหัวชา้ง 26.17 บันทึกถกู
5650 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.อปีาด 367.23 บันทึกผิด
5651 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เทศบาลต าบลเมืองขุขันธ์ 204.52 บันทึกผิด
5652 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เทศบาลต าบลศรีสะอาด 22.16 บันทึกถกู
5653 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.กฤษณา 23.97 บันทึกถกู
5654 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.กนัทรารมย์ 27.03 บันทึกถกู
5655 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.โคกเพชร 0.00 ยังไม่บันทึก
5656 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.จะกง 146.14 บันทึกผิด
5657 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ใจดี 23.31 บันทึกถกู
5658 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ดองก าเม็ด 26.94 บันทึกถกู
5659 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ตะเคียน 22.41 บันทึกถกู
5660 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ตาอดุ 44.24 บันทึกผิด
5661 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.นิคมพฒันา 27.16 บันทึกถกู
5662 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ปราสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
5663 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ปรือใหญ่ 18.71 บันทึกถกู
5664 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ลมศักด์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
5665 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ศรีตระกลู 0.00 ยังไม่บันทึก
5666 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.สะเดาใหญ่ 161.05 บันทึกผิด
5667 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ส าโรงตาเจ็น 0.00 ยังไม่บันทึก
5668 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.โสน 29.98 บันทึกถกู
5669 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.หนองฉลอง 26.73 บันทึกถกู
5670 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ห้วยใต้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5671 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ห้วยส าราญ 24.64 บันทึกถกู
5672 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ห้วยเหนือ 22.09 บันทึกถกู
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5673 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.หัวเสือ 0.00 ยังไม่บันทึก
5674 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลกระหวัน 21.50 บันทึกถกู
5675 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลกนัทรอม 357.66 บันทึกผิด
5676 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลขุนหาญ 160.19 บันทึกผิด
5677 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลโนนสูง 30.28 บันทึกถกู
5678 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์ 25.70 บันทึกถกู
5679 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลสิ 97.75 บันทึกผิด
5680 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ขนุหาญ 24.65 บันทึกถกู
5681 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.บักดอง 17.00 บันทึกถกู
5682 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.พราน 13.78 บันทึกถกู
5683 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.โพธ์ิวงศ์ 240.19 บันทึกผิด
5684 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ไพร 141,791,790.10 บันทึกผิด
5685 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ภูฝ้าย 26.46 บันทึกถกู
5686 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ห้วยจันทร์ 123.59 บันทึกผิด
5687 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.เขนิ 15.44 บันทึกถกู
5688 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.คูบ 1.89 บันทึกผิด
5689 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.ตองปิด 18.53 บันทึกถกู
5690 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.น  าเกลี ยง 241.87 บันทึกผิด
5691 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.รุ่งระวี 27.15 บันทึกถกู
5692 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.ละเอาะ 25.28 บันทึกถกู
5693 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โนนค้อ 16.59 บันทึกถกู
5694 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.บก 0.00 ยังไม่บันทึก
5695 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โพธ์ิ 90,182,089.98 บันทึกผิด
5696 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.หนองกงุ 0.00 ยังไม่บันทึก
5697 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.เหล่ากวาง 27.53 บันทึกถกู
5698 ศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ ์ เทศบาลต าบลบงึบรูพ ์ 29.51 บันทึกถกู
5699 ศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ ์ อบต.เป๊าะ 353.99 บันทึกผิด
5700 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.ท่าคล้อ 0.00 ยังไม่บันทึก
5701 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.เสียว 0.00 ยังไม่บันทึก
5702 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.หนองงูเหลือม 24.67 บันทึกถกู
5703 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.หนองหว้า 0.00 ยังไม่บันทึก
5704 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.หนองฮาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5705 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ เทศบาลต าบลปรางค์กู่ 27.69 บันทึกถกู
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5706 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.กู ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5707 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.ดู่ 132.06 บันทึกผิด
5708 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.ตูม 20.75 บันทึกถกู
5709 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.พมิาย 20.51 บันทึกถกู
5710 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.พมิายเหนือ 430.72 บันทึกผิด
5711 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.โพธ์ิศรี 46,333,479.10 บันทึกผิด
5712 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.สมอ 23.07 บันทึกถกู
5713 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.สวาย 28.63 บันทึกถกู
5714 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.ส าโรงปราสาท 18.51 บันทึกถกู
5715 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.หนองเชยีงทูน 5.49 บันทึกผิด
5716 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ เทศบาลต าบลพยุห์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5717 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.ต าแย 182.28 บันทึกผิด
5718 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.โนนเพก็ 335.05 บันทึกผิด
5719 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.พยุห์ 22.33 บันทึกถกู
5720 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.พรหมสวัสด์ิ 25.90 บันทึกถกู
5721 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.หนองค้า 0.00 ยังไม่บันทึก
5722 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ เทศบาลต าบลโดด 28.58 บันทึกถกู
5723 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ เทศบาลต าบลผือใหญ่ 356.79 บันทึกผิด
5724 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.เสียว 24.18 บันทึกถกู
5725 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.หนองม้า 33.16 บันทึกถกู
5726 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.อเีซ 19.37 บันทึกถกู
5727 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง เทศบาลต าบลไพรบึง 167.32 บันทึกผิด
5728 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง เทศบาลต าบลส าโรงพลัน 164.61 บันทึกผิด
5729 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ดินแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
5730 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.โนนปูน 27.50 บันทึกถกู
5731 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ปราสาทเยอ 26.81 บันทึกถกู
5732 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ไพรบึง 23.53 บันทึกถกู
5733 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.สุขสวัสด์ิ 27.26 บันทึกถกู
5734 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.โคกตาล 24.07 บันทึกถกู
5735 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ดงรัก 30.97 บันทึกถกู
5736 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ตะเคียนราม 0.00 ยังไม่บันทึก
5737 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ไพรพฒันา 28.59 บันทึกถกู
5738 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ละลม 26.83 บันทึกถกู
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5739 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ห้วยตามอญ 19.52 บันทึกถกู
5740 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ห้วยตึ กช ู 16.84 บันทึกถกู
5741 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลเมืองจนัทร์ 26.31 บันทึกถกู
5742 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 24.94 บันทึกถกู
5743 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ อบต.ตาโกน 23.25 บันทึกถกู
5744 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ เทศบาลต าบลน  าค า 29.26 บันทึกถกู
5745 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 27.14 บันทึกถกู
5746 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 8.92 บันทึกผิด
5747 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.คูซอด 23.81 บันทึกถกู
5748 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.จาน 43.80 บันทึกผิด
5749 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.ซ า 20.63 บันทึกถกู
5750 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ 60.22 บันทึกผิด
5751 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.ทุ่ม 0.00 ยังไม่บันทึก
5752 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพธ์ิ 32.99 บันทึกถกู
5753 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนขา่ 22.63 บันทึกถกู
5754 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนเขวา 0.51 บันทึกผิด
5755 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนค้อ 32.28 บันทึกถกู
5756 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หญ้าปล้อง 31.17 บันทึกถกู
5757 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแกว้ 450.07 บันทึกผิด
5758 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองครก 28,214,774.28 บันทึกผิด
5759 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไผ่ 31.23 บันทึกถกู
5760 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ 28.16 บันทึกถกู
5761 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หมากเขยีบ 8.75 บันทึกผิด
5762 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย เทศบาลต าบลยางชุมน้อย 196.52 บันทึกผิด
5763 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.กดุเมืองฮาม 34.41 บันทึกถกู
5764 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.คอนกาม 24.99 บันทึกถกู
5765 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.โนนคูณ 29.06 บันทึกถกู
5766 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.บึงบอน 0.00 ยังไม่บันทึก
5767 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.ยางชมุใหญ่ 24.97 บันทึกถกู
5768 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.ลิ นฟา้ 311.39 บันทึกผิด
5769 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล เทศบาลต าบลบวัหุ่ง 21.10 บันทึกถกู
5770 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล เทศบาลต าบลเมืองคง 33.94 บันทึกถกู
5771 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล เทศบาลต าบลส้มปอ่ย 26.29 บันทึกถกู
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5772 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.จิกสังขท์อง 32.03 บันทึกถกู
5773 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.ด่าน 29.17 บันทึกถกู
5774 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.ดู่ 19.73 บันทึกถกู
5775 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.ไผ่ 23.93 บันทึกถกู
5776 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.เมืองคง 34.95 บันทึกถกู
5777 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.เมืองแคน 26.09 บันทึกถกู
5778 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.สร้างปี่ 26.02 บันทึกถกู
5779 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หนองแค 29.15 บันทึกถกู
5780 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หนองหมี 24.57 บันทึกถกู
5781 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หนองอึง่ 20.75 บันทึกถกู
5782 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หว้านค า 32.21 บันทึกถกู
5783 ศรีสะเกษ อ.วังหิน เทศบาลต าบลบุสูง 22.32 บันทึกถกู
5784 ศรีสะเกษ อ.วังหิน เทศบาลต าบลวังหนิ 295.32 บันทึกผิด
5785 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ดวนใหญ่ 26.33 บันทึกถกู
5786 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ทุ่งสว่าง 30.21 บันทึกถกู
5787 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ธาตุ 186.19 บันทึกผิด
5788 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.บ่อแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5789 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.โพนยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5790 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ศรีส าราญ 94.67 บันทึกผิด
5791 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ เทศบาลต าบลศรีรัตนะ 31.57 บันทึกถกู
5792 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ตูม 172.63 บันทึกผิด
5793 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.พงิพวย 18.79 บันทึกถกู
5794 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ศรีแกว้ 184.49 บันทึกผิด
5795 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงาม 30.36 บันทึกถกู
5796 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์ 20.24 บันทึกถกู
5797 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.สะพงุ 0.00 ยังไม่บันทึก
5798 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.เส่ืองขา้ว 23.62 บันทึกถกู
5799 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.กงุ 373.77 บันทึกผิด
5800 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.คลีกลิ ง 344.59 บันทึกผิด
5801 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.โจดม่วง 327.74 บันทึกผิด
5802 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.หนองบัวดง 33.18 บันทึกถกู
5803 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน เทศบาลต าบลจานแสนไชย 113.10 บันทึกผิด
5804 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน เทศบาลต าบลห้วยทับทัน 26.27 บันทึกถกู
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5805 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.กล้วยกว้าง 0.00 ยังไม่บันทึก
5806 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ปราสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
5807 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ผักไหม 18.81 บันทึกถกู
5808 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.เมืองหลวง 165.69 บันทึกผิด
5809 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ห้วยทับทัน 0.00 ยังไม่บันทึก
5810 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลก าแพง 34.03 บันทึกถกู
5811 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลโคกจาน 23.57 บันทึกถกู
5812 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลแต้ 279.75 บันทึกผิด
5813 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ ่ 147.04 บันทึกผิด
5814 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลอทุุมพรพสัิย 28.89 บันทึกถกู
5815 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.กา้นเหลือง 0.00 ยังไม่บันทึก
5816 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ขะยูง 66.59 บันทึกผิด
5817 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.แข ้ 191.83 บันทึกผิด
5818 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.แขม 24.85 บันทึกถกู
5819 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.โคกหล่าม 29.81 บันทึกถกู
5820 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ตาเกษ 182.53 บันทึกผิด
5821 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ทุ่งไชย 192.88 บันทึกผิด
5822 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ปะอาว 379.81 บันทึกผิด
5823 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.โพธ์ิชยั 113.61 บันทึกผิด
5824 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.รังแร้ง 25.84 บันทึกถกู
5825 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ส าโรง 20.59 บันทึกถกู
5826 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.หนองห้าง 594.09 บันทึกผิด
5827 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.หนองไฮ 0.00 ยังไม่บันทึก
5828 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.หัวชา้ง 24.31 บันทึกถกู
5829 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.อหีล่ า 25.19 บันทึกถกู
5830 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลกุดบาก 30.08 บันทึกถกู
5831 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลกดุไห 19.85 บันทึกถกู
5832 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลกุดแฮด 24.88 บันทึกถกู
5833 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลนาม่อง 26.73 บันทึกถกู
5834 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ เทศบาลต าบลกสุุมาลย์ 35.66 บันทึกถกู
5835 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.กสุุมาลย์ 31.86 บันทึกถกู
5836 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.นาเพยีง 93.61 บันทึกผิด
5837 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.นาโพธ์ิ 24.81 บันทึกถกู
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5838 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.โพธิไพศาล 19.31 บันทึกถกู
5839 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.อุม่จาน 19.70 บันทึกถกู
5840 สกลนคร อ.ค าตากล้า เทศบาลต าบลค าตากล้า 11.16 บันทึกถกู
5841 สกลนคร อ.ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด 26.97 บันทึกถกู
5842 สกลนคร อ.ค าตากล้า อบต.ค าตากล้า 27.82 บันทึกถกู
5843 สกลนคร อ.ค าตากล้า อบต.นาแต้ 25.70 บันทึกถกู
5844 สกลนคร อ.ค าตากล้า อบต.หนองบัวสิม 25.29 บันทึกถกู
5845 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ เทศบาลต าบลตองโขบ 27.02 บันทึกถกู
5846 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงค า 28.97 บันทึกถกู
5847 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.แมดนาท่ม 20.10 บันทึกถกู
5848 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.เหล่าโพนค้อ 23.91 บันทึกถกู
5849 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ เทศบาลต าบลเจริญศิลป ์ 24.28 บันทึกถกู
5850 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.โคกศิลา 30.00 บันทึกถกู
5851 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.เจริญศิลป์ 28.61 บันทึกถกู
5852 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.ทุ่งแก 25.37 บันทึกถกู
5853 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า 21.00 บันทึกถกู
5854 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.หนองแปน 24.25 บันทึกถกู
5855 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.จันทร์เพญ็ 27.39 บันทึกถกู
5856 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.เต่างอย 23.18 บันทึกถกู
5857 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.นาตาล 26.08 บันทึกถกู
5858 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.บึงทวาย 29.60 บันทึกถกู
5859 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.นิคมน  าอนู 31.55 บันทึกถกู
5860 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.สุวรรณคาม 26.64 บันทึกถกู
5861 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.หนองบัว 27.54 บันทึกถกู
5862 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.หนองปลิง 30.36 บันทึกถกู
5863 สกลนคร อ.บ้านม่วง เทศบาลต าบลบ้านม่วง 29.44 บันทึกถกู
5864 สกลนคร อ.บ้านม่วง เทศบาลต าบลหว้ยหลัว 27.70 บันทึกถกู
5865 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ดงหม้อทอง 29.42 บันทึกถกู
5866 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ดงหม้อทองใต้ 27.32 บันทึกถกู
5867 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ดงเหนือ 20.04 บันทึกถกู
5868 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.โนนสะอาด 34.79 บันทึกถกู
5869 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.บ่อแกว้ 24.07 บันทึกถกู
5870 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ม่วง 30.62 บันทึกถกู
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5871 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.มาย 25.71 บันทึกถกู
5872 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.หนองกว่ัง 22.18 บันทึกถกู
5873 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาใน 17.74 บันทึกถกู
5874 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาหวับอ่ 22.84 บันทึกถกู
5875 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลบวัสว่าง 27.36 บันทึกถกู
5876 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานคร 25.09 บันทึกถกู
5877 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานิคม 29.91 บันทึกถกู
5878 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย 338.98 บันทึกผิด
5879 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลไร่ 23.81 บันทึกถกู
5880 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลวังยาง 21.56 บันทึกถกู
5881 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.ชา้งมิง่ 22.94 บันทึกถกู
5882 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.เชงิชมุ 30.81 บันทึกถกู
5883 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.บะฮี 33.03 บันทึกถกู
5884 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลพงัโคน 33.08 บันทึกถกู
5885 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลพงัโคนศรีจ าปา 26.40 บันทึกถกู
5886 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลแร่ 31.50 บันทึกถกู
5887 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลไฮหย่อง 23.81 บันทึกถกู
5888 สกลนคร อ.พงัโคน อบต.ต้นผึ ง 27.41 บันทึกถกู
5889 สกลนคร อ.พงัโคน อบต.ม่วงไข ่ 23.11 บันทึกถกู
5890 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ เทศบาลต าบลเชียงสือ 21.84 บันทึกถกู
5891 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ เทศบาลต าบลนาแกว้ 25.55 บันทึกถกู
5892 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ เทศบาลต าบลบา้นโพน 43.74 บันทึกผิด
5893 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ อบต.นาตงวัฒนา 33.31 บันทึกถกู
5894 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ อบต.บ้านแป้น 19.88 บันทึกถกู
5895 สกลนคร อ.ภูพาน เทศบาลต าบลโคกภู 23.14 บันทึกถกู
5896 สกลนคร อ.ภูพาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ 22.19 บันทึกถกู
5897 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.กกปลาซิว 28.37 บันทึกถกู
5898 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.หลุบเลา 17.45 บันทึกถกู
5899 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลงิ วด่อน 28.25 บันทึกถกู
5900 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ 24.23 บันทึกถกู
5901 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลดงมะไฟ 33.19 บันทึกถกู
5902 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลท่าแร่ 28.66 บันทึกถกู
5903 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลธาตุนาเวง 30.78 บันทึกถกู
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5904 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเมืองทองท่าแร่ 31.73 บันทึกถกู
5905 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลหนองลาด 281.47 บันทึกผิด
5906 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง 28.29 บันทึกถกู
5907 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลฮางโฮง 29.87 บันทึกถกู
5908 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 26.49 บันทึกถกู
5909 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร 17.65 บันทึกถกู
5910 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ขมิ น 23.03 บันทึกถกู
5911 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.โคกกอ่ง 26.86 บันทึกถกู
5912 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ดงชน 31.99 บันทึกถกู
5913 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ดงมะไฟ 372.78 บันทึกผิด
5914 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.โนนหอม 25.57 บันทึกถกู
5915 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.พงัขว้าง 97.86 บันทึกผิด
5916 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ม่วงลาย 19.00 บันทึกถกู
5917 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ห้วยยาง 24.65 บันทึกถกู
5918 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลกดุเรือค า 26.65 บันทึกถกู
5919 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลคูสะคาม 29.90 บันทึกถกู
5920 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลนาซอ 30.13 บันทึกถกู
5921 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลวานรนิวาส 27.91 บันทึกถกู
5922 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองแวง 34.55 บันทึกถกู
5923 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองสนม 22.36 บันทึกถกู
5924 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ขวักา่ย 20.17 บันทึกถกู
5925 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.คอนสวรรค์ 26.48 บันทึกถกู
5926 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.เด่ือศรีคันไชย 0.00 ยังไม่บันทึก
5927 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ธาตุ 1,194.04 บันทึกผิด
5928 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.นาค า 27.11 บันทึกถกู
5929 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส 93.50 บันทึกผิด
5930 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ศรีวิชยั 21.16 บันทึกถกู
5931 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.หนองแวงใต้ 22.17 บันทึกถกู
5932 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.อนิทร์แปลง 26.01 บันทึกถกู
5933 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลค าบ่อ 28.95 บันทึกถกู
5934 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลปลาโหล 26.89 บันทึกถกู
5935 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 37.45 บันทึกถกู
5936 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลหนองลาด 23.54 บันทึกถกู
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5937 สกลนคร อ.วาริชภูมิ อบต.ค้อเขยีว 28.03 บันทึกถกู
5938 สกลนคร อ.วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ 18.06 บันทึกถกู
5939 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลโคกสี 26.58 บันทึกถกู
5940 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลดอนเขือง 35.94 บันทึกถกู
5941 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบงใต้ 142.75 บันทึกผิด
5942 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบ้านต้าย 1.71 บันทึกผิด
5943 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลพันนา 26.04 บันทึกถกู
5944 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลสว่างแดนดิน 36.38 บันทึกถกู
5945 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลหนองหลวง 25.08 บันทึกถกู
5946 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ค้อใต้ 21.30 บันทึกถกู
5947 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ค าสะอาด 23.10 บันทึกถกู
5948 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ตาลโกน 25.47 บันทึกถกู
5949 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ตาลเนิ ง 28.61 บันทึกถกู
5950 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ทรายมูล 31.97 บันทึกถกู
5951 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ธาตุทอง 26.54 บันทึกถกู
5952 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ 22.34 บันทึกถกู
5953 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.บ้านถอ่น 28.70 บันทึกถกู
5954 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.โพนสูง 24.26 บันทึกถกู
5955 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.แวง 26.08 บันทึกถกู
5956 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน 18.28 บันทึกถกู
5957 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลท่าศิลา 21.53 บันทึกถกู
5958 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลปทุมวาป ี 27.03 บันทึกถกู
5959 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลวัฒนา 29.19 บันทึกถกู
5960 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาว 31.70 บันทึกถกู
5961 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาวหนองแดง 30.11 บันทึกถกู
5962 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลทา่ก้อน 104.98 บันทึกผิด
5963 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลบะหว้า 23.25 บันทึกถกู
5964 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง 83.52 บันทึกผิด
5965 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลวาใหญ่ 28.75 บันทึกถกู
5966 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา 27.29 บันทึกถกู
5967 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 26.65 บันทึกถกู
5968 สกลนคร อ.อากาศอ านวย อบต.นาฮี 32.61 บันทึกถกู
5969 สกลนคร อ.อากาศอ านวย อบต.โพนงาม 19.63 บันทึกถกู
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5970 สกลนคร อ.อากาศอ านวย อบต.อากาศ 27.25 บันทึกถกู
5971 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ เทศบาลต าบลกระแสสินธ์ุ 27.10 บันทึกถกู
5972 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ เทศบาลต าบลเชิงแส 29.39 บันทึกถกู
5973 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ อบต.เกาะใหญ่ 24.48 บันทึกถกู
5974 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ อบต.โรง 23.05 บันทึกถกู
5975 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ เทศบาลต าบลโคกม่วง 23.78 บันทึกถกู
5976 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ เทศบาลต าบลทุ่งลาน 27.49 บันทึกถกู
5977 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ อบต.คลองหลา 29.48 บันทึกถกู
5978 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ อบต.คลองหอยโขง่ 31.57 บันทึกถกู
5979 สงขลา อ.ควนเนียง เทศบาลต าบลควนเนียง 31.33 บันทึกถกู
5980 สงขลา อ.ควนเนียง เทศบาลต าบลบางเหรียง 28.83 บันทึกถกู
5981 สงขลา อ.ควนเนียง อบต.ควนโส 22.79 บันทึกถกู
5982 สงขลา อ.ควนเนียง อบต.รัตภูมิ 20.07 บันทึกถกู
5983 สงขลา อ.ควนเนียง อบต.ห้วยลึก 24.72 บันทึกถกู
5984 สงขลา อ.จะนะ เทศบาลต าบลจะนะ 29.63 บันทึกถกู
5985 สงขลา อ.จะนะ เทศบาลต าบลนาทับ 0.00 ยังไม่บันทึก
5986 สงขลา อ.จะนะ เทศบาลต าบลบา้นนา 25.19 บันทึกถกู
5987 สงขลา อ.จะนะ อบต.ขนุตัดหวาย 25.26 บันทึกถกู
5988 สงขลา อ.จะนะ อบต.คลองเปียะ 16.77 บันทึกถกู
5989 สงขลา อ.จะนะ อบต.คู 18.96 บันทึกถกู
5990 สงขลา อ.จะนะ อบต.แค 26.37 บันทึกถกู
5991 สงขลา อ.จะนะ อบต.จะโหนง 22.94 บันทึกถกู
5992 สงขลา อ.จะนะ อบต.ตล่ิงชนั 57.04 บันทึกผิด
5993 สงขลา อ.จะนะ อบต.ท่าหมอไทร 22.73 บันทึกถกู
5994 สงขลา อ.จะนะ อบต.นาหว้า 25.74 บันทึกถกู
5995 สงขลา อ.จะนะ อบต.น  าขาว 29.43 บันทึกถกู
5996 สงขลา อ.จะนะ อบต.ป่าชงิ 22.34 บันทึกถกู
5997 สงขลา อ.จะนะ อบต.สะกอม 20.39 บันทึกถกู
5998 สงขลา อ.จะนะ อบต.สะพานไม้แกน่ 23.47 บันทึกถกู
5999 สงขลา อ.เทพา เทศบาลต าบลเทพา 0.00 ยังไม่บันทึก
6000 สงขลา อ.เทพา เทศบาลต าบลล าไพล 24.14 บันทึกถกู
6001 สงขลา อ.เทพา อบต.เกาะสะบ้า 14.74 บันทึกถกู
6002 สงขลา อ.เทพา อบต.ท่าม่วง 17.42 บันทึกถกู
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6003 สงขลา อ.เทพา อบต.เทพา 0.00 ยังไม่บันทึก
6004 สงขลา อ.เทพา อบต.ปากบาง 56.00 บันทึกผิด
6005 สงขลา อ.เทพา อบต.วังใหญ่ 18.98 บันทึกถกู
6006 สงขลา อ.เทพา อบต.สะกอม 27.82 บันทึกถกู
6007 สงขลา อ.นาทวี เทศบาลต าบลนาทวี 30.22 บันทึกถกู
6008 สงขลา อ.นาทวี เทศบาลต าบลนาทวีนอก 111.47 บันทึกผิด
6009 สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองกวาง 24.17 บันทึกถกู
6010 สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองทราย 27.01 บันทึกถกู
6011 สงขลา อ.นาทวี อบต.ฉาง 25.00 บันทึกถกู
6012 สงขลา อ.นาทวี อบต.ทับชา้ง 33.47 บันทึกถกู
6013 สงขลา อ.นาทวี อบต.ท่าประดู่ 24.46 บันทึกถกู
6014 สงขลา อ.นาทวี อบต.นาหมอศรี 31.02 บันทึกถกู
6015 สงขลา อ.นาทวี อบต.ประกอบ 27.71 บันทึกถกู
6016 สงขลา อ.นาทวี อบต.ปลักหนู 24.58 บันทึกถกู
6017 สงขลา อ.นาทวี อบต.สะท้อน 29.87 บันทึกถกู
6018 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.คลองหรัง 390.59 บันทึกผิด
6019 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.ทุ่งขมิ น 23.24 บันทึกถกู
6020 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.นาหม่อม 19.47 บันทึกถกู
6021 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.พจิิตร 24.69 บันทึกถกู
6022 สงขลา อ.บางกล่ า เทศบาลต าบลท่าช้าง 186.76 บันทึกผิด
6023 สงขลา อ.บางกล่ า เทศบาลต าบลบ้านหาร 321.66 บันทึกผิด
6024 สงขลา อ.บางกล่ า อบต.บางกล่ า 27.34 บันทึกถกู
6025 สงขลา อ.บางกล่ า อบต.แม่ทอม 31.14 บันทึกถกู
6026 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลต าบลเกาะแต้ว 26.45 บันทึกถกู
6027 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลต าบลพะวง 194.16 บันทึกผิด
6028 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา 21.91 บันทึกถกู
6029 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 100.00 บันทึกผิด
6030 สงขลา อ.เมืองสงขลา อบจ.สงขลา 662.74 บันทึกผิด
6031 สงขลา อ.เมืองสงขลา อบต.เกาะยอ 25.86 บันทึกถกู
6032 สงขลา อ.เมืองสงขลา อบต.ทุ่งหวัง 115.09 บันทึกผิด
6033 สงขลา อ.ระโนด เทศบาลต าบลบ่อตรุ 27.80 บันทึกถกู
6034 สงขลา อ.ระโนด เทศบาลต าบลปากแตระ 27.18 บันทึกถกู
6035 สงขลา อ.ระโนด เทศบาลต าบลระโนด 30.71 บันทึกถกู
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6036 สงขลา อ.ระโนด อบต.คลองแดน 22.80 บันทึกถกู
6037 สงขลา อ.ระโนด อบต.แดนสงวน 28.68 บันทึกถกู
6038 สงขลา อ.ระโนด อบต.ตะเครียะ 24.62 บันทึกถกู
6039 สงขลา อ.ระโนด อบต.ท่าบอน 27.04 บันทึกถกู
6040 สงขลา อ.ระโนด อบต.บ้านขาว 22.10 บันทึกถกู
6041 สงขลา อ.ระโนด อบต.บ้านใหม่ 22.91 บันทึกถกู
6042 สงขลา อ.ระโนด อบต.พงัยาง 25.63 บันทึกถกู
6043 สงขลา อ.ระโนด อบต.ระโนด 25.24 บันทึกถกู
6044 สงขลา อ.ระโนด อบต.ระวะ 21.18 บันทึกถกู
6045 สงขลา อ.ระโนด อบต.วัดสน 0.00 ยังไม่บันทึก
6046 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลต าบลก าแพงเพชร 33.43 บันทึกถกู
6047 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลต าบลคูหาใต้ 24.01 บันทึกถกู
6048 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลต าบลนาสีทอง 35.25 บันทึกถกู
6049 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 33.43 บันทึกถกู
6050 สงขลา อ.รัตภูมิ อบต.เขาพระ 18.17 บันทึกถกู
6051 สงขลา อ.รัตภูมิ อบต.ควนรู 21.26 บันทึกถกู
6052 สงขลา อ.รัตภูมิ อบต.ท่าชะมวง 20.36 บันทึกถกู
6053 สงขลา อ.สทิงพระ เทศบาลต าบลสทิงพระ 30.44 บันทึกถกู
6054 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.กระดังงา 26.50 บันทึกถกู
6055 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.คลองรี 0.00 ยังไม่บันทึก
6056 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.คูขดุ 177.59 บันทึกผิด
6057 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.จะทิ งพระ 264.06 บันทึกผิด
6058 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.ชมุพล 0.00 ยังไม่บันทึก
6059 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.ดีหลวง 28.71 บันทึกถกู
6060 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.ท่าหิน 25.74 บันทึกถกู
6061 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.บ่อดาน 0.03 บันทึกผิด
6062 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.บ่อแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
6063 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.วัดจันทร์ 25.81 บันทึกถกู
6064 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.สนามชยั 334.36 บันทึกผิด
6065 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลคลองแงะ 32.83 บันทึกถกู
6066 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลปริก 25.56 บันทึกถกู
6067 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลปาดัง 26.32 บันทึกถกู
6068 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลส านักขาม 34.63 บันทึกถกู
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6069 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 28.55 บันทึกถกู
6070 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 21.11 บันทึกถกู
6071 สงขลา อ.สะเดา อบต.เขามีเกยีรติ 27.85 บันทึกถกู
6072 สงขลา อ.สะเดา อบต.ท่าโพธ์ิ 25.32 บันทึกถกู
6073 สงขลา อ.สะเดา อบต.ทุ่งหมอ 231.58 บันทึกผิด
6074 สงขลา อ.สะเดา อบต.ปริก 0.00 ยังไม่บันทึก
6075 สงขลา อ.สะเดา อบต.พงัลา 26.92 บันทึกถกู
6076 สงขลา อ.สะเดา อบต.ส านักแต้ว 18.98 บันทึกถกู
6077 สงขลา อ.สะบ้าย้อย เทศบาลต าบลท่าพระยา 21.93 บันทึกถกู
6078 สงขลา อ.สะบ้าย้อย เทศบาลต าบลสะบ้าย้อย 29.05 บันทึกถกู
6079 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.เขาแดง 22.03 บันทึกถกู
6080 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.คูหา 22.63 บันทึกถกู
6081 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.จะแหน 19.52 บันทึกถกู
6082 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.ทุ่งพอ 17.24 บันทึกถกู
6083 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.ธารคีรี 0.00 ยังไม่บันทึก
6084 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.บ้านโหนด 250.00 บันทึกผิด
6085 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.บาโหย 21.03 บันทึกถกู
6086 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.เปียน 20.77 บันทึกถกู
6087 สงขลา อ.สิงหนคร เทศบาลต าบลชะแล้ 32.92 บันทึกถกู
6088 สงขลา อ.สิงหนคร เทศบาลเมืองม่วงงาม 161.24 บันทึกผิด
6089 สงขลา อ.สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร 17.45 บันทึกถกู
6090 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ชงิโค 24.15 บันทึกถกู
6091 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ท านบ 286.87 บันทึกผิด
6092 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.บางเขยีด 230.16 บันทึกผิด
6093 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ปากรอ 155.46 บันทึกผิด
6094 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ป่าขาด 33.33 บันทึกถกู
6095 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ร าแดง 201.54 บันทึกผิด
6096 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.วัดขนุน 0.00 ยังไม่บันทึก
6097 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลคูเต่า 29.43 บันทึกถกู
6098 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลน  าน้อย 28.56 บันทึกถกู
6099 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลบ้านไร่ 31.75 บันทึกถกู
6100 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลพะตง 30.47 บันทึกถกู
6101 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 242.62 บันทึกผิด
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6102 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห 24.18 บันทึกถกู
6103 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง 32.00 บันทึกถกู
6104 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ 31.28 บันทึกถกู
6105 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา 29.88 บันทึกถกู
6106 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ 33.14 บันทึกถกู
6107 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.คลองอูต่ะเภา 33.49 บันทึกถกู
6108 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.ฉลุง 210.70 บันทึกผิด
6109 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.ท่าขา้ม 24.38 บันทึกถกู
6110 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ 27.96 บันทึกถกู
6111 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.พะตง 29.48 บันทึกถกู
6112 สตูล อ.ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง 494.48 บันทึกผิด
6113 สตูล อ.ควนกาหลง อบต.ทุ่งนุย้ 23.17 บันทึกถกู
6114 สตูล อ.ควนกาหลง อบต.อใุดเจริญ 24.55 บันทึกถกู
6115 สตูล อ.ควนโดน เทศบาลต าบลควนโดน 28.78 บันทึกถกู
6116 สตูล อ.ควนโดน อบต.ควนโดน 27.26 บันทึกถกู
6117 สตูล อ.ควนโดน อบต.ควนสตอ 18.90 บันทึกถกู
6118 สตูล อ.ควนโดน อบต.ย่านซ่ือ 27.14 บันทึกถกู
6119 สตูล อ.ควนโดน อบต.วังประจัน 32.21 บันทึกถกู
6120 สตูล อ.ท่าแพ อบต.ท่าแพ 120.09 บันทึกผิด
6121 สตูล อ.ท่าแพ อบต.ท่าเรือ 25.95 บันทึกถกู
6122 สตูล อ.ท่าแพ อบต.แป-ระ 25.20 บันทึกถกู
6123 สตูล อ.ท่าแพ อบต.สาคร 17.73 บันทึกถกู
6124 สตูล อ.ทุ่งหว้า เทศบาลต าบลทุ่งหว้า 24.86 บันทึกถกู
6125 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ขอนคลาน 26.40 บันทึกถกู
6126 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งบุหลัง 26.08 บันทึกถกู
6127 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งหว้า 20.61 บันทึกถกู
6128 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.นาทอน 20.70 บันทึกถกู
6129 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ป่าแกบ่่อหิน 392.30 บันทึกผิด
6130 สตูล อ.มะนัง อบต.นิคมพฒันา 28.66 บันทึกถกู
6131 สตูล อ.มะนัง อบต.ปาล์มพฒันา 20.45 บันทึกถกู
6132 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลต าบลคลองขุด 138.38 บันทึกผิด
6133 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลต าบลเจ๊ะปลัิง 100.00 บันทึกผิด
6134 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลต าบลฉลุง 153.82 บันทึกผิด
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6135 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 38.78 บันทึกถกู
6136 สตูล อ.เมืองสตูล อบจ.สตูล 21.12 บันทึกถกู
6137 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.เกตรี 26.70 บันทึกถกู
6138 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.เกาะสาหร่าย 0.00 ยังไม่บันทึก
6139 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ควนขนั 21.00 บันทึกถกู
6140 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ควนโพธ์ิ 29.88 บันทึกถกู
6141 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.เจ๊ะบิลัง 26.16 บันทึกถกู
6142 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ฉลุง 94.60 บันทึกผิด
6143 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ตันหยงโป 23.79 บันทึกถกู
6144 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ต ามะลัง 31.27 บันทึกถกู
6145 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.บ้านควน 0.00 ยังไม่บันทึก
6146 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ปูยู 22.83 บันทึกถกู
6147 สตูล อ.ละงู เทศบาลต าบลก าแพง 34.37 บันทึกถกู
6148 สตูล อ.ละงู อบต.ก าแพง 23.91 บันทึกถกู
6149 สตูล อ.ละงู อบต.เขาขาว 23.11 บันทึกถกู
6150 สตูล อ.ละงู อบต.น  าผุด 18.63 บันทึกถกู
6151 สตูล อ.ละงู อบต.ปากน  า 20.64 บันทึกถกู
6152 สตูล อ.ละงู อบต.ละงู 16.60 บันทึกถกู
6153 สตูล อ.ละงู อบต.แหลมสน 109,508,943.09 บันทึกผิด
6154 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลคลองด่าน 0.00 ยังไม่บันทึก
6155 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลคลองสวน 31.76 บันทึกถกู
6156 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลบางบ่อ 32.83 บันทึกถกู
6157 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลบางพลีน้อย 26.68 บันทึกถกู
6158 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.คลองด่าน 27.75 บันทึกถกู
6159 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.คลองนิยมยาตรา 29.10 บันทึกถกู
6160 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.บางบ่อ 19.40 บันทึกถกู
6161 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.บางเพรียง 316.45 บันทึกผิด
6162 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.บ้านระกาศ 24.62 บันทึกถกู
6163 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.เปร็ง 26.52 บันทึกถกู
6164 สมุทรปราการ อ.บางพลี เทศบาลต าบลบางพลี 22.85 บันทึกถกู
6165 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
6166 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางโฉลง 0.00 ยังไม่บันทึก
6167 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางปลา 15.00 บันทึกถกู
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6168 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางพลีใหญ่ 9.54 บันทึกผิด
6169 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.ราชาเทวะ 16.39 บันทึกถกู
6170 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.หนองปรือ 24.21 บันทึกถกู
6171 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง เทศบาลต าบลบางเสาธง 30.11 บันทึกถกู
6172 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.บางเสาธง 0.00 ยังไม่บันทึก
6173 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 343.65 บันทึกผิด
6174 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ 21.90 บันทึกถกู
6175 สมุทรปราการ อ.พระประแดง เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย 19.07 บันทึกถกู
6176 สมุทรปราการ อ.พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
6177 สมุทรปราการ อ.พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
6178 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.ทรงคนอง 26.68 บันทึกถกู
6179 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกระสอบ 27.68 บันทึกถกู
6180 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกอบัว 30.61 บันทึกถกู
6181 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกะเจ้า 223.48 บันทึกผิด
6182 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางน  าผึ ง 29.02 บันทึกถกู
6183 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางยอ 27.16 บันทึกถกู
6184 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ 292.05 บันทึกผิด
6185 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า 311.42 บันทึกผิด
6186 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.นาเกลือ 26.53 บันทึกถกู
6187 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.ในคลองบางปลากด 18.96 บันทึกถกู
6188 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.บ้านคลองสวน 596,976,744.19 บันทึกผิด
6189 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟา้ผ่า 34.79 บันทึกถกู
6190 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลด่านส าโรง 19.21 บันทึกถกู
6191 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางป ู 100.00 บันทึกผิด
6192 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางเมือง 29.87 บันทึกถกู
6193 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา 0.00 ยังไม่บันทึก
6194 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 314.39 บันทึกผิด
6195 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 250.07 บันทึกผิด
6196 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน  าสมุทรปราการ 25.27 บันทึกถกู
6197 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการ 1,144.31 บันทึกผิด
6198 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.เทพารักษ ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
6199 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.บางด้วน 30.60 บันทึกถกู
6200 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.บางโปรง 96.73 บันทึกผิด
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6201 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษา 27.84 บันทึกถกู
6202 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษาใหม่ 0.00 ยังไม่บันทึก
6203 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลกระดังงา 31.88 บันทึกถกู
6204 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลบางกระบอื 29.03 บันทึกถกู
6205 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลบางนกแขวก 32.99 บันทึกถกู
6206 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลบางย่ีรงค์ 26.99 บันทึกถกู
6207 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.กระดังงา 29.05 บันทึกถกู
6208 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.จอมปลวก 25.51 บันทึกถกู
6209 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.ดอนมะโนรา 23.01 บันทึกถกู
6210 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.บางคนที 26.45 บันทึกถกู
6211 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.บางพรม 24.31 บันทึกถกู
6212 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.บางสะแก 16.46 บันทึกถกู
6213 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.โรงหีบ 23.83 บันทึกถกู
6214 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง 26.62 บันทึกถกู
6215 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 19.73 บันทึกถกู
6216 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบจ.สมุทรสงคราม 21.23 บันทึกถกู
6217 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองเขนิ 18.54 บันทึกถกู
6218 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองโคน 27.39 บันทึกถกู
6219 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.ท้ายหาด 24.43 บันทึกถกู
6220 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.นางตะเคียน 22.61 บันทึกถกู
6221 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางแกว้ 235.53 บันทึกผิด
6222 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางขนัแตก 359.82 บันทึกผิด
6223 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.บ้านปรก 21.49 บันทึกถกู
6224 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ่ 24.26 บันทึกถกู
6225 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.แหลมใหญ่ 18.64 บันทึกถกู
6226 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา เทศบาลต าบลสวนหลวง 23.08 บันทึกถกู
6227 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 35.44 บันทึกถกู
6228 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา เทศบาลต าบลอัมพวา 20.41 บันทึกถกู
6229 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.แควออ้ม 34.87 บันทึกถกู
6230 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.ท่าคา 16.23 บันทึกถกู
6231 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.บางแค 215.50 บันทึกผิด
6232 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.บางชา้ง 27.21 บันทึกถกู
6233 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.บางนางล่ี 29.65 บันทึกถกู
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6234 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.ปลายโพงพาง 20.87 บันทึกถกู
6235 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.แพรกหนามแดง 24.19 บันทึกถกู
6236 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.ย่ีสาร 20.26 บันทึกถกู
6237 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.วัดประดู่ 20.89 บันทึกถกู
6238 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.เหมืองใหม่ 63.01 บันทึกผิด
6239 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลต าบลดอนไกดี่ 29.16 บันทึกถกู
6240 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลต าบลสวนหลวง 27.75 บันทึกถกู
6241 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลนครอ้อมน้อย 29.94 บันทึกถกู
6242 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลเมืองกระทุม่แบน 17.63 บันทึกถกู
6243 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.คลองมะเด่ือ 26.32 บันทึกถกู
6244 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.แคราย 25.84 บันทึกถกู
6245 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.ท่าไม้ 26.14 บันทึกถกู
6246 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.ท่าเสา 18.98 บันทึกถกู
6247 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.บางยาง 27.20 บันทึกถกู
6248 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.หนองนกไข ่ 24.00 บันทึกถกู
6249 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ เทศบาลต าบลเกษตรพฒันา 29.84 บันทึกถกู
6250 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ เทศบาลต าบลบา้นแพว้ 30.20 บันทึกถกู
6251 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ เทศบาลต าบลหลักหา้ 15.47 บันทึกถกู
6252 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.คลองตัน 34.20 บันทึกถกู
6253 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.เจ็ดริ ว 28.24 บันทึกถกู
6254 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.บ้านแพว้ 18.09 บันทึกถกู
6255 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.สวนส้ม 26.19 บันทึกถกู
6256 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.หลักสอง 16.71 บันทึกถกู
6257 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.หลักสาม 17.78 บันทึกถกู
6258 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.อ าแพง 21.90 บันทึกถกู
6259 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลท่าจนี 28.48 บันทึกถกู
6260 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลนาดี 78.90 บันทึกผิด
6261 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางปลา 24.48 บันทึกถกู
6262 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก 29.40 บันทึกถกู
6263 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร 19.41 บันทึกถกู
6264 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร 12.89 บันทึกถกู
6265 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.กาหลง 34.65 บันทึกถกู
6266 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.คอกกระบือ 23.76 บันทึกถกู
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6267 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.โคกขาม 11.10 บันทึกถกู
6268 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.ชยัมงคล 27.42 บันทึกถกู
6269 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.ท่าทราย 27.90 บันทึกถกู
6270 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.นาโคก 32.44 บันทึกถกู
6271 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 22.46 บันทึกถกู
6272 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด 25.14 บันทึกถกู
6273 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางน  าจืด 26.22 บันทึกถกู
6274 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บ้านเกาะ 24.48 บันทึกถกู
6275 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บ้านบ่อ 22.39 บันทึกถกู
6276 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.พันท้ายนรสิงห์ 32.94 บันทึกถกู
6277 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 32.01 บันทึกถกู
6278 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.เขาฉกรรจ์ 23.06 บันทึกถกู
6279 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.เขาสามสิบ 21.39 บันทึกถกู
6280 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.พระเพลิง 16.38 บันทึกถกู
6281 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.หนองหว้า 12.77 บันทึกถกู
6282 สระแกว้ อ.คลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด 17.93 บันทึกถกู
6283 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.คลองไกเ่ถือ่น 1,527.21 บันทึกผิด
6284 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ซับมะกรูด 21.04 บันทึกถกู
6285 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ไทยอดุม 16.61 บันทึกถกู
6286 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ไทรเด่ียว 26.93 บันทึกถกู
6287 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ไทรทอง 29.90 บันทึกถกู
6288 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.เบญจขร 0.00 ยังไม่บันทึก
6289 สระแกว้ อ.โคกสูง เทศบาลต าบลโคกสูง 16.43 บันทึกถกู
6290 สระแกว้ อ.โคกสูง อบต.โนนหมากมุน่ 23.10 บันทึกถกู
6291 สระแกว้ อ.โคกสูง อบต.หนองม่วง 16.77 บันทึกถกู
6292 สระแกว้ อ.โคกสูง อบต.หนองแวง 14.64 บันทึกถกู
6293 สระแกว้ อ.ตาพระยา เทศบาลต าบลตาพระยา 33.64 บันทึกถกู
6294 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.โคคลาน 15.80 บันทึกถกู
6295 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ตาพระยา 18.97 บันทึกถกู
6296 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ทัพไทย 27.98 บันทึกถกู
6297 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ทัพราช 14.72 บันทึกถกู
6298 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ทัพเสด็จ 22.47 บันทึกถกู
6299 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ เทศบาลต าบลทา่เกษม 33.12 บันทึกถกู
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6300 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ เทศบาลต าบลศาลาล าดวน 29.37 บันทึกถกู
6301 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ เทศบาลเมืองสระแก้ว 21.18 บันทึกถกู
6302 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบจ.สระแกว้ 10.82 บันทึกถกู
6303 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.โคกปี่ฆอ้ง 21.06 บันทึกถกู
6304 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.ท่าเกษม 24.18 บันทึกถกู
6305 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.ท่าแยก 15.41 บันทึกถกู
6306 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.บ้านแกง้ 13.61 บันทึกถกู
6307 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.ศาลาล าดวน 27.48 บันทึกถกู
6308 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.สระแกว้ 14.61 บันทึกถกู
6309 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.สระขวัญ 38.41 บันทึกถกู
6310 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.หนองบอน 23.01 บันทึกถกู
6311 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น เทศบาลเมืองวังน  าเย็น 19.05 บันทึกถกู
6312 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น อบต.คลองหินปูน 20.85 บันทึกถกู
6313 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น อบต.ตาหลังใน 21.01 บันทึกถกู
6314 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น อบต.ทุ่งมหาเจริญ 18.18 บันทึกถกู
6315 สระแกว้ อ.วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังทอง 17.91 บันทึกถกู
6316 สระแกว้ อ.วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังสมบรูณ์ 28.07 บันทึกถกู
6317 สระแกว้ อ.วังสมบูรณ์ อบต.วังใหม่ 22.40 บันทึกถกู
6318 สระแกว้ อ.วัฒนานคร เทศบาลต าบลวัฒนานคร 24.78 บันทึกถกู
6319 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ชอ่งกุม่ 22.54 บันทึกถกู
6320 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.แซร์ออ 28.62 บันทึกถกู
6321 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ท่าเกวียน 20.69 บันทึกถกู
6322 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.โนนหมากเค็ง 22.95 บันทึกถกู
6323 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ผักขะ 23.52 บันทึกถกู
6324 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.วัฒนานคร 32.48 บันทึกถกู
6325 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองตะเคียนบอน 18.41 บันทึกถกู
6326 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองน  าใส 227.80 บันทึกผิด
6327 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองแวง 19.74 บันทึกถกู
6328 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองหมากฝ้าย 21.53 บันทึกถกู
6329 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ห้วยโจด 24.51 บันทึกถกู
6330 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลบา้นด่าน 28.41 บันทึกถกู
6331 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทร 28.46 บันทึกถกู
6332 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลป่าไร่ 29.03 บันทึกถกู
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6333 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลฟากหว้ย 17.86 บันทึกถกู
6334 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ 22.28 บันทึกถกู
6335 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.คลองทับจนัทร์ 26.29 บันทึกถกู
6336 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.คลองน  าใส 13.06 บันทึกถกู
6337 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ทับพริก 27.89 บันทึกถกู
6338 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ท่าขา้ม 21.28 บันทึกถกู
6339 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ผ่านศึก 21.92 บันทึกถกู
6340 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ่ 32.51 บันทึกถกู
6341 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.หนองสังข ์ 24.13 บันทึกถกู
6342 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.หันทราย 28.93 บันทึกถกู
6343 สระบุรี อ.แกง่คอย เทศบาลเมืองแก่งคอย 16.31 บันทึกถกู
6344 สระบุรี อ.แกง่คอย เทศบาลเมืองทบักวาง 25.69 บันทึกถกู
6345 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ชะอม 23.18 บันทึกถกู
6346 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ช าผักแพว 29.03 บันทึกถกู
6347 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ตาลเด่ียว 28.45 บันทึกถกู
6348 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.เตาปูน 28.97 บันทึกถกู
6349 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ท่าคล้อ 29.72 บันทึกถกู
6350 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ท่าตูม 33.20 บันทึกถกู
6351 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ท่ามะปราง 31.47 บันทึกถกู
6352 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.บ้านป่า 21.08 บันทึกถกู
6353 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.สองคอน 25.00 บันทึกถกู
6354 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ห้วยแห้ง 25.83 บันทึกถกู
6355 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.หินซ้อน 27.20 บันทึกถกู
6356 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 26.39 บันทึกถกู
6357 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เขาดินพฒันา 25.73 บันทึกถกู
6358 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.บ้านแกง้ 32.84 บันทึกถกู
6359 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ผึ งรวง 28.01 บันทึกถกู
6360 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.พแุค 19.83 บันทึกถกู
6361 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หน้าพระลาน 31.17 บันทึกถกู
6362 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ห้วยบง 25.15 บันทึกถกู
6363 สระบุรี อ.ดอนพดุ เทศบาลต าบลดอนพุด 30.38 บันทึกถกู
6364 สระบุรี อ.ดอนพดุ อบต.ดงตะงาว 24.84 บันทึกถกู
6365 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลตลาดน้อย 22.13 บันทึกถกู
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6366 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลทา่ลาน 27.51 บันทึกถกู
6367 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลบางโขมด 20.99 บันทึกถกู
6368 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลบา้นหมอ 24.18 บันทึกถกู
6369 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลสร่างโศก 30.48 บันทึกถกู
6370 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลหนองบวั 28.53 บันทึกถกู
6371 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.โคกใหญ่ 28.98 บันทึกถกู
6372 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.ไผ่ขวาง 24.71 บันทึกถกู
6373 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.เมืองขดีขนิ 29.98 บันทึกถกู
6374 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลธารเกษม 28.24 บันทึกถกู
6375 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลนายาว 26.00 บันทึกถกู
6376 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลพกุร่าง 32.08 บันทึกถกู
6377 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลหนองแก 28.78 บันทึกถกู
6378 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย 29.63 บันทึกถกู
6379 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลเมืองพระพทุธบาท 24.07 บันทึกถกู
6380 สระบุรี อ.พระพทุธบาท อบต.เขาวง 23.08 บันทึกถกู
6381 สระบุรี อ.พระพทุธบาท อบต.พคุ าจาน 29.96 บันทึกถกู
6382 สระบุรี อ.มวกเหล็ก เทศบาลต าบลมวกเหล็ก 30.36 บันทึกถกู
6383 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ซับสนุน่ 26.50 บันทึกถกู
6384 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก 29.86 บันทึกถกู
6385 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ 25.94 บันทึกถกู
6386 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล าพญากลาง 24.15 บันทึกถกู
6387 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล าสมพงุ 25.19 บันทึกถกู
6388 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.หนองย่างเสือ 22.45 บันทึกถกู
6389 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลกดุนกเปล้า 29.47 บันทึกถกู
6390 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลตะกดุ 28.26 บันทึกถกู
6391 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลปอ๊กแปก๊ 29.28 บันทึกถกู
6392 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 20.17 บันทึกถกู
6393 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบจ.สระบุรี 9.42 บันทึกผิด
6394 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.โคกสว่าง 30.61 บันทึกถกู
6395 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ดาวเรือง 26.25 บันทึกถกู
6396 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ตล่ิงชนั 23.85 บันทึกถกู
6397 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ปากขา้วสาร 27.92 บันทึกถกู
6398 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองโน 26.80 บันทึกถกู
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6399 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองปลาไหล 26.57 บันทึกถกู
6400 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองยาว 27.36 บันทึกถกู
6401 สระบุรี อ.วังม่วง เทศบาลต าบลค าพราน 31.74 บันทึกถกู
6402 สระบุรี อ.วังม่วง เทศบาลต าบลวังม่วง 24.43 บันทึกถกู
6403 สระบุรี อ.วังม่วง เทศบาลต าบลแสลงพนั 24.27 บันทึกถกู
6404 สระบุรี อ.วังม่วง อบต.วังม่วง 25.73 บันทึกถกู
6405 สระบุรี อ.วิหารแดง เทศบาลต าบลวิหารแดง 32.24 บันทึกถกู
6406 สระบุรี อ.วิหารแดง เทศบาลต าบลหนองหมู 28.73 บันทึกถกู
6407 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.คลองเรือ 21.51 บันทึกถกู
6408 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.เจริญธรรม 23.61 บันทึกถกู
6409 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.บ้านล า 20.57 บันทึกถกู
6410 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.วิหารแดง 30.51 บันทึกถกู
6411 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองสรวง 28.44 บันทึกถกู
6412 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองหมู 24.24 บันทึกถกู
6413 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลต้นตาล-พระยาทด 21.82 บันทึกถกู
6414 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลบา้นยาง 28.39 บันทึกถกู
6415 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 26.60 บันทึกถกู
6416 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ 32.94 บันทึกถกู
6417 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลเสาไห้ 30.02 บันทึกถกู
6418 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลหวัปลวก 29.05 บันทึกถกู
6419 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.ชา้งไทยงาม 22.91 บันทึกถกู
6420 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.บ้านยาง 27.61 บันทึกถกู
6421 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.ม่วงงาม 20.51 บันทึกถกู
6422 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.เริงราง 29.71 บันทึกถกู
6423 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลคชสิทธ์ิ 34.94 บันทึกถกู
6424 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลไผ่ต่ า 35.19 บันทึกถกู
6425 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลหนองแค 17.28 บันทึกถกู
6426 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลหนิกอง 24.35 บันทึกถกู
6427 สระบุรี อ.หนองแค อบต.กุม่หัก 30.47 บันทึกถกู
6428 สระบุรี อ.หนองแค อบต.คชสิทธ์ิ 27.47 บันทึกถกู
6429 สระบุรี อ.หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง 28.60 บันทึกถกู
6430 สระบุรี อ.หนองแค อบต.โคกแย้ 29.15 บันทึกถกู
6431 สระบุรี อ.หนองแค อบต.บัวลอย 24.88 บันทึกถกู
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6432 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองแขม 33.52 บันทึกถกู
6433 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองไขน่  า 34.09 บันทึกถกู
6434 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจรเข ้ 29.00 บันทึกถกู
6435 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจิก 32.01 บันทึกถกู
6436 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองนาก 32.46 บันทึกถกู
6437 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองปลาหมอ 30.47 บันทึกถกู
6438 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองปลิง 26.36 บันทึกถกู
6439 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองโรง 29.15 บันทึกถกู
6440 สระบุรี อ.หนองแค อบต.ห้วยขมิ น 30.12 บันทึกถกู
6441 สระบุรี อ.หนองแค อบต.ห้วยทราย 27.46 บันทึกถกู
6442 สระบุรี อ.หนองแซง เทศบาลต าบลหนองแซง 25.30 บันทึกถกู
6443 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.ไกเ่ส่า 271.89 บันทึกผิด
6444 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.โคกสะอาด 29.66 บันทึกถกู
6445 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.ม่วงหวาน 26.01 บันทึกถกู
6446 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองกบ 30.18 บันทึกถกู
6447 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองหัวโพ 28.53 บันทึกถกู
6448 สระบุรี อ.หนองโดน เทศบาลต าบลหนองโดน 26.67 บันทึกถกู
6449 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.ดอนทอง 33.41 บันทึกถกู
6450 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.บ้านกลับ 20.49 บันทึกถกู
6451 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.หนองโดน 23.45 บันทึกถกู
6452 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน เทศบาลต าบลโพสังโฆ 20.07 บันทึกถกู
6453 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.คอทราย 20.05 บันทึกถกู
6454 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.ค่ายบางระจัน 0.00 ยังไม่บันทึก
6455 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.ท่าขา้ม 184.33 บันทึกผิด
6456 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.โพทะเล 22.45 บันทึกถกู
6457 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.โพสังโฆ 0.00 ยังไม่บันทึก
6458 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.หนองกระทุ่ม 26.45 บันทึกถกู
6459 สิงห์บุรี อ.ท่าชา้ง เทศบาลต าบลถอนสมอ 26.14 บันทึกถกู
6460 สิงห์บุรี อ.ท่าชา้ง อบต.โพประจักษ ์ 23.37 บันทึกถกู
6461 สิงห์บุรี อ.ท่าชา้ง อบต.วิหารขาว 27.03 บันทึกถกู
6462 สิงห์บุรี อ.บางระจัน เทศบาลเมืองบางระจัน 27.66 บันทึกถกู
6463 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.บ้านจ่า 131.55 บันทึกผิด
6464 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.พกัทัน 161.83 บันทึกผิด
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6465 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.แม่ลา 185.14 บันทึกผิด
6466 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.ไม้ดัด 393.33 บันทึกผิด
6467 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.สระแจง 0.00 ยังไม่บันทึก
6468 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี เทศบาลต าบลบางน  าเชี่ยว 19.12 บันทึกถกู
6469 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี เทศบาลต าบลพรหมบรีุ 28.35 บันทึกถกู
6470 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.บ้านแป้ง 81.70 บันทึกผิด
6471 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.บ้านหม้อ 0.00 ยังไม่บันทึก
6472 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.พระงาม 28.11 บันทึกถกู
6473 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.โรงชา้ง 25.21 บันทึกถกู
6474 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงหบ์รีุ 24.17 บันทึกถกู
6475 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบจ.สิงห์บุรี 0.00 ยังไม่บันทึก
6476 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.จักรสีห์ 23.91 บันทึกถกู
6477 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.ต้นโพธ์ิ 20.19 บันทึกถกู
6478 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.บางกระบือ 100.00 บันทึกผิด
6479 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.บางมัญ 28.82 บันทึกถกู
6480 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.โพกรวม 27.16 บันทึกถกู
6481 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.ม่วงหมู ่ 23.79 บันทึกถกู
6482 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.หัวไผ่ 2.37 บันทึกผิด
6483 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี เทศบาลต าบลทับยา 0.00 ยังไม่บันทึก
6484 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี เทศบาลต าบลอนิทร์บรีุ 319.48 บันทึกผิด
6485 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.งิ วราย 21.98 บันทึกถกู
6486 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ชนี  าร้าย 23.50 บันทึกถกู
6487 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ทองเอน 26.71 บันทึกถกู
6488 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ท่างาม 20.93 บันทึกถกู
6489 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.น  าตาล 0.00 ยังไม่บันทึก
6490 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ประศุก 243.72 บันทึกผิด
6491 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.โพธ์ิชยั 33.02 บันทึกถกู
6492 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ห้วยชนั 208.48 บันทึกผิด
6493 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.อนิทร์บุรี 25.20 บันทึกถกู
6494 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ เทศบาลต าบลกงไกรลาศ 30.84 บันทึกถกู
6495 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.กกแรต 29.26 บันทึกถกู
6496 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.กง 25.53 บันทึกถกู
6497 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง 213.84 บันทึกผิด
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6498 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรนอก 31.92 บันทึกถกู
6499 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรใน 23.81 บันทึกถกู
6500 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย 22.84 บันทึกถกู
6501 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ท่าฉนวน 26.60 บันทึกถกู
6502 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.บา้นใหม่สุขเกษม 26.10 บันทึกถกู
6503 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ป่าแฝก 28.85 บันทึกถกู
6504 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.หนองตูม 25.84 บันทึกถกู
6505 สุโขทัย อ.คีรีมาศ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 47.89 บันทึกผิด
6506 สุโขทัย อ.คีรีมาศ เทศบาลต าบลบ้านโตนด 32.32 บันทึกถกู
6507 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.โตนด 21.47 บันทึกถกู
6508 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.ทุ่งยางเมือง 28.49 บันทึกถกู
6509 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.นาเชงิคีรี 23.82 บันทึกถกู
6510 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.บ้านน  าพ ุ 21.72 บันทึกถกู
6511 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.บ้านป้อม 20.02 บันทึกถกู
6512 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศ 33.87 บันทึกถกู
6513 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.สามพวง 31.78 บันทึกถกู
6514 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.หนองกระด่ิง 34.55 บันทึกถกู
6515 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.หนองจิก 19.69 บันทึกถกู
6516 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต าบลกลางดง 20.53 บันทึกถกู
6517 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 25.99 บันทึกถกู
6518 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต าบลทุ่งเสล่ียม 26.57 บันทึกถกู
6519 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.ทุ่งเสล่ียม 129,130,686.20 บันทึกผิด
6520 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.ไทยชนะศึก 21.80 บันทึกถกู
6521 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.บา้นใหม่ไชยมงคล 28.27 บันทึกถกู
6522 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลตล่ิงชัน 25.87 บันทึกถกู
6523 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลลานหอย 33.95 บันทึกถกู
6524 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.บ้านด่าน 22.87 บันทึกถกู
6525 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.ลานหอย 22.15 บันทึกถกู
6526 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.วังตะคร้อ 33.43 บันทึกถกู
6527 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.วังน  าขาว 19.10 บันทึกถกู
6528 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.วังลึก 29.62 บันทึกถกู
6529 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.หนองหญ้าปล้อง 25.28 บันทึกถกู
6530 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลบา้นกล้วย 189.06 บันทึกผิด
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6531 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลบา้นสวน 23.47 บันทึกถกู
6532 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 31.92 บันทึกถกู
6533 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทยัธานี 25.83 บันทึกถกู
6534 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบจ.สุโขทัย 14.66 บันทึกถกู
6535 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ตาลเตี ย 182.19 บันทึกผิด
6536 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.บ้านสวน 26.74 บันทึกถกู
6537 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.บ้านหลุม 23.38 บันทึกถกู
6538 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ปากแคว 23.74 บันทึกถกู
6539 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ปากพระ 29.22 บันทึกถกู
6540 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.เมืองเกา่ 21.21 บันทึกถกู
6541 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ยางซ้าย 19.19 บันทึกถกู
6542 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.วังทองแดง 26.93 บันทึกถกู
6543 สุโขทัย อ.ศรีนคร เทศบาลต าบลศรีนคร 30.35 บันทึกถกู
6544 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ 26.51 บันทึกถกู
6545 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.นครเดิฐ 26.94 บันทึกถกู
6546 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.น  าขมุ 26.02 บันทึกถกู
6547 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.ศรีนคร 26.14 บันทึกถกู
6548 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.หนองบัว 27.90 บันทึกถกู
6549 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย เทศบาลต าบลหาดเสี ยว 33.86 บันทึกถกู
6550 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 29.05 บันทึกถกู
6551 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.ดงคู่ 21.75 บันทึกถกู
6552 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.บ้านแกง่ 34.33 บันทึกถกู
6553 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.บ้านตึก 23.24 บันทึกถกู
6554 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.ป่างิ ว 22.79 บันทึกถกู
6555 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.แม่ส า 27.69 บันทึกถกู
6556 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน 11.50 บันทึกถกู
6557 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.สารจิตร 100.00 บันทึกผิด
6558 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.หนองออ้ 20.56 บันทึกถกู
6559 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง เทศบาลต าบลศรีส าโรง 30.09 บันทึกถกู
6560 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.เกาะตาเลี ยง 17.56 บันทึกถกู
6561 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.ทับผึ ง 19.33 บันทึกถกู
6562 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.นาขนุไกร 23.85 บันทึกถกู
6563 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.บ้านซ่าน 208.68 บันทึกผิด
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6564 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.บ้านนา 28.10 บันทึกถกู
6565 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.บ้านไร่ 29.40 บันทึกถกู
6566 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.ราวต้นจันทร์ 31.58 บันทึกถกู
6567 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วังทอง 34.06 บันทึกถกู
6568 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วังลึก 27.19 บันทึกถกู
6569 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วังใหญ่ 26.74 บันทึกถกู
6570 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วัดเกาะ 22.75 บันทึกถกู
6571 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.สามเรือน 24.28 บันทึกถกู
6572 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลคลองยาง 29.38 บันทึกถกู
6573 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลในเมือง 25.01 บันทึกถกู
6574 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลป่ากมุเกาะ 26.30 บันทึกถกู
6575 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง 22.06 บันทึกถกู
6576 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 17.00 บันทึกถกู
6577 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.คลองกระจง 23.77 บันทึกถกู
6578 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ท่าทอง 25.31 บันทึกถกู
6579 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.นาทุ่ง 28.92 บันทึกถกู
6580 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ปากน  า 24.82 บันทึกถกู
6581 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.เมืองบางยม 24.35 บันทึกถกู
6582 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ย่านยาว 21.98 บันทึกถกู
6583 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.วังไม้ขอน 26.49 บันทึกถกู
6584 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.หนองกลับ 20.78 บันทึกถกู
6585 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 27.39 บันทึกถกู
6586 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ เทศบาลต าบลสระกระโจม 171.53 บันทึกผิด
6587 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.ดอนเจดีย์ 26.09 บันทึกถกู
6588 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.ทะเลบก 27.31 บันทึกถกู
6589 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.ไร่รถ 21.45 บันทึกถกู
6590 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.สระกระโจม 394.39 บันทึกผิด
6591 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.หนองสาหร่าย 25.06 บันทึกถกู
6592 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง เทศบาลต าบลด่านช้าง 268.43 บันทึกผิด
6593 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.ด่านชา้ง 25.04 บันทึกถกู
6594 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.นิคมกระเสียว 214.00 บันทึกผิด
6595 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.วังคัน 171.56 บันทึกผิด
6596 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.วังยาว 24.90 บันทึกถกู
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6597 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.หนองมะค่าโมง 19.97 บันทึกถกู
6598 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.ห้วยขมิ น 19.50 บันทึกถกู
6599 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.องค์พระ 230.37 บันทึกผิด
6600 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเขาดิน 24.33 บันทึกถกู
6601 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเขาพระ 214.35 บันทึกผิด
6602 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเดิมบาง 165.98 บันทึกผิด
6603 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลทุ่งคลี 293.13 บันทึกผิด
6604 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลนางบวช 173.08 บันทึกผิด
6605 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลบ่อกรุ 14,356.10 บันทึกผิด
6606 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลปากน  า 52,683,569.31 บันทึกผิด
6607 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 342.01 บันทึกผิด
6608 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ 29.96 บันทึกถกู
6609 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.โคกชา้ง 215.24 บันทึกผิด
6610 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.นางบวช 440.62 บันทึกผิด
6611 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.บ่อกรุ 320.24 บันทึกผิด
6612 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.ป่าสะแก 22.26 บันทึกถกู
6613 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.ยางนอน 203.65 บันทึกผิด
6614 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวเขา 22.59 บันทึกถกู
6615 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวนา 0.00 ยังไม่บันทึก
6616 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลโคกคราม 31.23 บันทึกถกู
6617 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลต้นคราม 0.00 ยังไม่บันทึก
6618 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลตะค่า 27.88 บันทึกถกู
6619 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลบางปลาม้า 33.56 บันทึกถกู
6620 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลบ้านแหลม 193.19 บันทึกผิด
6621 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลบา้นแหลมพัฒนา 27.01 บันทึกถกู
6622 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลไผ่กองดิน 0.00 ยังไม่บันทึก
6623 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.กฤษณา 207.87 บันทึกผิด
6624 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.จรเขใ้หญ่ 22.01 บันทึกถกู
6625 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.บางปลาม้า 24.64 บันทึกถกู
6626 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.บางใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
6627 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.ไผ่กองดิน 40.96 บันทึกผิด
6628 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.มะขามล้ม 177.13 บันทึกผิด
6629 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วังน  าเย็น 25.75 บันทึกถกู
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6630 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วัดดาว 15.97 บันทึกถกู
6631 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วัดโบสถ ์ 29.52 บันทึกถกู
6632 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.สาลี 352.66 บันทึกผิด
6633 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.องครักษ ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
6634 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลท่าระหัด 319.10 บันทึกผิด
6635 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลทา่เสด็จ 404.26 บันทึกผิด
6636 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบางกุ้ง 32.37 บันทึกถกู
6637 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ 17.46 บันทึกถกู
6638 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลโพธ์ิพระยา 32.98 บันทึกถกู
6639 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลสวนแตง 314.54 บันทึกผิด
6640 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลหว้ยวังทอง 26.90 บันทึกถกู
6641 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 113.61 บันทึกผิด
6642 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี 7.52 บันทึกผิด
6643 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.โคกโคเฒ่า 23.09 บันทึกถกู
6644 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนก ายาน 80.39 บันทึกผิด
6645 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนตาล 28.16 บันทึกถกู
6646 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนโพธ์ิทอง 21.07 บันทึกถกู
6647 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนมะสังข ์ 26.61 บันทึกถกู
6648 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ตล่ิงชนั 205.94 บันทึกผิด
6649 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ทับตีเหล็ก 100.00 บันทึกผิด
6650 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ไผ่ขวาง 145.46 บันทึกผิด
6651 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.พหิารแดง 29.09 บันทึกถกู
6652 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.รั วใหญ่ 77.73 บันทึกผิด
6653 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ศาลาขาว 22.71 บันทึกถกู
6654 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามคลี 23.24 บันทึกถกู
6655 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
6656 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สวนแตง 22.07 บันทึกถกู
6657 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลบ้านกร่าง 25.23 บันทึกถกู
6658 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลปลายนา 23.60 บันทึกถกู
6659 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังน  าซับ 0.00 ยังไม่บันทึก
6660 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังยาง 25.60 บันทึกถกู
6661 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังหว้า 23.10 บันทึกถกู
6662 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลศรีประจันต์ 25.44 บันทึกถกู
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6663 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.ดอนปรู 14.74 บันทึกถกู
6664 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.บางงาม 22.89 บันทึกถกู
6665 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.มดแดง 23.53 บันทึกถกู
6666 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.ศรีประจันต์ 23.59 บันทึกถกู
6667 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง เทศบาลต าบลทุ่งคอก 30.97 บันทึกถกู
6668 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง เทศบาลเมืองสองพีน่้อง 19.23 บันทึกถกู
6669 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ดอนมะนาว 217.28 บันทึกผิด
6670 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ต้นตาล 28.06 บันทึกถกู
6671 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ทุ่งคอก 28.65 บันทึกถกู
6672 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.เนินพระปรางค์ 29.21 บันทึกถกู
6673 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บ่อสุพรรณ 17.52 บันทึกถกู
6674 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางตะเคียน 206.20 บันทึกผิด
6675 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางตาเถร 20.04 บันทึกถกู
6676 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางพลับ 227.22 บันทึกผิด
6677 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางเลน 312.18 บันทึกผิด
6678 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บ้านกุม่ 182.98 บันทึกผิด
6679 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บ้านชา้ง 240.29 บันทึกผิด
6680 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ศรีส าราญ 133.83 บันทึกผิด
6681 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.หนองบ่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
6682 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.หัวโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
6683 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ เทศบาลต าบลสามชุก 211.86 บันทึกผิด
6684 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.กระเสียว 188.07 บันทึกผิด
6685 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.บ้านสระ 23.28 บันทึกถกู
6686 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.ย่านยาว 139.57 บันทึกผิด
6687 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.วังลึก 14.93 บันทึกถกู
6688 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.หนองผักนาก 12.89 บันทึกถกู
6689 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.หนองสะเดา 21.69 บันทึกถกู
6690 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 0.00 ยังไม่บันทึก
6691 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.แจงงาม 22.04 บันทึกถกู
6692 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.ทัพหลวง 21.84 บันทึกถกู
6693 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองขาม 23.46 บันทึกถกู
6694 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองโพธ์ิ 187.20 บันทึกผิด
6695 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองราชวัตร 22.09 บันทึกถกู
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6696 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ 129,965,972.64 บันทึกผิด
6697 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลกระจัน 100.00 บันทึกผิด
6698 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 149.22 บันทึกผิด
6699 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลจรเข้สามพนั 345.97 บันทึกผิด
6700 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลเจดีย์ 30.11 บันทึกถกู
6701 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 171.27 บันทึกผิด
6702 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลบา้นโข้ง 92.21 บันทึกผิด
6703 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลบา้นดอน 148.75 บันทึกผิด
6704 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลสระยายโสม 326.41 บันทึกผิด
6705 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลอู่ทอง 137.30 บันทึกผิด
6706 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.ดอนคา 176.49 บันทึกผิด
6707 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.ดอนมะเกลือ 91.96 บันทึกผิด
6708 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.พลับพลาไชย 431.61 บันทึกผิด
6709 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.ยุ้งทะลาย 343.29 บันทึกผิด
6710 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.สระพงัลาน 167.17 บันทึกผิด
6711 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.หนองโอง่ 0.00 ยังไม่บันทึก
6712 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลกรูด 19.67 บันทึกถกู
6713 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ 30.14 บันทึกถกู
6714 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างขวา 27.36 บันทึกถกู
6715 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างซ้าย 19.18 บันทึกถกู
6716 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลทา่ทองใหม่ 31.99 บันทึกถกู
6717 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.คลองสระ 18.87 บันทึกถกู
6718 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ตะเคียนทอง 24.11 บันทึกถกู
6719 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าทอง 20.70 บันทึกถกู
6720 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าทองใหม่ 23.21 บันทึกถกู
6721 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าอแุท 13.11 บันทึกถกู
6722 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ทุ่งกง 19.07 บันทึกถกู
6723 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ทุ่งรัง 27.96 บันทึกถกู
6724 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ป่าร่อน 20.31 บันทึกถกู
6725 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.พลายวาส 22.33 บันทึกถกู
6726 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลเกาะเต่า 26.53 บันทึกถกู
6727 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลเกาะพงัน 27.43 บันทึกถกู
6728 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลบ้านใต้ 39.30 บันทึกถกู
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6729 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลเพชรพะงัน 34.25 บันทึกถกู
6730 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย 21.60 บันทึกถกู
6731 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม เทศบาลต าบลท่าขนอน 34.85 บันทึกถกู
6732 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.กะเปา 22.32 บันทึกถกู
6733 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ถ  าสิงขร 32.30 บันทึกถกู
6734 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ท่ากระดาน 23.95 บันทึกถกู
6735 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ท่าขนอน 22.43 บันทึกถกู
6736 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.น  าหัก 24.83 บันทึกถกู
6737 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านท าเนียบ 24.04 บันทึกถกู
6738 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านยาง 26.85 บันทึกถกู
6739 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ย่านยาว 30.35 บันทึกถกู
6740 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา เทศบาลต าบลเคียนซา 30.55 บันทึกถกู
6741 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ 30.76 บันทึกถกู
6742 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.เขาตอก 27.53 บันทึกถกู
6743 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.เคียนซา 23.58 บันทึกถกู
6744 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.พว่งพรมคร 19.76 บันทึกถกู
6745 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.อรัญคามวารี 26.81 บันทึกถกู
6746 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.คลองน้อย 18.46 บันทึกถกู
6747 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.ชยับุรี 23.16 บันทึกถกู
6748 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.ไทรทอง 15.42 บันทึกถกู
6749 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.สองแพรก 20.61 บันทึกถกู
6750 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา เทศบาลต าบลตลาดไชยา 16.77 บันทึกถกู
6751 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา เทศบาลต าบลพมุเรียง 24.95 บันทึกถกู
6752 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา เทศบาลต าบลเวียง 26.68 บันทึกถกู
6753 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ตะกรบ 24.18 บันทึกถกู
6754 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ทุ่ง 22.28 บันทึกถกู
6755 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ปากหมาก 20.85 บันทึกถกู
6756 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ป่าเว 24.73 บันทึกถกู
6757 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.โมถา่ย 31.55 บันทึกถกู
6758 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.เลม็ด 19.25 บันทึกถกู
6759 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก 27.91 บันทึกถกู
6760 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ชลคราม 27.89 บันทึกถกู
6761 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ไชยคราม 28.51 บันทึกถกู
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6762 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ดอนสัก 20.78 บันทึกถกู
6763 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ปากแพรก 17.69 บันทึกถกู
6764 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง เทศบาลต าบลท่าฉาง 29.06 บันทึกถกู
6765 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.เขาถา่น 23.60 บันทึกถกู
6766 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.คลองไทร 20.87 บันทึกถกู
6767 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ท่าเคย 28.47 บันทึกถกู
6768 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ท่าฉาง 20.88 บันทึกถกู
6769 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย 16.34 บันทึกถกู
6770 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.เสวียด 25.89 บันทึกถกู
6771 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ เทศบาลต าบลทา่ชนะ 25.99 บันทึกถกู
6772 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.คลองพา 20.94 บันทึกถกู
6773 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.คันธุลี 24.35 บันทึกถกู
6774 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.ท่าชนะ 21.07 บันทึกถกู
6775 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.ประสงค์ 8.26 บันทึกผิด
6776 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.วัง 21.62 บันทึกถกู
6777 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.สมอทอง 18.37 บันทึกถกู
6778 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ เทศบาลต าบลบา้นเชีย่วหลาน 29.20 บันทึกถกู
6779 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ เทศบาลต าบลบา้นตาขุน 38.02 บันทึกถกู
6780 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ อบต.เขาวง 31.73 บันทึกถกู
6781 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ อบต.พรุไทย 30.99 บันทึกถกู
6782 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ อบต.พะแสง 31.03 บันทึกถกู
6783 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม เทศบาลต าบลบา้นนา 31.90 บันทึกถกู
6784 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.ทรัพย์ทวี 25.04 บันทึกถกู
6785 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.ท่าเรือ 24.03 บันทึกถกู
6786 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.นาใต้ 21.16 บันทึกถกู
6787 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.บ้านนา 25.68 บันทึกถกู
6788 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลคลองปราบ 23.02 บันทึกถกู
6789 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลควนศรี 22.18 บันทึกถกู
6790 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลท่าช ี 25.45 บันทึกถกู
6791 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลพรุพ ี 25.85 บันทึกถกู
6792 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร 20.09 บันทึกถกู
6793 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ควนสุบรรณ 22.54 บันทึกถกู
6794 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ทุ่งเตา 20.08 บันทึกถกู
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6795 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ทุ่งเตาใหม่ 19.21 บันทึกถกู
6796 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.น  าพ ุ 25.19 บันทึกถกู
6797 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.เพิ่มพนูทรัพย์ 2.18 บันทึกผิด
6798 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ล าพนู 25.32 บันทึกถกู
6799 สุราษฎร์ธานี อ.พนม เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 24.60 บันทึกถกู
6800 สุราษฎร์ธานี อ.พนม เทศบาลต าบลพนม 32.72 บันทึกถกู
6801 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.คลองศก 24.92 บันทึกถกู
6802 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.ต้นยวน 23.07 บันทึกถกู
6803 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.พนม 24.23 บันทึกถกู
6804 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.พลูเถือ่น 35.74 บันทึกถกู
6805 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง เทศบาลต าบลบางสวรรค์ 32.75 บันทึกถกู
6806 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง เทศบาลต าบลย่านดินแดง 33.86 บันทึกถกู
6807 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.ไทรขงึ 18.38 บันทึกถกู
6808 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.ไทรโสภา 20.91 บันทึกถกู
6809 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.บางสวรรค์ 20.42 บันทึกถกู
6810 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.สาคู 23.05 บันทึกถกู
6811 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.สินเจริญ 18.57 บันทึกถกู
6812 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.สินปุน 22.06 บันทึกถกู
6813 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.อปิัน 20.66 บันทึกถกู
6814 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ เทศบาลเมืองท่าข้าม 25.73 บันทึกถกู
6815 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.กรูด 24.08 บันทึกถกู
6816 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.เขาหัวควาย 20.33 บันทึกถกู
6817 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ตะปาน 18.74 บันทึกถกู
6818 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ท่าขา้ม 24.78 บันทึกถกู
6819 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ท่าโรงชา้ง 23.26 บันทึกถกู
6820 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ท่าสะท้อน 30.99 บันทึกถกู
6821 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.น  ารอบ 24.89 บันทึกถกู
6822 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.บางงอน 23.69 บันทึกถกู
6823 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.บางเดือน 28.80 บันทึกถกู
6824 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.บางมะเด่ือ 17.46 บันทึกถกู
6825 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.พนุพนิ 33.89 บันทึกถกู
6826 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.มะลวน 23.25 บันทึกถกู
6827 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ลีเล็ด 25.26 บันทึกถกู
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6828 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ศรีวิชยั 27.79 บันทึกถกู
6829 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.หนองไทร 26.06 บันทึกถกู
6830 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.หัวเตย 22.11 บันทึกถกู
6831 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลขุนทะเล 34.32 บันทึกถกู
6832 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวัดประดู่ 30.80 บันทึกถกู
6833 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 23.47 บันทึกถกู
6834 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี 13.45 บันทึกถกู
6835 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองฉนาก 23.39 บันทึกถกู
6836 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองน้อย 23.40 บันทึกถกู
6837 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางชนะ 24.52 บันทึกถกู
6838 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางไทร 29.45 บันทึกถกู
6839 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางใบไม้ 27.87 บันทึกถกู
6840 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางโพธ์ิ 22.97 บันทึกถกู
6841 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.มะขามเตี ย 26.19 บันทึกถกู
6842 สุราษฎร์ธานี อ.วิภาวดี อบต.ตะกกุใต้ 20.23 บันทึกถกู
6843 สุราษฎร์ธานี อ.วิภาวดี อบต.ตะกกุเหนือ 21.06 บันทึกถกู
6844 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลเขานิพันธ์ 28.64 บันทึกถกู
6845 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 33.62 บันทึกถกู
6846 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลบ้านส้อง 29.24 บันทึกถกู
6847 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลเมืองเวียง 25.21 บันทึกถกู
6848 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลเวียงสระ 36.65 บันทึกถกู
6849 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ อบต.คลองฉนวน 17.98 บันทึกถกู
6850 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ เทศบาลต าบลกาบเชิง 16.27 บันทึกถกู
6851 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ เทศบาลต าบลโคกตะเคียน 16.19 บันทึกถกู
6852 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.คูตัน 21.02 บันทึกถกู
6853 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.ด่าน 13.57 บันทึกถกู
6854 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.ตะเคียน 27.91 บันทึกถกู
6855 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.แนงมุด 30.57 บันทึกถกู
6856 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ เทศบาลต าบลเขวาสินรินทร์ 18.99 บันทึกถกู
6857 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.ตากกู 16.75 บันทึกถกู
6858 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.บ้านแร่ 26.30 บันทึกถกู
6859 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.บึง 24.79 บันทึกถกู
6860 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.ปราสาททอง 17.52 บันทึกถกู
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6861 สุรินทร์ อ.จอมพระ เทศบาลต าบลกระหาด 23.59 บันทึกถกู
6862 สุรินทร์ อ.จอมพระ เทศบาลต าบลจอมพระ 32.74 บันทึกถกู
6863 สุรินทร์ อ.จอมพระ เทศบาลต าบลบุแกรง 24.26 บันทึกถกู
6864 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.จอมพระ 25.65 บันทึกถกู
6865 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.ชมุแสง 27.48 บันทึกถกู
6866 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.บ้านผือ 0.00 ยังไม่บันทึก
6867 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.เป็นสุข 22.38 บันทึกถกู
6868 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.เมืองลีง 19.49 บันทึกถกู
6869 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.ลุ่มระวี 0.19 บันทึกผิด
6870 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.หนองสนิท 151.41 บันทึกผิด
6871 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลชุมพลบรีุ 19.13 บันทึกถกู
6872 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล 20.75 บันทึกถกู
6873 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 22.28 บันทึกถกู
6874 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลยะวึก 24.25 บันทึกถกู
6875 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลสระขดุ 27.79 บันทึกถกู
6876 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.กระเบื อง 22.94 บันทึกถกู
6877 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.ไพรขลา 23.49 บันทึกถกู
6878 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.เมืองบัว 27.44 บันทึกถกู
6879 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.ศรีณรงค์ 22.93 บันทึกถกู
6880 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.หนองเรือ 22.66 บันทึกถกู
6881 สุรินทร์ อ.ท่าตูม เทศบาลต าบลท่าตูม 24.10 บันทึกถกู
6882 สุรินทร์ อ.ท่าตูม เทศบาลต าบลเมืองแก 19.27 บันทึกถกู
6883 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.กระโพ 10.90 บันทึกถกู
6884 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.ท่าตูม 18.40 บันทึกถกู
6885 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.ทุ่งกลุา 18.17 บันทึกถกู
6886 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.บะ 25.15 บันทึกถกู
6887 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.บัวโคก 27.31 บันทึกถกู
6888 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.พรมเทพ 23.92 บันทึกถกู
6889 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.โพนครก 17.96 บันทึกถกู
6890 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.หนองบัว 20.95 บันทึกถกู
6891 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.หนองเมธี 207.14 บันทึกผิด
6892 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.ค าผง 135.97 บันทึกผิด
6893 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.โนน 24.53 บันทึกถกู
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6894 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.ระเวียง 341.62 บันทึกผิด
6895 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ 501.99 บันทึกผิด
6896 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.หนองหลวง 25.20 บันทึกถกู
6897 สุรินทร์ อ.บัวเชด เทศบาลต าบลบัวเชด 32.34 บันทึกถกู
6898 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.จรัส 509.95 บันทึกผิด
6899 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.ตาวัง 18.27 บันทึกถกู
6900 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.บัวเชด 192.59 บันทึกผิด
6901 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.สะเดา 24.24 บันทึกถกู
6902 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.ส าเภาลูน 25.43 บันทึกถกู
6903 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.อาโพน 27.23 บันทึกถกู
6904 สุรินทร์ อ.ปราสาท เทศบาลต าบลกงัแอน 27.82 บันทึกถกู
6905 สุรินทร์ อ.ปราสาท เทศบาลต าบลกนัตวจระมวล 20.51 บันทึกถกู
6906 สุรินทร์ อ.ปราสาท เทศบาลต าบลนิคมปราสาท 55.06 บันทึกผิด
6907 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.กงัแอน 18.36 บันทึกถกู
6908 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกยาง 14.87 บันทึกถกู
6909 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกสะอาด 19.30 บันทึกถกู
6910 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.เชื อเพลิง 23.98 บันทึกถกู
6911 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โชคนาสาม 759.76 บันทึกผิด
6912 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ตานี 19.14 บันทึกถกู
6913 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ตาเบา 17.68 บันทึกถกู
6914 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทมอ 19.79 บันทึกถกู
6915 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทุ่งมน 25.40 บันทึกถกู
6916 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.บ้านไทร 26.06 บันทึกถกู
6917 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.บ้านพลวง 404.14 บันทึกผิด
6918 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ประทัดบุ 24.44 บันทึกถกู
6919 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ปราสาทหนง 16.87 บันทึกถกู
6920 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ปรือ 17.97 บันทึกถกู
6921 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ไพล 19.88 บันทึกถกู
6922 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.สมุด 23.62 บันทึกถกู
6923 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.หนองใหญ่ 327,698,458.02 บันทึกผิด
6924 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.โคกกลาง 25.29 บันทึกถกู
6925 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.จีกแดก 19.20 บันทึกถกู
6926 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.ตาเมียง 17.92 บันทึกถกู
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6927 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.บักได 14.50 บันทึกถกู
6928 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ เทศบาลต าบลเมืองที 31.92 บันทึกถกู
6929 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 24.60 บันทึกถกู
6930 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ 9.50 บันทึกผิด
6931 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.กาเกาะ 23.20 บันทึกถกู
6932 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่ 24.77 บันทึกถกู
6933 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.คอโค 18.90 บันทึกถกู
6934 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เฉนียง 21.32 บันทึกถกู
6935 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ตระแสง 20.16 บันทึกถกู
6936 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ตั งใจ 22.67 บันทึกถกู
6937 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ตาออ็ง 21.44 บันทึกถกู
6938 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ท่าสว่าง 14.03 บันทึกถกู
6939 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เทนมีย์ 18.93 บันทึกถกู
6940 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง 19.11 บันทึกถกู
6941 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาดี 18.29 บันทึกถกู
6942 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว 10.46 บันทึกถกู
6943 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.บุฤาษ ี 19.16 บันทึกถกู
6944 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เพี ยราม 13.72 บันทึกถกู
6945 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เมืองที 20.37 บันทึกถกู
6946 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ราม 20.16 บันทึกถกู
6947 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.สลักได 14.91 บันทึกถกู
6948 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.สวาย 19.89 บันทึกถกู
6949 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ส าโรง 17.27 บันทึกถกู
6950 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.แสลงพนัธ์ 21.23 บันทึกถกู
6951 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี เทศบาลต าบลรัตนบรีุ 27.93 บันทึกถกู
6952 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.กดุขาคีม 24.20 บันทึกถกู
6953 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.แก 20.67 บันทึกถกู
6954 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.คอนแรด 22.67 บันทึกถกู
6955 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ทับใหญ่ 41.84 บันทึกผิด
6956 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ธาตุ 17.20 บันทึกถกู
6957 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.น  าเขยีว 26.32 บันทึกถกู
6958 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.เบิด 427.10 บันทึกผิด
6959 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ไผ่ 15.96 บันทึกถกู
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6960 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ยางสว่าง 28.73 บันทึกถกู
6961 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.รัตนบุรี 19.97 บันทึกถกู
6962 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.หนองบัวทอง 26.34 บันทึกถกู
6963 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.หนองบัวบาน 22.90 บันทึกถกู
6964 สุรินทร์ อ.ล าดวน เทศบาลต าบลล าดวนสุรพินท์ 30.02 บันทึกถกู
6965 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.โชกเหนือ 24.00 บันทึกถกู
6966 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.ตระเปียงเตีย 21.76 บันทึกถกู
6967 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.ตร าดม 19.48 บันทึกถกู
6968 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.ล าดวน 22.60 บันทึกถกู
6969 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.อูโ่ลก 25.97 บันทึกถกู
6970 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.แจนแวน 19.56 บันทึกถกู
6971 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.ณรงค์ 17.14 บันทึกถกู
6972 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.ตรวจ 287.13 บันทึกผิด
6973 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.ศรีสุข 21.58 บันทึกถกู
6974 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.หนองแวง 20.59 บันทึกถกู
6975 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ เทศบาลต าบลผักไหม 26.57 บันทึกถกู
6976 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ เทศบาลต าบลศีขรภูมิ 29.06 บันทึกถกู
6977 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.กดุหวาย 18.53 บันทึกถกู
6978 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ขวาวใหญ่ 20.33 บันทึกถกู
6979 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.คาละแมะ 21.33 บันทึกถกู
6980 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.จารพตั 15.56 บันทึกถกู
6981 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ชา่งปี่ 15.17 บันทึกถกู
6982 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ตรมไพร 20.26 บันทึกถกู
6983 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ตรึม 14.30 บันทึกถกู
6984 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.แตล 11.52 บันทึกถกู
6985 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.นารุ่ง 22.01 บันทึกถกู
6986 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ยาง 16.02 บันทึกถกู
6987 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ระแงง 32.67 บันทึกถกู
6988 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.หนองขวาว 16.73 บันทึกถกู
6989 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.หนองบัว 17.70 บันทึกถกู
6990 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.หนองเหล็ก 0.00 ยังไม่บันทึก
6991 สุรินทร์ อ.สนม เทศบาลต าบลแคน 38.85 บันทึกถกู
6992 สุรินทร์ อ.สนม เทศบาลต าบลสนม 18.98 บันทึกถกู
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6993 สุรินทร์ อ.สนม อบต.นานวน 20.79 บันทึกถกู
6994 สุรินทร์ อ.สนม อบต.โพนโก 20.64 บันทึกถกู
6995 สุรินทร์ อ.สนม อบต.สนม 30.35 บันทึกถกู
6996 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หนองระฆงั 24.39 บันทึกถกู
6997 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หนองอยีอ 22.02 บันทึกถกู
6998 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หัวงัว 24.34 บันทึกถกู
6999 สุรินทร์ อ.สังขะ เทศบาลต าบลสังขะ 19.99 บันทึกถกู
7000 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.กระเทียม 10.95 บันทึกถกู
7001 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ขอนแตก 16.76 บันทึกถกู
7002 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.คม 14.68 บันทึกถกู
7003 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ตาคง 20.94 บันทึกถกู
7004 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ตาตุม 15.27 บันทึกถกู
7005 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ทับทัน 15.53 บันทึกถกู
7006 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.เทพรักษา 18.45 บันทึกถกู
7007 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.บ้านจารย์ 18.52 บันทึกถกู
7008 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.บ้านชบ 28.36 บันทึกถกู
7009 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.พระแกว้ 35.08 บันทึกถกู
7010 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.สะกาด 12.41 บันทึกถกู
7011 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.สังขะ 17.27 บันทึกถกู
7012 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ เทศบาลต าบลส าโรงทาบ 30.64 บันทึกถกู
7013 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ เทศบาลต าบลหมืน่ศรี 19.67 บันทึกถกู
7014 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.กระออม 21.69 บันทึกถกู
7015 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.เกาะแกว้ 16.95 บันทึกถกู
7016 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.ประดู่ 35.40 บันทึกถกู
7017 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.ศรีสุข 520.82 บันทึกผิด
7018 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.สะโน 27.18 บันทึกถกู
7019 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.ส าโรงทาบ 18.89 บันทึกถกู
7020 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.เสม็จ 24.74 บันทึกถกู
7021 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.หนองไผ่ล้อม 96,534,653.47 บันทึกผิด
7022 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.หนองฮะ 20.54 บันทึกถกู
7023 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลต าบลกองนาง 21.10 บันทึกถกู
7024 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลต าบลบา้นถ่อน 26.12 บันทึกถกู
7025 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลต าบลโพนสา 316.63 บันทึกผิด
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7026 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ 26.19 บันทึกถกู
7027 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.โคกคอน 27.88 บันทึกถกู
7028 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.ท่าบ่อ 24.07 บันทึกถกู
7029 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.นาขา่ 1,187.78 บันทึกผิด
7030 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.น  าโมง 47.48 บันทึกผิด
7031 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.บ้านเด่ือ 25.79 บันทึกถกู
7032 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.บ้านว่าน 0.00 ยังไม่บันทึก
7033 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.โพนสา 29.97 บันทึกถกู
7034 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.หนองนาง 28.00 บันทึกถกู
7035 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 250.00 บันทึกผิด
7036 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.นาดี 556.12 บันทึกผิด
7037 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.วังหลวง 19.00 บันทึกถกู
7038 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
7039 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.อดุมพร 20.86 บันทึกถกู
7040 หนองคาย อ.โพธ์ิตาก อบต.ด่านศรีสุข 323.15 บันทึกผิด
7041 หนองคาย อ.โพธ์ิตาก อบต.โพธ์ิตาก 167.91 บันทึกผิด
7042 หนองคาย อ.โพธ์ิตาก อบต.โพนทอง 27.05 บันทึกถกู
7043 หนองคาย อ.โพนพสัิย เทศบาลต าบลโพนพสัิย 35.79 บันทึกถกู
7044 หนองคาย อ.โพนพสัิย เทศบาลต าบลสร้างนางขาว 33.49 บันทึกถกู
7045 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.กดุบง 25.88 บันทึกถกู
7046 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.จุมพล 24.81 บันทึกถกู
7047 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.ชมุชา้ง 104.84 บันทึกผิด
7048 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.เซิม 24.65 บันทึกถกู
7049 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.ทุ่งหลวง 31.03 บันทึกถกู
7050 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.นาหนัง 20.35 บันทึกถกู
7051 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.บ้านผือ 31.15 บันทึกถกู
7052 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.บ้านโพธ์ิ 23.80 บันทึกถกู
7053 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.วัดหลวง 24.90 บันทึกถกู
7054 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.เหล่าต่างค า 32.28 บันทึกถกู
7055 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลกวนวัน 90.50 บันทึกผิด
7056 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลบา้นเด่ือ 27.72 บันทึกถกู
7057 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลปะโค 30.80 บันทึกถกู
7058 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลโพธ์ิชัย 30.23 บันทึกถกู
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7059 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลวัดธาตุ 23.14 บันทึกถกู
7060 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเวียงคุก 31.61 บันทึกถกู
7061 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง 33.18 บันทึกถกู
7062 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลหาดค า 27.65 บันทึกถกู
7063 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 250.00 บันทึกผิด
7064 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบจ.หนองคาย 0.00 ยังไม่บันทึก
7065 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.ค่ายบกหวาน 26.54 บันทึกถกู
7066 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.พระธาตุบังพวน 24.11 บันทึกถกู
7067 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.โพนสว่าง 26.69 บันทึกถกู
7068 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.เมืองหมี 27.85 บันทึกถกู
7069 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.สีกาย 28.53 บันทึกถกู
7070 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.หนองกอมเกาะ 29.43 บันทึกถกู
7071 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.หินโงม 27.96 บันทึกถกู
7072 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ 20.77 บันทึกถกู
7073 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.บ้านต้อน 26.59 บันทึกถกู
7074 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห ์ 18.78 บันทึกถกู
7075 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.โพนแพง 27.63 บันทึกถกู
7076 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี 26.26 บันทึกถกู
7077 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 30.40 บันทึกถกู
7078 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปลาปาก 33.80 บันทึกถกู
7079 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ อบต.บ้านหม้อ 227.53 บันทึกผิด
7080 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ อบต.พระพทุธบาท 24.70 บันทึกถกู
7081 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ อบต.พานพร้าว 38.28 บันทึกถกู
7082 หนองคาย อ.สระใคร อบต.คอกชา้ง 31.50 บันทึกถกู
7083 หนองคาย อ.สระใคร อบต.บ้านฝาง 25.09 บันทึกถกู
7084 หนองคาย อ.สระใคร อบต.สระใคร 29.57 บันทึกถกู
7085 หนองคาย อ.สังคม เทศบาลต าบลสังคม 35.32 บันทึกถกู
7086 หนองคาย อ.สังคม อบต.แกง้ไก ่ 29.09 บันทึกถกู
7087 หนองคาย อ.สังคม อบต.นางิ ว 0.00 ยังไม่บันทึก
7088 หนองคาย อ.สังคม อบต.บ้านม่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
7089 หนองคาย อ.สังคม อบต.ผาตั ง 318.98 บันทึกผิด
7090 หนองคาย อ.สังคม อบต.สังคม 28.75 บันทึกถกู
7091 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลกุดดินจี ่ 194.92 บันทึกผิด
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7092 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลเก่ากลอย 272.11 บันทึกผิด
7093 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลนากลาง 177.85 บันทึกผิด
7094 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 161.79 บันทึกผิด
7095 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลฝ่ังแดง 31.18 บันทึกถกู
7096 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.กดุแห่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7097 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.ดงสวรรค์ 122.69 บันทึกผิด
7098 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.ด่านชา้ง 24.38 บันทึกถกู
7099 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.โนนเมือง 0.00 ยังไม่บันทึก
7100 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.อทุัยสวรรค์ 121.53 บันทึกผิด
7101 หนองบัวล าภู อ.นาวัง เทศบาลต าบลนาเหล่า 266.68 บันทึกผิด
7102 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.เทพคีรี 33.85 บันทึกถกู
7103 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.นาแก 172.96 บันทึกผิด
7104 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.นาเหล่า 29.19 บันทึกถกู
7105 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.วังทอง 491.28 บันทึกผิด
7106 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.วังปลาป้อม 27.82 บันทึกถกู
7107 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลกดุดู่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7108 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลโนนสัง 0.00 ยังไม่บันทึก
7109 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลบา้นค้อ 0.00 ยังไม่บันทึก
7110 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลหนองเรือ 83.91 บันทึกผิด
7111 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.กดุดู่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7112 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.โคกม่วง 159.38 บันทึกผิด
7113 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.โคกใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7114 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.นิคมพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
7115 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.โนนเมือง 28.21 บันทึกถกู
7116 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.บ้านถิน่ 204.41 บันทึกผิด
7117 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.ปางกู ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7118 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนาค าไฮ 144.01 บันทึกผิด
7119 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนามะเฟือง 332.41 บันทึกผิด
7120 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลต าบลหวันา 150.71 บันทึกผิด
7121 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลเมืองหนองบวัล าภู 403.75 บันทึกผิด
7122 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบจ.หนองบัวล าภู 417.93 บันทึกผิด
7123 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.กดุจิก 0.00 ยังไม่บันทึก
7124 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.นาค าไฮ 23.71 บันทึกถกู
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7125 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.นามะเฟอืง 351.10 บันทึกผิด
7126 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.โนนขมิ น 127,309,192.77 บันทึกผิด
7127 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.โนนทัน 133.93 บันทึกผิด
7128 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.บ้านขาม 146.85 บันทึกผิด
7129 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.บ้านพร้าว 23.97 บันทึกถกู
7130 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.ป่าไม้งาม 24.24 บันทึกถกู
7131 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองบัว 188.89 บันทึกผิด
7132 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองภัยศูนย์ 399.62 บันทึกผิด
7133 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองสวรรค์ 378.52 บันทึกผิด
7134 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองหว้า 195.39 บันทึกผิด
7135 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู อบต.หัวนา 117.15 บันทึกผิด
7136 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลจอมทอง 85.77 บันทึกผิด
7137 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด 140.98 บันทึกผิด
7138 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 30.83 บันทึกถกู
7139 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลยางหล่อ 296.71 บันทึกผิด
7140 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลหนองแก 130.18 บันทึกผิด
7141 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.กดุสะเทียน 32.70 บันทึกถกู
7142 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง 367.31 บันทึกผิด
7143 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.นากอก 323.84 บันทึกผิด
7144 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.โนนม่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
7145 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.เมืองใหม่ 316.10 บันทึกผิด
7146 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง 0.00 ยังไม่บันทึก
7147 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.หนองกงุแกว้ 23.73 บันทึกถกู
7148 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.หนองบัวใต้ 0.00 ยังไม่บันทึก
7149 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.หันนางาม 175.46 บันทึกผิด
7150 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาด่าน 260.28 บันทึกผิด
7151 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาดี 152.53 บันทึกผิด
7152 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบา้นโคก 31.61 บันทึกถกู
7153 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบุญทัน 346.60 บันทึกผิด
7154 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา 309.90 บันทึกผิด
7155 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.กดุผึ ง 24.66 บันทึกถกู
7156 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ 0.00 ยังไม่บันทึก
7157 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.นาสี 0.00 ยังไม่บันทึก



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

7158 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.บ้านโคก 0.00 ยังไม่บันทึก
7159 อา่งทอง อ.ไชโย เทศบาลต าบลเกษไชโย 36.52 บันทึกถกู
7160 อา่งทอง อ.ไชโย เทศบาลต าบลไชโย 27.42 บันทึกถกู
7161 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.ชยัฤทธ์ิ 1.93 บันทึกผิด
7162 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.เทวราช 0.00 ยังไม่บันทึก
7163 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.ราชสถติย์ 0.00 ยังไม่บันทึก
7164 อา่งทอง อ.ป่าโมก เทศบาลต าบลป่าโมก 15.69 บันทึกถกู
7165 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.นรสิงห์ 24.74 บันทึกถกู
7166 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.บางเสด็จ 203.00 บันทึกผิด
7167 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.โผงเผง 0.00 ยังไม่บันทึก
7168 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.โรงชา้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
7169 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.สายทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7170 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.เอกราช 0.00 ยังไม่บันทึก
7171 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลโคกพุทรา 28.05 บันทึกถกู
7172 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลทางพระ 2,228.16 บันทึกผิด
7173 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7174 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลม่วงคัน 0.00 ยังไม่บันทึก
7175 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลร ามะสัก 423.99 บันทึกผิด
7176 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.ค าหยาด 373.91 บันทึกผิด
7177 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.บางเจ้าฉา่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7178 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.บางพลับ 24.04 บันทึกถกู
7179 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.บางระก า 0.00 ยังไม่บันทึก
7180 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.ยางชา้ย 23.63 บันทึกถกู
7181 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.หนองแม่ไก ่ 27.87 บันทึกถกู
7182 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.องครักษ ์ 17.12 บันทึกถกู
7183 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.อา่งแกว้ 25.86 บันทึกถกู
7184 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.อนิทประมูล 0.00 ยังไม่บันทึก
7185 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง เทศบาลต าบลโพสะ 100.00 บันทึกผิด
7186 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง เทศบาลต าบลศาลาแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
7187 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7188 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบจ.อา่งทอง 544.65 บันทึกผิด
7189 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.คลองวัว 94.21 บันทึกผิด
7190 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.จ าป่าหล่อ 28.02 บันทึกถกู
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7191 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.ตลาดกรวด 0.00 ยังไม่บันทึก
7192 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.บ้านแห 360.57 บันทึกผิด
7193 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.บ้านอฐิ 23.55 บันทึกถกู
7194 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.ป่างิ ว 25.86 บันทึกถกู
7195 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.ย่านซ่ือ 31.35 บันทึกถกู
7196 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.หัวไผ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7197 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลท่าช้าง 0.00 ยังไม่บันทึก
7198 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลบางจัก 0.00 ยังไม่บันทึก
7199 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 0.00 ยังไม่บันทึก
7200 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลม่วงเตี ย 16.26 บันทึกถกู
7201 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 26.23 บันทึกถกู
7202 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลสาวร้องไห ้ 29.49 บันทึกถกู
7203 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลหว้ยคันแหลน 34.47 บันทึกถกู
7204 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.คลองขนาก 0.00 ยังไม่บันทึก
7205 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ตลาดใหม่ 98.29 บันทึกผิด
7206 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.บางจัก 33.89 บันทึกถกู
7207 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ไผ่จ าศีล 0.00 ยังไม่บันทึก
7208 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ไผ่วง 85,674,058.74 บันทึกผิด
7209 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ย่ีล้น 0.00 ยังไม่บันทึก
7210 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ศาลเจา้โรงทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7211 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.หลักแกว้ 23.64 บันทึกถกู
7212 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.หัวตะพาน 26.03 บันทึกถกู
7213 อา่งทอง อ.สามโก ้ เทศบาลต าบลสามโก ้ 0.00 ยังไม่บันทึก
7214 อา่งทอง อ.สามโก ้ อบต.โพธ์ิม่วงพนัธ์ 21.94 บันทึกถกู
7215 อา่งทอง อ.สามโก ้ อบต.อบทม 356.33 บันทึกผิด
7216 อา่งทอง อ.แสวงหา เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7217 อา่งทอง อ.แสวงหา เทศบาลต าบลแสวงหา 27.46 บันทึกถกู
7218 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.จ าลอง 91.97 บันทึกผิด
7219 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.บ้านพราน 29.75 บันทึกถกู
7220 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.วังน  าเย็น 1.03 บันทึกผิด
7221 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.ศรีพราน 22.50 บันทึกถกู
7222 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.สีบัวทอง 23.13 บันทึกถกู
7223 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.ห้วยไผ่ 198.47 บันทึกผิด
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7224 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน เทศบาลต าบลโคกกง่ 26.91 บันทึกถกู
7225 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน เทศบาลต าบลชานุมาน 35.39 บันทึกถกู
7226 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.ค าเขือ่นแกว้ 474.77 บันทึกผิด
7227 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.โคกสาร 23.18 บันทึกถกู
7228 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.ชานุมาน 0.00 ยังไม่บันทึก
7229 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.ป่ากอ่ 24.32 บันทึกถกู
7230 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลนาป่าแซง 21.71 บันทึกถกู
7231 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลปทมุราชวงศา 34.74 บันทึกถกู
7232 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลหนองข่า 306.75 บันทึกผิด
7233 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลห้วย 23.90 บันทึกถกู
7234 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.ค าโพน 31.46 บันทึกถกู
7235 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.นาหว้า 26.66 บันทึกถกู
7236 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.โนนงาม 28.16 บันทึกถกู
7237 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.ลือ 23.96 บันทึกถกู
7238 อ านาจเจริญ อ.พนา เทศบาลต าบลพนา 25.90 บันทึกถกู
7239 อ านาจเจริญ อ.พนา เทศบาลต าบลพระเหลา 27.58 บันทึกถกู
7240 อ านาจเจริญ อ.พนา อบต.จานลาน 5.88 บันทึกผิด
7241 อ านาจเจริญ อ.พนา อบต.พนา 31.56 บันทึกถกู
7242 อ านาจเจริญ อ.พนา อบต.ไม้กลอน 22.57 บันทึกถกู
7243 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลไกค่ า 35.45 บันทึกถกู
7244 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนายม 32.48 บันทึกถกู
7245 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาวัง 27.26 บันทึกถกู
7246 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาหมอม้า 0.00 ยังไม่บันทึก
7247 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลน  าปลีก 33.49 บันทึกถกู
7248 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 23.62 บันทึกถกู
7249 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบจ.อ านาจเจริญ 315.11 บันทึกผิด
7250 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.กดุปลาดุก 24.91 บันทึกถกู
7251 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.คึมใหญ่ 221.31 บันทึกผิด
7252 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.ดอนเมย 1,444.09 บันทึกผิด
7253 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาจิก 26.88 บันทึกถกู
7254 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาแต้ 17.14 บันทึกถกู
7255 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาผือ 20.96 บันทึกถกู
7256 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.น  าปลีก 0.00 ยังไม่บันทึก
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7257 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนโพธ์ิ 26.97 บันทึกถกู
7258 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง 23.34 บันทึกถกู
7259 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.บุ่ง 32.49 บันทึกถกู
7260 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.ปลาค้าว 25.26 บันทึกถกู
7261 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.สร้างนกทา 21.74 บันทึกถกู
7262 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.หนองมะแซว 39,493,929.71 บันทึกผิด
7263 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.ห้วยไร่ 25.63 บันทึกถกู
7264 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.เหล่าพรวน 30.64 บันทึกถกู
7265 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลโคกกลาง 151.54 บันทึกผิด
7266 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลดงมะยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
7267 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลเปือย 25.72 บันทึกถกู
7268 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลสามหนอง 35.96 บันทึกถกู
7269 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลอ านาจ 318.05 บันทึกผิด
7270 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ อบต.ดงบัง 17.45 บันทึกถกู
7271 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ อบต.แมด 0.00 ยังไม่บันทึก
7272 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ อบต.ไร่ข ี 22.50 บันทึกถกู
7273 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม เทศบาลต าบลสิริเสนางค์ 26.78 บันทึกถกู
7274 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม เทศบาลต าบลเสนางคนิคม 32.37 บันทึกถกู
7275 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.นาเวียง 22.23 บันทึกถกู
7276 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.โพนทอง 25.47 บันทึกถกู
7277 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.ไร่สีสุก 32.59 บันทึกถกู
7278 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี 23.98 บันทึกถกู
7279 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ 23.50 บันทึกถกู
7280 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ 23.46 บันทึกถกู
7281 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ 29.23 บันทึกถกู
7282 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลต าบลหวัตะพาน 24.49 บันทึกถกู
7283 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.ค าพระ 24.36 บันทึกถกู
7284 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.จิกดู่ 20.98 บันทึกถกู
7285 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.โพนเมืองน้อย 28.18 บันทึกถกู
7286 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.สร้างถอ่น้อย 21.55 บันทึกถกู
7287 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.หนองแกว้ 28.39 บันทึกถกู
7288 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลกดุจบั 24.17 บันทึกถกู
7289 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลเชียงเพง็ 33.89 บันทึกถกู
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7290 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลตาลเลียน 30.13 บันทึกถกู
7291 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลปะโค 21.10 บันทึกถกู
7292 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลเมืองเพยี 26.84 บันทึกถกู
7293 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลยางชุม 29.37 บันทึกถกู
7294 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลสร้างก่อ 31.43 บันทึกถกู
7295 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.กดุจับ 26.86 บันทึกถกู
7296 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.ขอนยูง 23.03 บันทึกถกู
7297 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.ตานเลียน 47.50 บันทึกผิด
7298 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.สร้างกอ่ 30.64 บันทึกถกู
7299 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลกงพานพนัดอน 19.19 บันทึกถกู
7300 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลกมุภวาป ี 29.03 บันทึกถกู
7301 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลเชียงแหว 24.22 บันทึกถกู
7302 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลแชแล 24.98 บันทึกถกู
7303 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลปะโค 26.45 บันทึกถกู
7304 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลพนัดอน 30.78 บันทึกถกู
7305 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลเวียงค า 27.39 บันทึกถกู
7306 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลหนองหว้า 0.00 ยังไม่บันทึก
7307 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลห้วยเกิ ง 30.58 บันทึกถกู
7308 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.กมุภวาปี 30.37 บันทึกถกู
7309 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.ตูมใต้ 100.00 บันทึกผิด
7310 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.ท่าล่ี 20.11 บันทึกถกู
7311 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.ผาสุก 21.77 บันทึกถกู
7312 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.สีออ 26.39 บันทึกถกู
7313 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.เสอเพลอ 18.74 บันทึกถกู
7314 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ เทศบาลต าบลกูแ่กว้ 25.16 บันทึกถกู
7315 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ เทศบาลต าบลคอนสาย 24.78 บันทึกถกู
7316 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ อบต.ค้อใหญ่ 30.83 บันทึกถกู
7317 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ อบต.โนนทองอนิทร์ 26.57 บันทึกถกู
7318 อดุรธานี อ.ไชยวาน เทศบาลต าบลไชยวาน 23.16 บันทึกถกู
7319 อดุรธานี อ.ไชยวาน เทศบาลต าบลโพนสูง 27.16 บันทึกถกู
7320 อดุรธานี อ.ไชยวาน เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม 24.72 บันทึกถกู
7321 อดุรธานี อ.ไชยวาน อบต.ค าเลาะ 20.43 บันทึกถกู
7322 อดุรธานี อ.ไชยวาน อบต.หนองหลัก 27.47 บันทึกถกู
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7323 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน เทศบาลต าบลทุ่งฝน 102,833,100.55 บันทึกผิด
7324 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ 24.28 บันทึกถกู
7325 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน อบต.ทุ่งฝน 27.46 บันทึกถกู
7326 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน อบต.นาชมุแสง 29.83 บันทึกถกู
7327 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน อบต.นาทม 69.51 บันทึกผิด
7328 อดุรธานี อ.นายูง เทศบาลต าบลนายูง 100.00 บันทึกผิด
7329 อดุรธานี อ.นายูง เทศบาลต าบลโนนทอง 29.14 บันทึกถกู
7330 อดุรธานี อ.นายูง อบต.นาแค 23.68 บันทึกถกู
7331 อดุรธานี อ.นายูง อบต.บ้านกอ้ง 19.60 บันทึกถกู
7332 อดุรธานี อ.น  าโสม เทศบาลต าบลนางัว 25.41 บันทึกถกู
7333 อดุรธานี อ.น  าโสม เทศบาลต าบลน  าโสม 24.10 บันทึกถกู
7334 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.นางัว 27.89 บันทึกถกู
7335 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.น  าโสม 32.08 บันทึกถกู
7336 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.บ้านหยวก 89.62 บันทึกผิด
7337 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.ศรีส าราญ 28.39 บันทึกถกู
7338 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.สามัคคี 26.06 บันทึกถกู
7339 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.โสมเย่ียม 136.64 บันทึกผิด
7340 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.หนองแวง 24.47 บันทึกถกู
7341 อดุรธานี อ.โนนสะอาด เทศบาลต าบลโนนสะอาด 28.61 บันทึกถกู
7342 อดุรธานี อ.โนนสะอาด เทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด 29.31 บันทึกถกู
7343 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.โคกกลาง 28.06 บันทึกถกู
7344 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.ทมนางาม 29.83 บันทึกถกู
7345 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.บุ่งแกว้ 23.48 บันทึกถกู
7346 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.โพธ์ิศรีส าราญ 29.09 บันทึกถกู
7347 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.หนองกงุศรี 89.84 บันทึกผิด
7348 อดุรธานี อ.บ้านดุง เทศบาลเมืองบ้านดุง 30.46 บันทึกถกู
7349 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.ดงเย็น 22.39 บันทึกถกู
7350 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.ถอ่นนาลับ 25.47 บันทึกถกู
7351 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.นาค า 19.72 บันทึกถกู
7352 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.นาไหม 26.33 บันทึกถกู
7353 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านจันทน์ 19.26 บันทึกถกู
7354 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านชยั 22.98 บันทึกถกู
7355 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านดุง 18.81 บันทึกถกู
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7356 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านตาด 26.85 บันทึกถกู
7357 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านม่วง 28.99 บันทึกถกู
7358 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.โพนสูง 26.74 บันทึกถกู
7359 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.วังทอง 22.38 บันทึกถกู
7360 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.ออ้มกอ 18.82 บันทึกถกู
7361 อดุรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลต าบลกลางใหญ่ 29.19 บันทึกถกู
7362 อดุรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลต าบลค าบง 27.05 บันทึกถกู
7363 อดุรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลต าบลบา้นผือ 28.10 บันทึกถกู
7364 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.ขา้วสาร 22.36 บันทึกถกู
7365 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.เขอืน  า 473.88 บันทึกผิด
7366 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.ค าด้วง 20.62 บันทึกถกู
7367 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.จ าปาโมง 29.09 บันทึกถกู
7368 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.โนนทอง 29.03 บันทึกถกู
7369 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.บ้านค้อ 23.05 บันทึกถกู
7370 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.บ้านผือ 31.90 บันทึกถกู
7371 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.เมืองพาน 21.82 บันทึกถกู
7372 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.หนองแวง 25.27 บันทึกถกู
7373 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.หนองหัวคู 22.05 บันทึกถกู
7374 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.หายโศก 16.82 บันทึกถกู
7375 อดุรธานี อ.ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.นาม่วง 25.25 บันทึกถกู
7376 อดุรธานี อ.ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.ห้วยสามพาด 16.43 บันทึกถกู
7377 อดุรธานี อ.ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.อุม่จาน 29.21 บันทึกถกู
7378 อดุรธานี อ.พบิูลย์รักษ ์ อบต.ดอนกลอย 0.00 ยังไม่บันทึก
7379 อดุรธานี อ.พบิูลย์รักษ ์ อบต.นาทราย 29.35 บันทึกถกู
7380 อดุรธานี อ.พบิูลย์รักษ ์ อบต.บ้านแดง 25.18 บันทึกถกู
7381 อดุรธานี อ.เพญ็ เทศบาลต าบลบ้านธาตุ 22.38 บันทึกถกู
7382 อดุรธานี อ.เพญ็ เทศบาลต าบลเพญ็ 34.35 บันทึกถกู
7383 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.โคกกลาง 17.75 บันทึกถกู
7384 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.จอมศรี 0.00 ยังไม่บันทึก
7385 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.เชยีงหวาง 18.67 บันทึกถกู
7386 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.เตาไห 25.80 บันทึกถกู
7387 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.นาบัว 26.15 บันทึกถกู
7388 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.นาพู่ 28.65 บันทึกถกู
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7389 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.บ้านเหล่า 27.39 บันทึกถกู
7390 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.เพญ็ 27.07 บันทึกถกู
7391 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.สร้างแป้น 30.67 บันทึกถกู
7392 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.สุมเส้า 24.39 บันทึกถกู
7393 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลนาขา่ 30.55 บันทึกถกู
7394 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห ์ 33.87 บันทึกถกู
7395 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลบา้นจัน่ 29.39 บันทึกถกู
7396 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลบ้านตาด 28.26 บันทึกถกู
7397 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง 40.11 บันทึกผิด
7398 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลหนองบวั 20.37 บันทึกถกู
7399 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลหนองไผ่ 32.75 บันทึกถกู
7400 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลนครอดุรธานี 19.26 บันทึกถกู
7401 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-น  าค า 31.08 บันทึกถกู
7402 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง 30.33 บันทึกถกู
7403 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบจ.อดุรธานี 14.87 บันทึกถกู
7404 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.กดุสระ 28.35 บันทึกถกู
7405 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.โคกสะอาด 24.17 บันทึกถกู
7406 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.เชยีงพณิ 26.43 บันทึกถกู
7407 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.เชยีงยืน 32.91 บันทึกถกู
7408 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นากว้าง 21.89 บันทึกถกู
7409 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นาขา่ 27.37 บันทึกถกู
7410 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นาดี 28.92 บันทึกถกู
7411 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นิคมสงเคราะห์ 25.78 บันทึกถกู
7412 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.โนนสูง 31.20 บันทึกถกู
7413 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.บ้านขาว 20.47 บันทึกถกู
7414 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.บ้านจั่น 28.97 บันทึกถกู
7415 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.สามพร้าว 21.30 บันทึกถกู
7416 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.หนองนาค า 26.92 บันทึกถกู
7417 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.หนองไฮ 22.33 บันทึกถกู
7418 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.หมูม่น 31.43 บันทึกถกู
7419 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลบะยาว 26.22 บันทึกถกู
7420 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลผาสุก 24.00 บันทึกถกู
7421 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลล าพนัชาด 34.06 บันทึกถกู
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7422 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลวังสามหมอ 29.20 บันทึกถกู
7423 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 30.55 บันทึกถกู
7424 อดุรธานี อ.วังสามหมอ อบต.ค าโคกสูง 26.24 บันทึกถกู
7425 อดุรธานี อ.วังสามหมอ อบต.หนองกงุทบัม้า 23.27 บันทึกถกู
7426 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลจ าปี 25.10 บันทึกถกู
7427 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลบา้นโปร่ง 31.01 บันทึกถกู
7428 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลศรีธาตุ 31.23 บันทึกถกู
7429 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลหัวนาค า 31.13 บันทึกถกู
7430 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.ตาดทอง 21.96 บันทึกถกู
7431 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.นายูง 26.08 บันทึกถกู
7432 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.ศรีธาตุ 28.02 บันทึกถกู
7433 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขยีน 22.51 บันทึกถกู
7434 อดุรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลต าบลบา้นโคก 25.88 บันทึกถกู
7435 อดุรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลต าบลบ้านยวด 30.54 บันทึกถกู
7436 อดุรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลต าบลสร้างคอม 25.32 บันทึกถกู
7437 อดุรธานี อ.สร้างคอม อบต.เชยีงดา 31.95 บันทึกถกู
7438 อดุรธานี อ.สร้างคอม อบต.นาสะอาด 29.19 บันทึกถกู
7439 อดุรธานี อ.สร้างคอม อบต.บ้านหินโงม 22.15 บันทึกถกู
7440 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 20.80 บันทึกถกู
7441 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลโนนหวาย 37.23 บันทึกถกู
7442 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลภูผาแดง 29.03 บันทึกถกู
7443 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองบัวบาน 25.37 บันทึกถกู
7444 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองวัวซอ 26.39 บันทึกถกู
7445 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลอบูมุง 26.05 บันทึกถกู
7446 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.น  าพน่ 21.74 บันทึกถกู
7447 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หนองออ้ 0.00 ยังไม่บันทึก
7448 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หมากหญ้า 30.64 บันทึกถกู
7449 อดุรธานี อ.หนองแสง เทศบาลต าบลนาดี 30.05 บันทึกถกู
7450 อดุรธานี อ.หนองแสง เทศบาลต าบลแสงสว่าง 26.40 บันทึกถกู
7451 อดุรธานี อ.หนองแสง อบต.ทับกงุ 28.09 บันทึกถกู
7452 อดุรธานี อ.หนองแสง อบต.แสงสว่าง 29.03 บันทึกถกู
7453 อดุรธานี อ.หนองแสง อบต.หนองแสง 22.60 บันทึกถกู
7454 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลโคกสูง 23.82 บันทึกถกู
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7455 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลบา้นเชียง 27.78 บันทึกถกู
7456 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลผักตบ 30.35 บันทึกถกู
7457 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลหนองไผ่ 21.99 บันทึกถกู
7458 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลหนองเม็ก 27.92 บันทึกถกู
7459 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลหนองหาน 28.13 บันทึกถกู
7460 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.ดอนหายโศก 23.17 บันทึกถกู
7461 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.บ้านเชยีง 32.95 บันทึกถกู
7462 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.บ้านยา 33.25 บันทึกถกู
7463 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.พงังู 20.34 บันทึกถกู
7464 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.โพนงาม 22.76 บันทึกถกู
7465 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.สร้อยพร้าว 20.17 บันทึกถกู
7466 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.สะแบง 30.81 บันทึกถกู
7467 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.หนองสระปลา 32.96 บันทึกถกู
7468 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.หนองหาน 31.49 บันทึกถกู
7469 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน เทศบาลต าบลตรอน 34.75 บันทึกถกู
7470 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน เทศบาลต าบลบ้านแกง่ 31.01 บันทึกถกู
7471 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.ขอ่ยสูง 25.15 บันทึกถกู
7472 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.น  าอา่ง 21.89 บันทึกถกู
7473 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.บ้านแกง่ 18.64 บันทึกถกู
7474 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.วังแดง 15.45 บันทึกถกู
7475 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.หาดสองแคว 18.51 บันทึกถกู
7476 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั เทศบาลต าบลทองแสนขัน 25.31 บันทึกถกู
7477 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.น  าพี  21.69 บันทึกถกู
7478 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.บ่อทอง 28.20 บันทึกถกู
7479 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.ป่าคาย 20.20 บันทึกถกู
7480 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.ผักขวง 17.27 บันทึกถกู
7481 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา เทศบาลต าบลจริม 20.72 บันทึกถกู
7482 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา เทศบาลต าบลทา่ปลา 27.68 บันทึกถกู
7483 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา เทศบาลต าบลร่วมจิต 28.99 บันทึกถกู
7484 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ท่าปลา 24.22 บันทึกถกู
7485 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ท่าแฝก 23.79 บันทึกถกู
7486 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.นางพญา 0.00 ยังไม่บันทึก
7487 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.น  าหมัน 19.05 บันทึกถกู
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7488 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ผาเลือด 21.05 บันทึกถกู
7489 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ร่วมจิต 24.33 บันทึกถกู
7490 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.หาดล้า 24.24 บันทึกถกู
7491 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด เทศบาลต าบลน  าปาด 30.69 บันทึกถกู
7492 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.เด่นเหล็ก 21.96 บันทึกถกู
7493 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.น  าไคร้ 20.38 บันทึกถกู
7494 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.น  าไผ่ 21.38 บันทึกถกู
7495 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.บ้านฝาย 21.66 บันทึกถกู
7496 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.แสนตอ 23.26 บันทึกถกู
7497 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.ห้วยมุน่ 22.82 บันทึกถกู
7498 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก เทศบาลต าบลบา้นโคก 33.65 บันทึกถกู
7499 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก อบต.นาขมุ 23.57 บันทึกถกู
7500 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก อบต.บ่อเบี ย 25.81 บันทึกถกู
7501 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก อบต.ม่วงเจ็ดต้น 28.92 บันทึกถกู
7502 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั เทศบาลต าบลท่าสัก 36.12 บันทึกถกู
7503 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั เทศบาลต าบลในเมือง 29.73 บันทึกถกู
7504 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.คอรุม 29.99 บันทึกถกู
7505 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ท่ามะเฟอืง 14.20 บันทึกถกู
7506 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ท่าสัก 0.00 ยังไม่บันทึก
7507 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.นายาง 20.84 บันทึกถกู
7508 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.นาอนิ 23.29 บันทึกถกู
7509 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ในเมือง 23.17 บันทึกถกู
7510 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.บ้านโคน 21.93 บันทึกถกู
7511 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.บ้านดารา 18.04 บันทึกถกู
7512 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.บ้านหม้อ 12.48 บันทึกถกู
7513 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.พญาแมน 19.55 บันทึกถกู
7514 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ไร่ออ้ย 15.24 บันทึกถกู
7515 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า เทศบาลต าบลฟากทา่ 34.00 บันทึกถกู
7516 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.บ้านเสี ยว 23.38 บันทึกถกู
7517 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.ฟากท่า 22.77 บันทึกถกู
7518 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.สองคอน 23.27 บันทึกถกู
7519 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.สองห้อง 26.42 บันทึกถกู
7520 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา 25.13 บันทึกถกู
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7521 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลงิ วงาม 23.74 บันทึกถกู
7522 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลท่าเสา 31.18 บันทึกถกู
7523 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลน  าริด 24.54 บันทึกถกู
7524 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลบา้นเกาะ 32.44 บันทึกถกู
7525 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม 28.99 บันทึกถกู
7526 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลปา่เซ่า 19.03 บันทึกถกู
7527 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลผาจุก 22.79 บันทึกถกู
7528 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลวังกะพี  19.64 บันทึกถกู
7529 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลหาดกรวด 24.59 บันทึกถกู
7530 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลเมืองอตุรดิตถ์ 15.19 บันทึกถกู
7531 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบจ.อตุรดิตถ ์ 17.86 บันทึกถกู
7532 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.ขนุฝาง 26.61 บันทึกถกู
7533 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.ถ  าฉลอง 25.44 บันทึกถกู
7534 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.บ้านด่าน 17.36 บันทึกถกู
7535 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.บ้านด่านนาขาม 18.71 บันทึกถกู
7536 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.วังดิน 23.97 บันทึกถกู
7537 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.แสนตอ 25.18 บันทึกถกู
7538 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.หาดงิ ว 18.10 บันทึกถกู
7539 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลทุ่งยั ง 19.91 บันทึกถกู
7540 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลพระเสด็จ 25.99 บันทึกถกู
7541 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 20.27 บันทึกถกู
7542 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลหัวดง 25.11 บันทึกถกู
7543 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ชยัจุมพล 24.54 บันทึกถกู
7544 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ด่านแม่ค ามัน 23.03 บันทึกถกู
7545 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.นานกกก 24.59 บันทึกถกู
7546 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ไผ่ล้อม 28.94 บันทึกถกู
7547 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ฝายหลวง 13.94 บันทึกถกู
7548 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.แม่พลู 26.48 บันทึกถกู
7549 อทุัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลต าบลตลุกดู่ 24.18 บันทึกถกู
7550 อทุัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลต าบลทัพทัน 24.01 บันทึกถกู
7551 อทุัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลต าบลหนองสระ 26.09 บันทึกถกู
7552 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.โคกหม้อ 18.99 บันทึกถกู
7553 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองกระทุ่ม 24.04 บันทึกถกู
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7554 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองกลางดง 23.91 บันทึกถกู
7555 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองยายดา 22.98 บันทึกถกู
7556 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ เทศบาลต าบลบ้านไร่ 29.52 บันทึกถกู
7557 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ เทศบาลต าบลเมืองการุ้ง 24.81 บันทึกถกู
7558 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.คอกควาย 20.79 บันทึกถกู
7559 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.เจ้าวัด 19.66 บันทึกถกู
7560 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.ทัพหลวง 17.55 บันทึกถกู
7561 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.บ้านบึง 21.43 บันทึกถกู
7562 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.บ้านไร่ 17.18 บันทึกถกู
7563 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน 24.91 บันทึกถกู
7564 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.เมืองการุ้ง 22.88 บันทึกถกู
7565 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.วังหิน 18.45 บันทึกถกู
7566 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หนองจอก 25.70 บันทึกถกู
7567 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หนองบ่มกล้วย 21.71 บันทึกถกู
7568 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.ห้วยแห้ง 22.02 บันทึกถกู
7569 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หูชา้ง 15.84 บันทึกถกู
7570 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี เทศบาลต าบลหาดทนง 27.17 บันทึกถกู
7571 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี เทศบาลเมืองอทุัยธานี 23.05 บันทึกถกู
7572 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบจ.อทุัยธานี 22.34 บันทึกถกู
7573 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.เกาะเทโพ 21.69 บันทึกถกู
7574 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.ดอนขวาง 22.35 บันทึกถกู
7575 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.ท่าซุง 20.59 บันทึกถกู
7576 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.น  าซึม 25.34 บันทึกถกู
7577 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.เนินแจง 24.71 บันทึกถกู
7578 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.สะแกกรัง 22.80 บันทึกถกู
7579 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.หนองแก 18.62 บันทึกถกู
7580 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.หนองไผ่แบน 20.28 บันทึกถกู
7581 อทุัยธานี อ.ลานสัก เทศบาลต าบลลานสัก 20.25 บันทึกถกู
7582 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ทุ่งนางาม 19.95 บันทึกถกู
7583 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.น  ารอบ 11.10 บันทึกถกู
7584 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ประดู่ยืน 19.33 บันทึกถกู
7585 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ป่าออ้ 16.02 บันทึกถกู
7586 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ระบ า 16.99 บันทึกถกู
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7587 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ลานสัก 16.43 บันทึกถกู
7588 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลพลวงสองนาง 26.34 บันทึกถกู
7589 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลสว่างแจง้สบายใจ 31.45 บันทึกถกู
7590 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลสว่างอารมณ์ 34.30 บันทึกถกู
7591 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.บ่อยาง 16.19 บันทึกถกู
7592 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.ไผ่เขยีว 16.55 บันทึกถกู
7593 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.หนองหลวง 23.63 บันทึกถกู
7594 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง เทศบาลต าบลหนองขาหย่าง 38.10 บันทึกถกู
7595 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.ดงขวาง 26.73 บันทึกถกู
7596 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.ท่าโพ 22.70 บันทึกถกู
7597 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หนองขาหย่าง 21.83 บันทึกถกู
7598 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หนองไผ่ 24.52 บันทึกถกู
7599 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หลุมเขา้ 27.05 บันทึกถกู
7600 อทุัยธานี อ.หนองฉาง เทศบาลต าบลเขาบางแกรก 28.79 บันทึกถกู
7601 อทุัยธานี อ.หนองฉาง เทศบาลต าบลหนองฉาง 34.58 บันทึกถกู
7602 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.เขากวางทอง 18.25 บันทึกถกู
7603 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.ทุ่งพง 26.89 บันทึกถกู
7604 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.ทุ่งโพ 16.42 บันทึกถกู
7605 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองฉาง 28.97 บันทึกถกู
7606 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองนางนวล 24.74 บันทึกถกู
7607 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองยาง 22.37 บันทึกถกู
7608 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองสรวง 23.75 บันทึกถกู
7609 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.อทุัยเกา่ 28.62 บันทึกถกู
7610 อทุัยธานี อ.ห้วยคต อบต.ทองหลาง 17.76 บันทึกถกู
7611 อทุัยธานี อ.ห้วยคต อบต.สุขฤทัย 18.97 บันทึกถกู
7612 อทุัยธานี อ.ห้วยคต อบต.ห้วยคต 19.37 บันทึกถกู
7613 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น เทศบาลต าบลกุดข้าวปุ้น 33.60 บันทึกถกู
7614 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.กาบิน 22.25 บันทึกถกู
7615 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.แกง่เค็ง 25.00 บันทึกถกู
7616 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.ขา้วปุ้น 26.11 บันทึกถกู
7617 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.โนนสวาง 22.78 บันทึกถกู
7618 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.หนองทันน  า 27.40 บันทึกถกู
7619 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลขามปอ้ม 22.45 บันทึกถกู
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7620 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลเขมราฐ 26.49 บันทึกถกู
7621 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลเทพวงศา 32.07 บันทึกถกู
7622 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองนกทา 30.40 บันทึกถกู
7623 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองผือ 25.78 บันทึกถกู
7624 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลหวันา 21.53 บันทึกถกู
7625 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.แกง้เหนือ 32.11 บันทึกถกู
7626 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.เจียด 27.12 บันทึกถกู
7627 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.นาแวง 25.19 บันทึกถกู
7628 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.หนองสิม 22.44 บันทึกถกู
7629 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน เทศบาลต าบลเขือ่งใน 32.83 บันทึกถกู
7630 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน เทศบาลต าบลบา้นกอก 21.89 บันทึกถกู
7631 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน เทศบาลต าบลหว้ยเรือ 19.14 บันทึกถกู
7632 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.กลางใหญ่ 23.03 บันทึกถกู
7633 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.กอ่เอ ้ 25.37 บันทึกถกู
7634 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ค้อทอง 18.89 บันทึกถกู
7635 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ชทีวน 31.58 บันทึกถกู
7636 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.แดงหม้อ 27.20 บันทึกถกู
7637 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ท่าไห 19.36 บันทึกถกู
7638 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ธาตุน้อย 21.12 บันทึกถกู
7639 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.นาค าใหญ่ 22.83 บันทึกถกู
7640 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.โนนรัง 26.73 บันทึกถกู
7641 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.บ้านไทย 22.80 บันทึกถกู
7642 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ยางขี นก 28.11 บันทึกถกู
7643 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ศรีสุข 27.14 บันทึกถกู
7644 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.สร้างถอ่ 17.05 บันทึกถกู
7645 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.สหธาตุ 25.45 บันทึกถกู
7646 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.หนองเหล่า 22.86 บันทึกถกู
7647 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.หัวดอน 28.21 บันทึกถกู
7648 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม เทศบาลต าบลบา้นด่านโขงเจยีม 267.32 บันทึกผิด
7649 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.โขงเจียม 22.87 บันทึกถกู
7650 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.นาโพธ์ิกลาง 24.88 บันทึกถกู
7651 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.หนองแสงใหญ่ 14.42 บันทึกถกู
7652 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.ห้วยไผ่ 23.67 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

7653 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.ห้วยยาง 24.46 บันทึกถกู
7654 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.ค าไฮใหญ่ 25.51 บันทึกถกู
7655 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง 19.50 บันทึกถกู
7656 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.ท่าเมือง 26.95 บันทึกถกู
7657 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง 24.07 บันทึกถกู
7658 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลกุดประทาย 19.14 บันทึกถกู
7659 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลนาส่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
7660 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลบัวงาม 0.00 ยังไม่บันทึก
7661 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลโพนงาม 25.80 บันทึกถกู
7662 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลเมืองเดชอุดม 31.72 บันทึกถกู
7663 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.กลาง 20.97 บันทึกถกู
7664 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.แกง้ 25.01 บันทึกถกู
7665 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ค าคร่ัง 29.12 บันทึกถกู
7666 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ตบหู 18.70 บันทึกถกู
7667 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ท่าโพธ์ิศรี 25.51 บันทึกถกู
7668 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ทุ่งเทิง 22.18 บันทึกถกู
7669 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.นากระแซง 19.37 บันทึกถกู
7670 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.นาเจริญ 23.83 บันทึกถกู
7671 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.นาส่วง 33.15 บันทึกถกู
7672 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.โนนสมบูรณ์ 23.81 บันทึกถกู
7673 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.บัวงาม 29.18 บันทึกถกู
7674 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ป่าโมง 25.79 บันทึกถกู
7675 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.เมืองเดช 22.50 บันทึกถกู
7676 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.สมสะอาด 27.25 บันทึกถกู
7677 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล เทศบาลต าบลตระการพชืผล 25.33 บันทึกถกู
7678 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.กระเดียน 26.33 บันทึกถกู
7679 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.กดุยาลวน 24.31 บันทึกถกู
7680 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.กศุกร 25.61 บันทึกถกู
7681 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.เกษม 0.00 ยังไม่บันทึก
7682 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ขามเปี้ย 23.17 บันทึกถกู
7683 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.คอนสาย 0.00 ยังไม่บันทึก
7684 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ค าเจริญ 27.73 บันทึกถกู
7685 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.โคกจาน 26.93 บันทึกถกู
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7686 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.เซเป็ด 24.10 บันทึกถกู
7687 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ตระการ 18.36 บันทึกถกู
7688 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ตากแดด 27.67 บันทึกถกู
7689 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ถ  าแข ้ 24.19 บันทึกถกู
7690 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ท่าหลวง 29.27 บันทึกถกู
7691 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.นาพนิ 25.17 บันทึกถกู
7692 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.นาสะไม 26.89 บันทึกถกู
7693 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.โนนกงุ 23.00 บันทึกถกู
7694 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.บ้านแดง 28.39 บันทึกถกู
7695 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.เป้า 28.79 บันทึกถกู
7696 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.สะพอื 30.24 บันทึกถกู
7697 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.หนองเต่า 33.27 บันทึกถกู
7698 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา 26.44 บันทึกถกู
7699 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ไหล่ทุ่ง 23.84 บันทึกถกู
7700 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม เทศบาลต าบลตาลสุม 30.36 บันทึกถกู
7701 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.ค าหว้า 25.43 บันทึกถกู
7702 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.จิกเทิง 28.57 บันทึกถกู
7703 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.ตาลสุม 31.99 บันทึกถกู
7704 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.นาคาย 23.58 บันทึกถกู
7705 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.ส าโรง 29.91 บันทึกถกู
7706 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.หนองกงุ 22.15 บันทึกถกู
7707 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.กดุเรือ 26.18 บันทึกถกู
7708 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.โคกช าแระ 0.00 ยังไม่บันทึก
7709 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.นาเกษม 27.62 บันทึกถกู
7710 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.นาห่อม 21.05 บันทึกถกู
7711 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.หนองอม้ 21.75 บันทึกถกู
7712 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย เทศบาลต าบลนาจะหลวย 31.65 บันทึกถกู
7713 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย เทศบาลต าบลภูจองนายอย 25.93 บันทึกถกู
7714 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ 29.49 บันทึกถกู
7715 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โนนสวรรค์ 26.03 บันทึกถกู
7716 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.บ้านตูม 16.07 บันทึกถกู
7717 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์ 25.31 บันทึกถกู
7718 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง 27.79 บันทึกถกู
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7719 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.กองโพน 21.11 บันทึกถกู
7720 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.นาตาล 20.81 บันทึกถกู
7721 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.พะลาน 21.96 บันทึกถกู
7722 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.พงัเคน 20.91 บันทึกถกู
7723 อบุลราชธานี อ.นาเยีย เทศบาลต าบลนาจาน 24.94 บันทึกถกู
7724 อบุลราชธานี อ.นาเยีย เทศบาลต าบลนาเยีย 29.60 บันทึกถกู
7725 อบุลราชธานี อ.นาเยีย เทศบาลต าบลนาเรือง 21.28 บันทึกถกู
7726 อบุลราชธานี อ.นาเยีย อบต.นาดี 24.00 บันทึกถกู
7727 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ เทศบาลต าบลขี เหล็ก 32.26 บันทึกถกู
7728 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ เทศบาลต าบลตาเกา 28.41 บันทึกถกู
7729 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ อบต.โคกสะอาด 17.88 บันทึกถกู
7730 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ อบต.ไพบูลย์ 25.36 บันทึกถกู
7731 อบุลราชธานี อ.น  ายืน เทศบาลต าบลโซง 0.00 ยังไม่บันทึก
7732 อบุลราชธานี อ.น  ายืน เทศบาลต าบลน  ายืน 26.83 บันทึกถกู
7733 อบุลราชธานี อ.น  ายืน เทศบาลต าบลสีวิเชียร 24.12 บันทึกถกู
7734 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.เกา่ขาม 23.70 บันทึกถกู
7735 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.โดมประดิษฐ์ 17.96 บันทึกถกู
7736 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.บุเปือย 20.10 บันทึกถกู
7737 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.ยาง 18.17 บันทึกถกู
7738 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.ยางใหญ่ 20.55 บันทึกถกู
7739 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลต าบลคอแลน 26.94 บันทึกถกู
7740 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 30.18 บันทึกถกู
7741 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลต าบลบณุฑริก 32.59 บันทึกถกู
7742 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.โนนค้อ 25.31 บันทึกถกู
7743 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บัวงาม 28.55 บันทึกถกู
7744 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บ้านแมด 24.83 บันทึกถกู
7745 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.โพนงาม 23.89 บันทึกถกู
7746 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.หนองสะโน 14.10 บันทึกถกู
7747 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.ห้วยขา่ 15.70 บันทึกถกู
7748 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลกุดชมภู 24.35 บันทึกถกู
7749 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร 181.09 บันทึกผิด
7750 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธ์ิศรี 25.48 บันทึกถกู
7751 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลอ่างศิลา 29.74 บันทึกถกู
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7752 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพบิูลมังสาหาร 21.20 บันทึกถกู
7753 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ดอนจิก 17.55 บันทึกถกู
7754 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ทรายมูล 24.54 บันทึกถกู
7755 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.นาโพธ์ิ 23.70 บันทึกถกู
7756 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกลาง 18.53 บันทึกถกู
7757 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง 27.80 บันทึกถกู
7758 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม 32.69 บันทึกถกู
7759 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ระเว 21.35 บันทึกถกู
7760 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ไร่ใต้ 23.49 บันทึกถกู
7761 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.หนองบัวฮี 26.09 บันทึกถกู
7762 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.อา่งศิลา 27.31 บันทึกถกู
7763 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร 33.66 บันทึกถกู
7764 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.โพธ์ิไทร 28.74 บันทึกถกู
7765 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.ม่วงใหญ่ 23.97 บันทึกถกู
7766 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.สองคอน 23.11 บันทึกถกู
7767 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.สารภี 21.40 บันทึกถกู
7768 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.ส าโรง 20.73 บันทึกถกู
7769 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.เหล่างาม 31.97 บันทึกถกู
7770 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ เทศบาลต าบลม่วงสามสิบ 26.18 บันทึกถกู
7771 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ดุมใหญ่ 22.39 บันทึกถกู
7772 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.เตย 360.49 บันทึกผิด
7773 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.นาเลิง 4.42 บันทึกผิด
7774 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ไผ่ใหญ่ 25.05 บันทึกถกู
7775 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.โพนแพง 34.27 บันทึกถกู
7776 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 26.65 บันทึกถกู
7777 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ 16.67 บันทึกถกู
7778 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม 32.31 บันทึกถกู
7779 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองไขน่ก 26.15 บันทึกถกู
7780 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองชา้งใหญ่ 32.84 บันทึกถกู
7781 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองเมือง 22.46 บันทึกถกู
7782 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองเหล่า 20.00 บันทึกถกู
7783 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองฮาง 24.94 บันทึกถกู
7784 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.เหล่าบก 0.00 ยังไม่บันทึก
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7785 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ 32.03 บันทึกถกู
7786 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี เทศบาลต าบลปทุม 28.38 บันทึกถกู
7787 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี เทศบาลต าบลอบุล 37.46 บันทึกถกู
7788 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี เทศบาลนครอบุลราชธานี 0.00 ยังไม่บันทึก
7789 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม 30.53 บันทึกถกู
7790 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบจ.อบุลราชธานี 0.00 ยังไม่บันทึก
7791 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.กระโสบ 28.34 บันทึกถกู
7792 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.กดุลาด 20.01 บันทึกถกู
7793 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.ขี เหล็ก 24.92 บันทึกถกู
7794 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.ปะอาว 20.78 บันทึกถกู
7795 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.ไร่น้อย 23.47 บันทึกถกู
7796 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.หนองขอน 27.58 บันทึกถกู
7797 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.หนองบ่อ 23.88 บันทึกถกู
7798 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.หัวเรือ 27.07 บันทึกถกู
7799 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลค าขวาง 29.33 บันทึกถกู
7800 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลค าน  าแซบ 28.41 บันทึกถกู
7801 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลธาตุ 29.52 บันทึกถกู
7802 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลบุ่งไหม 25.06 บันทึกถกู
7803 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 25.84 บันทึกถกู
7804 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลแสนสุข 21.05 บันทึกถกู
7805 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลหว้ยขะยุง 29.59 บันทึกถกู
7806 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลเมืองวารินช าราบ 18.11 บันทึกถกู
7807 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.คูเมือง 24.90 บันทึกถกู
7808 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.ท่าลาด 23.98 บันทึกถกู
7809 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.โนนผึ ง 27.08 บันทึกถกู
7810 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.โนนโหนน 23.79 บันทึกถกู
7811 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.บุ่งหวาย 22.56 บันทึกถกู
7812 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.โพธ์ิใหญ่ 27.82 บันทึกถกู
7813 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.สระสมิง 25.29 บันทึกถกู
7814 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.หนองกนิเพล 26.16 บันทึกถกู
7815 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.ห้วยขะยุง 26.76 บันทึกถกู
7816 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ เทศบาลต าบลศรีเมืองใหม่ 27.85 บันทึกถกู
7817 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.แกง้กอก 25.74 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

7818 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ค าไหล 26.08 บันทึกถกู
7819 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ดอนใหญ่ 29.55 บันทึกถกู
7820 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ตะบ่าย 27.36 บันทึกถกู
7821 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค า 1.38 บันทึกผิด
7822 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน 25.85 บันทึกถกู
7823 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย 27.41 บันทึกถกู
7824 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน 24.80 บันทึกถกู
7825 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.สงยาง 24.78 บันทึกถกู
7826 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแท่ง 31.05 บันทึกถกู
7827 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.เออืดใหญ่ 27.77 บันทึกถกู
7828 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลท่าช้าง 29.33 บันทึกถกู
7829 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลบุ่งมะแลง 27.72 บันทึกถกู
7830 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลสว่าง 28.22 บันทึกถกู
7831 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ อบต.แกง่โดม 21.77 บันทึกถกู
7832 อบุลราชธานี อ.ส าโรง เทศบาลต าบลส าโรง 32.14 บันทึกถกู
7833 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.ขามป้อม 28.41 บันทึกถกู
7834 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.ค้อน้อย 30.73 บันทึกถกู
7835 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โคกกอ่ง 23.01 บันทึกถกู
7836 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โคกสว่าง 22.70 บันทึกถกู
7837 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โนนกลาง 21.98 บันทึกถกู
7838 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โนนกาเล็น 24.35 บันทึกถกู
7839 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.บอน 27.58 บันทึกถกู
7840 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.หนองไฮ 24.53 บันทึกถกู
7841 อบุลราชธานี อ.สิรินธร เทศบาลต าบลช่องเม็ก 44.19 บันทึกผิด
7842 อบุลราชธานี อ.สิรินธร เทศบาลต าบลนคิมสร้างตนเองล าโดมนอ้ย 28.72 บันทึกถกู
7843 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.คันไร่ 19.78 บันทึกถกู
7844 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.ค าเขือ่นแกว้ 18.12 บันทึกถกู
7845 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.ชอ่งเม็ก 28.15 บันทึกถกู
7846 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.โนนกอ่ 20.54 บันทึกถกู
7847 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.ฝางค า 25.58 บันทึกถกู
7848 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ เทศบาลต าบลเหล่าเสือโกก้ 25.16 บันทึกถกู
7849 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ อบต.แพงใหญ่ 29.80 บันทึกถกู
7850 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ อบต.โพนเมือง 22.73 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

7851 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ อบต.หนองบก 23.47 บันทึกถกู



อปท.
ทัง้หมด บันทกึถูก บันทกึผิด ไม่บันทกึ

1 กระบี่ 62 56 3 3
2 กาญจนบุรี 122 111 7 4
3 กาฬสินธ์ุ 151 66 40 45
4 ก าแพงเพชร 90 85 5 0
5 ขอนแกน่ 225 171 42 12
6 จันทบุรี 82 75 7 0
7 ฉะเชงิเทรา 109 88 19 2
8 ชลบุรี 98 41 27 30
9 ชยันาท 60 57 2 1
10 ชยัภูมิ 143 141 0 2
11 ชมุพร 79 31 38 10
12 เชยีงราย 144 95 34 15
13 เชยีงใหม่ 211 111 93 7
14 ตรัง 100 95 2 3
15 ตราด 44 10 30 4
16 ตาก 69 24 30 15
17 นครนายก 46 43 2 1
18 นครปฐม 117 62 42 13
19 นครพนม 104 103 1 0
20 นครราชสีมา 334 146 133 55
21 นครศรีธรรมราช 185 172 4 9
22 นครสวรรค์ 143 129 8 6
23 นนทบุรี 46 30 7 9
24 นราธิวาส 89 83 4 2
25 น่าน 100 100 0 0
26 บึงกาฬ 60 41 15 4
27 บุรีรัมย์ 209 127 32 50

สรปุผลการบันทกึข้อมูลค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรตามมาตรา 35 กรณตีามข้อ 1.1 

ในระบบศูนยข้์อมูลบุคลากรทอ้งถ่ินแหง่ชาติ

ข้อมูล ณ วนัที ่21 พฤศจกิายน 2560 เวลา 16.00 น.

ที่ จงัหวดั
ผลด าเนินการ

หมายเหตุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



อปท.
ทัง้หมด บันทกึถูก บันทกึผิด ไม่บันทกึที่ จงัหวดั

ผลด าเนินการ
หมายเหตุ

28 ปทุมธานี 65 59 3 3
29 ประจวบคีรีขนัธ์ 61 50 9 2
30 ปราจีนบุรี 70 30 21 19
31 ปัตตานี 114 96 12 6
32 พระนครศรีอยุธยา 158 94 45 19
33 พะเยา 72 72 0 0
34 พงังา 52 11 36 5
35 พทัลุง 74 71 3
36 พจิิตร 102 78 12 12
37 พษิณุโลก 103 98 4 1
38 เพชรบุรี 85 73 10 2
39 เพชรบูรณ์ 128 105 14 9
40 แพร่ 84 10 70 4
41 ภูเกต็ 19 19 0 0
42 มหาสารคาม 143 118 12 13
43 มุกดาหาร 55 55 0 0
44 แม่ฮ่องสอน 50 19 27 4
45 ยโสธร 88 53 25 10
46 ยะลา 64 48 12 4
47 ร้อยเอด็ 203 145 39 19
48 ระนอง 31 19 12
49 ระยอง 68 48 16 4
50 ราชบุรี 112 28 57 27
51 ลพบุรี 126 41 71 14
52 ล าปาง 104 35 61 8
53 ล าพนู 58 31 21 6
54 เลย 101 88 6 7
55 ศรีสะเกษ 217 106 64 47
56 สกลนคร 141 121 12 8
57 สงขลา 141 109 19 13
58 สตูล 42 31 7 4
59 สมุทรปราการ 49 30 8 11
60 สมุทรสงคราม 36 30 3 3



อปท.
ทัง้หมด บันทกึถูก บันทกึผิด ไม่บันทกึที่ จงัหวดั

ผลด าเนินการ
หมายเหตุ

61 สมุทรสาคร 38 35 1 2
62 สระแกว้ 66 63 2 1
63 สระบุรี 109 109 0 0
64 สิงห์บุรี 42 24 11 7
65 สุโขทัย 91 83 7 1
66 สุพรรณบุรี 127 61 49 17
67 สุราษฎร์ธานี 138 137 0 1
68 สุรินทร์ 173 148 18 7
69 หนองคาย 68 47 11 10
70 หนองบัวล าภู 68 15 37 16
71 อา่งทอง 65 24 11 30
72 อ านาจเจริญ 64 47 9 8
73 อดุรธานี 181 165 7 9
74 อตุรดิตถ์ 80 78 0 2
75 อทุัยธานี 64 64 0 0
76 อบุลราชธานี 239 222 6 11

รวม 7,851 5,636 1,507 708



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

1 กระบี่ อ.เกาะลันตา เทศบาลต าบลเกาะลันตาใหญ่ 63.47 บันทึกผิด
2 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง 24.27 บันทึกถกู
3 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย 24.65 บันทึกถกู
4 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ 23.81 บันทึกถกู
5 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.คลองยาง 25.04 บันทึกถกู
6 กระบี่ อ.เกาะลันตา อบต.ศาลาด่าน 25.58 บันทึกถกู
7 กระบี่ อ.เขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม 0.00 ยังไม่บันทึก
8 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.เขาดิน 21.62 บันทึกถกู
9 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.เขาพนม 24.65 บันทึกถกู
10 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.โคกหาร 31.11 บันทึกถกู
11 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.พรุเตียว 26.82 บันทึกถกู
12 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.สินปุน 23.13 บันทึกถกู
13 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.หน้าเขา 27.37 บันทึกถกู
14 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองทอ่มใต้ 20.55 บันทึกถกู
15 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพน 32.30 บันทึกถกู
16 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา 22.32 บันทึกถกู
17 กระบี่ อ.คลองท่อม เทศบาลต าบลทรายขาว 20.78 บันทึกถกู
18 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ 20.44 บันทึกถกู
19 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.คลองทอ่มเหนือ 21.45 บันทึกถกู
20 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.พรุดินนา 25.89 บันทึกถกู
21 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.เพหลา 30.58 บันทึกถกู
22 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.ห้วยน  าขาว 21.59 บันทึกถกู
23 กระบี่ อ.ปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา 27.23 บันทึกถกู
24 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.เขาเขน 18.69 บันทึกถกู
25 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.เขาต่อ 100.00 บันทึกผิด
26 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.คีรีวง 22.07 บันทึกถกู
27 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา 16.73 บันทึกถกู
28 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ เทศบาลต าบลกระบี่น้อย 29.07 บันทึกถกู
29 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 27.12 บันทึกถกู

รายละเอียดค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรตาม ม .35 ระดับ อปท.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

30 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบจ.กระบี่ 21.98 บันทึกถกู
31 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.เขาคราม 26.30 บันทึกถกู
32 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.เขาทอง 157.39 บันทึกผิด
33 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.คลองประสงค์ 35.40 บันทึกถกู
34 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.ทับปริก 25.61 บันทึกถกู
35 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.ไสไทย 28.74 บันทึกถกู
36 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.หนองทะเล 25.45 บันทึกถกู
37 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ อบต.อา่วนาง 28.39 บันทึกถกู
38 กระบี่ อ.ล าทับ เทศบาลต าบลล าทับ 25.81 บันทึกถกู
39 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ดินแดง 21.25 บันทึกถกู
40 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ดินอดุม 24.96 บันทึกถกู
41 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ทุ่งไทรทอง 31.95 บันทึกถกู
42 กระบี่ อ.ล าทับ อบต.ล าทับ 27.58 บันทึกถกู
43 กระบี่ อ.เหนือคลอง เทศบาลต าบลเหนือคลอง 31.08 บันทึกถกู
44 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา 24.36 บันทึกถกู
45 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน 24.80 บันทึกถกู
46 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองเขม้า 29.35 บันทึกถกู
47 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.โคกยาง 26.83 บันทึกถกู
48 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.ตล่ิงชนั 0.00 ยังไม่บันทึก
49 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.ปกาสัย 24.54 บันทึกถกู
50 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.ห้วยยูง 23.21 บันทึกถกู
51 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง 26.24 บันทึกถกู
52 กระบี่ อ.อา่วลึก เทศบาลต าบลแหลมสัก 27.39 บันทึกถกู
53 กระบี่ อ.อา่วลึก เทศบาลต าบลอา่วลึกใต้ 29.17 บันทึกถกู
54 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.เขาใหญ่ 26.64 บันทึกถกู
55 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.คลองยา 33.87 บันทึกถกู
56 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.คลองหิน 24.03 บันทึกถกู
57 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.นาเหนือ 21.15 บันทึกถกู
58 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.บ้านกลาง 29.17 บันทึกถกู
59 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.แหลมสัก 31.80 บันทึกถกู
60 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.อา่วลึกใต้ 31.66 บันทึกถกู
61 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.อา่วลึกน้อย 22.56 บันทึกถกู
62 กระบี่ อ.อา่วลึก อบต.อา่วลึกเหนือ 0.00 ยังไม่บันทึก



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

63 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย เทศบาลต าบลด่านมะขามเตี ย 36.52 บันทึกถกู
64 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.กลอนโด 20.10 บันทึกถกู
65 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเขเ้ผือก 23.83 บันทึกถกู
66 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.ด่านมะขามเตี ย 21.92 บันทึกถกู
67 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.หนองไผ่ 21.70 บันทึกถกู
68 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลทองผาภูมิ 30.69 บันทึกถกู
69 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลท่าขนุน 26.75 บันทึกถกู
70 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลล่ินถิ่น 21.86 บันทึกถกู
71 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม 28.89 บันทึกถกู
72 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.ชะแล 19.26 บันทึกถกู
73 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.ปิล๊อก 29.79 บันทึกถกู
74 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.ห้วยเขย่ง 25.14 บันทึกถกู
75 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ อบต.หินดาด 25.14 บันทึกถกู
76 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลทา่ม่วง 28.17 บันทึกถกู
77 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลท่าล้อ 26.56 บันทึกถกู
78 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลม่วงชุม 27.60 บันทึกถกู
79 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลวังขนาย 23.11 บันทึกถกู
80 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลวังศาลา 25.69 บันทึกถกู
81 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลส ารอง 38.49 บันทึกถกู
82 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองขาว 29.75 บันทึกถกู
83 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองตากยา 25.24 บันทึกถกู
84 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 24.93 บันทึกถกู
85 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.เขาน้อย 23.62 บันทึกถกู
86 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.ท่าตะคร้อ 21.90 บันทึกถกู
87 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.ท่าม่วง 55.69 บันทึกผิด
88 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.ทุ่งทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
89 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.บ้านใหม่ 19.43 บันทึกถกู
90 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.พงัตรุ 24.43 บันทึกถกู
91 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.รางสาล่ี 280.74 บันทึกผิด
92 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.หนองตากยา 30.65 บันทึกถกู
93 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลดอนขมิ น 29.97 บันทึกถกู
94 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลท่ามะกา 32.35 บันทึกถกู
95 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลทา่ไม้ 26.59 บันทึกถกู
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96 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแทน่ 30.55 บันทึกถกู
97 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา 27.08 บันทึกถกู
98 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลลูกแก 32.61 บันทึกถกู
99 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลหนองลาน 25.89 บันทึกถกู
100 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลต าบลหวายเหนียว 33.49 บันทึกถกู
101 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา เทศบาลเมืองทา่เรือพระแทน่ 28.45 บันทึกถกู
102 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.เขาสามสิบหาบ 24.27 บันทึกถกู
103 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.โคกตะบอง 27.19 บันทึกถกู
104 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ดอนชะเอม 22.47 บันทึกถกู
105 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ตะคร  าเอน 17.10 บันทึกถกู
106 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ท่ามะกา 28.02 บันทึกถกู
107 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ท่าเสา 22.12 บันทึกถกู
108 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.พงตึก 25.48 บันทึกถกู
109 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.ยางม่วง 25.63 บันทึกถกู
110 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.สนามแย้ 21.63 บันทึกถกู
111 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.แสนตอ 21.17 บันทึกถกู
112 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.หวายเหนียว 34.12 บันทึกถกู
113 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อบต.อโุลกส่ีหมืน่ 27.16 บันทึกถกู
114 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค เทศบาลต าบลไทรโยค 118.13 บันทึกผิด
115 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค เทศบาลต าบลน  าตกไทรโยคน้อย 32.33 บันทึกถกู
116 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 30.67 บันทึกถกู
117 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ท่าเสา 28.81 บันทึกถกู
118 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.บ้องตี  23.54 บันทึกถกู
119 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม 21.83 บันทึกถกู
120 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.วังกระแจะ 24.56 บันทึกถกู
121 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ศรีมงคล 23.34 บันทึกถกู
122 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.สิงห์ 21.48 บันทึกถกู
123 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย เทศบาลต าบลบ่อพลอย 27.46 บันทึกถกู
124 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย เทศบาลต าบลหนองรี 31.63 บันทึกถกู
125 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.ชอ่งด่าน 23.64 บันทึกถกู
126 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.บ่อพลอย 29.63 บันทึกถกู
127 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองกร่าง 26.36 บันทึกถกู
128 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองกุม่ 15.32 บันทึกถกู
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129 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หนองรี 1,415.88 บันทึกผิด
130 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.หลุมรัง 18.95 บันทึกถกู
131 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 24.74 บันทึกถกู
132 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลตลาดเขต 213.60 บันทึกผิด
133 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลพนมทวน 32.23 บันทึกถกู
134 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลรางหวาย 29.06 บันทึกถกู
135 กาญจนบุรี อ.พนมทวน เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย 33.61 บันทึกถกู
136 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร 24.00 บันทึกถกู
137 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.ทุ่งสมอ 29.03 บันทึกถกู
138 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.พนมทวน 29.24 บันทึกถกู
139 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.พงัตรุ 33.12 บันทึกถกู
140 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.หนองโรง 23.03 บันทึกถกู
141 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลแกง่เสี ยน 28.99 บันทึกถกู
142 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลทา่มะขาม 27.01 บันทึกถกู
143 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลปากแพรก 22.88 บันทึกถกู
144 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลลาดหญ้า 29.49 บันทึกถกู
145 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลหนองบวั 31.74 บันทึกถกู
146 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบรีุ 19.54 บันทึกถกู
147 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี 0.00 ยังไม่บันทึก
148 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.เกาะส าโรง 20.47 บันทึกถกู
149 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.แกง่เสี ยน 21.00 บันทึกถกู
150 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.ชอ่งสะเดา 26.91 บันทึกถกู
151 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.บ้านเกา่ 16.55 บันทึกถกู
152 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.ลาดหญ้า 23.95 บันทึกถกู
153 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.วังด้ง 22.77 บันทึกถกู
154 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.วังเย็น 16.68 บันทึกถกู
155 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.หนองบัว 22.18 บันทึกถกู
156 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.หนองหญ้า 24.65 บันทึกถกู
157 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ เทศบาลต าบลเลาขวัญ 34.30 บันทึกถกู
158 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ เทศบาลต าบลหนองฝ้าย 30.79 บันทึกถกู
159 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.ทุ่งกระบ่ า 413.67 บันทึกผิด
160 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.เลาขวัญ 19.54 บันทึกถกู
161 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองนกแกว้ 23.81 บันทึกถกู
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162 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ 40.58 บันทึกผิด
163 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง 21.21 บันทึกถกู
164 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองฝ้าย 18.59 บันทึกถกู
165 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองโสน 18.00 บันทึกถกู
166 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต าบลเขาโจด 24.14 บันทึกถกู
167 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต าบลเอราวัณ 30.25 บันทึกถกู
168 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.ด่านแม่แฉลบ 18.18 บันทึกถกู
169 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.ท่ากระดาน 22.55 บันทึกถกู
170 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.นาสวน 20.99 บันทึกถกู
171 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.แม่กระบุง 25.17 บันทึกถกู
172 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเป็ด 27.39 บันทึกถกู
173 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี เทศบาลต าบลวังกะ 30.45 บันทึกถกู
174 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ปรังเผล 27.45 บันทึกถกู
175 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ไล่โว่ 0.00 ยังไม่บันทึก
176 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.หนองลู 17.95 บันทึกถกู
177 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 25.19 บันทึกถกู
178 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ เทศบาลต าบลหนองปรือ 0.00 ยังไม่บันทึก
179 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 23.05 บันทึกถกู
180 กาญจนบุรี อ.หนองปรือ อบต.หนองปรือ 15.36 บันทึกถกู
181 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา เทศบาลต าบลสระลงเรือ 26.31 บันทึกถกู
182 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา เทศบาลต าบลหว้ยกระเจา 22.51 บันทึกถกู
183 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา อบต.ดอนแสลบ 15.33 บันทึกถกู
184 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา อบต.วังไผ่ 22.20 บันทึกถกู
185 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย 19.00 บันทึกถกู
186 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลดงลิง 21.10 บันทึกถกู
187 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลธัญญา 187,469,459.55 บันทึกผิด
188 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลหนองแปน 192.45 บันทึกผิด
189 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง 449.47 บันทึกผิด
190 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.กมลาไสย 33.49 บันทึกถกู
191 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.โคกสมบูรณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
192 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.เจ้าท่า 99,102,773.25 บันทึกผิด
193 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.ธัญญา 220.26 บันทึกผิด
194 กาฬสินธ์ุ อ.กมลาไสย อบต.โพนงาม 20.98 บันทึกถกู
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195 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลกุดหว้า 148.17 บันทึกผิด
196 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลจมุจงั 26.32 บันทึกถกู
197 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม 13.50 บันทึกถกู
198 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ 27.52 บันทึกถกู
199 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ เทศบาลเมืองบวัขาว 0.00 ยังไม่บันทึก
200 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.กดุค้าว 130.95 บันทึกผิด
201 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.กดุหว้า 159.74 บันทึกผิด
202 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.แจนแลน 25.71 บันทึกถกู
203 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.นาโก 0.00 ยังไม่บันทึก
204 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.บัวขาว 0.00 ยังไม่บันทึก
205 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.สมสะอาด 0.00 ยังไม่บันทึก
206 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.สามขา 0.00 ยังไม่บันทึก
207 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.หนองห้าง 39.31 บันทึกถกู
208 กาฬสินธ์ุ อ.กฉุนิารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม 36.26 บันทึกถกู
209 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลกุดสิม 0.00 ยังไม่บันทึก
210 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ 31.32 บันทึกถกู
211 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลสงเปลือย 23.32 บันทึกถกู
212 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง เทศบาลต าบลสระพังทอง 33.69 บันทึกถกู
213 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง อบต.คุ้มเกา่ 29.22 บันทึกถกู
214 กาฬสินธ์ุ อ.เขาวง อบต.หนองผือ 23.56 บันทึกถกู
215 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง เทศบาลต าบลค าม่วง 32.24 บันทึกถกู
216 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทัน 26.25 บันทึกถกู
217 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง เทศบาลต าบลโพน 36.22 บันทึกถกู
218 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.ดินจี่ 350.56 บันทึกผิด
219 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.ทุ่งคลอง 0.00 ยังไม่บันทึก
220 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.นาบอน 21.36 บันทึกถกู
221 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.เนินยาง 25.55 บันทึกถกู
222 กาฬสินธ์ุ อ.ค าม่วง อบต.โพน 183.94 บันทึกผิด
223 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั เทศบาลต าบลฆอ้งชัยพฒันา 284.82 บันทึกผิด
224 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.โคกสะอาด 14.34 บันทึกถกู
225 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.โนนศิลาเลิง 30.03 บันทึกถกู
226 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.ล าช ี 321.55 บันทึกผิด
227 กาฬสินธ์ุ อ.ฆอ้งชยั อบต.เหล่ากลาง 0.00 ยังไม่บันทึก
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228 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน เทศบาลต าบลดอนจาน 123.70 บันทึกผิด
229 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน เทศบาลต าบลม่วงนา 0.00 ยังไม่บันทึก
230 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.ดงพยุง 25.50 บันทึกถกู
231 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.นาจ าปา 4,486.18 บันทึกผิด
232 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี 56.55 บันทึกผิด
233 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลกงุเกา่ 26.64 บันทึกถกู
234 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลกุดจกิ 22.27 บันทึกถกู
235 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลดงสมบรูณ์ 26.86 บันทึกถกู
236 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลท่าคันโท 0.00 ยังไม่บันทึก
237 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท เทศบาลต าบลนาตาล 20.30 บันทึกถกู
238 กาฬสินธ์ุ อ.ท่าคันโท อบต.ยางอูม้ 27.92 บันทึกถกู
239 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู เทศบาลต าบลนาคู 34.75 บันทึกถกู
240 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู เทศบาลต าบลภูแล่นช้าง 27.64 บันทึกถกู
241 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.นาคู 0.00 ยังไม่บันทึก
242 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.โนนนาจาน 94.55 บันทึกผิด
243 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.บ่อแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
244 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู อบต.สายนาวัง 0.00 ยังไม่บันทึก
245 กาฬสินธ์ุ อ.นามน เทศบาลต าบลนามน 294.31 บันทึกผิด
246 กาฬสินธ์ุ อ.นามน เทศบาลต าบลสงเปลือย 0.00 ยังไม่บันทึก
247 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.นามน 220.45 บันทึกผิด
248 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.ยอดแกง 34.18 บันทึกถกู
249 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.หนองบัว 35.66 บันทึกถกู
250 กาฬสินธ์ุ อ.นามน อบต.หลักเหล่ียม 366.77 บันทึกผิด
251 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลกลางหมืน่ 28.35 บันทึกถกู
252 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลขมิ น 29.72 บันทึกถกู
253 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลเชียงเครือ 21.28 บันทึกถกู
254 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลนาจารย์ 27.97 บันทึกถกู
255 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลบงึวิชัย 0.00 ยังไม่บันทึก
256 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลไผ่ 34.43 บันทึกถกู
257 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลโพนทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
258 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลภูดิน 139.01 บันทึกผิด
259 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลภูปอ 0.00 ยังไม่บันทึก
260 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลล าคลอง 2,640.13 บันทึกผิด
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261 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลล าพาน 19.40 บันทึกถกู
262 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลหนองสอ 94.02 บันทึกผิด
263 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลหลุบ 18.00 บันทึกถกู
264 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลห้วยโพธ์ิ 26.24 บันทึกถกู
265 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลเหนือ 0.00 ยังไม่บันทึก
266 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 99.94 บันทึกผิด
267 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ 0.00 ยังไม่บันทึก
268 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ อบต.หนองกงุ 32.03 บันทึกถกู
269 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลเขาพระนอน 27.97 บันทึกถกู
270 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลโคกศรี 0.00 ยังไม่บันทึก
271 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลโนนสูง 0.00 ยังไม่บันทึก
272 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลบัวบาน 0.00 ยังไม่บันทึก
273 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลยางตลาด 35.56 บันทึกถกู
274 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลหวันาค า 28.58 บันทึกถกู
275 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลอตืิ อ 27.19 บันทึกถกู
276 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลต าบลอุ่มเม่า 173.62 บันทึกผิด
277 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.คลองขาม 0.00 ยังไม่บันทึก
278 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ์ 23.89 บันทึกถกู
279 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.นาเชอืก 130.49 บันทึกผิด
280 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.นาดี 273.15 บันทึกผิด
281 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.ยางตลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
282 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.เว่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
283 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.หนองตอกแป้น 0.00 ยังไม่บันทึก
284 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.หนองอเิฒ่า 45.16 บันทึกผิด
285 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.หัวงัว 0.00 ยังไม่บันทึก
286 กาฬสินธ์ุ อ.ร่องค า เทศบาลต าบลร่องค า 28.64 บันทึกถกู
287 กาฬสินธ์ุ อ.ร่องค า อบต.สามัคคี 0.00 ยังไม่บันทึก
288 กาฬสินธ์ุ อ.ร่องค า อบต.เหล่าออ้ย 0.00 ยังไม่บันทึก
289 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาล 22.38 บันทึกถกู
290 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลผาเสวย 0.73 ยังไม่บันทึก
291 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลมหาไชย 0.00 ยังไม่บันทึก
292 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลล าห้วยหลัว 55,937,360.41 บันทึกผิด
293 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ เทศบาลต าบลสมเด็จ 0.00 ยังไม่บันทึก
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294 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ 0.00 ยังไม่บันทึก
295 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.สมเด็จ 0.00 ยังไม่บันทึก
296 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.หนองแวง 339.54 บันทึกผิด
297 กาฬสินธ์ุ อ.สมเด็จ อบต.หมูม่น 32.98 บันทึกถกู
298 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลนามะเขือ 32.82 บันทึกถกู
299 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลนิคม 43.53 บันทึกผิด
300 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลโนนน  าเกลี ยง 34.93 บันทึกถกู
301 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลโนนบรีุ 29.23 บันทึกถกู
302 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา 31.14 บันทึกถกู
303 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ เทศบาลต าบลภูสิงห ์ 53.33 บันทึกผิด
304 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ อบต.โนนแหลมทอง 168.37 บันทึกผิด
305 กาฬสินธ์ุ อ.สหัสขนัธ์ อบต.สหัสขนัธ์ 26.26 บันทึกถกู
306 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.ค าสร้างเที่ยง 95.80 บันทึกผิด
307 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.ส าราญ 33.02 บันทึกถกู
308 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.ส าราญใต้ 306.16 บันทึกผิด
309 กาฬสินธ์ุ อ.สามชยั อบต.หนองชา้ง 29.37 บันทึกถกู
310 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลค ากา้ว 31.91 บันทึกถกู
311 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลดงมูล 0.00 ยังไม่บันทึก
312 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองกุงศรี 268.40 บันทึกผิด
313 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองบวั 0.00 ยังไม่บันทึก
314 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองสรวง 27.60 บันทึกถกู
315 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองหนิ 0.00 ยังไม่บันทึก
316 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
317 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี อบต.โคกเครือ 135.41 บันทึกผิด
318 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี อบต.เสาเล้า 124.23 บันทึกผิด
319 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกงุศรี อบต.หนองหิน 0.00 ยังไม่บันทึก
320 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลค าบง 30.95 บันทึกถกู
321 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลหนองอบีตุร 27.50 บันทึกถกู
322 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลหว้ยผึ ง 36.19 บันทึกถกู
323 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง อบต.ไค้นุน่ 0.00 ยังไม่บันทึก
324 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยผึ ง อบต.นิคมห้วยผึ ง 0.00 ยังไม่บันทึก
325 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าเหมือดแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
326 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
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327 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลทา่ลาดดงยาง 56.59 บันทึกผิด
328 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 29.35 บันทึกถกู
329 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.กดุโดน 92.38 บันทึกผิด
330 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.ค าใหญ่ 34.10 บันทึกถกู
331 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.ทรายทอง 83.89 บันทึกผิด
332 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.โนนสะอาด 29.97 บันทึกถกู
333 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.บึงนาเรียง 0.00 ยังไม่บันทึก
334 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.พมิูล 28.89 บันทึกถกู
335 กาฬสินธ์ุ อ.ห้วยเม็ก อบต.หัวหิน 29.22 บันทึกถกู
336 ก าแพงเพชร อ.โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพ ี 18.86 บันทึกถกู
337 ก าแพงเพชร อ.โกสัมพนีคร อบต.เพชรชมภู 27.18 บันทึกถกู
338 ก าแพงเพชร อ.โกสัมพนีคร อบต.ลานดอกไม้ตก 22.52 บันทึกถกู
339 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลขาณุวรลักษบรีุ 31.62 บันทึกถกู
340 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลสลกบาตร 29.13 บันทึกถกู
341 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลเมืองปางมะค่า 20.54 บันทึกถกู
342 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.เกาะตาล 24.83 บันทึกถกู
343 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.โค้งไผ่ 26.54 บันทึกถกู
344 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ดอนแตง 26.40 บันทึกถกู
345 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.บ่อถ  า 24.48 บันทึกถกู
346 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ป่าพทุรา 23.53 บันทึกถกู
347 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ยางสูง 23.37 บันทึกถกู
348 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.วังชะพลู 23.55 บันทึกถกู
349 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.วังหามแห 24.00 บันทึกถกู
350 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร 32.10 บันทึกถกู
351 ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.แสนตอ 31.87 บันทึกถกู
352 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลคลองขลุง 32.21 บันทึกถกู
353 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลท่าพทุรา 28.31 บันทึกถกู
354 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลท่ามะเขือ 34.54 บันทึกถกู
355 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลต าบลวังยาง 309.21 บันทึกผิด
356 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.คลองขลุง 25.06 บันทึกถกู
357 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.คลองสมบูรณ์ 30.24 บันทึกถกู
358 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.ท่าพทุรา 28.12 บันทึกถกู
359 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.ท่ามะเขอื 25.57 บันทึกถกู
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360 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.แม่ลาด 25.77 บันทึกถกู
361 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังแขม 20.27 บันทึกถกู
362 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังไทร 17.77 บันทึกถกู
363 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังบัว 38.38 บันทึกถกู
364 ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.หัวถนน 28.05 บันทึกถกู
365 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพฒันา 23.01 บันทึกถกู
366 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.คลองน  าไหล 24.07 บันทึกถกู
367 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.โป่งน  าร้อน 44.38 บันทึกผิด
368 ก าแพงเพชร อ.คลองลาน อบต.สักงาม 37.46 บันทึกถกู
369 ก าแพงเพชร อ.ทรายทองวัฒนา เทศบาลต าบลทุ่งทราย 21.81 บันทึกถกู
370 ก าแพงเพชร อ.ทรายทองวัฒนา อบต.ถาวรวัฒนา 25.43 บันทึกถกู
371 ก าแพงเพชร อ.ทรายทองวัฒนา อบต.ทุ่งทอง 22.74 บันทึกถกู
372 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม เทศบาลต าบลไทรงาม 29.58 บันทึกถกู
373 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.ไทรงาม 87.32 บันทึกผิด
374 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.พานทอง 41.21 บันทึกผิด
375 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.มหาชยั 70,183,735.96 บันทึกผิด
376 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองคล้า 27.88 บันทึกถกู
377 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองทอง 24.30 บันทึกถกู
378 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองแม่แตง 21.68 บันทึกถกู
379 ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองไม้กอง 25.78 บันทึกถกู
380 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี เทศบาลต าบลระหาน 25.70 บันทึกถกู
381 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี อบต.เทพนิมิต 29.20 บันทึกถกู
382 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี อบต.บึงสามัคคี 23.70 บันทึกถกู
383 ก าแพงเพชร อ.บึงสามัคคี อบต.วังชะโอน 28.39 บันทึกถกู
384 ก าแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว 26.04 บันทึกถกู
385 ก าแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.โพธ์ิทอง 21.57 บันทึกถกู
386 ก าแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.หินดาต 26.82 บันทึกถกู
387 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลเขาคีรีส 25.54 บันทึกถกู
388 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลคลองพิไกร 26.02 บันทึกถกู
389 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลบ้านพราน 31.36 บันทึกถกู
390 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย เทศบาลต าบลพรานกระต่าย 27.88 บันทึกถกู
391 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.คุยบ้านโอง 32.52 บันทึกถกู
392 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.ถ  ากระต่ายทอง 26.87 บันทึกถกู
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393 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.ท่าไม้ 18.51 บันทึกถกู
394 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.วังควง 13.69 บันทึกถกู
395 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.วังตะแบก 26.26 บันทึกถกู
396 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.หนองหัววัว 30.98 บันทึกถกู
397 ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อบต.ห้วยยั ง 20.89 บันทึกถกู
398 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย 31.34 บันทึกถกู
399 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลเทพนคร 27.14 บันทึกถกู
400 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนครชุม 28.55 บันทึกถกู
401 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนิคมทุง่โพธ์ิทะเล 27.75 บันทึกถกู
402 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลปากดง 38.56 บันทึกถกู
403 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 35.06 บันทึกถกู
404 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง 27.94 บันทึกถกู
405 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบจ.ก าแพงเพชร 20.72 บันทึกถกู
406 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.คณฑี 20.83 บันทึกถกู
407 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.คลองแม่ลาย 25.52 บันทึกถกู
408 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ ์ 23.35 บันทึกถกู
409 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ทรงธรรม 22.78 บันทึกถกู
410 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ท่าขนุราม 19.03 บันทึกถกู
411 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ธ ารงค์ 27.99 บันทึกถกู
412 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.นครชมุ 25.75 บันทึกถกู
413 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.นาบ่อค า 16.82 บันทึกถกู
414 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.ลานดอกไม้ 25.34 บันทึกถกู
415 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.วังทอง 20.04 บันทึกถกู
416 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.สระแกว้ 16.88 บันทึกถกู
417 ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร อบต.อา่งทอง 20.97 บันทึกถกู
418 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ เทศบาลต าบลช่องลม 34.32 บันทึกถกู
419 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ 23.05 บันทึกถกู
420 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ เทศบาลต าบลลานกระบือ 32.19 บันทึกถกู
421 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.จันทิมา 30.58 บันทึกถกู
422 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.โนนพลวง 32.73 บันทึกถกู
423 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.บึงทับแรต 32.22 บันทึกถกู
424 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.ลานกระบือ 27.07 บันทึกถกู
425 ก าแพงเพชร อ.ลานกระบือ อบต.หนองหลวง 26.29 บันทึกถกู
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426 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลต าบลน  าออ้ม 29.75 บันทึกถกู
427 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลต าบลหนองโน 33.17 บันทึกถกู
428 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลต าบลห้วยยาง 26.82 บันทึกถกู
429 ขอนแกน่ อ.กระนวน เทศบาลเมืองกระนวน 34.58 บันทึกถกู
430 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.ดูนสาด 306.17 บันทึกผิด
431 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.บ้านฝาง 163.76 บันทึกผิด
432 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หนองกงุใหญ่ 17.97 บันทึกถกู
433 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หนองโก 100.00 บันทึกผิด
434 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.ห้วยโจด 25.67 บันทึกถกู
435 ขอนแกน่ อ.กระนวน อบต.หัวนาค า 26.94 บันทึกถกู
436 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง 27.53 บันทึกถกู
437 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ 29.07 บันทึกถกู
438 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง 27.80 บันทึกถกู
439 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.ค าม่วง 22.49 บันทึกถกู
440 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม 22.15 บันทึกถกู
441 ขอนแกน่ อ.เขาสวนกวาง อบต.นางิ ว 105.77 บันทึกผิด
442 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลนาแพง 24.56 บันทึกถกู
443 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลบา้นโคก 0.00 ยังไม่บันทึก
444 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย 24.72 บันทึกถกู
445 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย เทศบาลต าบลภูผาแดง 26.34 บันทึกถกู
446 ขอนแกน่ อ.โคกโพธ์ิไชย อบต.ซับสมบูรณ์ 92.60 บันทึกผิด
447 ขอนแกน่ อ.ชนบท เทศบาลต าบลชนบท 29.64 บันทึกถกู
448 ขอนแกน่ อ.ชนบท เทศบาลต าบลชลบถวิบลูย์ 28.89 บันทึกถกู
449 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.กดุเพยีขอม 24.73 บันทึกถกู
450 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.โนนพะยอม 16.77 บันทึกถกู
451 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.บ้านแท่น 25.63 บันทึกถกู
452 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.ปอแดง 32.03 บันทึกถกู
453 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.วังแสง 0.00 ยังไม่บันทึก
454 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.ศรีบุญเรือง 24.81 บันทึกถกู
455 ขอนแกน่ อ.ชนบท อบต.ห้วยแก 25.46 บันทึกถกู
456 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลโคกสูงสัมพันธ์ 28.07 บันทึกถกู
457 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลนาเพยีง 23.75 บันทึกถกู
458 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 24.75 บันทึกถกู
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459 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลโนนหัน 29.00 บันทึกถกู
460 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลหนองไผ่ 21.79 บันทึกถกู
461 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลต าบลหนองเสาเล้า 31.82 บันทึกถกู
462 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ เทศบาลเมืองชมุแพ 337.70 บันทึกผิด
463 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ขวัเรียง 25.93 บันทึกถกู
464 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ชมุแพ 29.86 บันทึกถกู
465 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ไชยสอ 0.00 ยังไม่บันทึก
466 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.นาหนองทุ่ม 24.34 บันทึกถกู
467 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.โนนหัน 31.55 บันทึกถกู
468 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.โนนอดุม 30.21 บันทึกถกู
469 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.วังหินลาด 25.07 บันทึกถกู
470 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.หนองเขยีด 26.95 บันทึกถกู
471 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง 31.79 บันทึกถกู
472 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.ค าแมด 27.18 บันทึกถกู
473 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.คูค า 25.71 บันทึกถกู
474 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.บ้านโนน 31.79 บันทึกถกู
475 ขอนแกน่ อ.ซ าสูง อบต.ห้วยเตย 27.33 บันทึกถกู
476 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลกดุน  าใส 28.38 บันทึกถกู
477 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลน  าพอง 22.67 บันทึกถกู
478 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลม่วงหวาน 27.60 บันทึกถกู
479 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลล าน  าพอง 37.81 บันทึกถกู
480 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลวังชยั 30.54 บันทึกถกู
481 ขอนแกน่ อ.น  าพอง เทศบาลต าบลสะอาด 20.97 บันทึกถกู
482 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.ทรายมูล 16.27 บันทึกถกู
483 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.ท่ากระเสริม 0.00 ยังไม่บันทึก
484 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.บัวเงิน 21.33 บันทึกถกู
485 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.บัวใหญ่ 23.98 บันทึกถกู
486 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.บ้านขาม 22.95 บันทึกถกู
487 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.พงัทุย 22.23 บันทึกถกู
488 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.วังชยั 22.89 บันทึกถกู
489 ขอนแกน่ อ.น  าพอง อบต.หนองกงุ 29.42 บันทึกถกู
490 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา เทศบาลต าบลโนนศิลา 33.93 บันทึกถกู
491 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.โนนแดง 26.55 บันทึกถกู
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492 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.บ้านหัน 498.17 บันทึกผิด
493 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.เปือยใหญ่ 27.82 บันทึกถกู
494 ขอนแกน่ อ.โนนศิลา อบต.หนองปลาหมอ 19.47 บันทึกถกู
495 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ เทศบาลต าบลในเมือง 24.65 บันทึกถกู
496 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ 26.00 บันทึกถกู
497 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.แคนเหนือ 26.45 บันทึกถกู
498 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.บ้านไผ่ 25.87 บันทึกถกู
499 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.บ้านลาน 24.32 บันทึกถกู
500 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.ป่าปอ 28.32 บันทึกถกู
501 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.ภูเหล็ก 255.05 บันทึกผิด
502 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.เมืองเพยี 171.74 บันทึกผิด
503 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.หนองน  าใส 20.51 บันทึกถกู
504 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.หัวหนอง 57.69 บันทึกผิด
505 ขอนแกน่ อ.บ้านไผ่ อบต.หินตั ง 24.47 บันทึกถกู
506 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลแกน่ฝาง 30.11 บันทึกถกู
507 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลโคกงาม 62,154,392.65 บันทึกผิด
508 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลโนนฆอ้ง 27.42 บันทึกถกู
509 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลบา้นฝาง 133,102,677.46 บันทึกผิด
510 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลปา่มะนาว 27.62 บันทึกถกู
511 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง เทศบาลต าบลหนองบวั 27.18 บันทึกถกู
512 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง อบต.บ้านเหล่า 22.35 บันทึกถกู
513 ขอนแกน่ อ.บ้านฝาง อบต.ป่าหวายนัง่ 29.44 บันทึกถกู
514 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด เทศบาลต าบลโคกส าราญ 28.00 บันทึกถกู
515 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด เทศบาลต าบลบา้นแฮด 25.25 บันทึกถกู
516 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด เทศบาลต าบลวังสวรรค์ 31.57 บันทึกถกู
517 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด อบต.โนนสมบูรณ์ 31.69 บันทึกถกู
518 ขอนแกน่ อ.บ้านแฮด อบต.หนองแซง 29.94 บันทึกถกู
519 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย เทศบาลต าบลเปอืยน้อย 30.29 บันทึกถกู
520 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย เทศบาลต าบลสระแกว้ 179.96 บันทึกผิด
521 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย อบต.ขามป้อม 27.27 บันทึกถกู
522 ขอนแกน่ อ.เปือยน้อย อบต.วังม่วง 2,353.74 บันทึกผิด
523 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลบา้นโต้น 29.46 บันทึกถกู
524 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลพระบ ุ 63,407,688.66 บันทึกผิด
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525 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลพระยืน 36.27 บันทึกถกู
526 ขอนแกน่ อ.พระยืน เทศบาลต าบลพระยืนมิ่งมงคล 366.83 บันทึกผิด
527 ขอนแกน่ อ.พระยืน อบต.ขามป้อม 25.28 บันทึกถกู
528 ขอนแกน่ อ.พระยืน อบต.หนองแวง 25.20 บันทึกถกู
529 ขอนแกน่ อ.พล เทศบาลเมืองเมืองพล 16.89 บันทึกถกู
530 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เกา่งิ ว 26.78 บันทึกถกู
531 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โคกสง่า 204.72 บันทึกผิด
532 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โจดหนองแก 23.05 บันทึกถกู
533 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โนนขา่ 22.94 บันทึกถกู
534 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เพก็ใหญ่ 21.80 บันทึกถกู
535 ขอนแกน่ อ.พล อบต.เมืองพล 184.19 บันทึกผิด
536 ขอนแกน่ อ.พล อบต.ลอมคอม 24.00 บันทึกถกู
537 ขอนแกน่ อ.พล อบต.โสกนกเต็น 23.33 บันทึกถกู
538 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หนองมะเขอื 32.79 บันทึกถกู
539 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หนองแวงนางเบา้ 27.95 บันทึกถกู
540 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หนองแวงโสกพระ 25.46 บันทึกถกู
541 ขอนแกน่ อ.พล อบต.หัวทุ่ง 0.09 ยังไม่บันทึก
542 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน เทศบาลต าบลโนนคอม 28.31 บันทึกถกู
543 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน เทศบาลต าบลภูผาม่าน 38.93 บันทึกถกู
544 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.นาฝาย 28.92 บันทึกถกู
545 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน 30.87 บันทึกถกู
546 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.วังสวาป 24.36 บันทึกถกู
547 ขอนแกน่ อ.ภูผาม่าน อบต.ห้วยม่วง 21.38 บันทึกถกู
548 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง เทศบาลต าบลภูเวียง 27.66 บันทึกถกู
549 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.กดุขอนแกน่ 18.58 บันทึกถกู
550 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.ดินด า 192.00 บันทึกผิด
551 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.ทุ่งชมพ ู 24.02 บันทึกถกู
552 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.นาชมุแสง 24.16 บันทึกถกู
553 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.นาหว้า 20.86 บันทึกถกู
554 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.บ้านเรือ 0.00 ยังไม่บันทึก
555 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.ภูเวียง 77.99 บันทึกผิด
556 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.สงเปือย 23.24 บันทึกถกู
557 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.หนองกงุเซิน 23.66 บันทึกถกู
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558 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.หนองกงุธนสาร 27.13 บันทึกถกู
559 ขอนแกน่ อ.ภูเวียง อบต.หว้าทอง 323.66 บันทึกผิด
560 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี เทศบาลต าบลนาข่า 24.38 บันทึกถกู
561 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี เทศบาลต าบลมัญจาคีรี 312.86 บันทึกผิด
562 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.กดุเค้า 22.30 บันทึกถกู
563 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.ค าแคน 26.26 บันทึกถกู
564 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.ท่าศาลา 25.31 บันทึกถกู
565 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.นางาม 24.38 บันทึกถกู
566 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.โพนเพก็ 26.76 บันทึกถกู
567 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.สวนหม่อน 24.82 บันทึกถกู
568 ขอนแกน่ อ.มัญจาคีรี อบต.หนองแปน 18.64 บันทึกถกู
569 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลทา่พระ 28.41 บันทึกถกู
570 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลโนนทอ่น 85,089,010.61 บันทึกผิด
571 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลบ้านค้อ 30.78 บันทึกถกู
572 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลบา้นเปด็ 34.66 บันทึกถกู
573 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลบึงเนียม 29.25 บันทึกถกู
574 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลพระลับ 23.49 บันทึกถกู
575 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 28.96 บันทึกถกู
576 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลสาวะถ ี 28.02 บันทึกถกู
577 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลส าราญ 34.07 บันทึกถกู
578 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลต าบลหนองตูม 0.00 ยังไม่บันทึก
579 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลนครขอนแก่น 21.68 บันทึกถกู
580 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลเมืองบา้นทุ่ม 0.00 ยังไม่บันทึก
581 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ เทศบาลเมืองศิลา 32.47 บันทึกถกู
582 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบจ.ขอนแกน่ 12.40 บันทึกถกู
583 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.โคกสี 187.14 บันทึกผิด
584 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.ดอนชา้ง 25.52 บันทึกถกู
585 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.ดอนหัน 103,782,542.11 บันทึกผิด
586 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.แดงใหญ่ 32.71 บันทึกถกู
587 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.ท่าพระ 27.29 บันทึกถกู
588 ขอนแกน่ อ.เมืองขอนแกน่ อบต.บ้านหว้า 21.59 บันทึกถกู
589 ขอนแกน่ อ.เวียงเกา่ เทศบาลต าบลในเมือง 93.90 บันทึกผิด
590 ขอนแกน่ อ.เวียงเกา่ อบต.เขาน้อย 0.00 ยังไม่บันทึก
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591 ขอนแกน่ อ.เวียงเกา่ อบต.เมืองเกา่พฒันา 26.13 บันทึกถกู
592 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย เทศบาลต าบลกา้นเหลือง 150.60 บันทึกผิด
593 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย เทศบาลต าบลแวงน้อย 28.13 บันทึกถกู
594 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ทางขวาง 0.00 ยังไม่บันทึก
595 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ท่านางแนว 24.09 บันทึกถกู
596 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ท่าวัด 324.65 บันทึกผิด
597 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.ละหานนา 27.22 บันทึกถกู
598 ขอนแกน่ อ.แวงน้อย อบต.แวงน้อย 24.55 บันทึกถกู
599 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 29.02 บันทึกถกู
600 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.ดอนฉมิ 20.65 บันทึกถกู
601 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.โนนทอง 23.62 บันทึกถกู
602 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.โนนสะอาด 161.01 บันทึกผิด
603 ขอนแกน่ อ.แวงใหญ่ อบต.ใหม่นาเพยีง 0.00 ยังไม่บันทึก
604 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู เทศบาลต าบลนาจาน 25.13 บันทึกถกู
605 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู เทศบาลต าบลวังเพิม่ 28.75 บันทึกถกู
606 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู เทศบาลต าบลสีชมพ ู 33.37 บันทึกถกู
607 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ซ ายาง 52,500,000.00 บันทึกผิด
608 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ดงลาน 22.23 บันทึกถกู
609 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.บริบูรณ์ 17.95 บันทึกถกู
610 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.บ้านใหม่ 333.57 บันทึกผิด
611 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ภูห่าน 20.92 บันทึกถกู
612 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.ศรีสุข 357.63 บันทึกผิด
613 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.สีชมพ ู 20.39 บันทึกถกู
614 ขอนแกน่ อ.สีชมพ ู อบต.หนองแดง 24.79 บันทึกถกู
615 ขอนแกน่ อ.หนองนาค า เทศบาลต าบลขนวน 302.89 บันทึกผิด
616 ขอนแกน่ อ.หนองนาค า เทศบาลต าบลหนองนาค า 164.36 บันทึกผิด
617 ขอนแกน่ อ.หนองนาค า อบต.กดุธาตุ 17.79 บันทึกถกู
618 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลกดุกว้าง 24.89 บันทึกถกู
619 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลดอนโมง 36.85 บันทึกถกู
620 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง 89.36 บันทึกผิด
621 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 17.28 บันทึกถกู
622 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลบ้านผือ 29.85 บันทึกถกู
623 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลยางค า 440.27 บันทึกผิด



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

624 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลหนองแก 30.24 บันทึกถกู
625 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ เทศบาลต าบลหนองเรือ 152.50 บันทึกผิด
626 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.จระเข ้ 29.33 บันทึกถกู
627 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.โนนทัน 23.24 บันทึกถกู
628 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.บ้านกง 22.78 บันทึกถกู
629 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.บ้านเม็ง 24.90 บันทึกถกู
630 ขอนแกน่ อ.หนองเรือ อบต.หนองเรือ 220.16 บันทึกผิด
631 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 26.63 บันทึกถกู
632 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.คึมชาด 323.20 บันทึกผิด
633 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ดงเค็ง 286.91 บันทึกผิด
634 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ดอนด่ัง 29.00 บันทึกถกู
635 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ดอนดู่ 26.06 บันทึกถกู
636 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ตะกัว่ป่า 24.56 บันทึกถกู
637 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.โนนธาตุ 26.68 บันทึกถกู
638 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.วังหิน 21.62 บันทึกถกู
639 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.ส าโรง 23.33 บันทึกถกู
640 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หนองไผ่ล้อม 236.57 บันทึกผิด
641 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หนองเม็ก 24.92 บันทึกถกู
642 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หนองสองหอ้ง 25.74 บันทึกถกู
643 ขอนแกน่ อ.หนองสองห้อง อบต.หันโจด 26.72 บันทึกถกู
644 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ เทศบาลต าบลเขือ่นอุบลรัตน์ 109,419,033.00 บันทึกผิด
645 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ เทศบาลต าบลโคกสูง 29.57 บันทึกถกู
646 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ เทศบาลต าบลนาค า 27.09 บันทึกถกู
647 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ 29.51 บันทึกถกู
648 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.ทุ่งโป่ง 21.07 บันทึกถกู
649 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.บ้านดง 21.75 บันทึกถกู
650 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ อบต.ศรีสุขส าราญ 7.84 ยังไม่บันทึก
651 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว เทศบาลต าบลพวา 28.50 บันทึกถกู
652 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.แกง่หางแมว 30.52 บันทึกถกู
653 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.ขนุซ่อง 26.58 บันทึกถกู
654 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.เขาวงกต 31.14 บันทึกถกู
655 จันทบุรี อ.แกง่หางแมว อบต.สามพี่น้อง 29.61 บันทึกถกู
656 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลเกวียนหกั 28.06 บันทึกถกู
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657 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลซึ ง 27.18 บันทึกถกู
658 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลตกพรม 303.63 บันทึกผิด
659 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลบ่อ 28.42 บันทึกถกู
660 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลบอ่เวฬุ 28.98 บันทึกถกู
661 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลต าบลวันยาว 30.87 บันทึกถกู
662 จันทบุรี อ.ขลุง เทศบาลเมืองขลุง 21.47 บันทึกถกู
663 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.ตรอกนอง 31.85 บันทึกถกู
664 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.ตะปอน 27.37 บันทึกถกู
665 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.บางชนั 27.70 บันทึกถกู
666 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.มาบไพ 34.19 บันทึกถกู
667 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.วังสรรพรส 27.71 บันทึกถกู
668 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลคลองพลู 18.53 บันทึกถกู
669 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลจันทเขลม 28.68 บันทึกถกู
670 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลชากไทย 30.50 บันทึกถกู
671 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลตะเคียนทอง 33.74 บันทึกถกู
672 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกฏู เทศบาลต าบลพลวง 33.70 บันทึกถกู
673 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาบายศรี 27.32 บันทึกถกู
674 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน 30.67 บันทึกถกู
675 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเนินสูง 31.61 บันทึกถกู
676 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลสองพี่น้อง 30.20 บันทึกถกู
677 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลต าบลหนองคล้า 34.96 บันทึกถกู
678 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25.27 บันทึกถกู
679 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.เขาแกว้ 25.16 บันทึกถกู
680 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.โขมง 32.01 บันทึกถกู
681 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.คลองขดุ 32.49 บันทึกถกู
682 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.ตะกาดเง้า 27.89 บันทึกถกู
683 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.ทุ่งเบญจา 26.26 บันทึกถกู
684 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.ร าพนั 27.22 บันทึกถกู
685 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.สีพยา-บ่อพ ุ 27.45 บันทึกถกู
686 จันทบุรี อ.นายายอาม เทศบาลต าบลช้างข้าม 30.98 บันทึกถกู
687 จันทบุรี อ.นายายอาม เทศบาลต าบลนายายอาม 29.59 บันทึกถกู
688 จันทบุรี อ.นายายอาม เทศบาลต าบลสนามไชย 28.18 บันทึกถกู
689 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.กระแจะ 30.51 บันทึกถกู
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690 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.นายายอาม 34.18 บันทึกถกู
691 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.วังโตนด 26.67 บันทึกถกู
692 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.วังใหม่ 30.96 บันทึกถกู
693 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 34.22 บันทึกถกู
694 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลทบัไทร 34.91 บันทึกถกู
695 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลโปง่น  าร้อน 30.45 บันทึกถกู
696 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลหนองตาคง 29.38 บันทึกถกู
697 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน อบต.เทพนิมิต 33.46 บันทึกถกู
698 จันทบุรี อ.โป่งน  าร้อน อบต.โป่งน  าร้อน 25.12 บันทึกถกู
699 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลฉมัน 190.05 บันทึกผิด
700 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลท่าหลวง 32.34 บันทึกถกู
701 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลปัถวี 28.35 บันทึกถกู
702 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลมะขาม 33.51 บันทึกถกู
703 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ 29.75 บันทึกถกู
704 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลวังแซ้ม 28.12 บันทึกถกู
705 จันทบุรี อ.มะขาม เทศบาลต าบลอา่งคีรี 122.58 บันทึกผิด
706 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลเกาะขวาง 33.45 บันทึกถกู
707 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลค่ายเนินวง 28.72 บันทึกถกู
708 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลบางกะจะ 31.39 บันทึกถกู
709 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลพลับพลา 31.77 บันทึกถกู
710 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ 31.99 บันทึกถกู
711 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลแสลง 30.38 บันทึกถกู
712 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลหนองบวั 36.12 บันทึกถกู
713 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทนิมิต 33.12 บันทึกถกู
714 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี 28.94 บันทึกถกู
715 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าช้าง 34.42 บันทึกถกู
716 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบจ.จันทบุรี 76.06 บันทึกผิด
717 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.คมบาง 24.36 บันทึกถกู
718 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.คลองนารายณ์ 30.80 บันทึกถกู
719 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.ท่าชา้ง 30.52 บันทึกถกู
720 จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี อบต.หนองบัว 27.74 บันทึกถกู
721 จันทบุรี อ.สอยดาว เทศบาลต าบลทรายขาว 312.19 บันทึกผิด
722 จันทบุรี อ.สอยดาว เทศบาลต าบลทบัช้าง 24.83 บันทึกถกู
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723 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.ทรายขาว 25.52 บันทึกถกู
724 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.ทุ่งขนาน 179.80 บันทึกผิด
725 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.ปะตง 22.68 บันทึกถกู
726 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.สะตอน 27.95 บันทึกถกู
727 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลปากน  าแหลมสิงห์ 28.51 บันทึกถกู
728 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลพลิ ว 32.09 บันทึกถกู
729 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.เกาะเปริด 27.14 บันทึกถกู
730 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.บางกะไชย 170.77 บันทึกผิด
731 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.บางสระเกา้ 30.32 บันทึกถกู
732 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.หนองชิม่ 20.21 บันทึกถกู
733 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.กอ้นแกว้ 23.14 บันทึกถกู
734 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.คลองเขือ่น 22.95 บันทึกถกู
735 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.บางตลาด 25.66 บันทึกถกู
736 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.บางโรง 27.03 บันทึกถกู
737 ฉะเชงิเทรา อ.คลองเขือ่น อบต.บางเล่า 0.00 ยังไม่บันทึก
738 ฉะเชงิเทรา อ.ท่าตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรา 173.23 บันทึกผิด
739 ฉะเชงิเทรา อ.ท่าตะเกยีบ อบต.ท่าตะเกยีบ 164.35 บันทึกผิด
740 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า เทศบาลต าบลบางคล้า 21.33 บันทึกถกู
741 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า เทศบาลต าบลปากน  า 34.47 บันทึกถกู
742 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.ท่าทองหลาง 31.17 บันทึกถกู
743 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.บางกระเจ็ด 20.47 บันทึกถกู
744 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.บางสวน 297.26 บันทึกผิด
745 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.สาวชะโงก 21.57 บันทึกถกู
746 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.เสม็ดใต้ 30.57 บันทึกถกู
747 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.เสม็ดเหนือ 27.54 บันทึกถกู
748 ฉะเชงิเทรา อ.บางคล้า อบต.หัวไทร 19.30 บันทึกถกู
749 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ 30.18 บันทึกถกู
750 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา 23.58 บันทึกถกู
751 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี 55.81 บันทึกผิด
752 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลบางขนาก 38.58 บันทึกถกู
753 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลบางน  าเปรี ยว 32.54 บันทึกถกู
754 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลศาลาแดง 35.67 บันทึกถกู
755 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.ดอนฉมิพลี 20.92 บันทึกถกู
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756 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.บางน  าเปรี ยว 269.13 บันทึกผิด
757 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.บึงน  ารักษ ์ 27.05 บันทึกถกู
758 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.โพรงอากาศ 21.28 บันทึกถกู
759 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.โยธะกา 24.84 บันทึกถกู
760 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.ศาลาแดง 19.19 บันทึกถกู
761 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.สิงโตทอง 155.18 บันทึกผิด
762 ฉะเชงิเทรา อ.บางน  าเปรี ยว อบต.หมอนทอง 27.17 บันทึกถกู
763 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลทา่ข้าม 250.00 บันทึกผิด
764 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 38.32 บันทึกถกู
765 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกง 31.74 บันทึกถกู
766 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 224.92 บันทึกผิด
767 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางผึ ง 34.08 บันทึกถกู
768 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางวัว 30.49 บันทึกถกู
769 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 23.23 บันทึกถกู
770 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลบางสมัคร 23.22 บันทึกถกู
771 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลพมิพา 32.59 บันทึกถกู
772 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง เทศบาลต าบลหอมศีล 34.49 บันทึกถกู
773 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.เขาดิน 31.86 บันทึกถกู
774 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.ท่าสะอา้น 24.82 บันทึกถกู
775 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.บางเกลือ 23.54 บันทึกถกู
776 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.สองคลอง 21.39 บันทึกถกู
777 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.หนองจอก 34.83 บันทึกถกู
778 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง อบต.หอมศีล 27.59 บันทึกถกู
779 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลเทพราช 310.08 บันทึกผิด
780 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ 36.13 บันทึกถกู
781 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลลาดขวาง 33.67 บันทึกถกู
782 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลแสนภูดาษ 27.46 บันทึกถกู
783 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.เกาะไร่ 30.57 บันทึกถกู
784 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.คลองขดุ 156.67 บันทึกผิด
785 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.คลองบ้านโพธ์ิ 25.26 บันทึกถกู
786 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.คลองประเวศ 26.29 บันทึกถกู
787 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.ดอนทราย 190.20 บันทึกผิด
788 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.เทพราช 31.79 บันทึกถกู
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789 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.บางกรูด 284.89 บันทึกผิด
790 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.สนามจันทร์ 35.42 บันทึกถกู
791 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.สิบเอด็ศอก 33.14 บันทึกถกู
792 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.หนองตีนนก 27.18 บันทึกถกู
793 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.หนองบัว 84,581,646.42 บันทึกผิด
794 ฉะเชงิเทรา อ.บ้านโพธ์ิ อบต.แหลมประดู่ 31.68 บันทึกถกู
795 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา 32.81 บันทึกถกู
796 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลแปลงยาว 32.95 บันทึกถกู
797 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลวังเย็น 25.08 บันทึกถกู
798 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว เทศบาลต าบลหวัส าโรง 29.64 บันทึกถกู
799 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว อบต.แปลงยาว 26.12 บันทึกถกู
800 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว อบต.หนองไม้แกน่ 140.99 บันทึกผิด
801 ฉะเชงิเทรา อ.แปลงยาว อบต.หัวส าโรง 29.82 บันทึกถกู
802 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลเกาะขนุน 32.67 บันทึกถกู
803 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน 32.49 บันทึกถกู
804 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลทา่ถ่าน 30.88 บันทึกถกู
805 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลบา้นซ่อง 24.98 บันทึกถกู
806 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม เทศบาลต าบลพนมสารคาม 34.74 บันทึกถกู
807 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน 24.18 บันทึกถกู
808 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เขาหินซ้อน 19.80 บันทึกถกู
809 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.พนมสารคาม 21.57 บันทึกถกู
810 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เมืองเกา่ 31.83 บันทึกถกู
811 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.หนองยาว 21.88 บันทึกถกู
812 ฉะเชงิเทรา อ.พนมสารคาม อบต.หนองแหน 20.40 บันทึกถกู
813 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา เทศบาลต าบลนครเนื่องเขต 32.93 บันทึกถกู
814 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 0.00 ยังไม่บันทึก
815 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบจ.ฉะเชงิเทรา 15.97 บันทึกถกู
816 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองจกุกระเฌอ 316.44 บันทึกผิด
817 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองนครเนื่องเขต 24.65 บันทึกถกู
818 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองนา 30.78 บันทึกถกู
819 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองเปรง 20.36 บันทึกถกู
820 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองหลวงแพ่ง 26.57 บันทึกถกู
821 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.คลองอุดมชลจร 25.95 บันทึกถกู
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822 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.ท่าไข ่ 28.63 บันทึกถกู
823 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางกะไห 28.76 บันทึกถกู
824 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางแกว้ 27.12 บันทึกถกู
825 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางขวัญ 30.19 บันทึกถกู
826 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางตีนเป็ด 21.11 บันทึกถกู
827 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางเตย 24.24 บันทึกถกู
828 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางไผ่ 243.29 บันทึกผิด
829 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บางพระ 21.06 บันทึกถกู
830 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.บ้านใหม่ 36.18 บันทึกถกู
831 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.วังตะเคียน 32.26 บันทึกถกู
832 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.โสธร 255.08 บันทึกผิด
833 ฉะเชงิเทรา อ.เมืองฉะเชงิเทรา อบต.หนามแดง 26.59 บันทึกถกู
834 ฉะเชงิเทรา อ.ราชสาส์น อบต.ดงน้อย 21.77 บันทึกถกู
835 ฉะเชงิเทรา อ.ราชสาส์น อบต.บางคา 203.95 บันทึกผิด
836 ฉะเชงิเทรา อ.ราชสาส์น อบต.เมืองใหม่ 33.65 บันทึกถกู
837 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต เทศบาลต าบลสนามชัยเขต 26.97 บันทึกถกู
838 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.คู้ยายหมี 22.77 บันทึกถกู
839 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.ท่ากระดาน 452.16 บันทึกผิด
840 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.ทุ่งพระยา 21.00 บันทึกถกู
841 ฉะเชงิเทรา อ.สนามชยัเขต อบต.ลาดกระทิง 30.39 บันทึกถกู
842 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ เทศบาลต าบลเกาะจนัทร์ 34.20 บันทึกถกู
843 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ เทศบาลต าบลท่าบุญมี 162.85 บันทึกผิด
844 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟา้ 25.00 บันทึกถกู
845 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ อบต.ท่าบุญมี 314.91 บันทึกผิด
846 ชลบุรี อ.เกาะสีชงั เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 0.00 ยังไม่บันทึก
847 ชลบุรี อ.บ่อทอง เทศบาลต าบลธาตุทอง 35.74 บันทึกถกู
848 ชลบุรี อ.บ่อทอง เทศบาลต าบลบ่อทอง 30.32 บันทึกถกู
849 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.เกษตรสุวรรณ 193.51 บันทึกผิด
850 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อกวางทอง 26.70 บันทึกถกู
851 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อทอง 23.45 บันทึกถกู
852 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.พลวงทอง 205.41 บันทึกผิด
853 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.วัดสุวรรณ 249.50 บันทึกผิด
854 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลตะเคียนเตี ย 25.65 บันทึกถกู
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855 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลบางละมุง 0.00 ยังไม่บันทึก
856 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลโป่ง 31.26 บันทึกถกู
857 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 0.00 ยังไม่บันทึก
858 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลต าบลหว้ยใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
859 ชลบุรี อ.บางละมุง เทศบาลเมืองหนองปรือ 275.14 บันทึกผิด
860 ชลบุรี อ.บางละมุง อบต.เขาไม้แกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
861 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลบ้านบึง 29.92 บันทึกถกู
862 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองชาก 0.00 ยังไม่บันทึก
863 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองซ  าซาก 0.00 ยังไม่บันทึก
864 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองไผ่แกว้ 37.63 บันทึกถกู
865 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลต าบลหวักญุแจ 0.00 ยังไม่บันทึก
866 ชลบุรี อ.บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง 29.28 บันทึกถกู
867 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.คลองกิว่ 355.83 บันทึกผิด
868 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.มาบไผ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
869 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองบอนแดง 245.96 บันทึกผิด
870 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองไผ่แกว้ 25.82 บันทึกถกู
871 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองอรุิณ 0.16 ยังไม่บันทึก
872 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลต าบลกฏุโง้ง 260.04 บันทึกผิด
873 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลต าบลหมอนนาง 21.64 บันทึกถกู
874 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลต าบลหวัถนน 219.46 บันทึกผิด
875 ชลบุรี อ.พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม 0.00 ยังไม่บันทึก
876 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.โคกเพลาะ 21.92 บันทึกถกู
877 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ท่าขา้ม 170.95 บันทึกผิด
878 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ทุ่งขวาง 214.42 บันทึกผิด
879 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นามะตูม 0.00 ยังไม่บันทึก
880 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาเริก 0.00 ยังไม่บันทึก
881 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาวังหิน 0.00 ยังไม่บันทึก
882 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.บ้านชา้ง 32.00 บันทึกถกู
883 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.บ้านเซิด 30.13 บันทึกถกู
884 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ไร่หลักทอง 280.86 บันทึกผิด
885 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดโบสถ ์ 32.03 บันทึกถกู
886 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดหลวง 26.29 บันทึกถกู
887 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.สระส่ีเหล่ียม 24.00 บันทึกถกู
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888 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองขยาด 30.11 บันทึกถกู
889 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองปรือ 0.00 ยังไม่บันทึก
890 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองเหียง 24.24 บันทึกถกู
891 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หน้าพระธาตุ 100.00 บันทึกผิด
892 ชลบุรี อ.พานทอง เทศบาลต าบลพานทอง 34.13 บันทึกถกู
893 ชลบุรี อ.พานทอง เทศบาลต าบลหนองต าลึง 26.41 บันทึกถกู
894 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.เกาะลอยบางหกั 0.00 ยังไม่บันทึก
895 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.โคกขี หนอน 28.28 บันทึกถกู
896 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.บางนาง 26.87 บันทึกถกู
897 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.บ้านเกา่ 438.58 บันทึกผิด
898 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.พานทองหนองกะขะ 568,382,944.49 บันทึกผิด
899 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.มาบโป่ง 0.00 ยังไม่บันทึก
900 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.หนองหงษ ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
901 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.หน้าประดู่ 33.98 บันทึกถกู
902 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลคลองต าหรุ 30.23 บันทึกถกู
903 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลดอนหวัฬ่อ 550,153,531.22 บันทึกผิด
904 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลนาป่า 27.00 บันทึกถกู
905 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลบางทราย 239.74 บันทึกผิด
906 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลเสม็ด 33.50 บันทึกถกู
907 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลหนองไม้แดง 0.00 ยังไม่บันทึก
908 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลหว้ยกะป ิ 32.81 บันทึกถกู
909 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลเหมือง 35.79 บันทึกถกู
910 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี 0.00 ยังไม่บันทึก
911 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบา้นสวน 355.31 บันทึกผิด
912 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข 306.93 บันทึกผิด
913 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา 23.03 บันทึกถกู
914 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี 5.70 ยังไม่บันทึก
915 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.คลองต าหรุ 34.29 บันทึกถกู
916 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.ส านักบก 266.79 บันทึกผิด
917 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.หนองขา้งคอก 210.03 บันทึกผิด
918 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี อบต.หนองรี 24.37 บันทึกถกู
919 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลต าบลบางพระ 31.66 บันทึกถกู
920 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ 339.37 บันทึกผิด
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921 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบงั 29.45 บันทึกถกู
922 ชลบุรี อ.ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา 0.00 ยังไม่บันทึก
923 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.เขาคันทรง 18.16 บันทึกถกู
924 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.บ่อวิน 0.00 ยังไม่บันทึก
925 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.บางพระ 6,462.11 บันทึกผิด
926 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.หนองขาม 0.00 ยังไม่บันทึก
927 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลเกล็ดแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
928 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ 205.02 บันทึกผิด
929 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ 295.98 บันทึกผิด
930 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลนาจอมเทียน 277.49 บันทึกผิด
931 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลต าบลบางเสร่ 0.00 ยังไม่บันทึก
932 ชลบุรี อ.สัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหบี 0.00 ยังไม่บันทึก
933 ชลบุรี อ.สัตหีบ อบต.พลูตาหลวง 25.61 บันทึกถกู
934 ชลบุรี อ.สัตหีบ อบต.แสมสาร 0.00 ยังไม่บันทึก
935 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 25.89 บันทึกถกู
936 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.เขาซก 29.33 บันทึกถกู
937 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.คลองพลู 0.00 ยังไม่บันทึก
938 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.หนองเสือชา้ง 29.40 บันทึกถกู
939 ชลบุรี อ.หนองใหญ่ อบต.ห้างสูง 0.00 ยังไม่บันทึก
940 ชยันาท อ.เนินขาม เทศบาลต าบลเนินขาม 32.25 บันทึกถกู
941 ชยันาท อ.เนินขาม อบต.กะบกเตี ย 17.54 บันทึกถกู
942 ชยันาท อ.เนินขาม อบต.สุขเดือนห้า 23.24 บันทึกถกู
943 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา 34.96 บันทึกถกู
944 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลมโนรมย์ 0.00 ยังไม่บันทึก
945 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลศิลาดาน 29.58 บันทึกถกู
946 ชยันาท อ.มโนรมย์ เทศบาลต าบลหางน  าสาคร 27.23 บันทึกถกู
947 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.ท่าฉนวน 18.91 บันทึกถกู
948 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.ไร่พฒันา 32.47 บันทึกถกู
949 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.วัดโคก 14.69 บันทึกถกู
950 ชยันาท อ.มโนรมย์ อบต.อูต่ะเภา 21.26 บันทึกถกู
951 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลชัยนาท 204.28 บันทึกผิด
952 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลธรรมามูล 20.06 บันทึกถกู
953 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลนางลือ 33.25 บันทึกถกู
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954 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลบ้านกล้วย 28.98 บันทึกถกู
955 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลเสือโฮก 22.58 บันทึกถกู
956 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลต าบลหาดทา่เสา 28.59 บันทึกถกู
957 ชยันาท อ.เมืองชยันาท เทศบาลเมืองชัยนาท 23.04 บันทึกถกู
958 ชยันาท อ.เมืองชยันาท อบจ.ชยันาท 21.19 บันทึกถกู
959 ชยันาท อ.เมืองชยันาท อบต.เขาท่าพระ 28.34 บันทึกถกู
960 ชยันาท อ.เมืองชยันาท อบต.ท่าชยั 24.76 บันทึกถกู
961 ชยันาท อ.วัดสิงห์ เทศบาลต าบลวัดสิงห ์ 27.39 บันทึกถกู
962 ชยันาท อ.วัดสิงห์ เทศบาลต าบลหนองขุ่น 26.29 บันทึกถกู
963 ชยันาท อ.วัดสิงห์ เทศบาลต าบลหนองน้อย 31.10 บันทึกถกู
964 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.บ่อแร่ 35.47 บันทึกถกู
965 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.มะขามเฒ่า 21.79 บันทึกถกู
966 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.วังหมัน 25.57 บันทึกถกู
967 ชยันาท อ.วัดสิงห์ อบต.หนองบัว 23.05 บันทึกถกู
968 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลดงคอน 18.64 บันทึกถกู
969 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลดอนก า 24.40 บันทึกถกู
970 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลบางขุด 18.78 บันทึกถกู
971 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลแพรกศรีราชา 31.09 บันทึกถกู
972 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลโพงาม 21.91 บันทึกถกู
973 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลสรรคบรีุ 13.08 บันทึกถกู
974 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลหว้ยกรด 20.81 บันทึกถกู
975 ชยันาท อ.สรรคบุรี เทศบาลต าบลหว้ยกรดพฒันา 24.84 บันทึกถกู
976 ชยันาท อ.สรรคบุรี อบต.เที่ยงแท้ 20.49 บันทึกถกู
977 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลเจา้พระยา 20.74 บันทึกถกู
978 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก 25.72 บันทึกถกู
979 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลบางหลวง 17.75 บันทึกถกู
980 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลโพธ์ิพิทักษ์ 237.67 บันทึกผิด
981 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าตก 22.00 บันทึกถกู
982 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าออก 24.34 บันทึกถกู
983 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา 25.03 บันทึกถกู
984 ชยันาท อ.สรรพยา เทศบาลต าบลหาดอาษา 29.70 บันทึกถกู
985 ชยันาท อ.สรรพยา อบต.เขาแกว้ 29.33 บันทึกถกู
986 ชยันาท อ.หนองมะโมง เทศบาลต าบลวังตะเคียน 24.73 บันทึกถกู
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987 ชยันาท อ.หนองมะโมง เทศบาลต าบลหนองมะโมง 20.91 บันทึกถกู
988 ชยันาท อ.หนองมะโมง อบต.กดุจอก 23.53 บันทึกถกู
989 ชยันาท อ.หนองมะโมง อบต.สะพานหิน 21.14 บันทึกถกู
990 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลบา้นเชี่ยน 17.81 บันทึกถกู
991 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลสามง่ามทา่โบสถ์ 28.92 บันทึกถกู
992 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลสามง่ามพฒันา 22.85 บันทึกถกู
993 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลหนองแซง 27.06 บันทึกถกู
994 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลห้วยงู 21.15 บันทึกถกู
995 ชยันาท อ.หันคา เทศบาลต าบลหนัคา 29.41 บันทึกถกู
996 ชยันาท อ.หันคา อบต.เด่นใหญ่ 21.29 บันทึกถกู
997 ชยันาท อ.หันคา อบต.ไพรนกยูง 20.14 บันทึกถกู
998 ชยันาท อ.หันคา อบต.วังไกเ่ถือ่น 26.20 บันทึกถกู
999 ชยันาท อ.หันคา อบต.หันคา 23.12 บันทึกถกู
1000 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลเกษตรสมบรูณ์ 36.41 บันทึกถกู
1001 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลบ้านเด่ือ 22.86 บันทึกถกู
1002 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลบ้านเป้า 29.86 บันทึกถกู
1003 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.กดุเลาะ 26.33 บันทึกถกู
1004 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนกอก 21.80 บันทึกถกู
1005 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนทอง 29.22 บันทึกถกู
1006 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านบัว 27.33 บันทึกถกู
1007 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านเป้า 24.99 บันทึกถกู
1008 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง 22.58 บันทึกถกู
1009 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน 15.20 บันทึกถกู
1010 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.สระโพนทอง 22.77 บันทึกถกู
1011 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองขา่ 25.15 บันทึกถกู
1012 ชยัภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองโพนงาม 19.38 บันทึกถกู
1013 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ เทศบาลต าบลแกง้คร้อ 25.05 บันทึกถกู
1014 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 24.80 บันทึกถกู
1015 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ เทศบาลต าบลหนองสังข์ 23.46 บันทึกถกู
1016 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.เกา่ย่าดี 32.83 บันทึกถกู
1017 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.โคกกงุ 21.78 บันทึกถกู
1018 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.ชอ่งสามหมอ 28.42 บันทึกถกู
1019 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.ท่ามะไฟหวาน 27.52 บันทึกถกู
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1020 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.นาหนองทุ่ม 23.26 บันทึกถกู
1021 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.บ้านแกง้ 20.76 บันทึกถกู
1022 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.หนองขาม 26.07 บันทึกถกู
1023 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.หนองไผ่ 23.86 บันทึกถกู
1024 ชยัภูมิ อ.แกง้คร้อ อบต.หลุบคา 26.19 บันทึกถกู
1025 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 29.47 บันทึกถกู
1026 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ 22.59 บันทึกถกู
1027 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.โคกมัง่งอย 20.00 บันทึกถกู
1028 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ชอ่งสามหมอ 18.86 บันทึกถกู
1029 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.โนนสะอาด 23.79 บันทึกถกู
1030 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.บ้านโสก 18.65 บันทึกถกู
1031 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ยางหวาย 27.68 บันทึกถกู
1032 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ศรีส าราญ 29.64 บันทึกถกู
1033 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หนองขาม 23.74 บันทึกถกู
1034 ชยัภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ห้วยไร่ 27.19 บันทึกถกู
1035 ชยัภูมิ อ.คอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร 27.44 บันทึกถกู
1036 ชยัภูมิ อ.คอนสาร เทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย 30.44 บันทึกถกู
1037 ชยัภูมิ อ.คอนสาร เทศบาลต าบลห้วยยาง 21.99 บันทึกถกู
1038 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.คอนสาร 17.21 บันทึกถกู
1039 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงกลาง 24.29 บันทึกถกู
1040 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงบัง 24.94 บันทึกถกู
1041 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ทุ่งนาเลา 25.25 บันทึกถกู
1042 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.ทุ่งพระ 28.15 บันทึกถกู
1043 ชยัภูมิ อ.คอนสาร อบต.โนนคูณ 24.51 บันทึกถกู
1044 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลต าบลจตุัรัส 34.04 บันทึกถกู
1045 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลต าบลหนองบวัโคก 39.57 บันทึกถกู
1046 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลต าบลหนองบวัใหญ่ 26.71 บันทึกถกู
1047 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.กดุน  าใส 19.44 บันทึกถกู
1048 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.บ้านกอก 24.87 บันทึกถกู
1049 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.บ้านขาม 20.71 บันทึกถกู
1050 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.ละหาน 16.13 บันทึกถกู
1051 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.ส้มป่อย 22.58 บันทึกถกู
1052 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองโดน 22.39 บันทึกถกู
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1053 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองบัวโคก 26.93 บันทึกถกู
1054 ชยัภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองบัวบาน 22.88 บันทึกถกู
1055 ชยัภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ 26.02 บันทึกถกู
1056 ชยัภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ตะโกทอง 23.74 บันทึกถกู
1057 ชยัภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ท่ากบู 24.72 บันทึกถกู
1058 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ เทศบาลต าบลเทพสถิต 33.47 บันทึกถกู
1059 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.นายางกลัก 20.46 บันทึกถกู
1060 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.บ้านไร่ 21.15 บันทึกถกู
1061 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.โป่งนก 18.21 บันทึกถกู
1062 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.วะตะแบก 18.23 บันทึกถกู
1063 ชยัภูมิ อ.เทพสถติ อบต.ห้วยยายจิ๋ว 20.36 บันทึกถกู
1064 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.กะฮาด 25.99 บันทึกถกู
1065 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.ตาเนิน 25.57 บันทึกถกู
1066 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.รังงาม 26.02 บันทึกถกู
1067 ชยัภูมิ อ.เนินสง่า อบต.หนองฉมิ 23.11 บันทึกถกู
1068 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลตลาดแร้ง 24.96 บันทึกถกู
1069 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลทุ่งทอง 29.76 บันทึกถกู
1070 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 27.98 บันทึกถกู
1071 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า เทศบาลต าบลลุ่มล าชี 25.01 บันทึกถกู
1072 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ชบีน 32.82 บันทึกถกู
1073 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.โนนแดง 24.15 บันทึกถกู
1074 ชยัภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ภูแลนคา 29.77 บันทึกถกู
1075 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น เทศบาลต าบลบา้นเต่า 25.46 บันทึกถกู
1076 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น เทศบาลต าบลบ้านแท่น 33.53 บันทึกถกู
1077 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.บ้านแท่น 24.14 บันทึกถกู
1078 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.สระพงั 29.67 บันทึกถกู
1079 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.สามสวน 24.61 บันทึกถกู
1080 ชยัภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.หนองคู 24.63 บันทึกถกู
1081 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ้านเพชร 33.93 บันทึกถกู
1082 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ 33.10 บันทึกถกู
1083 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.เกาะมะนาว 29.43 บันทึกถกู
1084 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.โคกเพชรพฒันา 26.95 บันทึกถกู
1085 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.โคกเริงรมย์ 14.09 บันทึกถกู
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1086 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านชวน 24.18 บันทึกถกู
1087 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านตาล 22.71 บันทึกถกู
1088 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านเพชร 20.61 บันทึกถกู
1089 ชยัภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล 23.30 บันทึกถกู
1090 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.เจาทอง 17.91 บันทึกถกู
1091 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.บ้านเจียง 23.55 บันทึกถกู
1092 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.วังทอง 22.62 บันทึกถกู
1093 ชยัภูมิ อ.ภักดีชมุพล อบต.แหลมทอง 32.70 บันทึกถกู
1094 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลธาตุทอง 23.24 บันทึกถกู
1095 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลบา้นแกง้ 21.34 บันทึกถกู
1096 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลบา้นเพชรภูเขียว 29.44 บันทึกถกู
1097 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว เทศบาลต าบลภูเขยีว 33.74 บันทึกถกู
1098 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.กวางโจน 23.32 บันทึกถกู
1099 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.กดุยม 19.04 บันทึกถกู
1100 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.โคกสะอาด 19.24 บันทึกถกู
1101 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.บ้านดอน 26.51 บันทึกถกู
1102 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.บ้านเพชร 29.37 บันทึกถกู
1103 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.ผักปัง 13.00 บันทึกถกู
1104 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.หนองคอนไทย 17.92 บันทึกถกู
1105 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.หนองตูม 20.20 บันทึกถกู
1106 ชยัภูมิ อ.ภูเขยีว อบต.โอโล 18.39 บันทึกถกู
1107 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลโคกสูง 33.52 บันทึกถกู
1108 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลชีลอง 19.22 บันทึกถกู
1109 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลบ้านค่ายหมืน่แผ้ว 0.00 ยังไม่บันทึก
1110 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลต าบลลาดใหญ่ 34.60 บันทึกถกู
1111 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ เทศบาลเมืองชยัภูมิ 23.24 บันทึกถกู
1112 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบจ.ชยัภูมิ 0.00 ยังไม่บันทึก
1113 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.กดุตุ้ม 16.62 บันทึกถกู
1114 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ซับสีทอง 27.76 บันทึกถกู
1115 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ท่าหินโงม 25.46 บันทึกถกู
1116 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.นาฝาย 21.06 บันทึกถกู
1117 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.นาเสียว 17.58 บันทึกถกู
1118 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.โนนส าราญ 18.33 บันทึกถกู
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1119 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.บ้านค่าย 19.64 บันทึกถกู
1120 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.บ้านเล่า 21.25 บันทึกถกู
1121 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.บุ่งคล้า 18.00 บันทึกถกู
1122 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.โพนทอง 19.61 บันทึกถกู
1123 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.รอบเมือง 29.11 บันทึกถกู
1124 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ลาดใหญ่ 28.45 บันทึกถกู
1125 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.หนองนาแซง 25.46 บันทึกถกู
1126 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.หนองไผ่ 19.83 บันทึกถกู
1127 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ห้วยต้อน 18.46 บันทึกถกู
1128 ชยัภูมิ อ.เมืองชยัภูมิ อบต.ห้วยบง 16.03 บันทึกถกู
1129 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง เทศบาลต าบลหนองบัวแดง 27.73 บันทึกถกู
1130 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง เทศบาลต าบลหลวงศิริ 26.27 บันทึกถกู
1131 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.กดุชมุแสง 18.13 บันทึกถกู
1132 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.คูเมือง 22.61 บันทึกถกู
1133 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.ถ  าวัวแดง 24.53 บันทึกถกู
1134 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.ท่าใหญ่ 12.02 บันทึกถกู
1135 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.นางแดด 12.80 บันทึกถกู
1136 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.วังชมภู 23.05 บันทึกถกู
1137 ชยัภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.หนองแวง 20.23 บันทึกถกู
1138 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลโคกสะอาด 32.10 บันทึกถกู
1139 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลหนองบวัระเหว 32.32 บันทึกถกู
1140 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลหว้ยแย้ 26.60 บันทึกถกู
1141 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ ่ 21.01 บันทึกถกู
1142 ชยัภูมิ อ.หนองบัวระเหว อบต.โสกปลาดุก 32.28 บันทึกถกู
1143 ชมุพร อ.ท่าแซะ เทศบาลต าบลทา่แซะ 185.44 บันทึกผิด
1144 ชมุพร อ.ท่าแซะ เทศบาลต าบลเนินสันติ 35.02 บันทึกถกู
1145 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.คุริง 312.73 บันทึกผิด
1146 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.ทรัพย์อนันต์ 24.14 บันทึกถกู
1147 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.ท่าขา้ม 183.86 บันทึกผิด
1148 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.ท่าแซะ 22.75 บันทึกถกู
1149 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.นากระตาม 374.04 บันทึกผิด
1150 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.รับร่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
1151 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.สลุย 94,759,259.26 บันทึกผิด
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1152 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.สองพี่น้อง 223.07 บันทึกผิด
1153 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.หงษเ์จริญ 16.81 บันทึกถกู
1154 ชมุพร อ.ท่าแซะ อบต.หินแกว้ 91.64 บันทึกผิด
1155 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก เทศบาลต าบลทุ่งตะไคร 149.30 บันทึกผิด
1156 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก เทศบาลต าบลปากตะโก 156.82 บันทึกผิด
1157 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก อบต.ชอ่งไม้แกว้ 18.99 บันทึกถกู
1158 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก อบต.ตะโก 24.05 บันทึกถกู
1159 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลชุมโค 121.47 บันทึกผิด
1160 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลทะเลทรัพย์ 342.44 บันทึกผิด
1161 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลบางสน 0.00 ยังไม่บันทึก
1162 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลปะทิว 0.00 ยังไม่บันทึก
1163 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 241.32 บันทึกผิด
1164 ชมุพร อ.ปะทิว เทศบาลต าบลสะพลี 0.00 ยังไม่บันทึก
1165 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.เขาไชยราช 250.00 บันทึกผิด
1166 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.ดอนยาง 197.47 บันทึกผิด
1167 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.ปากคลอง 278.88 บันทึกผิด
1168 ชมุพร อ.ปะทิว อบต.สะพลี 27.08 บันทึกถกู
1169 ชมุพร อ.พะโต๊ะ เทศบาลต าบลพะโต๊ะ 151.69 บันทึกผิด
1170 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.ปังหวาน 28.08 บันทึกถกู
1171 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.ปากทรง 27.23 บันทึกถกู
1172 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.พระรักษ ์ 120,779,601.41 บันทึกผิด
1173 ชมุพร อ.พะโต๊ะ อบต.พะโต๊ะ 250.00 บันทึกผิด
1174 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลขุนกระทงิ 29.89 บันทึกถกู
1175 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลท่ายาง 27.49 บันทึกถกู
1176 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลนาชะองั 25.37 บันทึกถกู
1177 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลบางลึก 26.38 บันทึกถกู
1178 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลบางหมาก 147.04 บันทึกผิด
1179 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลปากน  าชุมพร 34.44 บันทึกถกู
1180 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลวังไผ่ 33.61 บันทึกถกู
1181 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลวังใหม่ 30.60 บันทึกถกู
1182 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลต าบลหาดทรายรี 241.94 บันทึกผิด
1183 ชมุพร อ.เมืองชมุพร เทศบาลเมืองชมุพร 281.55 บันทึกผิด
1184 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบจ.ชมุพร 0.00 ยังไม่บันทึก
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1185 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ตากแดด 26.06 บันทึกถกู
1186 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ถ  าสิงห์ 0.00 ยังไม่บันทึก
1187 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ทุ่งคา 263.77 บันทึกผิด
1188 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.นาทุ่ง 177.51 บันทึกผิด
1189 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.บ้านนา 24.67 บันทึกถกู
1190 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.ปากน  า 101,560,417.27 บันทึกผิด
1191 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.วังไผ่ 30.09 บันทึกถกู
1192 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.วิสัยเหนือ 0.00 ยังไม่บันทึก
1193 ชมุพร อ.เมืองชมุพร อบต.หาดพนัไกร 0.00 ยังไม่บันทึก
1194 ชมุพร อ.ละแม เทศบาลต าบลละแม 261.54 บันทึกผิด
1195 ชมุพร อ.ละแม อบต.ทุ่งคาวัด 27.56 บันทึกถกู
1196 ชมุพร อ.ละแม อบต.ทุ่งหลวง 23.06 บันทึกถกู
1197 ชมุพร อ.ละแม อบต.ละแม 32.62 บันทึกถกู
1198 ชมุพร อ.ละแม อบต.สวนแตง 0.00 ยังไม่บันทึก
1199 ชมุพร อ.สวี เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 34.65 บันทึกถกู
1200 ชมุพร อ.สวี เทศบาลต าบลนาโพธ์ิพฒันา 171.29 บันทึกผิด
1201 ชมุพร อ.สวี อบต.เขาค่าย 166.97 บันทึกผิด
1202 ชมุพร อ.สวี อบต.เขาทะลุ 90,532,350.53 บันทึกผิด
1203 ชมุพร อ.สวี อบต.ครน 24.60 บันทึกถกู
1204 ชมุพร อ.สวี อบต.ด่านสวี 461.04 บันทึกผิด
1205 ชมุพร อ.สวี อบต.ท่าหิน 25.28 บันทึกถกู
1206 ชมุพร อ.สวี อบต.ทุ่งระยะ 26.11 บันทึกถกู
1207 ชมุพร อ.สวี อบต.นาสัก 427.04 บันทึกผิด
1208 ชมุพร อ.สวี อบต.วิสัยใต้ 24.24 บันทึกถกู
1209 ชมุพร อ.สวี อบต.สวี 27.71 บันทึกถกู
1210 ชมุพร อ.หลังสวน เทศบาลต าบลปากน  าหลังสวน 0.00 ยังไม่บันทึก
1211 ชมุพร อ.หลังสวน เทศบาลต าบลวังตะกอ 382.13 บันทึกผิด
1212 ชมุพร อ.หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน 178.90 บันทึกผิด
1213 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.ท่ามะพลา 31.63 บันทึกถกู
1214 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.นาขา 365.04 บันทึกผิด
1215 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.นาพญา 211.08 บันทึกผิด
1216 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.บางน  าจืด 345.81 บันทึกผิด
1217 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.บางมะพร้าว 26.83 บันทึกถกู
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1218 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.บ้านควน 191.09 บันทึกผิด
1219 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.พอ้แดง 27.81 บันทึกถกู
1220 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.หาดยาย 346.11 บันทึกผิด
1221 ชมุพร อ.หลังสวน อบต.แหลมทราย 399.80 บันทึกผิด
1222 เชยีงราย อ.ขนุตาล เทศบาลต าบลบา้นต้า 33.42 บันทึกถกู
1223 เชยีงราย อ.ขนุตาล เทศบาลต าบลปา่ตาล 19.09 บันทึกถกู
1224 เชยีงราย อ.ขนุตาล เทศบาลต าบลยางฮอม 22.66 บันทึกถกู
1225 เชยีงราย อ.ขนุตาล อบต.ต้า 21.85 บันทึกถกู
1226 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลคร่ึง 41.04 บันทึกผิด
1227 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลบญุเรือง 27.56 บันทึกถกู
1228 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลเวียง 28.43 บันทึกถกู
1229 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 30.57 บันทึกถกู
1230 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย 18.14 บันทึกถกู
1231 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลสถาน 0.00 ยังไม่บันทึก
1232 เชยีงราย อ.เชยีงของ เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 165.87 บันทึกผิด
1233 เชยีงราย อ.เชยีงของ อบต.ริมโขง 80.43 บันทึกผิด
1234 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลบา้นแซว 0.00 ยังไม่บันทึก
1235 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลแม่เงิน 0.00 ยังไม่บันทึก
1236 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลโยนก 179.34 บันทึกผิด
1237 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลเวียง 26.56 บันทึกถกู
1238 เชยีงราย อ.เชยีงแสน เทศบาลต าบลเวียงเชยีงแสน 336.66 บันทึกผิด
1239 เชยีงราย อ.เชยีงแสน อบต.ป่าสัก 234.97 บันทึกผิด
1240 เชยีงราย อ.เชยีงแสน อบต.ศรีดอนมูล 10.44 บันทึกถกู
1241 เชยีงราย อ.ดอยหลวง อบต.โชคชยั 21.47 บันทึกถกู
1242 เชยีงราย อ.ดอยหลวง อบต.ปงน้อย 18.45 บันทึกถกู
1243 เชยีงราย อ.ดอยหลวง อบต.หนองป่ากอ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
1244 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลงิ ว 19.87 บันทึกถกู
1245 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 24.58 บันทึกถกู
1246 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง 16.29 บันทึกถกู
1247 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลเวียงเทิง 27.80 บันทึกถกู
1248 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลสันทรายงาม 29.64 บันทึกถกู
1249 เชยีงราย อ.เทิง เทศบาลต าบลหงาว 167.24 บันทึกผิด
1250 เชยีงราย อ.เทิง อบต.ตับเต่า 19.15 บันทึกถกู
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1251 เชยีงราย อ.เทิง อบต.ปล้อง 27.94 บันทึกถกู
1252 เชยีงราย อ.เทิง อบต.แม่ลอย 21.47 บันทึกถกู
1253 เชยีงราย อ.เทิง อบต.เวียง 21.18 บันทึกถกู
1254 เชยีงราย อ.เทิง อบต.ศรีดอนไชย 26.56 บันทึกถกู
1255 เชยีงราย อ.เทิง อบต.หนองแรด 30.22 บันทึกถกู
1256 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลปา่แงะ 0.00 ยังไม่บันทึก
1257 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแดด 183.70 บันทึกผิด
1258 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลโรงช้าง 24.44 บันทึกถกู
1259 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 33.40 บันทึกถกู
1260 เชยีงราย อ.ป่าแดด เทศบาลต าบลสันมะค่า 26.19 บันทึกถกู
1261 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย เทศบาลต าบลพญาเม็งราย 32.81 บันทึกถกู
1262 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย เทศบาลต าบลเม็งราย 27.37 บันทึกถกู
1263 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา 20.57 บันทึกถกู
1264 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย อบต.ตาดควัน 26.08 บันทึกถกู
1265 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แม่ต๋ า 27.16 บันทึกถกู
1266 เชยีงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แม่เปา 18.45 บันทึกถกู
1267 เชยีงราย อ.พาน เทศบาลต าบลเมืองพาน 26.93 บันทึกถกู
1268 เชยีงราย อ.พาน เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 98,140,255.71 บันทึกผิด
1269 เชยีงราย อ.พาน อบต.เจริญเมือง 20.79 บันทึกถกู
1270 เชยีงราย อ.พาน อบต.ดอยงาม 24.29 บันทึกถกู
1271 เชยีงราย อ.พาน อบต.ทรายขาว 17.51 บันทึกถกู
1272 เชยีงราย อ.พาน อบต.ทานตะวัน 75,708,394.34 บันทึกผิด
1273 เชยีงราย อ.พาน อบต.ธารทอง 21.00 บันทึกถกู
1274 เชยีงราย อ.พาน อบต.ป่าหุ่ง 191.27 บันทึกผิด
1275 เชยีงราย อ.พาน อบต.ม่วงค า 17.93 บันทึกถกู
1276 เชยีงราย อ.พาน อบต.เมืองพาน 20.46 บันทึกถกู
1277 เชยีงราย อ.พาน อบต.แม่เย็น 37.42 บันทึกถกู
1278 เชยีงราย อ.พาน อบต.แม่ออ้ 0.00 ยังไม่บันทึก
1279 เชยีงราย อ.พาน อบต.เวียงห้าว 158.45 บันทึกผิด
1280 เชยีงราย อ.พาน อบต.สันกลาง 20.92 บันทึกถกู
1281 เชยีงราย อ.พาน อบต.สันติสุข 25.06 บันทึกถกู
1282 เชยีงราย อ.พาน อบต.หัวง้ม 0.00 ยังไม่บันทึก
1283 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลดอยลาน 22.98 บันทึกถกู
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1284 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลดอยฮาง 212.53 บันทึกผิด
1285 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลทา่สาย 24.33 บันทึกถกู
1286 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลท่าสุด 26.34 บันทึกถกู
1287 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลนางแล 178.46 บันทึกผิด
1288 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลบา้นดู่ 325,651,879.44 บันทึกผิด
1289 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลปา่ออ้ดอนชัย 32.66 บันทึกถกู
1290 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว 23.67 บันทึกถกู
1291 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลสันทราย 24.65 บันทึกถกู
1292 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลต าบลห้วยสัก 0.00 ยังไม่บันทึก
1293 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย เทศบาลนครเชียงราย 23.20 บันทึกถกู
1294 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบจ.เชยีงราย 17.14 บันทึกถกู
1295 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.แม่กรณ์ 199.08 บันทึกผิด
1296 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.แม่ขา้วต้ม 0.00 ยังไม่บันทึก
1297 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.รอบเวียง 33.58 บันทึกถกู
1298 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.ริมกก 6.03 ยังไม่บันทึก
1299 เชยีงราย อ.เมืองเชยีงราย อบต.ห้วยชมภู 22.88 บันทึกถกู
1300 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลจนัจว้า 25.19 บันทึกถกู
1301 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลทา่ข้าวเปลือก 25.17 บันทึกถกู
1302 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลป่าซาง 25.36 บันทึกถกู
1303 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ค า 27.87 บันทึกถกู
1304 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลแม่จนั 29.74 บันทึกถกู
1305 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ไร่ 24.26 บันทึกถกู
1306 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลสันทราย 35.71 บันทึกถกู
1307 เชยีงราย อ.แม่จัน เทศบาลต าบลสายน  าค า 26.17 บันทึกถกู
1308 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.จอมสวรรค์ 28.26 บันทึกถกู
1309 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 201.24 บันทึกผิด
1310 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.แม่จัน 127.67 บันทึกผิด
1311 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.ศรีค  า 22.04 บันทึกถกู
1312 เชยีงราย อ.แม่จัน อบต.สันทราย 220.01 บันทึกผิด
1313 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.เทอดไทย 15.06 บันทึกถกู
1314 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.แม่ฟา้หลวง 22.94 บันทึกถกู
1315 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก 22.27 บันทึกถกู
1316 เชยีงราย อ.แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน 25.81 บันทึกถกู
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1317 เชยีงราย อ.แม่ลาว เทศบาลต าบลดงมะดะ 25.63 บันทึกถกู
1318 เชยีงราย อ.แม่ลาว เทศบาลต าบลปา่กอ่ด า 23.49 บันทึกถกู
1319 เชยีงราย อ.แม่ลาว เทศบาลต าบลแม่ลาว 33.54 บันทึกถกู
1320 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.จอมหมอกแก้ว 191.49 บันทึกผิด
1321 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.บัวสลี 24.32 บันทึกถกู
1322 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.ป่ากอ่ด า 25.63 บันทึกถกู
1323 เชยีงราย อ.แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ 26.66 บันทึกถกู
1324 เชยีงราย อ.แม่สรวย เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 28.68 บันทึกถกู
1325 เชยีงราย อ.แม่สรวย เทศบาลต าบลแม่สรวย 36.03 บันทึกถกู
1326 เชยีงราย อ.แม่สรวย เทศบาลต าบลเวียงสรวย 25.21 บันทึกถกู
1327 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.เจดีย์หลวง 166.04 บันทึกผิด
1328 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.ท่ากอ๊ 20.89 บันทึกถกู
1329 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.ป่าแดด 15.50 บันทึกถกู
1330 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.แม่พริก 128.93 บันทึกผิด
1331 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 9.18 ยังไม่บันทึก
1332 เชยีงราย อ.แม่สรวย อบต.ศรีถอ้ย 24.83 บันทึกถกู
1333 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สาย 196.32 บันทึกผิด
1334 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ 30.63 บันทึกถกู
1335 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลเวียงพางค า 396.60 บันทึกผิด
1336 เชยีงราย อ.แม่สาย เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 33.25 บันทึกถกู
1337 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.เกาะชา้ง 27.00 บันทึกถกู
1338 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.บ้านด้าย 173.51 บันทึกผิด
1339 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.โป่งงาม 0.00 ยังไม่บันทึก
1340 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.โป่งผา 377.36 บันทึกผิด
1341 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.ศรีเมืองชมุ 28.11 บันทึกถกู
1342 เชยีงราย อ.แม่สาย อบต.ห้วยไคร้ 24.94 บันทึกถกู
1343 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ เทศบาลต าบลทา่ข้าม 21.97 บันทึกถกู
1344 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ เทศบาลต าบลม่วงยาย 199.06 บันทึกผิด
1345 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ เทศบาลต าบลหล่ายงาว 28.62 บันทึกถกู
1346 เชยีงราย อ.เวียงแกน่ อบต.ปอ 0.00 ยังไม่บันทึก
1347 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลดอนศิลา 22.15 บันทึกถกู
1348 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลเมืองชุม 202.98 บันทึกผิด
1349 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลเวียงชัย 324.61 บันทึกผิด
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1350 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลเวียงเหนือ 22.56 บันทึกถกู
1351 เชยีงราย อ.เวียงชยั เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 201.10 บันทึกผิด
1352 เชยีงราย อ.เวียงชยั อบต.ผางาม 22.68 บันทึกถกู
1353 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 30.74 บันทึกถกู
1354 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง อบต.ดงมหาวัน 178.53 บันทึกผิด
1355 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง อบต.ทุ่งกอ่ 28.07 บันทึกถกู
1356 เชยีงราย อ.เวียงเชยีงรุ้ง อบต.ป่าซาง 395.77 บันทึกผิด
1357 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลป่างิ ว 20.53 บันทึกถกู
1358 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลแม่ขะจาน 0.00 ยังไม่บันทึก
1359 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 0.00 ยังไม่บันทึก
1360 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 163.83 บันทึกผิด
1361 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.บ้านโป่ง 24.08 บันทึกถกู
1362 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดีย์ 22.65 บันทึกถกู
1363 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดีย์ใหม่ 16.41 บันทึกถกู
1364 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.เวียง 25.25 บันทึกถกู
1365 เชยีงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.สันสลี 126.25 บันทึกผิด
1366 เชยีงใหม่ อ.กลัยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง 53.40 บันทึกผิด
1367 เชยีงใหม่ อ.กลัยาณิวัฒนา อบต.บ้านจันทร์ 26.40 บันทึกถกู
1368 เชยีงใหม่ อ.กลัยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด 27.92 บันทึกถกู
1369 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลจอมทอง 192.03 บันทึกผิด
1370 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแกว้ 164.05 บันทึกผิด
1371 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลบา้นแปะ 16.54 บันทึกถกู
1372 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง 396.59 บันทึกผิด
1373 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย 88.98 บันทึกผิด
1374 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ 183.24 บันทึกผิด
1375 เชยีงใหม่ อ.จอมทอง อบต.ขว่งเปา 26.50 บันทึกถกู
1376 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลเชียงดาว 25.27 บันทึกถกู
1377 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง 0.00 ยังไม่บันทึก
1378 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลปิงโค้ง 15.68 บันทึกถกู
1379 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า 30.41 บันทึกถกู
1380 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลเมืองงาย 27.01 บันทึกถกู
1381 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ 320.07 บันทึกผิด
1382 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว เทศบาลต าบลแม่นะ 119.29 บันทึกผิด
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1383 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว อบต.เชยีงดาว 23.45 บันทึกถกู
1384 เชยีงใหม่ อ.เชยีงดาว อบต.เมืองคอง 28.46 บันทึกถกู
1385 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ 367.54 บันทึกผิด
1386 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบวั 294.25 บันทึกผิด
1387 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ อบต.แม่ทะลบ 191.74 บันทึกผิด
1388 เชยีงใหม่ อ.ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น 100.00 บันทึกผิด
1389 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า เทศบาลต าบลทา่เด่ือ-มืดกา 26.14 บันทึกถกู
1390 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า 16.71 บันทึกถกู
1391 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ท่าเด่ือ 87,246,848.31 บันทึกผิด
1392 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.บงตัน 69,695,623.92 บันทึกผิด
1393 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.บ้านแอน่ 22.11 บันทึกถกู
1394 เชยีงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง 18.79 บันทึกถกู
1395 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลเชิงดอย 144.42 บันทึกผิด
1396 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 32.15 บันทึกถกู
1397 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลตลาดขวัญ 31.70 บันทึกถกู
1398 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 30.77 บันทึกถกู
1399 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลปา่ปอ้ง 72,523,829.26 บันทึกผิด
1400 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลปา่เมี่ยง 30.97 บันทึกถกู
1401 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลแม่คือ 300.60 บันทึกผิด
1402 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลแม่โป่ง 28.47 บันทึกถกู
1403 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 29.76 บันทึกถกู
1404 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลลวงเหนือ 27.90 บันทึกถกู
1405 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลสง่าบา้น 28.23 บันทึกถกู
1406 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลสันปเูลย 200.31 บันทึกผิด
1407 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ 33.05 บันทึกถกู
1408 เชยีงใหม่ อ.ดอยสะเกด็ อบต.เทพเสด็จ 174.18 บันทึกผิด
1409 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ เทศบาลต าบลยางคราม 196.19 บันทึกผิด
1410 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสองแคว 0.00 ยังไม่บันทึก
1411 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสันติสุข 386.63 บันทึกผิด
1412 เชยีงใหม่ อ.ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 20.22 บันทึกถกู
1413 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 35.85 บันทึกถกู
1414 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลแม่ข่า 25.03 บันทึกถกู
1415 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง 28.48 บันทึกถกู
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1416 เชยีงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลต าบลสันทราย 25.34 บันทึกถกู
1417 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.โป่งน  าร้อน 25.95 บันทึกถกู
1418 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.ม่อนปิ่น 160.92 บันทึกผิด
1419 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่คะ 26.47 บันทึกถกู
1420 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่งอน 19.11 บันทึกถกู
1421 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่สูน 23.41 บันทึกถกู
1422 เชยีงใหม่ อ.ฝาง อบต.เวียง 31.72 บันทึกถกู
1423 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลน  าแพร่ 27.45 บันทึกถกู
1424 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลบ้านโป่ง 26.35 บันทึกถกู
1425 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลปา่ตุ้ม 26.02 บันทึกถกู
1426 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลปา่ไหน่ 57,814,992.03 บันทึกผิด
1427 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 286.98 บันทึกผิด
1428 เชยีงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลต าบลเวียงพร้าว 30.59 บันทึกถกู
1429 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.เขือ่นผาก 25.29 บันทึกถกู
1430 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.แม่แวน 85.58 บันทึกผิด
1431 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.สันทราย 181.81 บันทึกผิด
1432 เชยีงใหม่ อ.พร้าว อบต.โหล่งขอด 27.45 บันทึกถกู
1433 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลช้างเผือก 29.38 บันทึกถกู
1434 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลท่าศาลา 31.23 บันทึกถกู
1435 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลป่าแดด 333.86 บันทึกผิด
1436 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลฟา้ฮ่าม 351.71 บันทึกผิด
1437 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลสันผีเสื อ 30.61 บันทึกถกู
1438 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ 30.33 บันทึกถกู
1439 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปา่คร่ัง 325,591,431.15 บันทึกผิด
1440 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลหนองหอย 332.70 บันทึกผิด
1441 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 284.65 บันทึกผิด
1442 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 365.21 บันทึกผิด
1443 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ อบจ.เชยีงใหม่ 14.85 บันทึกถกู
1444 เชยีงใหม่ อ.เมืองเชยีงใหม่ อบต.ชา้งเผือก 33.71 บันทึกถกู
1445 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา 28.78 บันทึกถกู
1446 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม เทศบาลต าบลแม่แจม่ 34.59 บันทึกถกู
1447 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.กองแขก 21.36 บันทึกถกู
1448 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.ชา่งเค่ิง 259.87 บันทึกผิด
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1449 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ 121.80 บันทึกผิด
1450 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.ปางหินฝน 33.20 บันทึกถกู
1451 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร 582.99 บันทึกผิด
1452 เชยีงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก 341.42 บันทึกผิด
1453 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลจอมแจ้ง 27.12 บันทึกถกู
1454 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลแม่แตง 22.35 บันทึกถกู
1455 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลแม่หอพระ 196.44 บันทึกผิด
1456 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลสันมหาพน 155,571,635.31 บันทึกผิด
1457 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลต าบลอินทขิล 62.40 บันทึกผิด
1458 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 23.42 บันทึกถกู
1459 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.กืด๊ชา้ง 24.06 บันทึกถกู
1460 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.บ้านชา้ง 33.78 บันทึกถกู
1461 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.บ้านเป้า 162.50 บันทึกผิด
1462 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.ป่าแป๋ 193.53 บันทึกผิด
1463 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.เมืองกา๋ย 191.64 บันทึกผิด
1464 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.สบเปิง 22.60 บันทึกถกู
1465 เชยีงใหม่ อ.แม่แตง อบต.สันป่ายาง 207.85 บันทึกผิด
1466 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลขี เหล็ก 180.72 บันทึกผิด
1467 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลแม่ริม 27.79 บันทึกถกู
1468 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม 27.43 บันทึกถกู
1469 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลริมเหนือ 302.46 บันทึกผิด
1470 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลสันโปง่ 209.28 บันทึกผิด
1471 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลต าบลเหมืองแกว้ 220.94 บันทึกผิด
1472 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.ดอนแกว้ 27.19 บันทึกถกู
1473 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.โป่งแยง 171.41 บันทึกผิด
1474 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.แม่สา 28.05 บันทึกถกู
1475 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.สะลวง 175.90 บันทึกผิด
1476 เชยีงใหม่ อ.แม่ริม อบต.ห้วยทราย 201.99 บันทึกผิด
1477 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง 144.42 บันทึกผิด
1478 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ดอนเปา 20.24 บันทึกถกู
1479 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ทุ่งปี้ 222.22 บันทึกผิด
1480 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ทุ่งรวงทอง 199.28 บันทึกผิด
1481 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.บ้านกาด 172.68 บันทึกผิด
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1482 เชยีงใหม่ อ.แม่วาง อบต.แม่วิน 136.42 บันทึกผิด
1483 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ทาเหนือ 37.86 บันทึกถกู
1484 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.บ้านสหกรณ์ 24.28 บันทึกถกู
1485 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.แม่ทา 23.50 บันทึกถกู
1486 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ห้วยแกว้ 22.91 บันทึกถกู
1487 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ออนกลาง 21.96 บันทึกถกู
1488 เชยีงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ออนเหนือ 25.49 บันทึกถกู
1489 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย 26.92 บันทึกถกู
1490 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.ดอยลาง 30.02 บันทึกถกู
1491 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.ท่าตอน 27.16 บันทึกถกู
1492 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.บ้านหลวง 294.74 บันทึกผิด
1493 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.แม่นาวาง 21.23 บันทึกถกู
1494 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.แม่สาว 26.73 บันทึกถกู
1495 เชยีงใหม่ อ.แม่อาย อบต.สันต้นหมื อ 22.58 บันทึกถกู
1496 เชยีงใหม่ อ.เวียงแหง เทศบาลต าบลแสนไห 212.69 บันทึกผิด
1497 เชยีงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 229.74 บันทึกผิด
1498 เชยีงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เมืองแหง 29.30 บันทึกถกู
1499 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ 179.83 บันทึกผิด
1500 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.บ่อแกว้ 184.00 บันทึกผิด
1501 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.แม่สาบ 206.35 บันทึกผิด
1502 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.ยั งเมิน 228.19 บันทึกผิด
1503 เชยีงใหม่ อ.สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ 0.00 ยังไม่บันทึก
1504 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลบวกค้าง 187.85 บันทึกผิด
1505 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลแม่ปูคา 145.46 บันทึกผิด
1506 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลสันกลาง 213.20 บันทึกผิด
1507 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง 337.08 บันทึกผิด
1508 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลหว้ยทราย 214.48 บันทึกผิด
1509 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลต าบลออนใต้ 22.96 บันทึกถกู
1510 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 272.65 บันทึกผิด
1511 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง อบต.แชช่า้ง 28.70 บันทึกถกู
1512 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง 221.12 บันทึกผิด
1513 เชยีงใหม่ อ.สันก าแพง อบต.สันก าแพง 0.00 ยังไม่บันทึก
1514 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 250,557,184.75 บันทึกผิด



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

1515 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลป่าไผ่ 25.80 บันทึกถกู
1516 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลเมืองเล็น 30.07 บันทึกถกู
1517 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลแม่แฝก 0.00 ยังไม่บันทึก
1518 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
1519 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 31.67 บันทึกถกู
1520 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันป่าเปา 351.45 บันทึกผิด
1521 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลสันพระเนตร 28.74 บันทึกถกู
1522 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลหนองจอ๊ม 20.55 บันทึกถกู
1523 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลหนองหาร 31.97 บันทึกถกู
1524 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลต าบลหนองแหย่ง 22.72 บันทึกถกู
1525 เชยีงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 20.54 บันทึกถกู
1526 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุ่งต้อม 78.87 บันทึกผิด
1527 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก 24.46 บันทึกถกู
1528 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลบา้นกลาง 26.24 บันทึกถกู
1529 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านแม 211.74 บันทึกผิด
1530 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลยุหว่า 19.07 บันทึกถกู
1531 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลต าบลสันป่าตอง 88,582,364.62 บันทึกผิด
1532 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.ท่าวังพร้าว 190.40 บันทึกผิด
1533 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.น  าบ่อหลวง 200.58 บันทึกผิด
1534 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.บ้านกลาง 3,839.26 บันทึกผิด
1535 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.มะขามหลวง 21.07 บันทึกถกู
1536 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.มะขนุหวาน 24.79 บันทึกถกู
1537 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.แม่กา๊ 25.41 บันทึกถกู
1538 เชยีงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.สันกลาง 385.56 บันทึกผิด
1539 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลขัวมุง 26.51 บันทึกถกู
1540 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลชมภู 29.38 บันทึกถกู
1541 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลไชยสถาน 33.53 บันทึกถกู
1542 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลดอนแกว้ 175.35 บันทึกผิด
1543 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลทา่กว้าง 195.40 บันทึกผิด
1544 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลท่าวังตาล 223.71 บันทึกผิด
1545 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลป่าบง 30.27 บันทึกถกู
1546 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลยางเนิ ง 26.03 บันทึกถกู
1547 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ์ 219.12 บันทึกผิด
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1548 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลสารภี 22.48 บันทึกถกู
1549 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลหนองผึ ง 29.50 บันทึกถกู
1550 เชยีงใหม่ อ.สารภี เทศบาลต าบลหนองแฝก 26.19 บันทึกถกู
1551 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลน  าแพร่พฒันา 20.41 บันทึกถกู
1552 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลบ้านปง 25.91 บันทึกถกู
1553 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลบ้านแหวน 34.17 บันทึกถกู
1554 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 32.29 บันทึกถกู
1555 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลสันผักหวาน 25.87 บันทึกถกู
1556 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหนองแกว๋ 27.58 บันทึกถกู
1557 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหนองควาย 211.69 บันทึกผิด
1558 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
1559 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหางดง 27.77 บันทึกถกู
1560 เชยีงใหม่ อ.หางดง เทศบาลต าบลหารแกว้ 28.82 บันทึกถกู
1561 เชยีงใหม่ อ.หางดง อบต.ขนุคง 22.77 บันทึกถกู
1562 เชยีงใหม่ อ.หางดง อบต.สบแม่ขา่ 31.64 บันทึกถกู
1563 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย เทศบาลต าบลอมกอ๋ย 31.72 บันทึกถกู
1564 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.นาเกยีน 19.85 บันทึกถกู
1565 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.ม่อนจอง 45,884,714.65 บันทึกผิด
1566 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.แม่ต่ืน 133.00 บันทึกผิด
1567 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.ยางเปียง 22.77 บันทึกถกู
1568 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.สบโขง 247.14 บันทึกผิด
1569 เชยีงใหม่ อ.อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย 54.56 บันทึกผิด
1570 เชยีงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลต าบลทา่ข้าม 106.15 บันทึกผิด
1571 เชยีงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลต าบลบอ่หลวง 159.27 บันทึกผิด
1572 เชยีงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลต าบลบา้นตาล 455.87 บันทึกผิด
1573 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.นาคอเรือ 205.05 บันทึกผิด
1574 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.บ่อสลี 26.89 บันทึกถกู
1575 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.หางดง 161.02 บันทึกผิด
1576 เชยีงใหม่ อ.ฮอด อบต.ฮอด 175.99 บันทึกผิด
1577 ตรัง อ.กนัตัง เทศบาลเมืองกนัตัง 27.97 บันทึกถกู
1578 ตรัง อ.กนัตัง อบต.กนัตังใต้ 29.31 บันทึกถกู
1579 ตรัง อ.กนัตัง อบต.เกาะลิบง 25.69 บันทึกถกู
1580 ตรัง อ.กนัตัง อบต.คลองชล้ีอม 28.60 บันทึกถกู
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1581 ตรัง อ.กนัตัง อบต.คลองลุ 31.43 บันทึกถกู
1582 ตรัง อ.กนัตัง อบต.ควนธานี 30.95 บันทึกถกู
1583 ตรัง อ.กนัตัง อบต.โคกยาง 25.67 บันทึกถกู
1584 ตรัง อ.กนัตัง อบต.นาเกลือ 26.10 บันทึกถกู
1585 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บ่อน  าร้อน 26.94 บันทึกถกู
1586 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บางเป้า 30.45 บันทึกถกู
1587 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บางสัก 27.48 บันทึกถกู
1588 ตรัง อ.กนัตัง อบต.บางหมาก 26.96 บันทึกถกู
1589 ตรัง อ.กนัตัง อบต.ย่านซ่ือ 28.42 บันทึกถกู
1590 ตรัง อ.กนัตัง อบต.วังวน 28.42 บันทึกถกู
1591 ตรัง อ.นาโยง เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ 100.00 บันทึกผิด
1592 ตรัง อ.นาโยง อบต.โคกสะบ้า 22.50 บันทึกถกู
1593 ตรัง อ.นาโยง อบต.ชอ่ง 25.78 บันทึกถกู
1594 ตรัง อ.นาโยง อบต.นาขา้วเสีย 21.42 บันทึกถกู
1595 ตรัง อ.นาโยง อบต.นาโยงเหนือ 32.51 บันทึกถกู
1596 ตรัง อ.นาโยง อบต.นาหมืน่ศรี 20.97 บันทึกถกู
1597 ตรัง อ.นาโยง อบต.ละมอ 23.59 บันทึกถกู
1598 ตรัง อ.ปะเหลียน เทศบาลต าบลทา่ข้าม 0.00 ยังไม่บันทึก
1599 ตรัง อ.ปะเหลียน เทศบาลต าบลทา่พญา 31.50 บันทึกถกู
1600 ตรัง อ.ปะเหลียน เทศบาลต าบลทุ่งยาว 31.79 บันทึกถกู
1601 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร 0.00 ยังไม่บันทึก
1602 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ท่าขา้ม 24.26 บันทึกถกู
1603 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ทุ่งยาว 30.58 บันทึกถกู
1604 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.บางด้วน 23.94 บันทึกถกู
1605 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.บ้านนา 25.71 บันทึกถกู
1606 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ปะเหลียน 18.25 บันทึกถกู
1607 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.ลิพงั 33.04 บันทึกถกู
1608 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.สุโสะ 22.60 บันทึกถกู
1609 ตรัง อ.ปะเหลียน อบต.แหลมสอม 29.47 บันทึกถกู
1610 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลต าบลคลองเต็ง 36.17 บันทึกถกู
1611 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลต าบลโคกหล่อ 25.48 บันทึกถกู
1612 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลต าบลนาตาล่วง 30.07 บันทึกถกู
1613 ตรัง อ.เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง 29.40 บันทึกถกู
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1614 ตรัง อ.เมืองตรัง อบจ.ตรัง 17.65 บันทึกถกู
1615 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.ควนปริง 93.21 บันทึกผิด
1616 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาโต๊ะหมิง 27.76 บันทึกถกู
1617 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาท่ามใต้ 21.74 บันทึกถกู
1618 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาท่ามเหนือ 30.73 บันทึกถกู
1619 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาบินหลา 0.53 ยังไม่บันทึก
1620 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาพละ 29.45 บันทึกถกู
1621 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.นาโยงใต้ 25.59 บันทึกถกู
1622 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.น  าผุด 23.98 บันทึกถกู
1623 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.บางรัก 32.33 บันทึกถกู
1624 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.บ้านควน 30.40 บันทึกถกู
1625 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.บ้านโพธ์ิ 24.01 บันทึกถกู
1626 ตรัง อ.เมืองตรัง อบต.หนองตรุด 26.57 บันทึกถกู
1627 ตรัง อ.ย่านตาขาว เทศบาลต าบลควนโพธ์ิ 27.34 บันทึกถกู
1628 ตรัง อ.ย่านตาขาว เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ 31.96 บันทึกถกู
1629 ตรัง อ.ย่านตาขาว เทศบาลต าบลย่านตาขาว 33.90 บันทึกถกู
1630 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.เกาะเปียะ 23.39 บันทึกถกู
1631 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.ทุ่งค่าย 20.03 บันทึกถกู
1632 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.นาชมุเห็ด 26.99 บันทึกถกู
1633 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.ในควน 27.26 บันทึกถกู
1634 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.โพรงจระเข ้ 27.96 บันทึกถกู
1635 ตรัง อ.ย่านตาขาว อบต.หนองบ่อ 25.26 บันทึกถกู
1636 ตรัง อ.รัษฎา เทศบาลต าบลคลองปาง 30.74 บันทึกถกู
1637 ตรัง อ.รัษฎา อบต.เขาไพร 27.15 บันทึกถกู
1638 ตรัง อ.รัษฎา อบต.คลองปาง 28.29 บันทึกถกู
1639 ตรัง อ.รัษฎา อบต.ควนเมา 25.48 บันทึกถกู
1640 ตรัง อ.รัษฎา อบต.หนองบัว 29.21 บันทึกถกู
1641 ตรัง อ.รัษฎา อบต.หนองปรือ 24.16 บันทึกถกู
1642 ตรัง อ.วังวิเศษ เทศบาลต าบลวังวิเศษ 31.95 บันทึกถกู
1643 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.เขาวิเศษ 18.80 บันทึกถกู
1644 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.ท่าสะบ้า 28.19 บันทึกถกู
1645 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.วังมะปราง 31.28 บันทึกถกู
1646 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ 29.81 บันทึกถกู
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1647 ตรัง อ.วังวิเศษ อบต.อา่วตง 19.46 บันทึกถกู
1648 ตรัง อ.สิเกา เทศบาลต าบลควนกนุ 19.96 บันทึกถกู
1649 ตรัง อ.สิเกา เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร 27.74 บันทึกถกู
1650 ตรัง อ.สิเกา เทศบาลต าบลสิเกา 37.04 บันทึกถกู
1651 ตรัง อ.สิเกา อบต.กะลาเส 23.42 บันทึกถกู
1652 ตรัง อ.สิเกา อบต.เขาไม้แกว้ 22.69 บันทึกถกู
1653 ตรัง อ.สิเกา อบต.บ่อหิน 24.82 บันทึกถกู
1654 ตรัง อ.สิเกา อบต.ไม้ฝาด 21.69 บันทึกถกู
1655 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลท่างิ ว 32.44 บันทึกถกู
1656 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลนาวง 32.91 บันทึกถกู
1657 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลล าภูรา 37.35 บันทึกถกู
1658 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลหว้ยนาง 23.03 บันทึกถกู
1659 ตรัง อ.ห้วยยอด เทศบาลต าบลหว้ยยอด 27.77 บันทึกถกู
1660 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.เขากอบ 25.16 บันทึกถกู
1661 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.เขาขาว 25.14 บันทึกถกู
1662 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.เขาปูน 19.10 บันทึกถกู
1663 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ทุ่งต่อ 27.86 บันทึกถกู
1664 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.นาวง 25.29 บันทึกถกู
1665 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ในเตา 28.72 บันทึกถกู
1666 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.บางกุง้ 32.40 บันทึกถกู
1667 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.บางดี 20.72 บันทึกถกู
1668 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ปากคม 25.26 บันทึกถกู
1669 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ปากแจ่ม 28.94 บันทึกถกู
1670 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ล าภูรา 34.36 บันทึกถกู
1671 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.วังคีรี 25.54 บันทึกถกู
1672 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น 22.70 บันทึกถกู
1673 ตรัง อ.ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด 35.57 บันทึกถกู
1674 ตรัง อ.หาดส าราญ อบต.ตะเสะ 34.15 บันทึกถกู
1675 ตรัง อ.หาดส าราญ อบต.บ้าหวี 24.53 บันทึกถกู
1676 ตรัง อ.หาดส าราญ อบต.หาดส าราญ 22.91 บันทึกถกู
1677 ตราด อ.เกาะกดู อบต.เกาะกดู 230.48 บันทึกผิด
1678 ตราด อ.เกาะกดู อบต.เกาะหมาก 313.08 บันทึกผิด
1679 ตราด อ.เกาะชา้ง เทศบาลต าบลเกาะช้าง 170.26 บันทึกผิด
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1680 ตราด อ.เกาะชา้ง อบต.เกาะชา้งใต้ 30.54 บันทึกถกู
1681 ตราด อ.เขาสมิง เทศบาลต าบลเขาสมิง 167.55 บันทึกผิด
1682 ตราด อ.เขาสมิง เทศบาลต าบลแสนตุ้ง 32.60 บันทึกถกู
1683 ตราด อ.เขาสมิง อบต.เขาสมิง 30.81 บันทึกถกู
1684 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ท่าโสม 182.25 บันทึกผิด
1685 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ทุ่งนนทรี 308.90 บันทึกผิด
1686 ตราด อ.เขาสมิง อบต.เทพนิมิต 27.56 บันทึกถกู
1687 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ประณีต 164.47 บันทึกผิด
1688 ตราด อ.เขาสมิง อบต.วังตะเคียน 28.97 บันทึกถกู
1689 ตราด อ.เขาสมิง อบต.สะตอ 257.24 บันทึกผิด
1690 ตราด อ.เขาสมิง อบต.แสนตุ้ง 135.12 บันทึกผิด
1691 ตราด อ.คลองใหญ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 169.14 บันทึกผิด
1692 ตราด อ.คลองใหญ่ เทศบาลต าบลหาดเล็ก 179.68 บันทึกผิด
1693 ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ 28.92 บันทึกถกู
1694 ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 146.88 บันทึกผิด
1695 ตราด อ.บ่อไร่ เทศบาลต าบลบ่อพลอย 146,408,839.78 บันทึกผิด
1696 ตราด อ.บ่อไร่ เทศบาลต าบลหนองบอน 91.99 บันทึกผิด
1697 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.ชา้งทูน 213.64 บันทึกผิด
1698 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.ด่านชมุพล 108.83 บันทึกผิด
1699 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.นนทรีย์ 136.84 บันทึกผิด
1700 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.บ่อพลอย 148.74 บันทึกผิด
1701 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลช าราก 0.00 ยังไม่บันทึก
1702 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลตะกาง 157.52 บันทึกผิด
1703 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลทา่พริกเนินทราย 32.93 บันทึกถกู
1704 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลต าบลหนองเสม็ด 31.53 บันทึกถกู
1705 ตราด อ.เมืองตราด เทศบาลเมืองตราด 0.00 ยังไม่บันทึก
1706 ตราด อ.เมืองตราด อบจ.ตราด 0.00 ยังไม่บันทึก
1707 ตราด อ.เมืองตราด อบต.ท่ากุม่ 128,534,704.37 บันทึกผิด
1708 ตราด อ.เมืองตราด อบต.เนินทราย 28.45 บันทึกถกู
1709 ตราด อ.เมืองตราด อบต.วังกระแจะ 228.23 บันทึกผิด
1710 ตราด อ.เมืองตราด อบต.หนองคันทรง 137.38 บันทึกผิด
1711 ตราด อ.เมืองตราด อบต.หนองโสน 295.87 บันทึกผิด
1712 ตราด อ.เมืองตราด อบต.ห้วงน  าขาว 179.50 บันทึกผิด
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1713 ตราด อ.เมืองตราด อบต.ห้วยแร้ง 190.59 บันทึกผิด
1714 ตราด อ.เมืองตราด อบต.แหลมกลัด 260.77 บันทึกผิด
1715 ตราด อ.เมืองตราด อบต.อา่วใหญ่ 227.33 บันทึกผิด
1716 ตราด อ.แหลมงอบ เทศบาลต าบลน  าเชี่ยว 154.40 บันทึกผิด
1717 ตราด อ.แหลมงอบ เทศบาลต าบลแหลมงอบ 0.00 ยังไม่บันทึก
1718 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.คลองใหญ่ 213.17 บันทึกผิด
1719 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.บางปิด 31.26 บันทึกถกู
1720 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ 156.67 บันทึกผิด
1721 ตาก อ.ท่าสองยาง เทศบาลต าบลแม่ต้าน 151.58 บันทึกผิด
1722 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.ท่าสองยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
1723 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่ต้าน 429.83 บันทึกผิด
1724 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่วะหลวง 171.18 บันทึกผิด
1725 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่สอง 0.00 ยังไม่บันทึก
1726 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่หละ 0.00 ยังไม่บันทึก
1727 ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่อสุุ 320.32 บันทึกผิด
1728 ตาก อ.บ้านตาก เทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ 26.88 บันทึกถกู
1729 ตาก อ.บ้านตาก เทศบาลต าบลบา้นตาก 250.00 บันทึกผิด
1730 ตาก อ.บ้านตาก อบต.เกาะตะเภา 0.00 ยังไม่บันทึก
1731 ตาก อ.บ้านตาก อบต.ตากตก 153.34 บันทึกผิด
1732 ตาก อ.บ้านตาก อบต.ตากออก 203.91 บันทึกผิด
1733 ตาก อ.บ้านตาก อบต.ท้องฟา้ 150.88 บันทึกผิด
1734 ตาก อ.บ้านตาก อบต.แม่สลิด 17.69 บันทึกถกู
1735 ตาก อ.บ้านตาก อบต.สมอโคน 0.00 ยังไม่บันทึก
1736 ตาก อ.พบพระ เทศบาลต าบลพบพระ 29.66 บันทึกถกู
1737 ตาก อ.พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ 128,801,787.16 บันทึกผิด
1738 ตาก อ.พบพระ อบต.ชอ่งแคบ 282.72 บันทึกผิด
1739 ตาก อ.พบพระ อบต.พบพระ 20.71 บันทึกถกู
1740 ตาก อ.พบพระ อบต.รวมไทยพัฒนา 0.00 ยังไม่บันทึก
1741 ตาก อ.พบพระ อบต.วาเล่ย์ 28.36 บันทึกถกู
1742 ตาก อ.เมืองตาก เทศบาลต าบลไม้งาม 165.57 บันทึกผิด
1743 ตาก อ.เมืองตาก เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ 206.10 บันทึกผิด
1744 ตาก อ.เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 20.52 บันทึกถกู
1745 ตาก อ.เมืองตาก อบจ.ตาก 501.72 บันทึกผิด
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1746 ตาก อ.เมืองตาก อบต.ตลุกกลางทุ่ง 66,922,382.67 บันทึกผิด
1747 ตาก อ.เมืองตาก อบต.น  ารึม 26.38 บันทึกถกู
1748 ตาก อ.เมืองตาก อบต.ป่ามะม่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
1749 ตาก อ.เมืองตาก อบต.โป่งแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
1750 ตาก อ.เมืองตาก อบต.แม่ท้อ 411.04 บันทึกผิด
1751 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังประจบ 20.25 บันทึกถกู
1752 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังหิน 23.95 บันทึกถกู
1753 ตาก อ.เมืองตาก อบต.หนองบัวเหนือ 26.61 บันทึกถกู
1754 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 133.93 บันทึกผิด
1755 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลต าบลแม่จะเรา 28.68 บันทึกถกู
1756 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลต าบลแม่ระมาด 112.56 บันทึกผิด
1757 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.ขะเนจื อ 21.48 บันทึกถกู
1758 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.พระธาตุ 26.60 บันทึกถกู
1759 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน 123.12 บันทึกผิด
1760 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.แม่ระมาด 157.40 บันทึกผิด
1761 ตาก อ.แม่ระมาด อบต.สามหมืน่ 251.40 บันทึกผิด
1762 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลต าบลท่าสายลวด 214.15 บันทึกผิด
1763 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลต าบลแม่ก ุ 27.22 บันทึกถกู
1764 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลต าบลแม่ตาว 185.84 บันทึกผิด
1765 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 0.00 ยังไม่บันทึก
1766 ตาก อ.แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา 195.29 บันทึกผิด
1767 ตาก อ.แม่สอด อบต.ท่าสายลวด 0.00 ยังไม่บันทึก
1768 ตาก อ.แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
1769 ตาก อ.แม่สอด อบต.พะวอ 167.27 บันทึกผิด
1770 ตาก อ.แม่สอด อบต.มหาวัน 13.36 บันทึกถกู
1771 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่กาษา 21.83 บันทึกถกู
1772 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ก ุ 0.00 ยังไม่บันทึก
1773 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ปะ 214.87 บันทึกผิด
1774 ตาก อ.วังเจ้า เทศบาลต าบลวังเจา้ 26.77 บันทึกถกู
1775 ตาก อ.วังเจ้า อบต.เชยีงทอง 253.85 บันทึกผิด
1776 ตาก อ.วังเจ้า อบต.นาโบสถ ์ 22.38 บันทึกถกู
1777 ตาก อ.วังเจ้า อบต.ประดาง 29.60 บันทึกถกู
1778 ตาก อ.สามเงา เทศบาลต าบลสามเงา 31.88 บันทึกถกู
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1779 ตาก อ.สามเงา อบต.บ้านนา 30.27 บันทึกถกู
1780 ตาก อ.สามเงา อบต.ยกกระบัตร 0.00 ยังไม่บันทึก
1781 ตาก อ.สามเงา อบต.ย่านรี 27.68 บันทึกถกู
1782 ตาก อ.สามเงา อบต.วังจันทร์ 169.42 บันทึกผิด
1783 ตาก อ.สามเงา อบต.วังหมัน 190.50 บันทึกผิด
1784 ตาก อ.สามเงา อบต.สามเงา 0.00 ยังไม่บันทึก
1785 ตาก อ.อุม้ผาง เทศบาลต าบลแม่กลอง 144.62 บันทึกผิด
1786 ตาก อ.อุม้ผาง เทศบาลต าบลแม่จนั 0.00 ยังไม่บันทึก
1787 ตาก อ.อุม้ผาง เทศบาลต าบลอุ้มผาง 27.69 บันทึกถกู
1788 ตาก อ.อุม้ผาง อบต.โมโกร 77.33 บันทึกผิด
1789 ตาก อ.อุม้ผาง อบต.อุม้ผาง 19.12 บันทึกถกู
1790 นครนายก อ.บ้านนา เทศบาลต าบลบ้านนา 31.16 บันทึกถกู
1791 นครนายก อ.บ้านนา เทศบาลต าบลพิกลุออก 27.36 บันทึกถกู
1792 นครนายก อ.บ้านนา อบต.เขาเพิ่ม 22.84 บันทึกถกู
1793 นครนายก อ.บ้านนา อบต.ทองหลาง 27.05 บันทึกถกู
1794 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บางออ้ 14.84 บันทึกถกู
1795 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บ้านนา 25.49 บันทึกถกู
1796 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บ้านพร้าว 27.33 บันทึกถกู
1797 นครนายก อ.บ้านนา อบต.บ้านพริก 27.99 บันทึกถกู
1798 นครนายก อ.บ้านนา อบต.ป่าขะ 25.07 บันทึกถกู
1799 นครนายก อ.บ้านนา อบต.ศรีกะอาง 28.00 บันทึกถกู
1800 นครนายก อ.บ้านนา อบต.อาษา 33.00 บันทึกถกู
1801 นครนายก อ.ปากพลี เทศบาลต าบลเกาะหวาย 31.09 บันทึกถกู
1802 นครนายก อ.ปากพลี อบต.เกาะโพธ์ิ 30.40 บันทึกถกู
1803 นครนายก อ.ปากพลี อบต.เกาะหวาย 19.10 บันทึกถกู
1804 นครนายก อ.ปากพลี อบต.โคกกรวด 59.78 บันทึกผิด
1805 นครนายก อ.ปากพลี อบต.ท่าเรือ 28.25 บันทึกถกู
1806 นครนายก อ.ปากพลี อบต.นาหินลาด 24.31 บันทึกถกู
1807 นครนายก อ.ปากพลี อบต.ปากพลี 25.36 บันทึกถกู
1808 นครนายก อ.ปากพลี อบต.หนองแสง 24.56 บันทึกถกู
1809 นครนายก อ.เมืองนครนายก เทศบาลต าบลท่าช้าง 36.53 บันทึกถกู
1810 นครนายก อ.เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก 22.16 บันทึกถกู
1811 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบจ.นครนายก 29.77 บันทึกถกู
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1812 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.เขาพระ 25.82 บันทึกถกู
1813 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ดงละคร 23.05 บันทึกถกู
1814 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ดอนยอ 22.41 บันทึกถกู
1815 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ท่าชา้ง 28.48 บันทึกถกู
1816 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ท่าทราย 25.48 บันทึกถกู
1817 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.บ้านใหญ่ 30.55 บันทึกถกู
1818 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.พรหมณี 24.69 บันทึกถกู
1819 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.วังกระโจม 30.96 บันทึกถกู
1820 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ศรีจุฬา 23.20 บันทึกถกู
1821 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ศรีนาวา 24.02 บันทึกถกู
1822 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.สาริกา 27.41 บันทึกถกู
1823 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.หินตั ง 27.42 บันทึกถกู
1824 นครนายก อ.องครักษ ์ เทศบาลต าบลองครักษ์ 31.36 บันทึกถกู
1825 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.คลองใหญ่ 100.00 บันทึกผิด
1826 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.ชมุพล 28.05 บันทึกถกู
1827 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.ทรายมูล 28.47 บันทึกถกู
1828 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บางปลากด 0.00 ยังไม่บันทึก
1829 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บางลูกเสือ 30.27 บันทึกถกู
1830 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บางสมบูรณ์ 19.55 บันทึกถกู
1831 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.บึงศาล 21.70 บันทึกถกู
1832 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.พระอาจารย์ 24.60 บันทึกถกู
1833 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.โพธ์ิแทน 25.19 บันทึกถกู
1834 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.ศีรษะกระบือ 23.53 บันทึกถกู
1835 นครนายก อ.องครักษ ์ อบต.องครักษ ์ 21.48 บันทึกถกู
1836 นครปฐม อ.ก าแพงแสน เทศบาลต าบลก าแพงแสน 49.01 บันทึกผิด
1837 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.กระตีบ 2,813.14 บันทึกผิด
1838 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ก าแพงแสน 247.62 บันทึกผิด
1839 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ดอนขอ่ย 217.19 บันทึกผิด
1840 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งกระพงัโหม 29.10 บันทึกถกู
1841 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งขวาง 26.76 บันทึกถกู
1842 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งบัว 216.27 บันทึกผิด
1843 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ทุ่งลูกนก 20.72 บันทึกถกู
1844 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.รางพกิลุ 26.98 บันทึกถกู
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1845 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.วังน  าเขยีว 25.72 บันทึกถกู
1846 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.สระพฒันา 21.29 บันทึกถกู
1847 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.สระส่ีมุม 140.10 บันทึกผิด
1848 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.หนองกระทุ่ม 24.72 บันทึกถกู
1849 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ห้วยขวาง 0.00 ยังไม่บันทึก
1850 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.ห้วยม่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
1851 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.หว้ยหมอนทอง 210.71 บันทึกผิด
1852 นครปฐม อ.ดอนตูม เทศบาลต าบลสามง่าม 27.53 บันทึกถกู
1853 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ดอนพทุรา 96.92 บันทึกผิด
1854 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ดอนรวก 245.15 บันทึกผิด
1855 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.บ้านหลวง 25.38 บันทึกถกู
1856 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ล าเหย 22.57 บันทึกถกู
1857 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ห้วยด้วน 284.63 บันทึกผิด
1858 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ห้วยพระ 22.95 บันทึกถกู
1859 นครปฐม อ.นครชยัศรี เทศบาลต าบลขุนแก้ว 97.99 บันทึกผิด
1860 นครปฐม อ.นครชยัศรี เทศบาลต าบลนครชัยศรี 31.50 บันทึกถกู
1861 นครปฐม อ.นครชยัศรี เทศบาลต าบลหว้ยพลู 24.89 บันทึกถกู
1862 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.โคกพระเจดีย์ 27.72 บันทึกถกู
1863 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.งิ วราย 192.18 บันทึกผิด
1864 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ดอนแฝก 369.07 บันทึกผิด
1865 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ท่ากระชบั 27.47 บันทึกถกู
1866 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ท่าต าหนัก 85.95 บันทึกผิด
1867 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ท่าพระยา 26.94 บันทึกถกู
1868 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ไทยยาวาส 176.47 บันทึกผิด
1869 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.นครชยัศรี 28.88 บันทึกถกู
1870 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางแกว้ 34.39 บันทึกถกู
1871 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางแกว้ฟา้ 32.58 บันทึกถกู
1872 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางพระ 33.78 บันทึกถกู
1873 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.บางระก า 268.21 บันทึกผิด
1874 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.พะเนียด 27.78 บันทึกถกู
1875 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ลานตากฟา้ 254.87 บันทึกผิด
1876 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.วัดแค 9.99 ยังไม่บันทึก
1877 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.วัดละมุด 27.00 บันทึกถกู
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1878 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.วัดส าโรง 39.64 บันทึกถกู
1879 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ศรีมหาโพธ์ิ 25.57 บันทึกถกู
1880 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ศีรษะทอง 25.50 บันทึกถกู
1881 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.สัมปทวน 282.62 บันทึกผิด
1882 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ห้วยพลู 29.40 บันทึกถกู
1883 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.แหลมบัว 209.51 บันทึกผิด
1884 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลบางเลน 0.00 ยังไม่บันทึก
1885 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลบางหลวง 33.07 บันทึกถกู
1886 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลรางกระทุม่ 165.31 บันทึกผิด
1887 นครปฐม อ.บางเลน เทศบาลต าบลล าพญา 35.61 บันทึกถกู
1888 นครปฐม อ.บางเลน อบต.คลองนกกระทุง 29.97 บันทึกถกู
1889 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ดอนตูม 0.00 ยังไม่บันทึก
1890 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ไทรงาม 206.61 บันทึกผิด
1891 นครปฐม อ.บางเลน อบต.นราภิรมย์ 28.88 บันทึกถกู
1892 นครปฐม อ.บางเลน อบต.นิลเพชร 181.91 บันทึกผิด
1893 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บัวปากท่า 326.69 บันทึกผิด
1894 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางไทรป่า 26.25 บันทึกถกู
1895 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางปลา 0.00 ยังไม่บันทึก
1896 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางภาษ ี 331.43 บันทึกผิด
1897 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางระก า 245.55 บันทึกผิด
1898 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางเลน 0.00 ยังไม่บันทึก
1899 นครปฐม อ.บางเลน อบต.บางหลวง 352.71 บันทึกผิด
1900 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ไผ่หูชา้ง 244.74 บันทึกผิด
1901 นครปฐม อ.บางเลน อบต.ล าพญา 31.00 บันทึกถกู
1902 นครปฐม อ.บางเลน อบต.หินมูล 25.49 บันทึกถกู
1903 นครปฐม อ.พทุธมณฑล เทศบาลต าบลคลองโยง 34.70 บันทึกถกู
1904 นครปฐม อ.พทุธมณฑล เทศบาลต าบลศาลายา 253.88 บันทึกผิด
1905 นครปฐม อ.พทุธมณฑล อบต.มหาสวัสด์ิ 200.88 บันทึกผิด
1906 นครปฐม อ.พทุธมณฑล อบต.ศาลายา 27.35 บันทึกถกู
1907 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลดอนยายหอม 34.51 บันทึกถกู
1908 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลธรรมศาลา 33.28 บันทึกถกู
1909 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลบอ่พลับ 36.76 บันทึกถกู
1910 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ 30.32 บันทึกถกู
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1911 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลมาบแค 201.19 บันทึกผิด
1912 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 286.04 บันทึกผิด
1913 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม เทศบาลเมืองนครปฐม 32.37 บันทึกถกู
1914 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบจ.นครปฐม 12.69 บันทึกถกู
1915 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม 34.85 บันทึกถกู
1916 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ตากอ้ง 25.87 บันทึกถกู
1917 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ถนนขาด 27.06 บันทึกถกู
1918 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ทัพหลวง 25.92 บันทึกถกู
1919 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ทุ่งน้อย 401.89 บันทึกผิด
1920 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ธรรมศาลา 0.00 ยังไม่บันทึก
1921 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.บางแขม 25.58 บันทึกถกู
1922 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.บ้านยาง 100.00 บันทึกผิด
1923 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.พระประโทน 239.11 บันทึกผิด
1924 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ 29.92 บันทึกถกู
1925 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ล าพยา 27.59 บันทึกถกู
1926 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.วังตะก ู 30.05 บันทึกถกู
1927 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.วังเย็น 220.33 บันทึกผิด
1928 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สนามจันทร์ 32.11 บันทึกถกู
1929 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สระกระเทียม 0.00 ยังไม่บันทึก
1930 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สวนป่าน 32.56 บันทึกถกู
1931 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สามควายเผือก 204,032,258.06 บันทึกผิด
1932 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.หนองงูเหลือม 20.69 บันทึกถกู
1933 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.หนองดินแดง 32.41 บันทึกถกู
1934 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.หนองปากโลง 214.22 บันทึกผิด
1935 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ห้วยจรเข ้ 250.00 บันทึกผิด
1936 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลต าบลบางกระทึก 30.69 บันทึกถกู
1937 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 25.22 บันทึกถกู
1938 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 33.16 บันทึกถกู
1939 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลเมืองไร่ขงิ 0.00 ยังไม่บันทึก
1940 นครปฐม อ.สามพราน เทศบาลเมืองสามพราน 29.98 บันทึกถกู
1941 นครปฐม อ.สามพราน อบต.คลองจินดา 0.00 ยังไม่บันทึก
1942 นครปฐม อ.สามพราน อบต.คลองใหม่ 25.86 บันทึกถกู
1943 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ตลาดจินดา 0.00 ยังไม่บันทึก
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1944 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ทรงคนอง 233.62 บันทึกผิด
1945 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ท่าขา้ม 28.93 บันทึกถกู
1946 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ท่าตลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
1947 นครปฐม อ.สามพราน อบต.บางชา้ง 22.40 บันทึกถกู
1948 นครปฐม อ.สามพราน อบต.บางเตย 305.76 บันทึกผิด
1949 นครปฐม อ.สามพราน อบต.บ้านใหม่ 36.98 บันทึกถกู
1950 นครปฐม อ.สามพราน อบต.ยายชา 184.72 บันทึกผิด
1951 นครปฐม อ.สามพราน อบต.สามพราน 100.00 บันทึกผิด
1952 นครปฐม อ.สามพราน อบต.หอมเกร็ด 22.41 บันทึกถกู
1953 นครพนม อ.ท่าอเุทน เทศบาลต าบลท่าอเุทน 29.92 บันทึกถกู
1954 นครพนม อ.ท่าอเุทน เทศบาลต าบลเวินพระบาท 30.39 บันทึกถกู
1955 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.ไชยบุรี 20.50 บันทึกถกู
1956 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.ท่าจ าปา 24.46 บันทึกถกู
1957 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.โนนตาล 19.88 บันทึกถกู
1958 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.พนอม 31.65 บันทึกถกู
1959 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.พะทาย 22.40 บันทึกถกู
1960 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.รามราช 18.99 บันทึกถกู
1961 นครพนม อ.ท่าอเุทน อบต.หนองเทา 30.08 บันทึกถกู
1962 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม 26.08 บันทึกถกู
1963 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนมใต้ 34.44 บันทึกถกู
1964 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลนาหนาด 33.04 บันทึกถกู
1965 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลน  าก่ า 31.95 บันทึกถกู
1966 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลต าบลฝ่ังแดง 27.45 บันทึกถกู
1967 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.กดุฉมิ 29.47 บันทึกถกู
1968 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.ดอนนางหงส์ 27.87 บันทึกถกู
1969 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.นาถอ่น 26.11 บันทึกถกู
1970 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.พระกลางทุ่ง 16.54 บันทึกถกู
1971 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.โพนแพง 21.46 บันทึกถกู
1972 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.แสนพนั 31.45 บันทึกถกู
1973 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.อุม่เหม้า 26.73 บันทึกถกู
1974 นครพนม อ.นาแก เทศบาลต าบลนาแก 28.13 บันทึกถกู
1975 นครพนม อ.นาแก เทศบาลต าบลพระซอง 28.90 บันทึกถกู
1976 นครพนม อ.นาแก อบต.กา้นเหลือง 26.39 บันทึกถกู
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1977 นครพนม อ.นาแก อบต.ค าพี  27.04 บันทึกถกู
1978 นครพนม อ.นาแก อบต.นาแก 32.34 บันทึกถกู
1979 นครพนม อ.นาแก อบต.นาคู่ 22.94 บันทึกถกู
1980 นครพนม อ.นาแก อบต.นาเลียง 24.14 บันทึกถกู
1981 นครพนม อ.นาแก อบต.บ้านแกง้ 19.65 บันทึกถกู
1982 นครพนม อ.นาแก อบต.พมิาน 23.08 บันทึกถกู
1983 นครพนม อ.นาแก อบต.พุ่มแก 19.07 บันทึกถกู
1984 นครพนม อ.นาแก อบต.สีชมพ ู 29.92 บันทึกถกู
1985 นครพนม อ.นาแก อบต.หนองบ่อ 22.68 บันทึกถกู
1986 นครพนม อ.นาแก อบต.หนองสังข ์ 25.54 บันทึกถกู
1987 นครพนม อ.นาทม อบต.ดอนเตย 24.08 บันทึกถกู
1988 นครพนม อ.นาทม อบต.นาทม 18.88 บันทึกถกู
1989 นครพนม อ.นาทม อบต.หนองซน 16.66 บันทึกถกู
1990 นครพนม อ.นาหว้า เทศบาลต าบลท่าเรือ 26.87 บันทึกถกู
1991 นครพนม อ.นาหว้า เทศบาลต าบลนาหว้า 34.90 บันทึกถกู
1992 นครพนม อ.นาหว้า อบต.นาคูณใหญ่ 29.47 บันทึกถกู
1993 นครพนม อ.นาหว้า อบต.นางัว 28.53 บันทึกถกู
1994 นครพนม อ.นาหว้า อบต.นาหว้า 26.60 บันทึกถกู
1995 นครพนม อ.นาหว้า อบต.บ้านเสียว 27.29 บันทึกถกู
1996 นครพนม อ.นาหว้า อบต.เหล่าพฒันา 22.23 บันทึกถกู
1997 นครพนม อ.บ้านแพง เทศบาลต าบลบา้นแพง 24.11 บันทึกถกู
1998 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.นาเข 33.67 บันทึกถกู
1999 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.นางัว 26.88 บันทึกถกู
2000 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.ไผ่ล้อม 28.79 บันทึกถกู
2001 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.โพนทอง 22.88 บันทึกถกู
2002 นครพนม อ.บ้านแพง อบต.หนองแวง 21.25 บันทึกถกู
2003 นครพนม อ.ปลาปาก เทศบาลต าบลปลาปาก 26.04 บันทึกถกู
2004 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.กตุาไก ้ 21.38 บันทึกถกู
2005 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสว่าง 27.32 บันทึกถกู
2006 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสูง 28.29 บันทึกถกู
2007 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.นามะเขอื 23.78 บันทึกถกู
2008 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.ปลาปาก 25.23 บันทึกถกู
2009 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.มหาชยั 31.84 บันทึกถกู
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2010 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ่ 30.05 บันทึกถกู
2011 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.หนองฮี 30.20 บันทึกถกู
2012 นครพนม อ.โพนสวรรค์ เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ 30.03 บันทึกถกู
2013 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ น 21.39 บันทึกถกู
2014 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาใน 24.77 บันทึกถกู
2015 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.นาหัวบ่อ 31.68 บันทึกถกู
2016 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ 18.37 บันทึกถกู
2017 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน 27.81 บันทึกถกู
2018 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนบก 27.55 บันทึกถกู
2019 นครพนม อ.โพนสวรรค์ อบต.โพนสวรรค์ 24.65 บันทึกถกู
2020 นครพนม อ.เมืองนครพนม เทศบาลต าบลหนองญาติ 28.71 บันทึกถกู
2021 นครพนม อ.เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม 23.94 บันทึกถกู
2022 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบจ.นครพนม 15.87 บันทึกถกู
2023 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.กรุุคุ 28.96 บันทึกถกู
2024 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ขามเฒ่า 20.34 บันทึกถกู
2025 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ค าเตย 22.17 บันทึกถกู
2026 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ดงขวาง 27.15 บันทึกถกู
2027 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ท่าค้อ 20.98 บันทึกถกู
2028 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.นาทราย 94.91 บันทึกผิด
2029 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย 22.54 บันทึกถกู
2030 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.บ้านกลาง 24.49 บันทึกถกู
2031 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.บ้านผึ ง 18.90 บันทึกถกู
2032 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.โพธ์ิตาก 24.15 บันทึกถกู
2033 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.วังตามัว 22.92 บันทึกถกู
2034 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.อาจสามารถ 29.84 บันทึกถกู
2035 นครพนม อ.เรณูนคร เทศบาลต าบลเรณูนคร 32.40 บันทึกถกู
2036 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.โคกหินแฮ่ 23.63 บันทึกถกู
2037 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.ท่าลาด 29.20 บันทึกถกู
2038 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.นาขาม 26.97 บันทึกถกู
2039 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.นางาม 22.62 บันทึกถกู
2040 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.โพนทอง 32.04 บันทึกถกู
2041 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.เรณู 28.41 บันทึกถกู
2042 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.เรณูใต้ 28.27 บันทึกถกู
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2043 นครพนม อ.เรณูนคร อบต.หนองย่างชิ น 31.21 บันทึกถกู
2044 นครพนม อ.วังยาง อบต.โคกสี 23.33 บันทึกถกู
2045 นครพนม อ.วังยาง อบต.ยอดชาด 25.59 บันทึกถกู
2046 นครพนม อ.วังยาง อบต.วังยาง 25.77 บันทึกถกู
2047 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาค า 37.81 บันทึกถกู
2048 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลบา้นข่า 25.63 บันทึกถกู
2049 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลศรีสงคราม 33.93 บันทึกถกู
2050 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลสามผง 24.42 บันทึกถกู
2051 นครพนม อ.ศรีสงคราม เทศบาลต าบลหาดแพง 29.30 บันทึกถกู
2052 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.ท่าบ่อสงคราม 19.66 บันทึกถกู
2053 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ 27.57 บันทึกถกู
2054 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.บ้านเอื อง 17.20 บันทึกถกู
2055 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง 22.64 บันทึกถกู
2056 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม 24.90 บันทึกถกู
2057 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง เทศบาลต าบลบงึส าโรง 27.30 บันทึกถกู
2058 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.แกง้สนามนาง 28.88 บันทึกถกู
2059 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.โนนส าราญ 141.68 บันทึกผิด
2060 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.บึงพะไล 163.40 บันทึกผิด
2061 นครราชสีมา อ.แกง้สนามนาง อบต.สีสุก 0.00 ยังไม่บันทึก
2062 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 221.20 บันทึกผิด
2063 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ เทศบาลต าบลพันดุง 162.13 บันทึกผิด
2064 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ 25.39 บันทึกถกู
2065 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.บึงออ้ 29.20 บันทึกถกู
2066 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.โป่งแดง 174.84 บันทึกผิด
2067 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.หนองสรวง 177.10 บันทึกผิด
2068 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลขามสะแกแสง 263.83 บันทึกผิด
2069 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลโนนเมือง 139.12 บันทึกผิด
2070 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลหนองหวัฟาน 29.49 บันทึกถกู
2071 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.ขามสะแกแสง 191.89 บันทึกผิด
2072 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.ชวึีก 0.00 ยังไม่บันทึก
2073 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.พะงาด 22.74 บันทึกถกู
2074 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.เมืองเกษตร 160.38 บันทึกผิด
2075 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.เมืองนาท 26.36 บันทึกถกู
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2076 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.หนองหัวฟาน 184.43 บันทึกผิด
2077 นครราชสีมา อ.คง เทศบาลต าบลเทพาลัย 37.14 บันทึกถกู
2078 นครราชสีมา อ.คง เทศบาลต าบลเมืองคง 0.00 ยังไม่บันทึก
2079 นครราชสีมา อ.คง อบต.ขามสมบูรณ์ 22.99 บันทึกถกู
2080 นครราชสีมา อ.คง อบต.คูขาด 20.82 บันทึกถกู
2081 นครราชสีมา อ.คง อบต.ดอนใหญ่ 157.71 บันทึกผิด
2082 นครราชสีมา อ.คง อบต.ตาจั่น 24.85 บันทึกถกู
2083 นครราชสีมา อ.คง อบต.เทพาลัย 22.03 บันทึกถกู
2084 นครราชสีมา อ.คง อบต.โนนเต็ง 171.24 บันทึกผิด
2085 นครราชสีมา อ.คง อบต.บ้านปรางค์ 0.00 ยังไม่บันทึก
2086 นครราชสีมา อ.คง อบต.เมืองคง 176.44 บันทึกผิด
2087 นครราชสีมา อ.คง อบต.หนองบัว 0.00 ยังไม่บันทึก
2088 นครราชสีมา อ.คง อบต.หนองมะนาว 135.17 บันทึกผิด
2089 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 159.77 บันทึกผิด
2090 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลจระเข้หนิ 126.19 บันทึกผิด
2091 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลแชะ 28.28 บันทึกถกู
2092 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล 34.81 บันทึกถกู
2093 นครราชสีมา อ.ครบุรี เทศบาลต าบลอรพมิพ ์ 144.46 บันทึกผิด
2094 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.ครบุรี 328.72 บันทึกผิด
2095 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.โคกกระชาย 301.12 บันทึกผิด
2096 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.จระเขห้ิน 288.41 บันทึกผิด
2097 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.เฉลียง 356.01 บันทึกผิด
2098 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.แชะ 121.36 บันทึกผิด
2099 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.ตะแบกบาน 163.73 บันทึกผิด
2100 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.บ้านใหม่ 23.03 บันทึกถกู
2101 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.มาบตะโกเอน 66,438,069.10 บันทึกผิด
2102 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.ล าเพยีก 22.02 บันทึกถกู
2103 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.สระว่านพระยา 207.04 บันทึกผิด
2104 นครราชสีมา อ.จักราช เทศบาลต าบลจกัราช 145.10 บันทึกผิด
2105 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.คลองเมือง 133.31 บันทึกผิด
2106 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.จักราช 262.99 บันทึกผิด
2107 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.ทองหลาง 0.00 ยังไม่บันทึก
2108 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.ศรีละกอ 20.89 บันทึกถกู
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2109 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.สีสุก 22.83 บันทึกถกู
2110 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.หนองขาม 0.00 ยังไม่บันทึก
2111 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.หนองพลวง 22.93 บันทึกถกู
2112 นครราชสีมา อ.จักราช อบต.หินโคน 26.29 บันทึกถกู
2113 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลท่าช้าง 36.13 บันทึกถกู
2114 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ชา้งทอง 188.97 บันทึกผิด
2115 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ท่าชา้ง 28.13 บันทึกถกู
2116 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.พระพทุธ 28.25 บันทึกถกู
2117 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หนองงูเหลือม 329.62 บันทึกผิด
2118 นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หนองยาง 25.46 บันทึกถกู
2119 นครราชสีมา อ.ชมุพวง เทศบาลต าบลชุมพวง 0.00 ยังไม่บันทึก
2120 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ชมุพวง 276.67 บันทึกผิด
2121 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ตลาดไทร 143.81 บันทึกผิด
2122 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ท่าลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
2123 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.โนนตูม 23.84 บันทึกถกู
2124 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.โนนยอ 28.09 บันทึกถกู
2125 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.โนนรัง 21.76 บันทึกถกู
2126 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.ประสุข 202.55 บันทึกผิด
2127 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.สาหร่าย 361.69 บันทึกผิด
2128 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.หนองหลัก 179.64 บันทึกผิด
2129 นครราชสีมา อ.โชคชยั เทศบาลต าบลโชคชัย 0.00 ยังไม่บันทึก
2130 นครราชสีมา อ.โชคชยั เทศบาลต าบลด่านเกวียน 31.84 บันทึกถกู
2131 นครราชสีมา อ.โชคชยั เทศบาลต าบลท่าเย่ียม 28.99 บันทึกถกู
2132 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.กระโทก 27.62 บันทึกถกู
2133 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.โชคชยั 28.14 บันทึกถกู
2134 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ด่านเกวียน 33.32 บันทึกถกู
2135 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ท่าจะหลุง 29.41 บันทึกถกู
2136 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ท่าลาดขาว 28.09 บันทึกถกู
2137 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ท่าอา่ง 30.21 บันทึกถกู
2138 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ทุ่งอรุณ 30.47 บันทึกถกู
2139 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.พลับพลา 22.38 บันทึกถกู
2140 นครราชสีมา อ.โชคชยั อบต.ละลมใหม่พฒันา 28.23 บันทึกถกู
2141 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด เทศบาลต าบลด่านขุนทด 295.95 บันทึกผิด
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2142 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด เทศบาลต าบลหนองกราด 37.71 บันทึกถกู
2143 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกยีด 0.00 ยังไม่บันทึก
2144 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.กดุพมิาน 380.80 บันทึกผิด
2145 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ด่านขนุทด 23.68 บันทึกถกู
2146 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ด่านนอก 0.00 ยังไม่บันทึก
2147 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ด่านใน 27.29 บันทึกถกู
2148 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน 23.92 บันทึกถกู
2149 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.โนนเมืองพฒันา 30.90 บันทึกถกู
2150 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.บ้านเกา่ 26.79 บันทึกถกู
2151 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.บ้านแปรง 23.19 บันทึกถกู
2152 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.พนัชนะ 24.75 บันทึกถกู
2153 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.สระจรเข ้ 24.57 บันทึกถกู
2154 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หนองกราด 27.07 บันทึกถกู
2155 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หนองไทร 25.68 บันทึกถกู
2156 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หนองบัวละคร 267.29 บันทึกผิด
2157 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.ห้วยบง 0.00 ยังไม่บันทึก
2158 นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด อบต.หินดาด 21.46 บันทึกถกู
2159 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.บึงปรือ 32.53 บันทึกถกู
2160 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.วังยายทอง 126.67 บันทึกผิด
2161 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.ส านักตะคร้อ 21.00 บันทึกถกู
2162 นครราชสีมา อ.เทพารักษ ์ อบต.หนองแวง 20.57 บันทึกถกู
2163 นครราชสีมา อ.โนนแดง เทศบาลต าบลโนนแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
2164 นครราชสีมา อ.โนนแดง เทศบาลต าบลวังหิน 31.58 บันทึกถกู
2165 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.ดอนยาวใหญ่ 176.25 บันทึกผิด
2166 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.โนนแดง 32.19 บันทึกถกู
2167 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.โนนตาเถร 12.35 บันทึกถกู
2168 นครราชสีมา อ.โนนแดง อบต.ส าพะเนียง 24.16 บันทึกถกู
2169 นครราชสีมา อ.โนนไทย เทศบาลต าบลโคกสวาย 151.96 บันทึกผิด
2170 นครราชสีมา อ.โนนไทย เทศบาลต าบลโนนไทย 192.42 บันทึกผิด
2171 นครราชสีมา อ.โนนไทย เทศบาลต าบลบัลลังก ์ 303.41 บันทึกผิด
2172 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ก าปัง 0.00 ยังไม่บันทึก
2173 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ค้างพลู 0.00 ยังไม่บันทึก
2174 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ด่านจาก 0.00 ยังไม่บันทึก
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2175 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ถนนโพธ์ิ 197.74 บันทึกผิด
2176 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.โนนไทย 340.77 บันทึกผิด
2177 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.บ้านวัง 156.68 บันทึกผิด
2178 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.มะค่า 256.77 บันทึกผิด
2179 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.สายออ 214.39 บันทึกผิด
2180 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ส าโรง 26.69 บันทึกถกู
2181 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลดอนหวาย 0.00 ยังไม่บันทึก
2182 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลด่านคล้า 158.99 บันทึกผิด
2183 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลตลาดแค 0.00 ยังไม่บันทึก
2184 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง 0.00 ยังไม่บันทึก
2185 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลมะค่า 167.64 บันทึกผิด
2186 นครราชสีมา อ.โนนสูง เทศบาลต าบลใหม่ 142.42 บันทึกผิด
2187 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ขามเฒ่า 22.49 บันทึกถกู
2188 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.จันอดั 352.12 บันทึกผิด
2189 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ดอนชมพ ู 350.30 บันทึกผิด
2190 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.โตนด 0.00 ยังไม่บันทึก
2191 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ธารปราสาท 28.19 บันทึกถกู
2192 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.บิง 384.36 บันทึกผิด
2193 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.พลสงคราม 180.68 บันทึกผิด
2194 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.มะค่า 406.84 บันทึกผิด
2195 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.เมืองปราสาท 20.90 บันทึกถกู
2196 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ล าคอหงษ ์ 22.10 บันทึกถกู
2197 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ล ามูล 358.40 บันทึกผิด
2198 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.หลุมขา้ว 0.00 ยังไม่บันทึก
2199 นครราชสีมา อ.บัวลาย เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 28.25 บันทึกถกู
2200 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.โนนจาน 28.07 บันทึกถกู
2201 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.บัวลาย 23.07 บันทึกถกู
2202 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.เมืองพะไล 26.48 บันทึกถกู
2203 นครราชสีมา อ.บัวลาย อบต.หนองหว้า 29.26 บันทึกถกู
2204 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ เทศบาลต าบลหนองบวัสะอาด 0.00 ยังไม่บันทึก
2205 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2206 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.กดุจอก 25.81 บันทึกถกู
2207 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ขนุทอง 23.98 บันทึกถกู
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2208 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ดอนตะหนิน 27.11 บันทึกถกู
2209 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ด่านชา้ง 23.44 บันทึกถกู
2210 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.โนนทองหลาง 19.75 บันทึกถกู
2211 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ 25.64 บันทึกถกู
2212 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.เสมาใหญ่ 30.57 บันทึกถกู
2213 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.หนองแจง้ใหญ่ 24.05 บันทึกถกู
2214 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.ห้วยยาง 23.67 บันทึกถกู
2215 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม เทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม 31.65 บันทึกถกู
2216 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.โคกกระเบื อง 0.00 ยังไม่บันทึก
2217 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.ชอ่ระกา 197.79 บันทึกผิด
2218 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.บ้านเหล่ือม 157.67 บันทึกผิด
2219 นครราชสีมา อ.บ้านเหล่ือม อบต.วังโพธ์ิ 182.52 บันทึกผิด
2220 นครราชสีมา อ.ประทาย เทศบาลต าบลประทาย 0.00 ยังไม่บันทึก
2221 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.กระทุ่มราย 266.58 บันทึกผิด
2222 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.โคกกลาง 26.45 บันทึกถกู
2223 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ดอนมัน 163.22 บันทึกผิด
2224 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ตลาดไทร 132.01 บันทึกผิด
2225 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ทุ่งสว่าง 27.65 บันทึกถกู
2226 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.นางร า 0.00 ยังไม่บันทึก
2227 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.โนนเพด็ 237.49 บันทึกผิด
2228 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.ประทาย 323.59 บันทึกผิด
2229 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.เมืองโดน 374.13 บันทึกผิด
2230 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.วังไม้แดง 27.78 บันทึกถกู
2231 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หนองค่าย 271.65 บันทึกผิด
2232 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หนองพลวง 117.74 บันทึกผิด
2233 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หันห้วยทราย 266.06 บันทึกผิด
2234 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลตะขบ 0.00 ยังไม่บันทึก
2235 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลนกออก 132.49 บันทึกผิด
2236 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลบอ่ปลาทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
2237 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลปกัธงชัย 0.00 ยังไม่บันทึก
2238 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลต าบลล านางแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
2239 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั เทศบาลเมืองเมืองปัก 28.54 บันทึกถกู
2240 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.เกษมทรัพย์ 29.15 บันทึกถกู
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2241 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.โคกไทย 168.60 บันทึกผิด
2242 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.งิ ว 190.79 บันทึกผิด
2243 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ดอน 314.32 บันทึกผิด
2244 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ตะขบ 19.88 บันทึกถกู
2245 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ตะคุ 442.24 บันทึกผิด
2246 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ตูม 180.41 บันทึกผิด
2247 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ธงชยัเหนือ 25.81 บันทึกถกู
2248 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ภูหลวง 27.07 บันทึกถกู
2249 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.สะแกราช 20.88 บันทึกถกู
2250 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.ส าโรง 25.97 บันทึกถกู
2251 นครราชสีมา อ.ปักธงชยั อบต.สุขเกษม 229.02 บันทึกผิด
2252 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลกลางดง 250.00 บันทึกผิด
2253 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลวังไทร 155.88 บันทึกผิด
2254 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลสีมามงคล 341.34 บันทึกผิด
2255 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลต าบลหมูสี 28.35 บันทึกถกู
2256 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง เทศบาลเมืองปากช่อง 436.04 บันทึกผิด
2257 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.ขนงพระ 26.44 บันทึกถกู
2258 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.คลองม่วง 16.42 บันทึกถกู
2259 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.จันทึก 22.03 บันทึกถกู
2260 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.ปากชอ่ง 26.51 บันทึกถกู
2261 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.โป่งตาลอง 24.16 บันทึกถกู
2262 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.พญาเย็น 95.81 บันทึกผิด
2263 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.วังกระทะ 22.30 บันทึกถกู
2264 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.หนองน  าแดง 24.65 บันทึกถกู
2265 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.หนองสาหร่าย 24.84 บันทึกถกู
2266 นครราชสีมา อ.พระทองค า เทศบาลต าบลพระทองค า 32.90 บันทึกถกู
2267 นครราชสีมา อ.พระทองค า เทศบาลต าบลสระพระ 29.38 บันทึกถกู
2268 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.ทัพรั ง 0.00 ยังไม่บันทึก
2269 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.พงัเทียม 18.02 บันทึกถกู
2270 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.มาบกราด 25.68 บันทึกถกู
2271 นครราชสีมา อ.พระทองค า อบต.หนองหอย 227.13 บันทึกผิด
2272 นครราชสีมา อ.พมิาย เทศบาลต าบลพิมาย 262.80 บันทึกผิด
2273 นครราชสีมา อ.พมิาย เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

2274 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.กระชอน 24.61 บันทึกถกู
2275 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.กระเบื องใหญ่ 31.51 บันทึกถกู
2276 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ชวีาน 25.66 บันทึกถกู
2277 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ดงใหญ่ 22.39 บันทึกถกู
2278 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ท่าหลวง 22.22 บันทึกถกู
2279 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ธารละหลอด 29.20 บันทึกถกู
2280 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.นิคมสร้างตนเอง 16.41 บันทึกถกู
2281 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.ในเมือง 22.10 บันทึกถกู
2282 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.โบสถ ์ 13.37 บันทึกถกู
2283 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.สัมฤทธ์ิ 15.49 บันทึกถกู
2284 นครราชสีมา อ.พมิาย อบต.หนองระเวียง 25.50 บันทึกถกู
2285 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกกรวด 194.32 บันทึกผิด
2286 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกสูง 31.39 บันทึกถกู
2287 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลจอหอ 0.00 ยังไม่บันทึก
2288 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลไชยมงคล 210.32 บันทึกผิด
2289 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลตลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
2290 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
2291 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 300.87 บันทึกผิด
2292 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2293 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลพุดซา 189.77 บันทึกผิด
2294 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 163.69 บันทึกผิด
2295 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด 207.07 บันทึกผิด
2296 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลสุรนารี 0.00 ยังไม่บันทึก
2297 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไข่น  า 0.00 ยังไม่บันทึก
2298 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 338.09 บันทึกผิด
2299 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหัวทะเล 31.51 บันทึกถกู
2300 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 0.00 ยังไม่บันทึก
2301 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 0.00 ยังไม่บันทึก
2302 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.จอหอ 0.00 ยังไม่บันทึก
2303 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ 234.06 บันทึกผิด
2304 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.พลกรัง 27.31 บันทึกถกู
2305 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.พะเนา 29.33 บันทึกถกู
2306 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.มะเริง 32.92 บันทึกถกู
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2307 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.ส่ีมุม 220.50 บันทึกผิด
2308 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองกระทุ่ม 208.07 บันทึกผิด
2309 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองจะบก 318.28 บันทึกผิด
2310 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบวัศาลา 28.71 บันทึกถกู
2311 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หนองระเวียง 24.82 บันทึกถกู
2312 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.หมืน่ไวย 32.68 บันทึกถกู
2313 นครราชสีมา อ.เมืองยาง เทศบาลต าบลเมืองยาง 152.88 บันทึกผิด
2314 นครราชสีมา อ.เมืองยาง อบต.กระเบื องนอก 22.28 บันทึกถกู
2315 นครราชสีมา อ.เมืองยาง อบต.โนนอดุม 97.42 บันทึกผิด
2316 นครราชสีมา อ.เมืองยาง อบต.ละหานปลาค้าว 154.80 บันทึกผิด
2317 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลขยุ 0.00 ยังไม่บันทึก
2318 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลช่องแมว 0.00 ยังไม่บันทึก
2319 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลบ้านยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
2320 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลไพล 171.70 บันทึกผิด
2321 นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบลหนองบัววง 172.44 บันทึกผิด
2322 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว เทศบาลต าบลศาลเจา้พอ่ 132.82 บันทึกผิด
2323 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.ไทยสามัคคี 24.71 บันทึกถกู
2324 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.ระเริง 32.86 บันทึกถกู
2325 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.วังน  าเขยีว 0.00 ยังไม่บันทึก
2326 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.วังหมี 207.38 บันทึกผิด
2327 นครราชสีมา อ.วังน  าเขยีว อบต.อดุมทรัพย์ 25.22 บันทึกถกู
2328 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลต าบลคลองไผ่ 33.18 บันทึกถกู
2329 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลต าบลลาดบัวขาว 139.00 บันทึกผิด
2330 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลต าบลหนองน  าใส 0.00 ยังไม่บันทึก
2331 นครราชสีมา อ.สีคิ ว เทศบาลเมืองสีคิ ว 184.82 บันทึกผิด
2332 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.กฤษณา 21.45 บันทึกถกู
2333 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.กดุน้อย 47.78 บันทึกผิด
2334 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.คลองไผ่ 184.72 บันทึกผิด
2335 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ดอนเมือง 98.67 บันทึกผิด
2336 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.บ้านหัน 32.92 บันทึกถกู
2337 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.มิตรภาพ 24.63 บันทึกถกู
2338 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ลาดบัวขาว 206.89 บันทึกผิด
2339 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.วังโรงใหญ่ 26.56 บันทึกถกู
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2340 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.สีคิ ว 61.97 บันทึกผิด
2341 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.หนองบัวน้อย 26.60 บันทึกถกู
2342 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.หนองหญ้าขาว 27.42 บันทึกถกู
2343 นครราชสีมา อ.สีดา เทศบาลต าบลสีดา 301.69 บันทึกผิด
2344 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.โนนประดู่ 66,670,648.46 บันทึกผิด
2345 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.โพนทอง 137.25 บันทึกผิด
2346 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.สามเมือง 26.91 บันทึกถกู
2347 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.สีดา 329.69 บันทึกผิด
2348 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.หนองตาดใหญ่ 26.02 บันทึกถกู
2349 นครราชสีมา อ.สูงเนิน เทศบาลต าบลกุดจกิ 0.00 ยังไม่บันทึก
2350 นครราชสีมา อ.สูงเนิน เทศบาลต าบลสูงเนิน 32.98 บันทึกถกู
2351 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.กดุจิก 34.98 บันทึกถกู
2352 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.โค้งยาง 28.76 บันทึกถกู
2353 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.โคราช 283.18 บันทึกผิด
2354 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.นากลาง 298.63 บันทึกผิด
2355 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.โนนค่า 193.11 บันทึกผิด
2356 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.บุ่งขี เหล็ก 24.58 บันทึกถกู
2357 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา่ 17.47 บันทึกถกู
2358 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.มะเกลือใหม่ 80,906,745.30 บันทึกผิด
2359 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.สูงเนิน 215.61 บันทึกผิด
2360 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.เสมา 0.00 ยังไม่บันทึก
2361 นครราชสีมา อ.สูงเนิน อบต.หนองตะไก ้ 181.86 บันทึกผิด
2362 นครราชสีมา อ.เสิงสาง เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ 28.99 บันทึกถกู
2363 นครราชสีมา อ.เสิงสาง เทศบาลต าบลเสิงสาง 35.16 บันทึกถกู
2364 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.กดุโบสถ ์ 227.43 บันทึกผิด
2365 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.โนนสมบูรณ์ 27.36 บันทึกถกู
2366 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.บ้านราษฎร์ 24.59 บันทึกถกู
2367 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.สระตะเคียน 22.53 บันทึกถกู
2368 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.สุขไพบูลย์ 0.00 ยังไม่บันทึก
2369 นครราชสีมา อ.เสิงสาง อบต.เสิงสาง 223.78 บันทึกผิด
2370 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก เทศบาลต าบลหนองหวัแรต 97.30 บันทึกผิด
2371 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก เทศบาลต าบลแหลมทอง 26.28 บันทึกถกู
2372 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.ไทยเจริญ 323.85 บันทึกผิด
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2373 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.บ้านใหม่ 261.89 บันทึกผิด
2374 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.ลุงเขว้า 0.00 ยังไม่บันทึก
2375 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.สารภี 27.86 บันทึกถกู
2376 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.หนองตะไก ้ 3.15 ยังไม่บันทึก
2377 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.หนองบุนนาก 153.64 บันทึกผิด
2378 นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก อบต.หนองไม้ไผ่ 144.01 บันทึกผิด
2379 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง เทศบาลต าบลกงรถ 213.57 บันทึกผิด
2380 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง เทศบาลต าบลหว้ยแถลง 0.00 ยังไม่บันทึก
2381 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง เทศบาลต าบลหินดาด 0.00 ยังไม่บันทึก
2382 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.งิ ว 423.07 บันทึกผิด
2383 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ตะโก 181.27 บันทึกผิด
2384 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ทับสวาย 30.78 บันทึกถกู
2385 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.เมืองพลับพลา 224.98 บันทึกผิด
2386 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.หลุ่งตะเคียน 379.76 บันทึกผิด
2387 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.หลุ่งประดู่ 20.46 บันทึกถกู
2388 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ห้วยแคน 100.00 บันทึกผิด
2389 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ห้วยแถลง 0.00 ยังไม่บันทึก
2390 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.หินดาด 268.04 บันทึกผิด
2391 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม เทศบาลต าบลขนอม 28.37 บันทึกถกู
2392 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม เทศบาลต าบลทอ้งเนียน 0.00 ยังไม่บันทึก
2393 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 29.32 บันทึกถกู
2394 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม อบต.ควนทอง 18.40 บันทึกถกู
2395 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.ควนหนองคว้า 39.46 บันทึกถกู
2396 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.ทุ่งโพธ์ิ 27.18 บันทึกถกู
2397 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.นาหมอบุญ 27.08 บันทึกถกู
2398 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.บ้านชะอวด 25.43 บันทึกถกู
2399 นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล 27.57 บันทึกถกู
2400 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลจันดี 27.52 บันทึกถกู
2401 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลฉวาง 31.14 บันทึกถกู
2402 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 23.84 บันทึกถกู
2403 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง เทศบาลต าบลไม้เรียง 31.80 บันทึกถกู
2404 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.กะเบียด 1.74 ยังไม่บันทึก
2405 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นากะชะ 24.31 บันทึกถกู
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2406 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นาเขลียง 23.84 บันทึกถกู
2407 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นาแว 24.58 บันทึกถกู
2408 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ไม้เรียง 31.64 บันทึกถกู
2409 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ละอาย 18.63 บันทึกถกู
2410 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ไสหร้า 25.30 บันทึกถกู
2411 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ห้วยปริก 25.13 บันทึกถกู
2412 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลดอนตรอ 20.44 บันทึกถกู
2413 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลทางพูน 23.77 บันทึกถกู
2414 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เชยีรเขา 24.07 บันทึกถกู
2415 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.สวนหลวง 17.58 บันทึกถกู
2416 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด เทศบาลต าบลชะอวด 38.01 บันทึกถกู
2417 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด เทศบาลต าบลทา่ประจะ 28.67 บันทึกถกู
2418 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เกาะขนัธ์ 17.52 บันทึกถกู
2419 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ขอนหาด 17.80 บันทึกถกู
2420 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เขาพระทอง 22.33 บันทึกถกู
2421 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ 28.85 บันทึกถกู
2422 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เคร็ง 24.02 บันทึกถกู
2423 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ชะอวด 19.78 บันทึกถกู
2424 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.ท่าเสม็ด 21.43 บันทึกถกู
2425 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.นางหลง 19.29 บันทึกถกู
2426 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.บ้านตูล 19.67 บันทึกถกู
2427 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.วังอา่ง 20.84 บันทึกถกู
2428 นครศรีธรรมราช อ.ชา้งกลาง เทศบาลต าบลสวนขัน 23.98 บันทึกถกู
2429 นครศรีธรรมราช อ.ชา้งกลาง เทศบาลต าบลหลักช้าง 24.79 บันทึกถกู
2430 นครศรีธรรมราช อ.ชา้งกลาง อบต.ชา้งกลาง 20.51 บันทึกถกู
2431 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ เทศบาลต าบลการะเกด 25.82 บันทึกถกู
2432 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 35.33 บันทึกถกู
2433 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.เขาพระบาท 25.93 บันทึกถกู
2434 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.เชยีรใหญ่ 26.37 บันทึกถกู
2435 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.ท้องล าเจียก 28.09 บันทึกถกู
2436 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.ท่าขนาน 26.65 บันทึกถกู
2437 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.บ้านเนิน 27.12 บันทึกถกู
2438 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว 19.93 บันทึกถกู
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2439 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.เสือหึง 27.90 บันทึกถกู
2440 นครศรีธรรมราช อ.เชยีรใหญ่ อบต.ไสหมาก 23.60 บันทึกถกู
2441 นครศรีธรรมราช อ.ถ  าพรรณรา อบต.คลองเส 29.94 บันทึกถกู
2442 นครศรีธรรมราช อ.ถ  าพรรณรา อบต.ดุสิต 25.75 บันทึกถกู
2443 นครศรีธรรมราช อ.ถ  าพรรณรา อบต.ถ  าพรรณรา 18.22 บันทึกถกู
2444 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา เทศบาลต าบลท่าศาลา 82.53 บันทึกผิด
2445 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.กลาย 18.49 บันทึกถกู
2446 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ดอนตะโก 30.78 บันทึกถกู
2447 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ตล่ิงชนั 17.09 บันทึกถกู
2448 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ท่าขึ น 14.18 บันทึกถกู
2449 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา 13.08 บันทึกถกู
2450 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ไทยบุรี 16.75 บันทึกถกู
2451 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.โพธ์ิทอง 25.58 บันทึกถกู
2452 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.โมคลาน 15.67 บันทึกถกู
2453 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.สระแกว้ 13.58 บันทึกถกู
2454 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.หัวตะพาน 23.01 บันทึกถกู
2455 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลกะปาง 29.15 บันทึกถกู
2456 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลชะมาย 0.00 ยังไม่บันทึก
2457 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 27.94 บันทึกถกู
2458 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลต าบลที่วัง 30.21 บันทึกถกู
2459 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง 30.59 บันทึกถกู
2460 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.เขาขาว 25.09 บันทึกถกู
2461 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.เขาโร 138.53 บันทึกผิด
2462 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.ควนกรด 24.12 บันทึกถกู
2463 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.นาโพธ์ิ 24.40 บันทึกถกู
2464 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.นาไม้ไผ่ 22.87 บันทึกถกู
2465 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน 24.65 บันทึกถกู
2466 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.น  าตก 31.47 บันทึกถกู
2467 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง อบต.หนองหงส์ 24.82 บันทึกถกู
2468 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ เทศบาลต าบลท่ายาง 37.25 บันทึกถกู
2469 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ เทศบาลต าบลทุ่งสัง 23.78 บันทึกถกู
2470 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน 23.38 บันทึกถกู
2471 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.กแุหระ 22.83 บันทึกถกู
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2472 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.ท่ายาง 16.36 บันทึกถกู
2473 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ 20.72 บันทึกถกู
2474 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.บางรูป 19.37 บันทึกถกู
2475 นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก 12.95 บันทึกถกู
2476 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า เทศบาลต าบลนาเหรง 25.86 บันทึกถกู
2477 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า อบต.กรุงชงิ 18.61 บันทึกถกู
2478 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า อบต.กะหรอ 20.84 บันทึกถกู
2479 นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า อบต.นบพติ า 19.27 บันทึกถกู
2480 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน เทศบาลต าบลนาบอน 0.00 ยังไม่บันทึก
2481 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน อบต.แกว้แสน 0.00 ยังไม่บันทึก
2482 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน อบต.ทุ่งสง 0.00 ยังไม่บันทึก
2483 นครศรีธรรมราช อ.นาบอน อบต.นาบอน 23.61 บันทึกถกู
2484 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.บางขนั 19.31 บันทึกถกู
2485 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.บ้านนิคม 24.93 บันทึกถกู
2486 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.บ้านล านาว 23.76 บันทึกถกู
2487 นครศรีธรรมราช อ.บางขนั อบต.วังหิน 22.21 บันทึกถกู
2488 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลต าบลเกาะทวด 22.34 บันทึกถกู
2489 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลต าบลชะเมา 24.90 บันทึกถกู
2490 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลต าบลบางพระ 27.19 บันทึกถกู
2491 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง 20.08 บันทึกถกู
2492 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ขนาบนาก 25.91 บันทึกถกู
2493 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.คลองกระบือ 25.15 บันทึกถกู
2494 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.คลองน้อย 18.44 บันทึกถกู
2495 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ท่าพญา 19.40 บันทึกถกู
2496 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บางศาลา 35.15 บันทึกถกู
2497 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านเพงิ 28.96 บันทึกถกู
2498 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านใหม่ 23.62 บันทึกถกู
2499 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก 27.45 บันทึกถกู
2500 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก 19.15 บันทึกถกู
2501 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากแพรก 25.06 บันทึกถกู
2502 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ป่าระก า 19.08 บันทึกถกู
2503 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.หูล่อง 26.85 บันทึกถกู
2504 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.แหลมตะลุมพกุ 25.94 บันทึกถกู
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2505 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี เทศบาลต าบลทอนหงส์ 34.09 บันทึกถกู
2506 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี เทศบาลต าบลพรหมคีรี 24.56 บันทึกถกู
2507 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี เทศบาลต าบลพรหมโลก 28.56 บันทึกถกู
2508 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ 29.00 บันทึกถกู
2509 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.นาเรียง 22.94 บันทึกถกู
2510 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.บ้านเกาะ 26.16 บันทึกถกู
2511 นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี อบต.อนิคีรี 28.44 บันทึกถกู
2512 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม เทศบาลต าบลนาสาร 27.82 บันทึกถกู
2513 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อบต.ชา้งซ้าย 21.95 บันทึกถกู
2514 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อบต.ท้ายส าเภา 22.97 บันทึกถกู
2515 นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อบต.นาพรุ 24.05 บันทึกถกู
2516 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลกะทูน 22.79 บันทึกถกู
2517 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลเขาพระ 24.52 บันทึกถกู
2518 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลควนกลาง 271.37 บันทึกผิด
2519 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน เทศบาลต าบลพปิูน 35.87 บันทึกถกู
2520 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน อบต.พปิูน 27.64 บันทึกถกู
2521 นครศรีธรรมราช อ.พปิูน อบต.ยางค้อม 19.27 บันทึกถกู
2522 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่างิ ว 32.59 บันทึกถกู
2523 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าแพ 29.40 บันทึกถกู
2524 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลบางจาก 0.00 ยังไม่บันทึก
2525 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลปากนคร 31.63 บันทึกถกู
2526 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลโพธ์ิเสด็จ 26.57 บันทึกถกู
2527 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 17.56 บันทึกถกู
2528 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพนู 369.22 บันทึกผิด
2529 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช 18.43 บันทึกถกู
2530 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ก าแพงเซา 0.00 ยังไม่บันทึก
2531 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ไชยมนตรี 29.83 บันทึกถกู
2532 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าซัก 22.78 บันทึกถกู
2533 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าเรือ 26.40 บันทึกถกู
2534 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าไร่ 28.48 บันทึกถกู
2535 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.นาเคียน 32.01 บันทึกถกู
2536 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.นาทราย 27.01 บันทึกถกู
2537 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.บางจาก 22.05 บันทึกถกู
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2538 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ปากนคร 26.14 บันทึกถกู
2539 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.มะม่วงสองต้น 27.88 บันทึกถกู
2540 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 33.55 บันทึกถกู
2541 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลร่อนพบิลูย์ 30.89 บันทึกถกู
2542 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ เทศบาลต าบลหินตก 29.88 บันทึกถกู
2543 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.ควนชมุ 21.63 บันทึกถกู
2544 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.ควนพงั 0.00 ยังไม่บันทึก
2545 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.ร่อนพบิูลย์ 19.42 บันทึกถกู
2546 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.เสาธง 21.54 บันทึกถกู
2547 นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิูลย์ อบต.หินตก 27.23 บันทึกถกู
2548 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา เทศบาลต าบลขุนทะเล 22.19 บันทึกถกู
2549 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา เทศบาลต าบลลานสกา 38.32 บันทึกถกู
2550 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ก าโลน 21.89 บันทึกถกู
2551 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.เขาแกว้ 23.59 บันทึกถกู
2552 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ท่าดี 27.62 บันทึกถกู
2553 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ลานสกา 30.48 บันทึกถกู
2554 นครศรีธรรมราช อ.สิชล เทศบาลต าบลทุ่งใส 25.45 บันทึกถกู
2555 นครศรีธรรมราช อ.สิชล เทศบาลต าบลสิชล 31.22 บันทึกถกู
2556 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เขาน้อย 19.64 บันทึกถกู
2557 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.ฉลอง 15.88 บันทึกถกู
2558 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.ทุ่งปรัง 21.46 บันทึกถกู
2559 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เทพราช 22.68 บันทึกถกู
2560 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เปล่ียน 17.03 บันทึกถกู
2561 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.สิชล 23.11 บันทึกถกู
2562 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.ส่ีขดี 20.58 บันทึกถกู
2563 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เสาเภา 17.37 บันทึกถกู
2564 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร เทศบาลต าบลเกาะเพชร 26.85 บันทึกถกู
2565 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร เทศบาลต าบลหน้าสตน 25.33 บันทึกถกู
2566 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร เทศบาลต าบลหวัไทร 31.04 บันทึกถกู
2567 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.เขาพงัไกร 22.04 บันทึกถกู
2568 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.ควนชะลิก 16.98 บันทึกถกู
2569 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.ทรายขาว 19.60 บันทึกถกู
2570 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.ท่าซอม 25.19 บันทึกถกู
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2571 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.บางนบ 35.01 บันทึกถกู
2572 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.บ้านราม 26.39 บันทึกถกู
2573 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.รามแกว้ 31.23 บันทึกถกู
2574 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.หัวไทร 17.41 บันทึกถกู
2575 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.แหลม 16.49 บันทึกถกู
2576 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว เทศบาลต าบลเกา้เลี ยว 28.64 บันทึกถกู
2577 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.เขาดิน 21.66 บันทึกถกู
2578 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.มหาโพธิ 25.51 บันทึกถกู
2579 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.หนองเต่า 15.55 บันทึกถกู
2580 นครสวรรค์ อ.เกา้เลี ยว อบต.หัวดง 0.00 ยังไม่บันทึก
2581 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ เทศบาลต าบลโกรกพระ 34.35 บันทึกถกู
2582 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ เทศบาลต าบลบางประมุง 22.77 บันทึกถกู
2583 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ 28.54 บันทึกถกู
2584 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.โกรกพระ 22.25 บันทึกถกู
2585 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.นากลาง 28.20 บันทึกถกู
2586 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.เนินกว้าว 0.00 ยังไม่บันทึก
2587 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.เนินศาลา 24.43 บันทึกถกู
2588 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ยางตาล 26.34 บันทึกถกู
2589 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ศาลาแดง 23.93 บันทึกถกู
2590 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.หาดสูง 31.01 บันทึกถกู
2591 นครสวรรค์ อ.ชมุตาบง อบต.ชมุตาบง 23.04 บันทึกถกู
2592 นครสวรรค์ อ.ชมุตาบง อบต.ปางสวรรค์ 20.37 บันทึกถกู
2593 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง เทศบาลต าบลทบักฤช 33.52 บันทึกถกู
2594 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 22.83 บันทึกถกู
2595 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.เกยไชย 35.00 บันทึกถกู
2596 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.โคกหม้อ 26.39 บันทึกถกู
2597 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ฆะมัง 24.24 บันทึกถกู
2598 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ทับกฤช 24.49 บันทึกถกู
2599 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ทับกฤชใต้ 27.67 บันทึกถกู
2600 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ท่าไม้ 17.78 บันทึกถกู
2601 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.บางเคียน 0.00 ยังไม่บันทึก
2602 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.ไผ่สิงห์ 26.81 บันทึกถกู
2603 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.พนัลาน 23.53 บันทึกถกู
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2604 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.พกิลุ 20.18 บันทึกถกู
2605 นครสวรรค์ อ.ชมุแสง อบต.หนองกระเจา 28.37 บันทึกถกู
2606 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ เทศบาลต าบลตากฟา้ 22.05 บันทึกถกู
2607 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ เทศบาลต าบลอุดมธัญญา 20.63 บันทึกถกู
2608 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.เขาชายธง 31.97 บันทึกถกู
2609 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.ตากฟา้ 31.88 บันทึกถกู
2610 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.พนุกยูง 36.07 บันทึกถกู
2611 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.ล าพยนต์ 237.23 บันทึกผิด
2612 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.สุขส าราญ 20.86 บันทึกถกู
2613 นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ อบต.หนองพกิลุ 24.65 บันทึกถกู
2614 นครสวรรค์ อ.ตาคลี เทศบาลต าบลช่องแค 27.16 บันทึกถกู
2615 นครสวรรค์ อ.ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี 23.72 บันทึกถกู
2616 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.จันเสน 20.64 บันทึกถกู
2617 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ชอ่งแค 23.62 บันทึกถกู
2618 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ตาคลี 21.15 บันทึกถกู
2619 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.พรหมนิมิต 26.35 บันทึกถกู
2620 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ลาดทิพรส 66,447,173.31 บันทึกผิด
2621 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.สร้อยทอง 25.25 บันทึกถกู
2622 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หนองโพ 17.08 บันทึกถกู
2623 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หนองหม้อ 25.56 บันทึกถกู
2624 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ห้วยหอม 21.79 บันทึกถกู
2625 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หัวหวาย 16.49 บันทึกถกู
2626 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก เทศบาลต าบลท่าตะโก 28.09 บันทึกถกู
2627 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.ดอนคา 16.33 บันทึกถกู
2628 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.ท่าตะโก 26.77 บันทึกถกู
2629 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.ท านบ 24.20 บันทึกถกู
2630 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.พนมรอก 19.08 บันทึกถกู
2631 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.พนมเศษ 24.20 บันทึกถกู
2632 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.วังมหากร 20.41 บันทึกถกู
2633 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.วังใหญ่ 32.89 บันทึกถกู
2634 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.สายล าโพง 16.11 บันทึกถกู
2635 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.หนองหลวง 20.52 บันทึกถกู
2636 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.หัวถนน 19.91 บันทึกถกู
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2637 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย เทศบาลต าบลบรรพตพสัิย 35.10 บันทึกถกู
2638 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย เทศบาลต าบลบา้นแดน 25.65 บันทึกถกู
2639 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.เจริญผล 18.92 บันทึกถกู
2640 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ด่านชา้ง 20.73 บันทึกถกู
2641 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ตาขดี 15.19 บันทึกถกู
2642 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ตาสัง 212.83 บันทึกผิด
2643 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.ท่างิ ว 22.43 บันทึกถกู
2644 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.บางแกว้ 97.99 บันทึกผิด
2645 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.บางตาหงาย 19.74 บันทึกถกู
2646 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.บึงปลาทู 22.46 บันทึกถกู
2647 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.หนองกรด 17.65 บันทึกถกู
2648 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.หนองตางู 21.22 บันทึกถกู
2649 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.หูกวาง 19.91 บันทึกถกู
2650 นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย อบต.อา่งทอง 25.32 บันทึกถกู
2651 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี เทศบาลต าบลท่าน  าอ้อยม่วงหัก 28.13 บันทึกถกู
2652 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี เทศบาลต าบลพยุหะ 31.64 บันทึกถกู
2653 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.เขากะลา 16.64 บันทึกถกู
2654 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.เขาทอง 18.54 บันทึกถกู
2655 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.น  าทรง 22.79 บันทึกถกู
2656 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.นิคมเขาบ่อแกว้ 20.92 บันทึกถกู
2657 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.เนินมะกอก 26.52 บันทึกถกู
2658 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.พยุหะ 26.07 บันทึกถกู
2659 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.ยางขาว 24.08 บันทึกถกู
2660 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.ย่านมัทรี 27.04 บันทึกถกู
2661 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.สระทะเล 23.90 บันทึกถกู
2662 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี เทศบาลต าบลไพศาลี 25.44 บันทึกถกู
2663 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.โคกเด่ือ 21.83 บันทึกถกู
2664 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.ตะคร้อ 15.06 บันทึกถกู
2665 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.นาขอม 22.24 บันทึกถกู
2666 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.โพธ์ิประสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
2667 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.ไพศาลี 25.15 บันทึกถกู
2668 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.วังขอ่ย 20.35 บันทึกถกู
2669 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.วังน  าลัด 18.97 บันทึกถกู
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2670 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.ส าโรงชยั 17.06 บันทึกถกู
2671 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองเบน 156.91 บันทึกผิด
2672 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 27.47 บันทึกถกู
2673 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ 19.96 บันทึกถกู
2674 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.กลางแดด 29.19 บันทึกถกู
2675 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.เกรียงไกร 23.07 บันทึกถกู
2676 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.แควใหญ่ 96.26 บันทึกผิด
2677 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.ตะเคียนเล่ือน 0.75 ยังไม่บันทึก
2678 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ตก 23.63 บันทึกถกู
2679 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ออก 32.54 บันทึกถกู
2680 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางพระหลวง 26.03 บันทึกถกู
2681 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางม่วง 24.49 บันทึกถกู
2682 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านแกง่ 19.67 บันทึกถกู
2683 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านมะเกลือ 20.19 บันทึกถกู
2684 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บึงเสนาท 24.87 บันทึกถกู
2685 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน 20.80 บันทึกถกู
2686 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.วัดไทรย์ 18.99 บันทึกถกู
2687 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกรด 19.37 บันทึกถกู
2688 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกระโดน 19.55 บันทึกถกู
2689 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองปลิง 14.86 บันทึกถกู
2690 นครสวรรค์ อ.แม่เปิน อบต.แม่เปิน 20.43 บันทึกถกู
2691 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.เขาชนกนั 15.22 บันทึกถกู
2692 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.แม่เล่ย์ 0.27 ยังไม่บันทึก
2693 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.แม่วงก ์ 22.75 บันทึกถกู
2694 นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ อบต.วังซ่าน 13.69 บันทึกถกู
2695 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว 24.38 บันทึกถกู
2696 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว เทศบาลต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ 27.72 บันทึกถกู
2697 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.เนินขี เหล็ก 17.99 บันทึกถกู
2698 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.บ้านไร่ 14.88 บันทึกถกู
2699 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.มาบแก 23.22 บันทึกถกู
2700 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.ลาดยาว 17.85 บันทึกถกู
2701 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.วังม้า 18.89 บันทึกถกู
2702 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.วังเมือง 21.64 บันทึกถกู
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2703 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.ศาลเจ้าไกต่่อ 17.66 บันทึกถกู
2704 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.สร้อยละคร 20.38 บันทึกถกู
2705 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.สระแกว้ 571.22 บันทึกผิด
2706 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.หนองนมวัว 21.60 บันทึกถกู
2707 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.หนองยาว 19.68 บันทึกถกู
2708 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.ห้วยน  าหอม 20.22 บันทึกถกู
2709 นครสวรรค์ อ.หนองบัว เทศบาลต าบลหนองบวั 33.31 บันทึกถกู
2710 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ทุ่งทอง 14.00 บันทึกถกู
2711 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ธารทหาร 15.27 บันทึกถกู
2712 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.วังบ่อ 16.25 บันทึกถกู
2713 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.หนองกลับ 20.15 บันทึกถกู
2714 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.หนองบัว 15.67 บันทึกถกู
2715 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยถัว่ใต้ 19.88 บันทึกถกู
2716 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยถัว่เหนือ 206.13 บันทึกผิด
2717 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยร่วม 23.72 บันทึกถกู
2718 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.ห้วยใหญ่ 23.41 บันทึกถกู
2719 นนทบุรี อ.ไทรน้อย เทศบาลต าบลไทรน้อย 0.00 ยังไม่บันทึก
2720 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ขนุศรี 32.44 บันทึกถกู
2721 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.คลองขวาง 31.76 บันทึกถกู
2722 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ทวีวัฒนา 24.04 บันทึกถกู
2723 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย 0.00 ยังไม่บันทึก
2724 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ไทรใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2725 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ราษฎร์นิยม 280.05 บันทึกผิด
2726 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.หนองเพรางาย 0.00 ยังไม่บันทึก
2727 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลต าบลบางสีทอง 32.31 บันทึกถกู
2728 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง 19.05 บันทึกถกู
2729 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลต าบลศาลากลาง 36.31 บันทึกถกู
2730 นนทบุรี อ.บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย 29.35 บันทึกถกู
2731 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.บางขนุน 29.09 บันทึกถกู
2732 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.บางขนุกอง 32.70 บันทึกถกู
2733 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.มหาสวัสด์ิ 30.82 บันทึกถกู
2734 นนทบุรี อ.บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
2735 นนทบุรี อ.บางบัวทอง เทศบาลเมืองพมิลราช 31.84 บันทึกถกู
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2736 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางคูรัด 25.76 บันทึกถกู
2737 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง 24.43 บันทึกถกู
2738 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางรักพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
2739 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางรักใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2740 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.ละหาร 22.99 บันทึกถกู
2741 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.ล าโพ 334.27 บันทึกผิด
2742 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางม่วง 34.16 บันทึกถกู
2743 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางเลน 37.62 บันทึกถกู
2744 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
2745 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลบา้นบางม่วง 32.57 บันทึกถกู
2746 นนทบุรี อ.บางใหญ่ เทศบาลต าบลเสาธงหนิ 28.29 บันทึกถกู
2747 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บางแม่นาง 29.32 บันทึกถกู
2748 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บางใหญ่ 30.70 บันทึกถกู
2749 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บ้านใหม่ 27.22 บันทึกถกู
2750 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด เทศบาลต าบลบางพลับ 36.92 บันทึกถกู
2751 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด 384.67 บันทึกผิด
2752 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด 26.17 บันทึกถกู
2753 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.คลองขอ่ย 30.47 บันทึกถกู
2754 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.คลองพระอดุม 0.00 ยังไม่บันทึก
2755 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.ท่าอฐิ 282,876,976.48 บันทึกผิด
2756 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.บางตะไนย์ 26.84 บันทึกถกู
2757 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.ออ้มเกร็ด 303.46 บันทึกผิด
2758 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี เทศบาลต าบลไทรม้า 35.27 บันทึกถกู
2759 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี 25.04 บันทึกถกู
2760 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 33.59 บันทึกถกู
2761 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี 21.85 บันทึกถกู
2762 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบต.บางกร่าง 24.82 บันทึกถกู
2763 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบต.บางไผ่ 248.55 บันทึกผิด
2764 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี อบต.บางรักน้อย 191.96 บันทึกผิด
2765 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.จะแนะ 24.58 บันทึกถกู
2766 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ชา้งเผือก 27.06 บันทึกถกู
2767 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ดุซงญอ 24.13 บันทึกถกู
2768 นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ผดุงมาตร 35.48 บันทึกถกู
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2769 นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.จวบ 26.65 บันทึกถกู
2770 นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.บูกติ 16.56 บันทึกถกู
2771 นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก 21.43 บันทึกถกู
2772 นราธิวาส อ.ตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ 34.43 บันทึกถกู
2773 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.เกาะสะท้อน 32.19 บันทึกถกู
2774 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.โฆษติ 24.46 บันทึกถกู
2775 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.นานาค 27.62 บันทึกถกู
2776 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.บางขนุทอง 23.31 บันทึกถกู
2777 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.พร่อน 28.15 บันทึกถกู
2778 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.ไพรวัน 20.94 บันทึกถกู
2779 นราธิวาส อ.ตากใบ อบต.ศาลาใหม่ 24.51 บันทึกถกู
2780 นราธิวาส อ.บาเจาะ เทศบาลต าบลต้นไทร 23.24 บันทึกถกู
2781 นราธิวาส อ.บาเจาะ เทศบาลต าบลบาเจาะ 25.97 บันทึกถกู
2782 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.กาเยาะมาตี 26.77 บันทึกถกู
2783 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเจาะ 24.59 บันทึกถกู
2784 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระใต้ 17.11 บันทึกถกู
2785 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระเหนือ 22.05 บันทึกถกู
2786 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ 335.38 บันทึกผิด
2787 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ 18.69 บันทึกถกู
2788 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ 24.49 บันทึกถกู
2789 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 26.55 บันทึกถกู
2790 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบจ.นราธิวาส 19.23 บันทึกถกู
2791 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.กะลุวอ 25.40 บันทึกถกู
2792 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.โคกเคียน 22.56 บันทึกถกู
2793 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.บางปอ 22.05 บันทึกถกู
2794 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.มะนังตายอ 172.68 บันทึกผิด
2795 นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อบต.ล าภู 24.17 บันทึกถกู
2796 นราธิวาส อ.ย่ีงอ เทศบาลต าบลย่ีงอ 31.03 บันทึกถกู
2797 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.จอเบาะ 24.77 บันทึกถกู
2798 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ตะปอเยาะ 27.37 บันทึกถกู
2799 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ย่ีงอ 25.76 บันทึกถกู
2800 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ละหาร 24.28 บันทึกถกู
2801 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ลุโบะบายะ 26.20 บันทึกถกู
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2802 นราธิวาส อ.ย่ีงอ อบต.ลุโบะบือซา 26.46 บันทึกถกู
2803 นราธิวาส อ.ระแงะ เทศบาลต าบลตันหยงมัส 37.46 บันทึกถกู
2804 นราธิวาส อ.ระแงะ เทศบาลต าบลมะรือโบตก 35.17 บันทึกถกู
2805 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.กาลิซา 32.67 บันทึกถกู
2806 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.เฉลิม 12.99 บันทึกถกู
2807 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.ตันหยงมัส 26.14 บันทึกถกู
2808 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.ตันหยงลิมอ 25.46 บันทึกถกู
2809 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.บองอ 18.13 บันทึกถกู
2810 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.ปาโงสะโต 30.39 บันทึกถกู
2811 นราธิวาส อ.ระแงะ อบต.มะรือโบตก 33.07 บันทึกถกู
2812 นราธิวาส อ.รือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ 34.25 บันทึกถกู
2813 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.โคกสะตอ 0.00 ยังไม่บันทึก
2814 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.บาตง 19.21 บันทึกถกู
2815 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะ 22.08 บันทึกถกู
2816 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะออก 21.69 บันทึกถกู
2817 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.เรียง 295.42 บันทึกผิด
2818 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.ลาโละ 20.23 บันทึกถกู
2819 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สามัคคี 20.71 บันทึกถกู
2820 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สาวอ 33.35 บันทึกถกู
2821 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สุวารี 0.00 ยังไม่บันทึก
2822 นราธิวาส อ.แว้ง เทศบาลต าบลบเูก๊ะตา 34.34 บันทึกถกู
2823 นราธิวาส อ.แว้ง เทศบาลต าบลแว้ง 23.49 บันทึกถกู
2824 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.กายูคละ 22.38 บันทึกถกู
2825 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.ฆอเลาะ 27.85 บันทึกถกู
2826 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.แม่ดง 24.03 บันทึกถกู
2827 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.โล๊ะจูด 30.00 บันทึกถกู
2828 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.แว้ง 20.47 บันทึกถกู
2829 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.เอราวัณ 25.07 บันทึกถกู
2830 นราธิวาส อ.ศรีสาคร เทศบาลต าบลศรีสาคร 27.16 บันทึกถกู
2831 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.กาหลง 23.04 บันทึกถกู
2832 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.เชงิคีรี 30.68 บันทึกถกู
2833 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ซากอ 50.10 บันทึกผิด
2834 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ตะมะยูง 22.20 บันทึกถกู
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2835 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ศรีบรรพต 25.06 บันทึกถกู
2836 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.ศรีสาคร 20.56 บันทึกถกู
2837 นราธิวาส อ.สุคิริน เทศบาลต าบลสุคิริน 33.14 บันทึกถกู
2838 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.เกยีร์ 25.42 บันทึกถกู
2839 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.ภูเขาทอง 30.06 บันทึกถกู
2840 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.มาโมง 22.49 บันทึกถกู
2841 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.ร่มไทร 21.66 บันทึกถกู
2842 นราธิวาส อ.สุคิริน อบต.สุคิริน 23.89 บันทึกถกู
2843 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส 27.64 บันทึกถกู
2844 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 21.74 บันทึกถกู
2845 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก อบต.ปูโยะ 26.39 บันทึกถกู
2846 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ 23.07 บันทึกถกู
2847 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี เทศบาลต าบลปะลุรู 31.98 บันทึกถกู
2848 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.กาวะ 18.96 บันทึกถกู
2849 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.โต๊ะเด็ง 23.82 บันทึกถกู
2850 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.ปะลุรู 27.94 บันทึกถกู
2851 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.ริโก ๋ 22.94 บันทึกถกู
2852 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.สากอ 19.75 บันทึกถกู
2853 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี 23.24 บันทึกถกู
2854 น่าน อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ขนุน่าน 22.64 บันทึกถกู
2855 น่าน อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ห้วยโกน๋ 31.85 บันทึกถกู
2856 น่าน อ.เชยีงกลาง เทศบาลต าบลเชียงกลาง 24.06 บันทึกถกู
2857 น่าน อ.เชยีงกลาง เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชยีงคาน 18.40 บันทึกถกู
2858 น่าน อ.เชยีงกลาง อบต.เชียงกลางพญาแกว้ 24.75 บันทึกถกู
2859 น่าน อ.เชยีงกลาง อบต.เปือ 24.11 บันทึกถกู
2860 น่าน อ.เชยีงกลาง อบต.พระธาตุ 22.30 บันทึกถกู
2861 น่าน อ.ท่าวังผา เทศบาลต าบลทา่วังผา 34.41 บันทึกถกู
2862 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.จอมพระ 24.99 บันทึกถกู
2863 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ตาลชมุ 19.89 บันทึกถกู
2864 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ป่าคา 27.83 บันทึกถกู
2865 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ผาตอ 23.60 บันทึกถกู
2866 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ผาทอง 28.44 บันทึกถกู
2867 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ยม 27.46 บันทึกถกู
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2868 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ริม 22.01 บันทึกถกู
2869 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ศรีภูมิ 20.79 บันทึกถกู
2870 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.แสนทอง 22.91 บันทึกถกู
2871 น่าน อ.ทุ่งชา้ง เทศบาลต าบลงอบ 26.22 บันทึกถกู
2872 น่าน อ.ทุ่งชา้ง เทศบาลต าบลทุ่งช้าง 29.99 บันทึกถกู
2873 น่าน อ.ทุ่งชา้ง อบต.ทุ่งชา้ง 31.05 บันทึกถกู
2874 น่าน อ.ทุ่งชา้ง อบต.ปอน 29.11 บันทึกถกู
2875 น่าน อ.ทุ่งชา้ง อบต.และ 27.16 บันทึกถกู
2876 น่าน อ.นาน้อย เทศบาลต าบลนาน้อย 39.02 บันทึกถกู
2877 น่าน อ.นาน้อย เทศบาลต าบลศรีษะเกษ 25.46 บันทึกถกู
2878 น่าน อ.นาน้อย อบต.เชยีงของ 23.94 บันทึกถกู
2879 น่าน อ.นาน้อย อบต.นาน้อย 28.01 บันทึกถกู
2880 น่าน อ.นาน้อย อบต.น  าตก 30.47 บันทึกถกู
2881 น่าน อ.นาน้อย อบต.บัวใหญ่ 24.16 บันทึกถกู
2882 น่าน อ.นาน้อย อบต.สถาน 23.38 บันทึกถกู
2883 น่าน อ.นาน้อย อบต.สันทะ 25.14 บันทึกถกู
2884 น่าน อ.นาหมืน่ เทศบาลต าบลบ่อแกว้ 25.91 บันทึกถกู
2885 น่าน อ.นาหมืน่ อบต.นาทะนุง 21.84 บันทึกถกู
2886 น่าน อ.นาหมืน่ อบต.ปิงหลวง 21.33 บันทึกถกู
2887 น่าน อ.นาหมืน่ อบต.เมืองลี 31.32 บันทึกถกู
2888 น่าน อ.บ่อเกลือ เทศบาลต าบลบอ่เกลือใต้ 26.12 บันทึกถกู
2889 น่าน อ.บ่อเกลือ อบต.ดงพญา 21.11 บันทึกถกู
2890 น่าน อ.บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือเหนือ 24.91 บันทึกถกู
2891 น่าน อ.บ่อเกลือ อบต.ภูฟา้ 27.44 บันทึกถกู
2892 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.บ้านพี  27.46 บันทึกถกู
2893 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.บ้านฟา้ 26.27 บันทึกถกู
2894 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.ป่าคาหลวง 32.45 บันทึกถกู
2895 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.สวด 27.19 บันทึกถกู
2896 น่าน อ.ปัว เทศบาลต าบลปัว 28.83 บันทึกถกู
2897 น่าน อ.ปัว เทศบาลต าบลศิลาแลง 24.11 บันทึกถกู
2898 น่าน อ.ปัว อบต.แงง 22.04 บันทึกถกู
2899 น่าน อ.ปัว อบต.เจดีย์ชยั 21.71 บันทึกถกู
2900 น่าน อ.ปัว อบต.ไชยวัฒนา 28.69 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

2901 น่าน อ.ปัว อบต.ป่ากลาง 20.30 บันทึกถกู
2902 น่าน อ.ปัว อบต.ภูคา 21.41 บันทึกถกู
2903 น่าน อ.ปัว อบต.วรนคร 25.29 บันทึกถกู
2904 น่าน อ.ปัว อบต.ศิลาเพชร 32.53 บันทึกถกู
2905 น่าน อ.ปัว อบต.สกาด 21.52 บันทึกถกู
2906 น่าน อ.ปัว อบต.สถาน 18.61 บันทึกถกู
2907 น่าน อ.ปัว อบต.อวน 18.02 บันทึกถกู
2908 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.ท่าน้าว 27.68 บันทึกถกู
2909 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.นาปัง 28.48 บันทึกถกู
2910 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.น  าเกีย๋น 27.08 บันทึกถกู
2911 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.น  าแกน่ 26.13 บันทึกถกู
2912 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.ฝายแกว้ 24.16 บันทึกถกู
2913 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.ม่วงต๊ึด 24.80 บันทึกถกู
2914 น่าน อ.ภูเพยีง อบต.เมืองจัง 26.11 บันทึกถกู
2915 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลต าบลกองควาย 19.51 บันทึกถกู
2916 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลต าบลดู่ใต้ 24.86 บันทึกถกู
2917 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน 22.75 บันทึกถกู
2918 น่าน อ.เมืองน่าน อบจ.น่าน 18.94 บันทึกถกู
2919 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.ไชยสถาน 25.13 บันทึกถกู
2920 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.ถมืตอง 26.28 บันทึกถกู
2921 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.นาซาว 22.48 บันทึกถกู
2922 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.บ่อ 22.96 บันทึกถกู
2923 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.บ่อสวก 17.57 บันทึกถกู
2924 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.ผาสิงห์ 33.81 บันทึกถกู
2925 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.เรือง 22.38 บันทึกถกู
2926 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.สะเนียน 23.55 บันทึกถกู
2927 น่าน อ.แม่จริม เทศบาลต าบลหนองแดง 38.00 บันทึกถกู
2928 น่าน อ.แม่จริม อบต.น  าพาง 31.42 บันทึกถกู
2929 น่าน อ.แม่จริม อบต.แม่จริม 33.38 บันทึกถกู
2930 น่าน อ.แม่จริม อบต.หนองแดง 28.43 บันทึกถกู
2931 น่าน อ.แม่จริม อบต.หมอเมือง 28.41 บันทึกถกู
2932 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลต าบลกลางเวียง 24.77 บันทึกถกู
2933 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลต าบลขึง่ 26.73 บันทึกถกู
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2934 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลต าบลเวียงสา 30.77 บันทึกถกู
2935 น่าน อ.เวียงสา อบต.จอมจันทร์ 25.66 บันทึกถกู
2936 น่าน อ.เวียงสา อบต.ตาลชมุ 16.35 บันทึกถกู
2937 น่าน อ.เวียงสา อบต.ทุ่งศรีทอง 22.19 บันทึกถกู
2938 น่าน อ.เวียงสา อบต.นาเหลือง 26.66 บันทึกถกู
2939 น่าน อ.เวียงสา อบต.น  าปั้ว 21.84 บันทึกถกู
2940 น่าน อ.เวียงสา อบต.น  ามวบ 21.90 บันทึกถกู
2941 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่ขะนิง 24.86 บันทึกถกู
2942 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่สา 22.52 บันทึกถกู
2943 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่สาคร 31.72 บันทึกถกู
2944 น่าน อ.เวียงสา อบต.ยาบหัวนา 24.06 บันทึกถกู
2945 น่าน อ.เวียงสา อบต.ส้าน 18.74 บันทึกถกู
2946 น่าน อ.เวียงสา อบต.ไหล่น่าน 20.49 บันทึกถกู
2947 น่าน อ.เวียงสา อบต.อา่ยนาไลย 20.08 บันทึกถกู
2948 น่าน อ.สองแคว เทศบาลต าบลยอด 28.76 บันทึกถกู
2949 น่าน อ.สองแคว อบต.ชนแดน 27.26 บันทึกถกู
2950 น่าน อ.สองแคว อบต.นาไร่หลวง 24.49 บันทึกถกู
2951 น่าน อ.สันติสุข อบต.ดู่พงษ ์ 25.26 บันทึกถกู
2952 น่าน อ.สันติสุข อบต.ป่าแลวหลวง 22.74 บันทึกถกู
2953 น่าน อ.สันติสุข อบต.พงษ ์ 25.08 บันทึกถกู
2954 บึงกาฬ อ.เซกา เทศบาลต าบลซาง 25.88 บันทึกถกู
2955 บึงกาฬ อ.เซกา เทศบาลต าบลทา่สะอาด 167.45 บันทึกผิด
2956 บึงกาฬ อ.เซกา เทศบาลต าบลศรีพนา 28.65 บันทึกถกู
2957 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.เซกา 22.41 บันทึกถกู
2958 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่ากกแดง 23.25 บันทึกถกู
2959 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่าสะอาด 28.39 บันทึกถกู
2960 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.น  าจั น 30.67 บันทึกถกู
2961 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.บ้านต้อง 22.38 บันทึกถกู
2962 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ป่งไฮ 19.87 บันทึกถกู
2963 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.โสกกา่ม 24.79 บันทึกถกู
2964 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.หนองทุ่ม 24.50 บันทึกถกู
2965 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย เทศบาลต าบลโซ่พสัิย 31.80 บันทึกถกู
2966 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.ค าแกว้ 103.63 บันทึกผิด
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2967 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.โซ่ 24.49 บันทึกถกู
2968 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.ถ  าเจริญ 129.79 บันทึกผิด
2969 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.บัวตูม 20.31 บันทึกถกู
2970 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.ศรีชมภู 362.26 บันทึกผิด
2971 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.หนองพนัทา 22.38 บันทึกถกู
2972 บึงกาฬ อ.โซ่พสัิย อบต.เหล่าทอง 27.31 บันทึกถกู
2973 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 25.25 บันทึกถกู
2974 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงงาม 22.47 บันทึกถกู
2975 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.ดงบัง 33.05 บันทึกถกู
2976 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.ท่าดอกค า 34.20 บันทึกถกู
2977 บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง อบต.โพธ์ิหมากแขง้ 23.31 บันทึกถกู
2978 บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อบต.โคกกว้าง 24.86 บันทึกถกู
2979 บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อบต.บุ่งคล้า 203.33 บันทึกผิด
2980 บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อบต.หนองเด่ิน 0.00 ยังไม่บันทึก
2981 บึงกาฬ อ.ปากคาด เทศบาลต าบลปากคาด 36.80 บันทึกถกู
2982 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.นากั ง 25.75 บันทึกถกู
2983 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.นาดง 100.00 บันทึกผิด
2984 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.โนนศิลา 199.78 บันทึกผิด
2985 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.ปากคาด 4,749.19 บันทึกผิด
2986 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.สมสนุก 32.20 บันทึกถกู
2987 บึงกาฬ อ.ปากคาด อบต.หนองยอง 320.72 บันทึกผิด
2988 บึงกาฬ อ.พรเจริญ เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง 30.27 บันทึกถกู
2989 บึงกาฬ อ.พรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ 28.77 บันทึกถกู
2990 บึงกาฬ อ.พรเจริญ เทศบาลต าบลศรีส าราญ 26.14 บันทึกถกู
2991 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ป่าแฝก 229.35 บันทึกผิด
2992 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.วังชมภู 0.00 ยังไม่บันทึก
2993 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ศรีชมภู 238.45 บันทึกผิด
2994 บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.หนองหัวชา้ง 226.19 บันทึกผิด
2995 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง 0.00 ยังไม่บันทึก
2996 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลไคสี 24.03 บันทึกถกู
2997 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโนนสว่าง 0.00 ยังไม่บันทึก
2998 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลบงึกาฬ 60.35 บันทึกผิด
2999 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ 32.83 บันทึกถกู
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3000 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหนองเลิง 22.77 บันทึกถกู
3001 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า 23.39 บันทึกถกู
3002 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ 23.70 บันทึกถกู
3003 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.ค านาดี 32.02 บันทึกถกู
3004 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.ชยัพร 157.99 บันทึกผิด
3005 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.นาสวรรค์ 22.13 บันทึกถกู
3006 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.โนนสมบูรณ์ 20.85 บันทึกถกู
3007 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.บึงกาฬ 28.57 บันทึกถกู
3008 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.โป่งเปือย 35.31 บันทึกถกู
3009 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล เทศบาลต าบลศรีวิไล 24.34 บันทึกถกู
3010 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.ชมุภูพร 24.96 บันทึกถกู
3011 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.นาสะแบง 153.98 บันทึกผิด
3012 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.นาสิงห์ 24.17 บันทึกถกู
3013 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.นาแสง 31.93 บันทึกถกู
3014 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลกระสัง 29.00 บันทึกถกู
3015 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลสองชั น 433.22 บันทึกผิด
3016 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลหนองเต็ง 26.46 บันทึกถกู
3017 บุรีรัมย์ อ.กระสัง เทศบาลต าบลอุดมธรรม 29.76 บันทึกถกู
3018 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.กนัทรารมณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3019 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ชมุแสง 25.60 บันทึกถกู
3020 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.บ้านปรือ 21.88 บันทึกถกู
3021 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.เมืองไผ่ 129.52 บันทึกผิด
3022 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ล าดวน 25.86 บันทึกถกู
3023 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ศรีภูมิ 28.01 บันทึกถกู
3024 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.สูงเนิน 18.14 บันทึกถกู
3025 บุรีรัมย์ อ.กระสัง อบต.ห้วยส าราญ 19.74 บันทึกถกู
3026 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง เทศบาลต าบลคูเมือง 26.40 บันทึกถกู
3027 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 0.00 ยังไม่บันทึก
3028 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง 0.00 ยังไม่บันทึก
3029 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.ตูมใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
3030 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.บ้านแพ 22.50 บันทึกถกู
3031 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.ปะเคียบ 0.00 ยังไม่บันทึก
3032 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.พรส าราญ 0.00 ยังไม่บันทึก
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3033 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.หนองขมาร 24.31 บันทึกถกู
3034 บุรีรัมย์ อ.คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ 0.00 ยังไม่บันทึก
3035 บุรีรัมย์ อ.แคนดง เทศบาลต าบลแคนดง 196.82 บันทึกผิด
3036 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.แคนดง 0.00 ยังไม่บันทึก
3037 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.ดงพลอง 24.56 บันทึกถกู
3038 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.สระบัว 0.00 ยังไม่บันทึก
3039 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.หัวฝาย 21.91 บันทึกถกู
3040 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลถาวร 100.00 บันทึกผิด
3041 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลพนมรุ้ง 24.17 บันทึกถกู
3042 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลยายแย้มวัฒนา 21.96 บันทึกถกู
3043 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เจริญสุข 0.00 ยังไม่บันทึก
3044 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.อสิานเขต 26.28 บันทึกถกู
3045 บุรีรัมย์ อ.ช านิ เทศบาลต าบลช านิ 30.86 บันทึกถกู
3046 บุรีรัมย์ อ.ช านิ เทศบาลต าบลหนองปล่อง 24.46 บันทึกถกู
3047 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.โคกสนวน 73,036,910.67 บันทึกผิด
3048 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.ชอ่ผกา 23.16 บันทึกถกู
3049 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.เมืองยาง 22.39 บันทึกถกู
3050 บุรีรัมย์ อ.ช านิ อบต.ละลวด 0.00 ยังไม่บันทึก
3051 บุรีรัมย์ อ.นางรอง เทศบาลต าบลทุ่งแสงทอง 255.44 บันทึกผิด
3052 บุรีรัมย์ อ.นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง 27.59 บันทึกถกู
3053 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.กา้นเหลือง 28.55 บันทึกถกู
3054 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ชมุแสง 44.92 บันทึกผิด
3055 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ถนนหัก 0.00 ยังไม่บันทึก
3056 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ทรัพย์พระยา 24.42 บันทึกถกู
3057 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.นางรอง 29.21 บันทึกถกู
3058 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.บ้านสิงห์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3059 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.ล าไทรโยง 9.91 ยังไม่บันทึก
3060 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.สะเดา 0.00 ยังไม่บันทึก
3061 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองกง 23.03 บันทึกถกู
3062 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองไทร 23.72 บันทึกถกู
3063 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองโบสถ ์ 33.35 บันทึกถกู
3064 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองยายพิมพ์ 27.07 บันทึกถกู
3065 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หนองโสน 31.11 บันทึกถกู
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3066 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หัวถนน 80.53 บันทึกผิด
3067 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 47.07 บันทึกผิด
3068 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.ดอนกอก 20.77 บันทึกถกู
3069 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.นาโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
3070 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.บ้านคู 24.76 บันทึกถกู
3071 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.บ้านดู่ 26.06 บันทึกถกู
3072 บุรีรัมย์ อ.นาโพธ์ิ อบต.ศรีสว่าง 26.33 บันทึกถกู
3073 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง เทศบาลต าบลโนนดินแดง 30.65 บันทึกถกู
3074 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง 27.70 บันทึกถกู
3075 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ล านางรอง 0.00 ยังไม่บันทึก
3076 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ส้มป่อย 0.00 ยังไม่บันทึก
3077 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโกรกแกว้ 32.85 บันทึกถกู
3078 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ 26.68 บันทึกถกู
3079 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.ดงอจีาน 27.42 บันทึกถกู
3080 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.ทุ่งจังหัน 0.00 ยังไม่บันทึก
3081 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ 20.31 บันทึกถกู
3082 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลจันทบเพชร 29.53 บันทึกถกู
3083 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลตลาดนิคมปราสาท 29.17 บันทึกถกู
3084 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลโนนเจริญ 27.32 บันทึกถกู
3085 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลบา้นกรวด 3.29 ยังไม่บันทึก
3086 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ 31.01 บันทึกถกู
3087 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลบงึเจริญ 25.74 บันทึกถกู
3088 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลปราสาท 31.62 บันทึกถกู
3089 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด เทศบาลต าบลหนองไม้งาม 27.54 บันทึกถกู
3090 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด อบต.เขาดินเหนือ 24.51 บันทึกถกู
3091 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด อบต.สายตะก ู 0.00 ยังไม่บันทึก
3092 บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด อบต.หินลาด 25.28 บันทึกถกู
3093 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน เทศบาลต าบลบา้นด่าน 0.00 ยังไม่บันทึก
3094 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน เทศบาลต าบลปราสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
3095 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน อบต.โนนขวาง 23.51 บันทึกถกู
3096 บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน อบต.วังเหนือ 34.56 บันทึกถกู
3097 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ไชยพจน์ 33.05 บันทึกถกู
3098 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.กูส่วนแตง 361.09 บันทึกผิด
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3099 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.แดงใหญ่ 25.85 บันทึกถกู
3100 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.ทองหลาง 0.00 ยังไม่บันทึก
3101 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองเยือง 147.28 บันทึกผิด
3102 บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองแวง 29.61 บันทึกถกู
3103 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลเขาคอก 22.95 บันทึกถกู
3104 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลโคกม้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3105 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลประโคนชัย 29.26 บันทึกถกู
3106 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั เทศบาลต าบลแสลงโทน 26.67 บันทึกถกู
3107 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.โคกตูม 20.12 บันทึกถกู
3108 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.โคกมะขาม 33.44 บันทึกถกู
3109 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.โคกย่าง 156.67 บันทึกผิด
3110 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.จรเขม้าก 22.77 บันทึกถกู
3111 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ตะโกตาพ ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
3112 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.บ้านไทร 25.86 บันทึกถกู
3113 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ประโคนชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
3114 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ประทัดบุ 0.00 ยังไม่บันทึก
3115 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ปังก ู 336.63 บันทึกผิด
3116 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ไพศาล 315.31 บันทึกผิด
3117 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ละเวี ย 249.99 บันทึกผิด
3118 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.ส่ีเหล่ียม 27.94 บันทึกถกู
3119 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.หนองบอน 24.33 บันทึกถกู
3120 บุรีรัมย์ อ.ปะค า เทศบาลต าบลปะค า 27.34 บันทึกถกู
3121 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.โคกมะม่วง 23.72 บันทึกถกู
3122 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.ไทยเจริญ 0.00 ยังไม่บันทึก
3123 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.หนองบัว 89.83 บันทึกผิด
3124 บุรีรัมย์ อ.ปะค า อบต.หูท านบ 118.81 บันทึกผิด
3125 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั เทศบาลต าบลจนัดุม 27.33 บันทึกถกู
3126 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั เทศบาลต าบลพลับพลาชัย 31.71 บันทึกถกู
3127 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.โคกขมิ น 19.68 บันทึกถกู
3128 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.ป่าชนั 0.00 ยังไม่บันทึก
3129 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.สะเดา 26.51 บันทึกถกู
3130 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชยั อบต.ส าโรง 21.29 บันทึกถกู
3131 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง เทศบาลต าบลพทุไธสง 31.80 บันทึกถกู
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3132 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านจาน 376.32 บันทึกผิด
3133 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านเป้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3134 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านยาง 95.68 บันทึกผิด
3135 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.บ้านแวง 307.44 บันทึกผิด
3136 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.พทุธไธสง 283.21 บันทึกผิด
3137 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.มะเฟอืง 0.00 ยังไม่บันทึก
3138 บุรีรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.หายโศก 25.73 บันทึกถกู
3139 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลบ้านบัว 22.73 บันทึกถกู
3140 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองตาด 0.00 ยังไม่บันทึก
3141 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหลักเขต 32.63 บันทึกถกู
3142 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลอสิาณ 0.00 ยังไม่บันทึก
3143 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองชุมเหด็ 302.57 บันทึกผิด
3144 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 21.57 บันทึกถกู
3145 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ 10.69 บันทึกถกู
3146 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.กระสัง 0.00 ยังไม่บันทึก
3147 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.กลันทา 0.00 ยังไม่บันทึก
3148 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.ถลุงเหล็ก 25.69 บันทึกถกู
3149 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บัวทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
3150 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
3151 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.พระครู 29.00 บันทึกถกู
3152 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.เมืองฝาง 24.82 บันทึกถกู
3153 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.ลุมปุ๊ก 95.67 บันทึกผิด
3154 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สวายจีก 23.52 บันทึกถกู
3155 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สองห้อง 22.29 บันทึกถกู
3156 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซ า 0.00 ยังไม่บันทึก
3157 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกโพรง 26.26 บันทึกถกู
3158 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.เสม็ด 24.80 บันทึกถกู
3159 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง 24.53 บันทึกถกู
3160 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลละหานทราย 33.54 บันทึกถกู
3161 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 24.10 บันทึกถกู
3162 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองตะครอง 32.33 บันทึกถกู
3163 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง 110.12 บันทึกผิด
3164 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อบต.โคกว่าน 25.25 บันทึกถกู
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3165 บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อบต.ละหานทราย 194.46 บันทึกผิด
3166 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ เทศบาลต าบลทะเมนชัย 32.33 บันทึกถกู
3167 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ เทศบาลต าบลล าปลายมาศ 29.70 บันทึกถกู
3168 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.โคกกลาง 20.51 บันทึกถกู
3169 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.โคกล่าม 0.00 ยังไม่บันทึก
3170 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.โคกสะอาด 21.62 บันทึกถกู
3171 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.ตลาดโพธ์ิ 25.10 บันทึกถกู
3172 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.ทะเมนชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
3173 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.บ้านยาง 21.70 บันทึกถกู
3174 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.บุโพธ์ิ 30.86 บันทึกถกู
3175 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.ผไทรินทร์ 184,081,779.05 บันทึกผิด
3176 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.เมืองแฝก 19.96 บันทึกถกู
3177 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.แสลงพนั 21.25 บันทึกถกู
3178 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองกระทิง 25.07 บันทึกถกู
3179 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองคู 60,747,663.55 บันทึกผิด
3180 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองโดน 234.10 บันทึกผิด
3181 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หนองบัวโคก 25.35 บันทึกถกู
3182 บุรีรัมย์ อ.ล าปลายมาศ อบต.หินโคน 36.25 บันทึกถกู
3183 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลดอนมนต์ 24.36 บันทึกถกู
3184 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลศรีสตึก 23.93 บันทึกถกู
3185 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลสตึก 0.27 ยังไม่บันทึก
3186 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลต าบลสะแก 24.70 บันทึกถกู
3187 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.กระสัง 26.00 บันทึกถกู
3188 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ชมุแสง 22.14 บันทึกถกู
3189 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ท่าม่วง 254.39 บันทึกผิด
3190 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ทุ่งวัง 0.00 ยังไม่บันทึก
3191 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.นิคม 29.40 บันทึกถกู
3192 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.เมืองแก 25.95 บันทึกถกู
3193 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.ร่อนทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
3194 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.สนามชยั 31.97 บันทึกถกู
3195 บุรีรัมย์ อ.สตึก อบต.หนองใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
3196 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ เทศบาลต าบลดอนอะราง 26.50 บันทึกถกู
3197 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ เทศบาลต าบลศาลเจ้าพอ่ขุนศรี 33.59 บันทึกถกู
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3198 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ เทศบาลต าบลหนองกี ่ 30.60 บันทึกถกู
3199 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.โคกสว่าง 0.00 ยังไม่บันทึก
3200 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.โคกสูง 28.95 บันทึกถกู
3201 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.ท่าโพธ์ิชยั 94,169,416.94 บันทึกผิด
3202 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.ทุ่งกระตาดพฒันา 34.02 บันทึกถกู
3203 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.ทุ่งกระเต็น 36.30 บันทึกถกู
3204 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.บุกระสัง 26.52 บันทึกถกู
3205 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.เมืองไผ่ 26.58 บันทึกถกู
3206 บุรีรัมย์ อ.หนองกี ่ อบต.เย้ยปราสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
3207 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ เทศบาลต าบลหนองหงส์ 32.11 บันทึกถกู
3208 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ เทศบาลต าบลหว้ยหนิ 22.78 บันทึกถกู
3209 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.ไทยสามัคคี 97,506,902.65 บันทึกผิด
3210 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.เมืองฝ้าย 24.44 บันทึกถกู
3211 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.สระแกว้ 94.09 บันทึกผิด
3212 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.สระทอง 32.86 บันทึกถกู
3213 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.เสาเดียว 22.31 บันทึกถกู
3214 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.หนองชยัศรี 25.15 บันทึกถกู
3215 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช เทศบาลต าบลโคกเหล็ก 25.00 บันทึกถกู
3216 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช เทศบาลต าบลสามแวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3217 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช เทศบาลต าบลห้วยราช 32.52 บันทึกถกู
3218 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.ตาเสา 28.82 บันทึกถกู
3219 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.บ้านตะโก 0.00 ยังไม่บันทึก
3220 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.เมืองโพธ์ิ 25.04 บันทึกถกู
3221 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.สนวน 26.13 บันทึกถกู
3222 บุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อบต.ห้วยราช 0.00 ยังไม่บันทึก
3223 ปทุมธานี อ.คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง 23.62 บันทึกถกู
3224 ปทุมธานี อ.คลองหลวง เทศบาลเมืองทา่โขลง 21.17 บันทึกถกู
3225 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองเจ็ด 29.51 บันทึกถกู
3226 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองสาม 22.89 บันทึกถกู
3227 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองส่ี 34.89 บันทึกถกู
3228 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองหก 33.24 บันทึกถกู
3229 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองห้า 22.45 บันทึกถกู
3230 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลต าบลธัญบุรี 27.07 บันทึกถกู
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3231 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต 23.05 บันทึกถกู
3232 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 11.75 บันทึกถกู
3233 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์ 28.03 บันทึกถกู
3234 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางกะดี 25.96 บันทึกถกู
3235 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางขะแยง 97.10 บันทึกผิด
3236 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางเด่ือ 30.14 บันทึกถกู
3237 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางพูน 26.34 บันทึกถกู
3238 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางหลวง 36.92 บันทึกถกู
3239 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบา้นกลาง 25.87 บันทึกถกู
3240 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 31.74 บันทึกถกู
3241 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลหลักหก 25.04 บันทึกถกู
3242 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองบางคูวัด 328.20 บันทึกผิด
3243 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี 22.38 บันทึกถกู
3244 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี 14.17 บันทึกถกู
3245 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บางพดู 31.91 บันทึกถกู
3246 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บางหลวง 30.09 บันทึกถกู
3247 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บ้านกระแชง 0.00 ยังไม่บันทึก
3248 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บ้านฉาง 33.76 บันทึกถกู
3249 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.สวนพริกไทย 26.59 บันทึกถกู
3250 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ เทศบาลต าบลคลองพระอดุม 26.66 บันทึกถกู
3251 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ เทศบาลต าบลคูขวาง 29.14 บันทึกถกู
3252 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ เทศบาลต าบลระแหง 23.44 บันทึกถกู
3253 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.คูบางหลวง 24.99 บันทึกถกู
3254 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.บ่อเงิน 22.92 บันทึกถกู
3255 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.ระแหง 21.64 บันทึกถกู
3256 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.ลาดหลุมแกว้ 73.52 บันทึกผิด
3257 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแกว้ อบต.หน้าไม้ 30.15 บันทึกถกู
3258 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลต าบลล าไทร 36.94 บันทึกถกู
3259 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลต าบลล าลูกกา 33.04 บันทึกถกู
3260 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลเมืองคูคต 25.34 บันทึกถกู
3261 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย 25.61 บันทึกถกู
3262 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 30.10 บันทึกถกู
3263 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.บึงคอไห 28.69 บันทึกถกู
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3264 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.บึงค าพร้อย 24.27 บันทึกถกู
3265 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.บึงทองหลาง 29.13 บันทึกถกู
3266 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.พชือดุม 33.03 บันทึกถกู
3267 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.ล าไทร 22.60 บันทึกถกู
3268 ปทุมธานี อ.ล าลูกกา อบต.ล าลูกกา 24.19 บันทึกถกู
3269 ปทุมธานี อ.สามโคก เทศบาลต าบลบางเตย 31.04 บันทึกถกู
3270 ปทุมธานี อ.สามโคก เทศบาลต าบลสามโคก 29.43 บันทึกถกู
3271 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.กระแชง 28.59 บันทึกถกู
3272 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.คลองควาย 27.33 บันทึกถกู
3273 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.เชยีงรากน้อย 26.63 บันทึกถกู
3274 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.เชยีงรากใหญ่ 28.81 บันทึกถกู
3275 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.ท้ายเกาะ 27.15 บันทึกถกู
3276 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บางกระบือ 34.43 บันทึกถกู
3277 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บางโพธ์ิเหนือ 39.09 บันทึกถกู
3278 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บ้านงิ ว 28.95 บันทึกถกู
3279 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บ้านปทุม 28.26 บันทึกถกู
3280 ปทุมธานี อ.หนองเสือ เทศบาลต าบลหนองเสือ 0.00 ยังไม่บันทึก
3281 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.นพรัตน์ 26.56 บันทึกถกู
3282 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงกาสาม 25.96 บันทึกถกู
3283 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงช าออ้ 18.90 บันทึกถกู
3284 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงบอน 24.95 บันทึกถกู
3285 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงบา 0.00 ยังไม่บันทึก
3286 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.ศาลาครุ 28.43 บันทึกถกู
3287 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.หนองสามวัง 38.78 บันทึกถกู
3288 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี เทศบาลต าบลกยุบุรี 36.97 บันทึกถกู
3289 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี เทศบาลต าบลไร่ใหม่ 17.36 บันทึกถกู
3290 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.กยุบุรี 27.61 บันทึกถกู
3291 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.กยุเหนือ 25.42 บันทึกถกู
3292 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.เขาแดง 37.23 บันทึกถกู
3293 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.ดอนยายหนู 32.85 บันทึกถกู
3294 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.สามกระทาย 20.67 บันทึกถกู
3295 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบุรี อบต.หาดขาม 23.38 บันทึกถกู
3296 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก เทศบาลต าบลทบัสะแก 24.64 บันทึกถกู
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3297 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.เขาล้าน 19.16 บันทึกถกู
3298 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.ทับสะแก 239.37 บันทึกผิด
3299 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.นาหูกวาง 22.84 บันทึกถกู
3300 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.แสงอรุณ 27.25 บันทึกถกู
3301 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.ห้วยยาง 26.82 บันทึกถกู
3302 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทับสะแก อบต.อา่งทอง 72.74 บันทึกผิด
3303 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน เทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ 348.78 บันทึกผิด
3304 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน เทศบาลต าบลบา้นกรูด 161.54 บันทึกผิด
3305 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน เทศบาลต าบลร่อนทอง 29.45 บันทึกถกู
3306 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ก าเนิดนพคุณ 27.06 บันทึกถกู
3307 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ชยัเกษม 22.26 บันทึกถกู
3308 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ทองมงคล 21.43 บันทึกถกู
3309 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ธงชยั 28.38 บันทึกถกู
3310 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ 24.99 บันทึกถกู
3311 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.แม่ร าพงึ 25.77 บันทึกถกู
3312 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ร่อนทอง 25.74 บันทึกถกู
3313 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย 28.51 บันทึกถกู
3314 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ชา้งแรก 23.05 บันทึกถกู
3315 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช 25.66 บันทึกถกู
3316 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ทรายทอง 20.74 บันทึกถกู
3317 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.บางสะพาน 550.85 บันทึกผิด
3318 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ปากแพรก 18.74 บันทึกถกู
3319 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี เทศบาลต าบลเขาน้อย 0.00 ยังไม่บันทึก
3320 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี เทศบาลต าบลปราณบรีุ 21.07 บันทึกถกู
3321 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี เทศบาลต าบลปากน  าปราณ 100.00 บันทึกผิด
3322 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.เขาจ้าว 26.87 บันทึกถกู
3323 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.ปราณบุรี 93.65 บันทึกผิด
3324 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.ปากน  าปราณ 33.41 บันทึกถกู
3325 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.วังกพ์ง 21.53 บันทึกถกู
3326 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม 20.32 บันทึกถกู
3327 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลกม.5 29.02 บันทึกถกู
3328 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลคลองวาฬ 31.79 บันทึกถกู
3329 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 29.76 บันทึกถกู
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3330 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 559.86 บันทึกผิด
3331 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.เกาะหลัก 27.81 บันทึกถกู
3332 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.คลองวาฬ 24.95 บันทึกถกู
3333 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.บ่อนอก 0.00 ยังไม่บันทึก
3334 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.ห้วยทราย 22.59 บันทึกถกู
3335 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.อา่วน้อย 25.50 บันทึกถกู
3336 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด เทศบาลต าบลไร่เกา่ 31.48 บันทึกถกู
3337 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ไร่เกา่ 35.70 บันทึกถกู
3338 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ไร่ใหม่ 30.36 บันทึกถกู
3339 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ศาลาลัย 24.67 บันทึกถกู
3340 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ศิลาลอย 20.36 บันทึกถกู
3341 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.สามร้อยยอด 28.23 บันทึกถกู
3342 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน เทศบาลต าบลหนองพลับ 31.61 บันทึกถกู
3343 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน เทศบาลเมืองหวัหนิ 27.36 บันทึกถกู
3344 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.ทับใต้ 27.48 บันทึกถกู
3345 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.บึงนคร 99.73 บันทึกผิด
3346 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.หนองพลับ 22.63 บันทึกถกู
3347 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 28.91 บันทึกถกู
3348 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ 27.97 บันทึกถกู
3349 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลกบนิทร์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3350 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 163.60 บันทึกผิด
3351 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลสระบวั 268.51 บันทึกผิด
3352 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.กบินทร์ 23.71 บันทึกถกู
3353 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.เขาไม้แกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
3354 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.นนทรี 19.75 บันทึกถกู
3355 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.นาแขม 26.98 บันทึกถกู
3356 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.บ่อทอง 25.76 บันทึกถกู
3357 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.บ้านนา 24.32 บันทึกถกู
3358 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.เมืองเกา่ 20.05 บันทึกถกู
3359 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.ย่านรี 18.99 บันทึกถกู
3360 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.ลาดตะเคียน 27.08 บันทึกถกู
3361 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังดาล 238.96 บันทึกผิด
3362 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน 0.00 ยังไม่บันทึก
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3363 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าชา้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
3364 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.หนองกี ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
3365 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.หาดนางแกว้ 175.25 บันทึกผิด
3366 ปราจีนบุรี อ.นาดี เทศบาลต าบลนาดี 30.18 บันทึกถกู
3367 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.แกง่ดินสอ 0.00 ยังไม่บันทึก
3368 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.ทุ่งโพธ์ิ 27.75 บันทึกถกู
3369 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.นาดี 31.02 บันทึกถกู
3370 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.บุพราหมณ์ 397.22 บันทึกผิด
3371 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.สะพานหิน 167.64 บันทึกผิด
3372 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.ส าพนัตา 181.41 บันทึกผิด
3373 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง เทศบาลต าบลบ้านสร้าง 34.05 บันทึกถกู
3374 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางกระเบา 96.12 บันทึกผิด
3375 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางเตย 253.35 บันทึกผิด
3376 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางแตน 219.18 บันทึกผิด
3377 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางปลาร้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3378 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางพลวง 58.85 บันทึกผิด
3379 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
3380 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บ้านสร้าง 25.05 บันทึกถกู
3381 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม เทศบาลต าบลประจันตคาม 167.08 บันทึกผิด
3382 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 0.00 ยังไม่บันทึก
3383 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.เกาะลอย 343.78 บันทึกผิด
3384 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ค าโตนด 0.00 ยังไม่บันทึก
3385 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ดงบัง 183.23 บันทึกผิด
3386 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.บ้านหอย 230.44 บันทึกผิด
3387 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.บุฝ้าย 23.46 บันทึกถกู
3388 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ประจันตคาม 26.58 บันทึกถกู
3389 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.หนองแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
3390 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.หนองแสง 26.52 บันทึกถกู
3391 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี เทศบาลต าบลโคกมะกอก 339.79 บันทึกผิด
3392 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี เทศบาลต าบลบา้นนาปรือ 216.85 บันทึกผิด
3393 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจนีบุรี 19.37 บันทึกถกู
3394 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 16.61 บันทึกถกู
3395 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.โคกไม้ลาย 20.53 บันทึกถกู
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3396 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงขี เหล็ก 0.00 ยังไม่บันทึก
3397 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงพระราม 0.00 ยังไม่บันทึก
3398 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ท่างาม 263.52 บันทึกผิด
3399 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.เนินหอม 21.16 บันทึกถกู
3400 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.โนนห้อม 24.21 บันทึกถกู
3401 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บางเดชะ 0.00 ยังไม่บันทึก
3402 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บ้านพระ 228.96 บันทึกผิด
3403 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ไม้เค็ด 19.29 บันทึกถกู
3404 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.รอบเมือง 25.58 บันทึกถกู
3405 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.วัดโบสถ ์ 25.33 บันทึกถกู
3406 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ เทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ์ 34.77 บันทึกถกู
3407 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
3408 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
3409 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ดงกระทงยาม 48,202,842.38 บันทึกผิด
3410 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ท่าตูม 0.00 ยังไม่บันทึก
3411 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.บ้านทาม 0.00 ยังไม่บันทึก
3412 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ศรีมหาโพธิ 20.93 บันทึกถกู
3413 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 0.00 ยังไม่บันทึก
3414 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หัวหว้า 20.30 บันทึกถกู
3415 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ เทศบาลต าบลโคกปบี 24.32 บันทึกถกู
3416 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ อบต.โคกไทย 340.36 บันทึกผิด
3417 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ อบต.โคกปีบ 24.17 บันทึกถกู
3418 ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ อบต.ไผ่ชะเลือด 25.59 บันทึกถกู
3419 ปัตตานี อ.กะพอ้ อบต.กะรุบี 22.84 บันทึกถกู
3420 ปัตตานี อ.กะพอ้ อบต.ตะโละดือรามัน 23.95 บันทึกถกู
3421 ปัตตานี อ.กะพอ้ อบต.ปล่องหอย 22.74 บันทึกถกู
3422 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ เทศบาลต าบลโคกโพธ์ิ 32.06 บันทึกถกู
3423 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ เทศบาลต าบลนาประดู่ 34.15 บันทึกถกู
3424 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ เทศบาลต าบลมะกรูด 26.09 บันทึกถกู
3425 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ควนโนรี 20.99 บันทึกถกู
3426 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.โคกโพธ์ิ 17.58 บันทึกถกู
3427 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ชา้งไห้ตก 20.16 บันทึกถกู
3428 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ทรายขาว 25.81 บันทึกถกู
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3429 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ท่าเรือ 18.11 บันทึกถกู
3430 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ทุ่งพลา 26.91 บันทึกถกู
3431 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.นาเกตุ 100.00 บันทึกผิด
3432 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.นาประดู่ 26.24 บันทึกถกู
3433 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.บางโกระ 35.68 บันทึกถกู
3434 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ปากล่อ 19.72 บันทึกถกู
3435 ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ อบต.ป่าบอน 0.00 ยังไม่บันทึก
3436 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.ตะโละแมะนา 22.39 บันทึกถกู
3437 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.น  าด า 24.42 บันทึกถกู
3438 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.ปาก ู 11.57 บันทึกถกู
3439 ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อบต.พเิทน 25.76 บันทึกถกู
3440 ปัตตานี อ.ปะนาเระ เทศบาลต าบลปะนาเระ 18.89 บันทึกถกู
3441 ปัตตานี อ.ปะนาเระ เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 21.03 บันทึกถกู
3442 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ควน 153.67 บันทึกผิด
3443 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.คอกกระบือ 27.25 บันทึกถกู
3444 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ดอน 166.67 บันทึกผิด
3445 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ท่าขา้ม 27.64 บันทึกถกู
3446 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.ท่าน  า 21.84 บันทึกถกู
3447 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านกลาง 19.41 บันทึกถกู
3448 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านนอก 18.79 บันทึกถกู
3449 ปัตตานี อ.ปะนาเระ อบต.บ้านน  าบ่อ 22.06 บันทึกถกู
3450 ปัตตานี อ.มายอ เทศบาลต าบลมายอ 35.97 บันทึกถกู
3451 ปัตตานี อ.มายอ อบต.กระเสาะ 26.14 บันทึกถกู
3452 ปัตตานี อ.มายอ อบต.กระหวะ 22.94 บันทึกถกู
3453 ปัตตานี อ.มายอ อบต.เกาะจัน 23.09 บันทึกถกู
3454 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ตรัง 32.22 บันทึกถกู
3455 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ถนน 22.80 บันทึกถกู
3456 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ปะโด 19.26 บันทึกถกู
3457 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ลางา 27.63 บันทึกถกู
3458 ปัตตานี อ.มายอ อบต.ลุโบะยิไร 0.00 ยังไม่บันทึก
3459 ปัตตานี อ.มายอ อบต.สะก า 18.89 บันทึกถกู
3460 ปัตตานี อ.มายอ อบต.สาคอบน 21.95 บันทึกถกู
3461 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี เทศบาลต าบลรูสะมิแล 25.68 บันทึกถกู
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3462 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 15.60 บันทึกถกู
3463 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบจ.ปัตตานี 20.06 บันทึกถกู
3464 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.กะมิยอ 30.50 บันทึกถกู
3465 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.คลองมานิง 31.71 บันทึกถกู
3466 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ตะลุโบะ 28.37 บันทึกถกู
3467 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ตันหยงลุโละ 23.04 บันทึกถกู
3468 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บานา 31.87 บันทึกถกู
3469 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บาราโหม 26.28 บันทึกถกู
3470 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.บาราเฮาะ 25.90 บันทึกถกู
3471 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ปะกาฮะรัง 23.85 บันทึกถกู
3472 ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี อบต.ปูยุด 26.97 บันทึกถกู
3473 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.ป่าไร่ 25.71 บันทึกถกู
3474 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.ม่วงเตี ย 18.89 บันทึกถกู
3475 ปัตตานี อ.แม่ลาน อบต.แม่ลาน 25.15 บันทึกถกู
3476 ปัตตานี อ.ไม้แกน่ อบต.ดอนทราย 24.41 บันทึกถกู
3477 ปัตตานี อ.ไม้แกน่ อบต.ตะโละไกรทอง 21.58 บันทึกถกู
3478 ปัตตานี อ.ไม้แกน่ อบต.ไทรทอง 31.71 บันทึกถกู
3479 ปัตตานี อ.ยะรัง เทศบาลต าบลยะรัง 98.59 บันทึกผิด
3480 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.กระโด 27.32 บันทึกถกู
3481 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.กอล า 150.31 บันทึกผิด
3482 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เขาตูม 388.86 บันทึกผิด
3483 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.คลองใหม่ 26.37 บันทึกถกู
3484 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ประจัน 21.14 บันทึกถกู
3485 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ปิตูมุดี 29.80 บันทึกถกู
3486 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เมาะมาวี 136.94 บันทึกผิด
3487 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ยะรัง 22.36 บันทึกถกู
3488 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ระแว้ง 26.34 บันทึกถกู
3489 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.วัด 0.00 ยังไม่บันทึก
3490 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.สะดาวา 100.00 บันทึกผิด
3491 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.สะนอ 29.36 บันทึกถกู
3492 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลตอหลัง 23.19 บันทึกถกู
3493 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลตันหยง 26.60 บันทึกถกู
3494 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลบางปู 28.76 บันทึกถกู
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3495 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง เทศบาลต าบลยะหร่ิง 29.48 บันทึกถกู
3496 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.จะรัง 0.00 ยังไม่บันทึก
3497 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตะโละ 24.83 บันทึกถกู
3498 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตะโละกาโปร์ 24.97 บันทึกถกู
3499 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตันหยงดาลอ 31.27 บันทึกถกู
3500 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตาแกะ 25.18 บันทึกถกู
3501 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตาลีอายร์ 26.76 บันทึกถกู
3502 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.บาโลย 27.49 บันทึกถกู
3503 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ปิยามุมัง 32.04 บันทึกถกู
3504 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.มะนังยง 32.04 บันทึกถกู
3505 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ยามู 25.01 บันทึกถกู
3506 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ราตาปันยัง 19.37 บันทึกถกู
3507 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.สาบัน 30.68 บันทึกถกู
3508 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.หนองแรต 25.33 บันทึกถกู
3509 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.แหลมโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
3510 ปัตตานี อ.สายบุรี เทศบาลต าบลเตราะบอน 14.22 บันทึกถกู
3511 ปัตตานี อ.สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน 16.35 บันทึกถกู
3512 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.กะดุนง 20.19 บันทึกถกู
3513 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ตะบิ ง 16.73 บันทึกถกู
3514 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.บางเกา่ 229.95 บันทึกผิด
3515 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.บือเระ 26.05 บันทึกถกู
3516 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ปะเสยะวอ 18.91 บันทึกถกู
3517 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.แป้น 37.65 บันทึกถกู
3518 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.มะนังดาล า 28.67 บันทึกถกู
3519 ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.ละหาร 21.71 บันทึกถกู
3520 ปัตตานี อ.หนองจิก เทศบาลต าบลบ่อทอง 23.31 บันทึกถกู
3521 ปัตตานี อ.หนองจิก เทศบาลต าบลหนองจิก 33.11 บันทึกถกู
3522 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.เกาะเปาะ 0.00 ยังไม่บันทึก
3523 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.คอลอตันหยง 401.41 บันทึกผิด
3524 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ดอนรัก 25.34 บันทึกถกู
3525 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ดาโต๊ะ 29.17 บันทึกถกู
3526 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ตุยง 29.85 บันทึกถกู
3527 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ท่าก าช า 27.04 บันทึกถกู
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3528 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.บางเขา 23.07 บันทึกถกู
3529 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.บางตาวา 250.00 บันทึกผิด
3530 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ปุโละปุโย 29.16 บันทึกถกู
3531 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ยาบี 217.01 บันทึกผิด
3532 ปัตตานี อ.หนองจิก อบต.ลิปะสะโง 30.84 บันทึกถกู
3533 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าเรือ 0.00 ยังไม่บันทึก
3534 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าหลวง 153.05 บันทึกผิด
3535 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.จ าปา 211.30 บันทึกผิด
3536 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ท่าเจ้าสนุก 29.08 บันทึกถกู
3537 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ท่าหลวง 28.06 บันทึกถกู
3538 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.บ้านร่อม 25.03 บันทึกถกู
3539 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ปากท่า 29.50 บันทึกถกู
3540 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.โพธ์ิเอน 29.14 บันทึกถกู
3541 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.วังแดง 29.83 บันทึกถกู
3542 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ศาลาลอย 246.70 บันทึกผิด
3543 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.หนองขนาก 25.91 บันทึกถกู
3544 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง เทศบาลต าบลนครหลวง 32.70 บันทึกถกู
3545 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง เทศบาลต าบลอรัญญิก 30.04 บันทึกถกู
3546 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.คลองสะแก 247.48 บันทึกผิด
3547 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.บ่อโพง 32.25 บันทึกถกู
3548 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.บ้านชุง้ 26.38 บันทึกถกู
3549 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.ปากจั่น 30.88 บันทึกถกู
3550 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.แม่ลา 32.93 บันทึกถกู
3551 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.หนองปลิง 329.54 บันทึกผิด
3552 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย เทศบาลต าบลบางซ้าย 33.54 บันทึกถกู
3553 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.เทพมงคล 190.88 บันทึกผิด
3554 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.บางซ้าย 22.44 บันทึกถกู
3555 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.ปลายกลัด 21.09 บันทึกถกู
3556 พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย อบต.วังพฒันา 35.34 บันทึกถกู
3557 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร เทศบาลต าบลบางไทร 304.69 บันทึกผิด
3558 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร เทศบาลต าบลราชคราม 135,031,427.77 บันทึกผิด
3559 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.กระแชง 27.56 บันทึกถกู
3560 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.โคกชา้ง 29.80 บันทึกถกู
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3561 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บางย่ีโท 82.69 บันทึกผิด
3562 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บ้านกลึง 25.69 บันทึกถกู
3563 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.บ้านม้า 463.52 บันทึกผิด
3564 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.ไผ่พระ 283.65 บันทึกผิด
3565 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.โพแตง 232.19 บันทึกผิด
3566 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.ไม้ตรา 100.00 บันทึกผิด
3567 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.สนามชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
3568 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล เทศบาลต าบลบางบาล 23.66 บันทึกถกู
3569 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 31.21 บันทึกถกู
3570 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.กบเจา 30.38 บันทึกถกู
3571 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.น  าเต้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3572 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.บ้านคลัง 28.41 บันทึกถกู
3573 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.พระขาว 24.84 บันทึกถกู
3574 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน เทศบาลต าบลบางปะหัน 25.10 บันทึกถกู
3575 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.ตานิม 163.35 บันทึกผิด
3576 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.ทับน  า 224.84 บันทึกผิด
3577 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บางเด่ือ 31.06 บันทึกถกู
3578 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บางปะหัน 180.07 บันทึกผิด
3579 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บ้านขล้อ 24.65 บันทึกถกู
3580 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บ้านล่ี 105.08 บันทึกผิด
3581 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.พทุเลา 31.48 บันทึกถกู
3582 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.โพธ์ิสามต้น 28.05 บันทึกถกู
3583 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.เสาธง 29.19 บันทึกถกู
3584 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.หันสัง 0.00 ยังไม่บันทึก
3585 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลคลองจิก 31.59 บันทึกถกู
3586 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย 33.05 บันทึกถกู
3587 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ 315.55 บันทึกผิด
3588 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบางกระสั น 29.51 บันทึกถกู
3589 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบางปะอิน 0.00 ยังไม่บันทึก
3590 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบา้นกรด 328.16 บันทึกผิด
3591 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลบ้านสร้าง 22.61 บันทึกถกู
3592 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลปราสาททอง 38.99 บันทึกถกู
3593 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ เทศบาลต าบลพระอินทราชา 201.01 บันทึกผิด
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3594 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.เกาะเกดิ 32.14 บันทึกถกู
3595 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.ตล่ิงชนั 0.00 ยังไม่บันทึก
3596 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บางประแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
3597 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านแป้ง 29.93 บันทึกถกู
3598 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านพลับ 250.26 บันทึกผิด
3599 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านโพ 0.00 ยังไม่บันทึก
3600 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.บ้านหว้า 317.97 บันทึกผิด
3601 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.วัดยม 0.00 ยังไม่บันทึก
3602 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอนิ อบต.สามเรือน 164,344,408.72 บันทึกผิด
3603 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก เทศบาลต าบลบ้านแพรก 28.06 บันทึกถกู
3604 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก อบต.คลองน้อย 22.37 บันทึกถกู
3605 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก อบต.ส าพะเนียง 24.17 บันทึกถกู
3606 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ เทศบาลต าบลลาดชะโด 27.38 บันทึกถกู
3607 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ เทศบาลเมืองผักไห่ 27.22 บันทึกถกู
3608 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.กฎีุ 252.12 บันทึกผิด
3609 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ดอนลาน 27.04 บันทึกถกู
3610 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ท่าดินแดง 282.17 บันทึกผิด
3611 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.นาคู 38.22 บันทึกถกู
3612 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.บ้านแค 246.62 บันทึกผิด
3613 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ลาดชดิ 32.59 บันทึกถกู
3614 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ลาดน  าเค็ม 33.36 บันทึกถกู
3615 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.หน้าโคก 260.30 บันทึกผิด
3616 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 24.95 บันทึกถกู
3617 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา 32.81 บันทึกถกู
3618 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา 0.00 ยังไม่บันทึก
3619 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.เกาะเรียน 21.48 บันทึกถกู
3620 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองตะเคียน 195.81 บันทึกผิด
3621 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองสระบัว 23.57 บันทึกถกู
3622 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านเกาะ 29.65 บันทึกถกู
3623 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านป้อม 25.00 บันทึกถกู
3624 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านใหม่ 32.97 บันทึกถกู
3625 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ปากกราน 27.28 บันทึกถกู
3626 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ภูเขาทอง 27.04 บันทึกถกู
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3627 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ลุมพลี 255.00 บันทึกผิด
3628 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.วัดตูม 32.34 บันทึกถกู
3629 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.สวนพริก 0.00 ยังไม่บันทึก
3630 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ส าเภาล่ม 0.00 ยังไม่บันทึก
3631 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.หันตรา 0.00 ยังไม่บันทึก
3632 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี เทศบาลต าบลภาช ี 33.12 บันทึกถกู
3633 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.กระจิว 27.72 บันทึกถกู
3634 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.โคกม่วง 310.98 บันทึกผิด
3635 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.ดอนหญ้านาง 31.86 บันทึกถกู
3636 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.ไผ่ล้อม 24.74 บันทึกถกู
3637 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.พระแกว้ 26.33 บันทึกถกู
3638 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.ระโสม 31.37 บันทึกถกู
3639 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาช ี อบต.หนองน  าใส 33.04 บันทึกถกู
3640 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช เทศบาลต าบลมหาราช 39.45 บันทึกถกู
3641 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช เทศบาลต าบลโรงช้าง 33.51 บันทึกถกู
3642 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.ท่าตอ 348.81 บันทึกผิด
3643 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บางนา 383.88 บันทึกผิด
3644 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านขวาง 28.89 บันทึกถกู
3645 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านนา 18.69 บันทึกถกู
3646 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านใหม่ 26.16 บันทึกถกู
3647 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง เทศบาลต าบลลาดบวัหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3648 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง เทศบาลต าบลสามเมือง 30.42 บันทึกถกู
3649 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.คลองพระยาบนัลือ 95.77 บันทึกผิด
3650 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.คู้สลอด 341.57 บันทึกผิด
3651 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.พระยาบันลือ 24.69 บันทึกถกู
3652 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.ลาดบัวหลวง 35.91 บันทึกถกู
3653 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.สิงหนาท 20.27 บันทึกถกู
3654 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.หลักชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
3655 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย เทศบาลเมืองล าตาเสา 30.94 บันทึกถกู
3656 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.ขา้วงาม 32.99 บันทึกถกู
3657 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.ชะแมบ 435.75 บันทึกผิด
3658 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.บ่อตาโล่ 30.10 บันทึกถกู
3659 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.พยอม 32.64 บันทึกถกู
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3660 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.ล าไทร 281.43 บันทึกผิด
3661 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.วังจุฬา 26.09 บันทึกถกู
3662 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.วังน้อย 224.25 บันทึกผิด
3663 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.สนับทึบ 32.71 บันทึกถกู
3664 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.หันตะเภา 297.02 บันทึกผิด
3665 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลเจา้เจด็ 0.00 ยังไม่บันทึก
3666 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลบางนมโค 13.69 บันทึกถกู
3667 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลสามกอ 35.50 บันทึกถกู
3668 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลต าบลหวัเวียง 32.64 บันทึกถกู
3669 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา เทศบาลเมืองเสนา 27.33 บันทึกถกู
3670 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ชายนา 21.71 บันทึกถกู
3671 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ดอนทอง 24.32 บันทึกถกู
3672 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.บ้านแพน 419.22 บันทึกผิด
3673 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.บ้านโพธ์ิ 197.42 บันทึกผิด
3674 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.บ้านหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3675 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.มารวิชยั 28.46 บันทึกถกู
3676 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.รางจรเข ้ 16.67 บันทึกถกู
3677 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ลาดงา 36.89 บันทึกถกู
3678 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.สามตุ่ม 22.52 บันทึกถกู
3679 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย เทศบาลต าบลอทุัย 31.09 บันทึกถกู
3680 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.ขา้วเม่า 254.89 บันทึกผิด
3681 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.คานหาม 264.65 บันทึกผิด
3682 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.ธนู 331.83 บันทึกผิด
3683 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.บ้านชา้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
3684 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.บ้านหีบ 20.15 บันทึกถกู
3685 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.โพสาวหาญ 26.32 บันทึกถกู
3686 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.สามบัณฑิต 278.33 บันทึกผิด
3687 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.เสนา 30.98 บันทึกถกู
3688 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.หนองน  าส้ม 223.63 บันทึกผิด
3689 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.หนองไม้ซุง 27.94 บันทึกถกู
3690 พระนครศรีอยุธยา อ.อทุัย อบต.อทุัย 0.00 ยังไม่บันทึก
3691 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลจุน 25.44 บันทึกถกู
3692 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลทุง่รวงทอง 15.94 บันทึกถกู
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3693 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลเวียงลอ 20.90 บันทึกถกู
3694 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลหงส์หนิ 27.00 บันทึกถกู
3695 พะเยา อ.จุน เทศบาลต าบลหว้ยข้าวก่ า 28.15 บันทึกถกู
3696 พะเยา อ.จุน อบต.พระธาตุขิงแกง 23.24 บันทึกถกู
3697 พะเยา อ.จุน อบต.ห้วยยางขาม 27.75 บันทึกถกู
3698 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลเชียงค า 31.05 บันทึกถกู
3699 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลฝายกวาง 24.10 บันทึกถกู
3700 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลเวียง 30.32 บันทึกถกู
3701 พะเยา อ.เชยีงค า เทศบาลต าบลหย่วน 33.36 บันทึกถกู
3702 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.เจดีย์ค า 22.45 บันทึกถกู
3703 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.เชยีงบาน 32.78 บันทึกถกู
3704 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.ทุ่งผาสุข 26.90 บันทึกถกู
3705 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.น  าแวน 23.37 บันทึกถกู
3706 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.แม่ลาว 23.58 บันทึกถกู
3707 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.ร่มเย็น 17.80 บันทึกถกู
3708 พะเยา อ.เชยีงค า อบต.อา่งทอง 21.45 บันทึกถกู
3709 พะเยา อ.เชยีงม่วน เทศบาลต าบลเชียงม่วน 24.21 บันทึกถกู
3710 พะเยา อ.เชยีงม่วน อบต.บ้านมาง 22.67 บันทึกถกู
3711 พะเยา อ.เชยีงม่วน อบต.สระ 21.03 บันทึกถกู
3712 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลบา้นถ  า 23.12 บันทึกถกู
3713 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลหนองหล่ม 20.06 บันทึกถกู
3714 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลหว้ยลาน 25.86 บันทึกถกู
3715 พะเยา อ.ดอกค าใต้ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ 23.60 บันทึกถกู
3716 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.คือเวียง 25.01 บันทึกถกู
3717 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ดงสุวรรณ 19.21 บันทึกถกู
3718 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ดอกค าใต้ 24.10 บันทึกถกู
3719 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ดอนศรีชมุ 29.62 บันทึกถกู
3720 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.บ้านปิน 23.65 บันทึกถกู
3721 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.ป่าซาง 21.77 บันทึกถกู
3722 พะเยา อ.ดอกค าใต้ อบต.สันโค้ง 20.33 บันทึกถกู
3723 พะเยา อ.ปง เทศบาลต าบลงิม 21.68 บันทึกถกู
3724 พะเยา อ.ปง เทศบาลต าบลปง 32.64 บันทึกถกู
3725 พะเยา อ.ปง เทศบาลต าบลแม่ยม 26.74 บันทึกถกู
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3726 พะเยา อ.ปง อบต.ขนุควร 22.45 บันทึกถกู
3727 พะเยา อ.ปง อบต.ควร 22.88 บันทึกถกู
3728 พะเยา อ.ปง อบต.งิม 19.30 บันทึกถกู
3729 พะเยา อ.ปง อบต.นาปรัง 26.76 บันทึกถกู
3730 พะเยา อ.ปง อบต.ผาชา้งน้อย 27.06 บันทึกถกู
3731 พะเยา อ.ปง อบต.ออย 23.59 บันทึกถกู
3732 พะเยา อ.ภูกามยาว เทศบาลต าบลดงเจน 27.27 บันทึกถกู
3733 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.ดงเจน 31.17 บันทึกถกู
3734 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.แม่องิ 18.09 บันทึกถกู
3735 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.ห้วยแกว้ 20.92 บันทึกถกู
3736 พะเยา อ.ภูซาง เทศบาลต าบลสบบง 29.81 บันทึกถกู
3737 พะเยา อ.ภูซาง อบต.เชยีงแรง 20.07 บันทึกถกู
3738 พะเยา อ.ภูซาง อบต.ทุ่งกล้วย 19.90 บันทึกถกู
3739 พะเยา อ.ภูซาง อบต.ป่าสัก 25.22 บันทึกถกู
3740 พะเยา อ.ภูซาง อบต.ภูซาง 22.34 บันทึกถกู
3741 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลทา่จ าป ี 27.62 บันทึกถกู
3742 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลท่าวังทอง 29.62 บันทึกถกู
3743 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๋อม 24.03 บันทึกถกู
3744 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๊ า 31.72 บันทึกถกู
3745 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นสาง 25.72 บันทึกถกู
3746 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 26.17 บันทึกถกู
3747 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา 29.47 บันทึกถกู
3748 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่ปืม 29.49 บันทึกถกู
3749 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลต าบลสันปา่ม่วง 30.20 บันทึกถกู
3750 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 19.91 บันทึกถกู
3751 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบจ.พะเยา 18.73 บันทึกถกู
3752 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.จ าป่าหวาย 23.38 บันทึกถกู
3753 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.บ้านตุ่น 21.66 บันทึกถกู
3754 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.แม่นาเรือ 18.01 บันทึกถกู
3755 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.แม่ใส 23.05 บันทึกถกู
3756 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 26.12 บันทึกถกู
3757 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 24.61 บันทึกถกู
3758 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลป่าแฝก 23.06 บันทึกถกู
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3759 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลแม่ใจ 30.40 บันทึกถกู
3760 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลรวมใจพฒันา 33.67 บันทึกถกู
3761 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลต าบลศรีถ้อย 28.26 บันทึกถกู
3762 พะเยา อ.แม่ใจ อบต.แม่สุก 19.10 บันทึกถกู
3763 พงังา อ.กะปง เทศบาลต าบลท่านา 163.25 บันทึกผิด
3764 พงังา อ.กะปง อบต.ท่านา 197.18 บันทึกผิด
3765 พงังา อ.กะปง อบต.รมณีย์ 23.45 บันทึกถกู
3766 พงังา อ.กะปง อบต.เหมาะ 200.41 บันทึกผิด
3767 พงังา อ.กะปง อบต.เหล 26.59 บันทึกถกู
3768 พงังา อ.เกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาว 32.17 บันทึกถกู
3769 พงังา อ.เกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ 296.85 บันทึกผิด
3770 พงังา อ.เกาะยาว เทศบาลต าบลพรุใน 319.64 บันทึกผิด
3771 พงังา อ.เกาะยาว อบต.เกาะยาวน้อย 243.93 บันทึกผิด
3772 พงังา อ.คุระบุรี เทศบาลต าบลคุระบรีุ 31.90 บันทึกถกู
3773 พงังา อ.คุระบุรี อบต.เกาะพระทอง 245.73 บันทึกผิด
3774 พงังา อ.คุระบุรี อบต.คุระ 183.72 บันทึกผิด
3775 พงังา อ.คุระบุรี อบต.บางวัน 19.78 บันทึกถกู
3776 พงังา อ.คุระบุรี อบต.แม่นางขาว 195.05 บันทึกผิด
3777 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง เทศบาลต าบลกระโสม 103.20 บันทึกผิด
3778 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง เทศบาลต าบลโคกกลอย 284.55 บันทึกผิด
3779 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.กระโสม 220.09 บันทึกผิด
3780 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.กะไหล 0.00 ยังไม่บันทึก
3781 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.คลองเคียน 178.11 บันทึกผิด
3782 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.โคกกลอย 235.35 บันทึกผิด
3783 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.ถ  า 25.27 บันทึกถกู
3784 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.ท่าอยู่ 37.26 บันทึกถกู
3785 พงังา อ.ตะกัว่ทุ่ง อบต.หล่อยูง 201.67 บันทึกผิด
3786 พงังา อ.ตะกัว่ป่า เทศบาลต าบลคึกคัก 0.00 ยังไม่บันทึก
3787 พงังา อ.ตะกัว่ป่า เทศบาลต าบลบางนายสี 164.08 บันทึกผิด
3788 พงังา อ.ตะกัว่ป่า เทศบาลเมืองตะกั่วปา่ 22.75 บันทึกถกู
3789 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.เกาะคอเขา 289.02 บันทึกผิด
3790 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.โคกเคียน 331.09 บันทึกผิด
3791 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.บางไทร 28.73 บันทึกถกู
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3792 พงังา อ.ตะกัว่ป่า อบต.บางม่วง 355.17 บันทึกผิด
3793 พงังา อ.ทับปุด เทศบาลต าบลทับปุด 167.33 บันทึกผิด
3794 พงังา อ.ทับปุด อบต.โคกเจริญ 28.40 บันทึกถกู
3795 พงังา อ.ทับปุด อบต.ทับปุด 193.04 บันทึกผิด
3796 พงังา อ.ทับปุด อบต.บ่อแสน 169.42 บันทึกผิด
3797 พงังา อ.ทับปุด อบต.บางเหรียง 0.00 ยังไม่บันทึก
3798 พงังา อ.ทับปุด อบต.มะรุ่ย 168.11 บันทึกผิด
3799 พงังา อ.ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลทา้ยเหมือง 172,468,022.30 บันทึกผิด
3800 พงังา อ.ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลล าแก่น 152,272,159.80 บันทึกผิด
3801 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.ท้ายเหมือง 286.32 บันทึกผิด
3802 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.ทุ่งมะพร้าว 219.63 บันทึกผิด
3803 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.นาเตย 340.38 บันทึกผิด
3804 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.บางทอง 345.57 บันทึกผิด
3805 พงังา อ.ท้ายเหมือง อบต.ล าภี 175.25 บันทึกผิด
3806 พงังา อ.เมืองพงังา เทศบาลต าบลบางเตย 26.31 บันทึกถกู
3807 พงังา อ.เมืองพงังา เทศบาลเมืองพงังา 199.21 บันทึกผิด
3808 พงังา อ.เมืองพงังา อบจ.พงังา 0.00 ยังไม่บันทึก
3809 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.เกาะปันหยี 249.22 บันทึกผิด
3810 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ตากแดด 180.25 บันทึกผิด
3811 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ถ  าน  าผุด 191.52 บันทึกผิด
3812 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ทุ่งคาโงก 0.00 ยังไม่บันทึก
3813 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.นบปริง 401.32 บันทึกผิด
3814 พงังา อ.เมืองพงังา อบต.ป่ากอ 207.26 บันทึกผิด
3815 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลกงหรา 24.69 บันทึกถกู
3816 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลคลองทรายขาว 33.04 บันทึกถกู
3817 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลชะรัด 28.60 บันทึกถกู
3818 พทัลุง อ.กงหรา เทศบาลต าบลสมหวัง 29.59 บันทึกถกู
3819 พทัลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม 21.13 บันทึกถกู
3820 พทัลุง อ.เขาชยัสน เทศบาลต าบลเขาชัยสน 23.08 บันทึกถกู
3821 พทัลุง อ.เขาชยัสน เทศบาลต าบลโคกม่วง 30.79 บันทึกถกู
3822 พทัลุง อ.เขาชยัสน เทศบาลต าบลจองถนน 18.69 บันทึกถกู
3823 พทัลุง อ.เขาชยัสน อบต.เขาชยัสน 23.94 บันทึกถกู
3824 พทัลุง อ.เขาชยัสน อบต.ควนขนุน 27.26 บันทึกถกู
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3825 พทัลุง อ.เขาชยัสน อบต.หานโพธ์ิ 26.98 บันทึกถกู
3826 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลควนขนุน 35,972,597.55 บันทึกผิด
3827 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลดอนทราย 24.34 บันทึกถกู
3828 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลโตนดด้วน 23.88 บันทึกถกู
3829 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลทะเลน้อย 16.95 บันทึกถกู
3830 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลนาขยาด 20.64 บันทึกถกู
3831 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลบา้นสวน 31.28 บันทึกถกู
3832 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลพนางตุง 21.60 บันทึกถกู
3833 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลแพรกหา 24.37 บันทึกถกู
3834 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ 32.39 บันทึกถกู
3835 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลหนองพอ้ 26.82 บันทึกถกู
3836 พทัลุง อ.ควนขนุน เทศบาลต าบลแหลมโตนด 21.03 บันทึกถกู
3837 พทัลุง อ.ควนขนุน อบต.ชะมวง 21.69 บันทึกถกู
3838 พทัลุง อ.ควนขนุน อบต.ปันแต 23.59 บันทึกถกู
3839 พทัลุง อ.ควนขนุน อบต.พนมวังก ์ 25.53 บันทึกถกู
3840 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลเขาหัวช้าง 27.65 บันทึกถกู
3841 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 23.38 บันทึกถกู
3842 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลควนเสาธง 30.28 บันทึกถกู
3843 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลตะโหมด 31.60 บันทึกถกู
3844 พทัลุง อ.ตะโหมด เทศบาลต าบลแม่ขรี 31.32 บันทึกถกู
3845 พทัลุง อ.บางแกว้ เทศบาลต าบลท่ามะเด่ือ 26.63 บันทึกถกู
3846 พทัลุง อ.บางแกว้ เทศบาลต าบลบางแกว้ 31.25 บันทึกถกู
3847 พทัลุง อ.บางแกว้ อบต.โคกสัก 23.84 บันทึกถกู
3848 พทัลุง อ.บางแกว้ อบต.นาปะขอ 20.83 บันทึกถกู
3849 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลเกาะนางค า 24.38 บันทึกถกู
3850 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนทราย 27.84 บันทึกถกู
3851 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนประดู่ 23.27 บันทึกถกู
3852 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลปากพะยูน 31.45 บันทึกถกู
3853 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลหารเทา 16.64 บันทึกถกู
3854 พทัลุง อ.ปากพะยูน เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน 26.18 บันทึกถกู
3855 พทัลุง อ.ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก 30.90 บันทึกถกู
3856 พทัลุง อ.ปากพะยูน อบต.ฝาละมี 14.48 บันทึกถกู
3857 พทัลุง อ.ป่าบอน เทศบาลต าบลปา่บอน 30.51 บันทึกถกู
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3858 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.โคกทราย 24.63 บันทึกถกู
3859 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.ทุ่งนารี 30.25 บันทึกถกู
3860 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.ป่าบอน 28.68 บันทึกถกู
3861 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.วังใหม่ 26.13 บันทึกถกู
3862 พทัลุง อ.ป่าบอน อบต.หนองธง 26.98 บันทึกถกู
3863 พทัลุง อ.ป่าพะยอม เทศบาลต าบลบา้นพร้าว 29.43 บันทึกถกู
3864 พทัลุง อ.ป่าพะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย 29.73 บันทึกถกู
3865 พทัลุง อ.ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า 41.71 บันทึกผิด
3866 พทัลุง อ.ป่าพะยอม อบต.ป่าพะยอม 23.38 บันทึกถกู
3867 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลเขาเจียก 29.24 บันทึกถกู
3868 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลโคกชะงาย 23.51 บันทึกถกู
3869 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลท่าแค 22.36 บันทึกถกู
3870 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลท่ามิหร า 29.46 บันทึกถกู
3871 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลนาท่อม 28.33 บันทึกถกู
3872 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลนาโหนด 23.61 บันทึกถกู
3873 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลปรางหมู่ 25.39 บันทึกถกู
3874 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลพญาขัน 29.73 บันทึกถกู
3875 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลร่มเมือง 26.90 บันทึกถกู
3876 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง เทศบาลเมืองพทัลุง 23.30 บันทึกถกู
3877 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบจ.พทัลุง 20.93 บันทึกถกู
3878 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ควนมะพร้าว 23.06 บันทึกถกู
3879 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ชยับุรี 18.39 บันทึกถกู
3880 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ต านาน 33.01 บันทึกถกู
3881 พทัลุง อ.เมืองพทัลุง อบต.ล าป า 25.29 บันทึกถกู
3882 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลชุมพล 26.16 บันทึกถกู
3883 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลบ้านนา 33.68 บันทึกถกู
3884 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลล าสินธ์ุ 31.89 บันทึกถกู
3885 พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลอา่งทอง 158.34 บันทึกผิด
3886 พทัลุง อ.ศรีบรรพต อบต.เขาปู่ 31.51 บันทึกถกู
3887 พทัลุง อ.ศรีบรรพต อบต.เขาย่า 19.98 บันทึกถกู
3888 พทัลุง อ.ศรีบรรพต อบต.ตะแพน 24.15 บันทึกถกู
3889 พจิิตร อ.ดงเจริญ เทศบาลต าบลวังบงค์ 27.33 บันทึกถกู
3890 พจิิตร อ.ดงเจริญ เทศบาลต าบลส านักขุนเณร 0.00 ยังไม่บันทึก
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3891 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.วังงิ ว 28.24 บันทึกถกู
3892 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.วังงิ วใต้ 26.37 บันทึกถกู
3893 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.ห้วยพกุ 24.29 บันทึกถกู
3894 พจิิตร อ.ดงเจริญ อบต.ห้วยร่วม 23.57 บันทึกถกู
3895 พจิิตร อ.ตะพานหิน เทศบาลต าบลหนองพยอม 28.22 บันทึกถกู
3896 พจิิตร อ.ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหนิ 27.40 บันทึกถกู
3897 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.คลองคูณ 43,433,029.91 บันทึกผิด
3898 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.งิ วราย 157.79 บันทึกผิด
3899 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ 0.00 ยังไม่บันทึก
3900 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ทับหมัน 21.88 บันทึกถกู
3901 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ทุ่งโพธ์ิ 26.89 บันทึกถกู
3902 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ไผ่หลวง 29.77 บันทึกถกู
3903 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังส าโรง 21.25 บันทึกถกู
3904 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังหลุม 21.82 บันทึกถกู
3905 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.วังหว้า 0.00 ยังไม่บันทึก
3906 พจิิตร อ.ตะพานหิน อบต.ห้วยเกตุ 1.94 ยังไม่บันทึก
3907 พจิิตร อ.ทับคล้อ เทศบาลต าบลเขาทราย 30.56 บันทึกถกู
3908 พจิิตร อ.ทับคล้อ เทศบาลต าบลทบัคล้อ 30.53 บันทึกถกู
3909 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.เขาเจ็ดลูก 22.36 บันทึกถกู
3910 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.เขาทราย 18.80 บันทึกถกู
3911 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.ทับคล้อ 397.45 บันทึกผิด
3912 พจิิตร อ.ทับคล้อ อบต.ท้ายทุ่ง 0.11 ยังไม่บันทึก
3913 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลเนินมะกอก 16.13 บันทึกถกู
3914 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลบางไผ่ 27.69 บันทึกถกู
3915 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลวังตะก ู 29.93 บันทึกถกู
3916 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลต าบลหอไกร 26.50 บันทึกถกู
3917 พจิิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก 22.84 บันทึกถกู
3918 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.บางไผ่ 22.26 บันทึกถกู
3919 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.ภูมิ 207.15 บันทึกผิด
3920 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.ล าประดา 32.05 บันทึกถกู
3921 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.วังกรด 0.00 ยังไม่บันทึก
3922 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.วังตะก ู 209.39 บันทึกผิด
3923 พจิิตร อ.บางมูลนาก อบต.วังส าโรง 19.76 บันทึกถกู
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3924 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.บางลาย 19.62 บันทึกถกู
3925 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.บึงนาราง 332.72 บันทึกผิด
3926 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.โพธ์ิไทรงาม 26.24 บันทึกถกู
3927 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.ห้วยแกว้ 24.30 บันทึกถกู
3928 พจิิตร อ.บึงนาราง อบต.แหลมรัง 20.94 บันทึกถกู
3929 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลท่าเสา 32.59 บันทึกถกู
3930 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลทุ่งน้อย 23.70 บันทึกถกู
3931 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลบางคลาน 23.02 บันทึกถกู
3932 พจิิตร อ.โพทะเล เทศบาลต าบลโพทะเล 30.13 บันทึกถกู
3933 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ทะนง 24.04 บันทึกถกู
3934 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าขมิ น 221.47 บันทึกผิด
3935 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่านัง่ 174.68 บันทึกผิด
3936 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าบัว 20.95 บันทึกถกู
3937 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท้ายน  า 23.25 บันทึกถกู
3938 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าเสา 21.45 บันทึกถกู
3939 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.บ้านน้อย 30.71 บันทึกถกู
3940 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.โพทะเล 447.45 บันทึกผิด
3941 พจิิตร อ.โพทะเล อบต.วัดขวาง 20.54 บันทึกถกู
3942 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง เทศบาลต าบลไผ่รอบ 21.24 บันทึกถกู
3943 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง เทศบาลต าบลโพธ์ิประทับช้าง 20.45 บันทึกถกู
3944 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.ดงเสือเหลือง 24.79 บันทึกถกู
3945 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.ทุ่งใหญ่ 19.04 บันทึกถกู
3946 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.เนินสว่าง 23.62 บันทึกถกู
3947 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.ไผ่ท่าโพ 27.44 บันทึกถกู
3948 พจิิตร อ.โพธ์ิประทับชา้ง อบต.โพธ์ิประทับช้าง 23.92 บันทึกถกู
3949 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลดงป่าค า 29.24 บันทึกถกู
3950 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลท่าฬ่อ 30.01 บันทึกถกู
3951 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลวังกรด 0.00 ยังไม่บันทึก
3952 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลต าบลหัวดง 81,512,255.92 บันทึกผิด
3953 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร เทศบาลเมืองพจิิตร 23.55 บันทึกถกู
3954 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบจ.พจิิตร 18.74 บันทึกถกู
3955 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.คลองคะเชนทร์ 26.81 บันทึกถกู
3956 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ฆะมัง 19.75 บันทึกถกู
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3957 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ดงกลาง 21.89 บันทึกถกู
3958 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ท่าหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
3959 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ท่าฬ่อ 26.24 บันทึกถกู
3960 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.บ้านบุ่ง 30.16 บันทึกถกู
3961 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ปากทาง 29.81 บันทึกถกู
3962 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ป่ามะคาบ 23.58 บันทึกถกู
3963 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ไผ่ขวาง 26.21 บันทึกถกู
3964 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.เมืองเกา่ 23.19 บันทึกถกู
3965 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ย่านยาว 16.69 บันทึกถกู
3966 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.โรงชา้ง 21.72 บันทึกถกู
3967 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.สายค าโห้ 30.10 บันทึกถกู
3968 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.หัวดง 18.53 บันทึกถกู
3969 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.บ้านนา 0.00 ยังไม่บันทึก
3970 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.บึงบัว 20.12 บันทึกถกู
3971 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.วังโมกข ์ 19.33 บันทึกถกู
3972 พจิิตร อ.วชริบารมี อบต.หนองหลุม 23.82 บันทึกถกู
3973 พจิิตร อ.วังทรายพนู เทศบาลต าบลวังทรายพูน 28.54 บันทึกถกู
3974 พจิิตร อ.วังทรายพนู เทศบาลต าบลหนองปล้อง 27.79 บันทึกถกู
3975 พจิิตร อ.วังทรายพนู อบต.วังทรายพนู 22.11 บันทึกถกู
3976 พจิิตร อ.วังทรายพนู อบต.หนองปลาไหล 24.13 บันทึกถกู
3977 พจิิตร อ.วังทรายพนู อบต.หนองพระ 21.50 บันทึกถกู
3978 พจิิตร อ.สากเหล็ก เทศบาลต าบลสากเหล็ก 23.15 บันทึกถกู
3979 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.คลองทราย 0.00 ยังไม่บันทึก
3980 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.ท่าเย่ียม 22.36 บันทึกถกู
3981 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.วังทับไทร 314.38 บันทึกผิด
3982 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.สากเหล็ก 193.77 บันทึกผิด
3983 พจิิตร อ.สากเหล็ก อบต.หนองหญ้าไทร 28.58 บันทึกถกู
3984 พจิิตร อ.สามง่าม เทศบาลต าบลก าแพงดิน 33.36 บันทึกถกู
3985 พจิิตร อ.สามง่าม เทศบาลต าบลเนินปอ 22.85 บันทึกถกู
3986 พจิิตร อ.สามง่าม เทศบาลต าบลสามง่าม 27.48 บันทึกถกู
3987 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.ก าแพงดิน 21.18 บันทึกถกู
3988 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.รังนก 20.73 บันทึกถกู
3989 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.สามง่าม 0.00 ยังไม่บันทึก
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3990 พจิิตร อ.สามง่าม อบต.หนองโสน 0.00 ยังไม่บันทึก
3991 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ เทศบาลต าบลปา่แดง 38.93 บันทึกถกู
3992 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ 26.97 บันทึกถกู
3993 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.ท่าสะแก 23.16 บันทึกถกู
3994 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.บ่อภาค 16.62 บันทึกถกู
3995 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.บ้านดง 25.32 บันทึกถกู
3996 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.ป่าแดง 25.98 บันทึกถกู
3997 พษิณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.สวนเมีย่ง 24.21 บันทึกถกู
3998 พษิณุโลก อ.นครไทย เทศบาลต าบลนครไทย 26.65 บันทึกถกู
3999 พษิณุโลก อ.นครไทย เทศบาลต าบลบา้นแยง 22.98 บันทึกถกู
4000 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.นครชมุ 27.98 บันทึกถกู
4001 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.นาบัว 22.00 บันทึกถกู
4002 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.น  ากุม่ 24.84 บันทึกถกู
4003 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.เนินเพิ่ม 19.93 บันทึกถกู
4004 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.บ่อโพธ์ิ 23.26 บันทึกถกู
4005 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.บ้านพร้าว 24.42 บันทึกถกู
4006 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.ยางโกลน 20.94 บันทึกถกู
4007 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.หนองกะท้าว 19.15 บันทึกถกู
4008 พษิณุโลก อ.นครไทย อบต.ห้วยเฮี ย 18.47 บันทึกถกู
4009 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง เทศบาลต าบลไทรย้อย 31.10 บันทึกถกู
4010 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง เทศบาลต าบลเนินมะปราง 31.48 บันทึกถกู
4011 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง เทศบาลต าบลบา้นมุง 32.73 บันทึกถกู
4012 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.ชมพ ู 17.92 บันทึกถกู
4013 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.เนินมะปราง 23.31 บันทึกถกู
4014 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.บ้านน้อยซุ้มขี เหล็ก 23.09 บันทึกถกู
4015 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.วังโพรง 26.19 บันทึกถกู
4016 พษิณุโลก อ.เนินมะปราง อบต.วังยาง 20.22 บันทึกถกู
4017 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลเนินกุ่ม 25.01 บันทึกถกู
4018 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม 35.74 บันทึกถกู
4019 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลสนามคลี 29.20 บันทึกถกู
4020 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลหว้ยแกว้ 24.61 บันทึกถกู
4021 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.โคกสลุด 23.37 บันทึกถกู
4022 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.ท่าตาล 17.77 บันทึกถกู
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4023 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.นครป่าหมาก 20.39 บันทึกถกู
4024 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.บ้านไร่ 24.01 บันทึกถกู
4025 พษิณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.ไผ่ล้อม 24.44 บันทึกถกู
4026 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลบางระก า 31.34 บันทึกถกู
4027 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ 25.69 บันทึกถกู
4028 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลบึงระมาณ 31.61 บันทึกถกู
4029 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลปลักแรด 34.88 บันทึกถกู
4030 พษิณุโลก อ.บางระก า เทศบาลต าบลพนัเสา 31.08 บันทึกถกู
4031 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.คุยม่วง 29.46 บันทึกถกู
4032 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.ชุมแสงสงคราม 32.52 บันทึกถกู
4033 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.ท่านางงาม 0.00 ยังไม่บันทึก
4034 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.นิคมพฒันา 29.89 บันทึกถกู
4035 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.บ่อทอง 25.17 บันทึกถกู
4036 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.บึงกอก 91.71 บันทึกผิด
4037 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.วังอทิก 21.63 บันทึกถกู
4038 พษิณุโลก อ.บางระก า อบต.หนองกลุา 22.83 บันทึกถกู
4039 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม เทศบาลต าบลพรหมพริาม 21.49 บันทึกถกู
4040 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม เทศบาลต าบลวงฆอ้ง 25.76 บันทึกถกู
4041 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ดงประค า 24.80 บันทึกถกู
4042 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ตลุกเทียม 20.13 บันทึกถกู
4043 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ทับยายเชยีง 23.84 บันทึกถกู
4044 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ท่าชา้ง 21.70 บันทึกถกู
4045 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.พรหมพริาม 29.98 บันทึกถกู
4046 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.มะต้อง 18.37 บันทึกถกู
4047 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.มะตูม 23.07 บันทึกถกู
4048 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.วงฆอ้ง 22.28 บันทึกถกู
4049 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.วังวน 29.58 บันทึกถกู
4050 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ศรีภิรมย์ 29.83 บันทึกถกู
4051 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.หนองแขม 25.32 บันทึกถกู
4052 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.หอกลอง 26.79 บันทึกถกู
4053 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลทา่ทอง 23.14 บันทึกถกู
4054 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลบ้านคลอง 26.91 บันทึกถกู
4055 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 34.96 บันทึกถกู
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4056 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลพลายชุมพล 48.45 บันทึกผิด
4057 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลต าบลหัวรอ 29.83 บันทึกถกู
4058 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลนครพษิณุโลก 27.70 บันทึกถกู
4059 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก 28.53 บันทึกถกู
4060 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบจ.พษิณุโลก 21.01 บันทึกถกู
4061 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.งิ วงาม 35.64 บันทึกถกู
4062 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.จอมทอง 379.62 บันทึกผิด
4063 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ดอนทอง 20.21 บันทึกถกู
4064 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ท่าโพธ์ิ 28.97 บันทึกถกู
4065 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.บ้านกร่าง 26.66 บันทึกถกู
4066 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.บ้านป่า 19.00 บันทึกถกู
4067 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.บึงพระ 28.97 บันทึกถกู
4068 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ปากโทก 25.32 บันทึกถกู
4069 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.ไผ่ขอดอน 26.12 บันทึกถกู
4070 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.มะขามสูง 23.24 บันทึกถกู
4071 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.วังน  าคู้ 27.94 บันทึกถกู
4072 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.วัดจันทร์ 26.65 บันทึกถกู
4073 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.วัดพริก 19.88 บันทึกถกู
4074 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.สมอแข 24.58 บันทึกถกู
4075 พษิณุโลก อ.วังทอง เทศบาลต าบลวังทอง 20.88 บันทึกถกู
4076 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.แกง่โสภา 25.05 บันทึกถกู
4077 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ชยันาม 25.21 บันทึกถกู
4078 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ดินทอง 17.28 บันทึกถกู
4079 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ท่าหมืน่ราม 18.83 บันทึกถกู
4080 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.บ้านกลาง 249.62 บันทึกผิด
4081 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.พนัชาลี 28.22 บันทึกถกู
4082 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.แม่ระกา 23.56 บันทึกถกู
4083 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.วังทอง 23.56 บันทึกถกู
4084 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.วังนกแอน่ 24.07 บันทึกถกู
4085 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.วังพกิลุ 20.22 บันทึกถกู
4086 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.หนองพระ 26.60 บันทึกถกู
4087 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ เทศบาลต าบลวัดโบสถ์ 28.13 บันทึกถกู
4088 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.คันโชง้ 27.28 บันทึกถกู
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4089 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.ท้อแท้ 22.67 บันทึกถกู
4090 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.ท่างาม 24.80 บันทึกถกู
4091 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.บ้านยาง 32.17 บันทึกถกู
4092 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.วัดโบสถ ์ 30.54 บันทึกถกู
4093 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ ์ อบต.หินลาด 26.88 บันทึกถกู
4094 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.แกง่กระจาน 0.00 ยังไม่บันทึก
4095 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.ป่าเด็ง 25.50 บันทึกถกู
4096 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.พสุวรรค์ 36.42 บันทึกถกู
4097 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.วังจันทร์ 23.41 บันทึกถกู
4098 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.สองพี่น้อง 24.09 บันทึกถกู
4099 เพชรบุรี อ.แกง่กระจาน อบต.ห้วยแม่เพรียง 32.48 บันทึกถกู
4100 เพชรบุรี อ.เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย 19.97 บันทึกถกู
4101 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.เขาย้อย 29.07 บันทึกถกู
4102 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองชมุพล 28.63 บันทึกถกู
4103 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองชุมพลเหนือ 28.76 บันทึกถกู
4104 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองปรง 25.28 บันทึกถกู
4105 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองปลาไหล 30.67 บันทึกถกู
4106 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.ห้วยท่าชา้ง 29.74 บันทึกถกู
4107 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.ห้วยโรง 29.18 บันทึกถกู
4108 เพชรบุรี อ.ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง 30.55 บันทึกถกู
4109 เพชรบุรี อ.ชะอ า เทศบาลต าบลบางเกา่ 250.77 บันทึกผิด
4110 เพชรบุรี อ.ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า 19.92 บันทึกถกู
4111 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.ไร่ใหม่พฒันา 25.40 บันทึกถกู
4112 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.สามพระยา 25.78 บันทึกถกู
4113 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.หนองศาลา 27.62 บันทึกถกู
4114 เพชรบุรี อ.ชะอ า อบต.หว้ยทรายเหนือ 25.44 บันทึกถกู
4115 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลท่าไม้รวก 27.92 บันทึกถกู
4116 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลท่ายาง 22.18 บันทึกถกู
4117 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลทา่แลง 19.10 บันทึกถกู
4118 เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลต าบลหนองจอก 31.81 บันทึกถกู
4119 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.กลัดหลวง 23.40 บันทึกถกู
4120 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.เขากระปุก 20.17 บันทึกถกู
4121 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.ท่าคอย 0.00 ยังไม่บันทึก
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4122 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.บ้านในดง 31.89 บันทึกถกู
4123 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.ปึกเตียน 61.90 บันทึกผิด
4124 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.มาบปลาเค้า 25.36 บันทึกถกู
4125 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.ยางหย่อง 23.13 บันทึกถกู
4126 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.วังไคร้ 20.55 บันทึกถกู
4127 เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.หนองจอก 31.23 บันทึกถกู
4128 เพชรบุรี อ.บ้านลาด เทศบาลต าบลบา้นลาด 26.52 บันทึกถกู
4129 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ต าหรุ 25.92 บันทึกถกู
4130 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ถ  ารงค์ 26.70 บันทึกถกู
4131 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ท่าชา้ง 25.49 บันทึกถกู
4132 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ท่าเสน 32.19 บันทึกถกู
4133 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.บ้านทาน 179.66 บันทึกผิด
4134 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.บ้านหาด 29.57 บันทึกถกู
4135 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.โรงเข ้ 25.20 บันทึกถกู
4136 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ไร่โคก 27.41 บันทึกถกู
4137 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ไร่มะขาม 27.76 บันทึกถกู
4138 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ไร่สะท้อน 25.06 บันทึกถกู
4139 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.สมอพลือ 338.87 บันทึกผิด
4140 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.หนองกระเจ็ด 30.20 บันทึกถกู
4141 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.หนองกะปุ 27.16 บันทึกถกู
4142 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ห้วยลึก 30.23 บันทึกถกู
4143 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม เทศบาลต าบลบางตะบูน 24.61 บันทึกถกู
4144 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม เทศบาลต าบลบ้านแหลม 24.76 บันทึกถกู
4145 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.ท่าแร้ง 52.53 บันทึกผิด
4146 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.ท่าแร้งออก 39.69 บันทึกถกู
4147 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางแกว้ 440.37 บันทึกผิด
4148 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางขนุไทร 28.77 บันทึกถกู
4149 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางครก 24.24 บันทึกถกู
4150 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางตะบูน 30.64 บันทึกถกู
4151 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บ้านแหลม 37.32 บันทึกถกู
4152 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.ปากทะเล 257.37 บันทึกผิด
4153 เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.แหลมผักเบี ย 30.55 บันทึกถกู
4154 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหนองขนาน 23.71 บันทึกถกู
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4155 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหัวสะพาน 21.02 บันทึกถกู
4156 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 30.14 บันทึกถกู
4157 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี 23.83 บันทึกถกู
4158 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบจ.เพชรบุรี 13.88 บันทึกถกู
4159 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ชอ่งสะแก 27.49 บันทึกถกู
4160 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ดอนยาง 30.52 บันทึกถกู
4161 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ต้นมะพร้าว 30.46 บันทึกถกู
4162 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ต้นมะม่วง 34.69 บันทึกถกู
4163 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ธงชยั 25.50 บันทึกถกู
4164 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.นาพนัสาม 32.66 บันทึกถกู
4165 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.นาวุ้ง 33.24 บันทึกถกู
4166 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บางจาก 31.64 บันทึกถกู
4167 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บางจาน 23.73 บันทึกถกู
4168 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านกุม่ 347.09 บันทึกผิด
4169 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านหม้อ 29.24 บันทึกถกู
4170 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.โพพระ 25.23 บันทึกถกู
4171 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.โพไร่หวาน 34.18 บันทึกถกู
4172 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ไร่ส้ม 32.53 บันทึกถกู
4173 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.ส ามะโรง 224.76 บันทึกผิด
4174 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.หนองพลับ 29.25 บันทึกถกู
4175 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.หนองโสน 31.64 บันทึกถกู
4176 เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง อบต.ท่าตะคร้อ 29.17 บันทึกถกู
4177 เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง อบต.ยางน  ากลัดใต้ 21.72 บันทึกถกู
4178 เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 389.54 บันทึกผิด
4179 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ เทศบาลต าบลแคมป์สน 28.52 บันทึกถกู
4180 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.เขก็น้อย 19.49 บันทึกถกู
4181 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.เขาค้อ 22.15 บันทึกถกู
4182 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 27.25 บันทึกถกู
4183 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.หนองแม่นา 29.12 บันทึกถกู
4184 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลชนแดน 29.92 บันทึกถกู
4185 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลดงขุย 20.74 บันทึกถกู
4186 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลทา่ข้าม 32.78 บันทึกถกู
4187 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลต าบลศาลาลาย 25.62 บันทึกถกู
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4188 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ชนแดน 20.28 บันทึกถกู
4189 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ซับพทุรา 23.73 บันทึกถกู
4190 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ดงขยุ 13.58 บันทึกถกู
4191 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ตะกดุไร 28.26 บันทึกถกู
4192 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ท่าขา้ม 27.87 บันทึกถกู
4193 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.บ้านกล้วย 27.97 บันทึกถกู
4194 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.พทุธบาท 0.96 ยังไม่บันทึก
4195 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ลาดแค 23.81 บันทึกถกู
4196 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.โคกมน 21.29 บันทึกถกู
4197 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.น  าหนาว 149.29 บันทึกผิด
4198 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.วังกวาง 27.66 บันทึกถกู
4199 เพชรบูรณ์ อ.น  าหนาว อบต.หลักด่าน 30.44 บันทึกถกู
4200 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั เทศบาลต าบลซับสมอทอด 31.05 บันทึกถกู
4201 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.กนัจุ 16.04 บันทึกถกู
4202 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.ซับไม้แดง 20.81 บันทึกถกู
4203 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.ซับสมอทอด 26.50 บันทึกถกู
4204 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.บึงสามพนั 189.49 บันทึกผิด
4205 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.พญาวัง 24.77 บันทึกถกู
4206 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.วังพกิลุ 91.88 บันทึกผิด
4207 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.ศรีมงคล 24.17 บันทึกถกู
4208 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.สระแกว้ 21.38 บันทึกถกู
4209 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพนั อบต.หนองแจง 22.22 บันทึกถกู
4210 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลท่าพล 31.32 บันทึกถกู
4211 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลนาง่ัว 23.95 บันทึกถกู
4212 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลวังชมภู 31.99 บันทึกถกู
4213 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 220.30 บันทึกผิด
4214 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 15.15 บันทึกถกู
4215 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ชอนไพร 27.67 บันทึกถกู
4216 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ดงมูลเหล็ก 23.12 บันทึกถกู
4217 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ตะเบาะ 22.39 บันทึกถกู
4218 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ท่าพล 191.54 บันทึกผิด
4219 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นาป่า 25.80 บันทึกถกู
4220 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นายม 19.58 บันทึกถกู
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4221 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.น  าร้อน 22.88 บันทึกถกู
4222 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บ้านโคก 22.12 บันทึกถกู
4223 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บ้านโตก 23.41 บันทึกถกู
4224 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ป่าเลา 166.83 บันทึกผิด
4225 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ระวิง 25.60 บันทึกถกู
4226 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.วังชมภู 19.03 บันทึกถกู
4227 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.สะเดียง 286,093,217.13 บันทึกผิด
4228 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ห้วยสะแก 24.68 บันทึกถกู
4229 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ห้วยใหญ่ 14.35 บันทึกถกู
4230 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง เทศบาลต าบลทา้ยดง 25.84 บันทึกถกู
4231 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง เทศบาลต าบลวังโป่ง 50.00 บันทึกผิด
4232 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.ซับเปิบ 26.00 บันทึกถกู
4233 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.ท้ายดง 37.94 บันทึกถกู
4234 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.วังโป่ง 21.99 บันทึกถกู
4235 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.วังศาล 26.75 บันทึกถกู
4236 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.วังหิน 16.48 บันทึกถกู
4237 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี เทศบาลต าบลพเุตย 21.92 บันทึกถกู
4238 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 26.80 บันทึกถกู
4239 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.โคกปรง 20.64 บันทึกถกู
4240 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ซับน้อย 23.59 บันทึกถกู
4241 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ซับสมบูรณ์ 24.74 บันทึกถกู
4242 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ท่าโรง 25.24 บันทึกถกู
4243 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.น  าร้อน 32.62 บันทึกถกู
4244 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.บ่อรัง 18.35 บันทึกถกู
4245 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.บึงกระจับ 0.00 ยังไม่บันทึก
4246 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.พขุาม 23.49 บันทึกถกู
4247 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.พเุตย 32.36 บันทึกถกู
4248 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ภูน  าหยด 183.36 บันทึกผิด
4249 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.ยางสาว 24.68 บันทึกถกู
4250 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.วังใหญ่ 27.24 บันทึกถกู
4251 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.สระประดู่ 0.00 ยังไม่บันทึก
4252 เพชรบูรณ์ อ.วิเชยีรบุรี อบต.สามแยก 22.14 บันทึกถกู
4253 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ เทศบาลต าบลโคกสะอาด 20.14 บันทึกถกู
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4254 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ เทศบาลต าบลสว่างวัฒนา 0.00 ยังไม่บันทึก
4255 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.คลองกระจัง 16.41 บันทึกถกู
4256 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นาสนุน่ 20.44 บันทึกถกู
4257 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ประดู่งาม 29.16 บันทึกถกู
4258 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 20.05 บันทึกถกู
4259 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.สระกรวด 2.30 ยังไม่บันทึก
4260 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.หนองย่างทอย 18.28 บันทึกถกู
4261 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลเฉลียงทอง 370.19 บันทึกผิด
4262 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลนาเฉลียง 142.40 บันทึกผิด
4263 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลบอ่ไทย 27.16 บันทึกถกู
4264 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลบวัวัฒนา 21.94 บันทึกถกู
4265 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลบ้านโภชน์ 24.10 บันทึกถกู
4266 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลต าบลหนองไผ่ 31.86 บันทึกถกู
4267 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.กองทูล 21.07 บันทึกถกู
4268 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ท่าด้วง 21.05 บันทึกถกู
4269 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ท่าแดง 15.57 บันทึกถกู
4270 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.เพชรละคร 19.04 บันทึกถกู
4271 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ยางงาม 19.91 บันทึกถกู
4272 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.วังท่าดี 180.51 บันทึกผิด
4273 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.วังโบสถ ์ 21.40 บันทึกถกู
4274 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.หนองไผ่ 22.61 บันทึกถกู
4275 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.ห้วยโป่ง 17.37 บันทึกถกู
4276 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ เทศบาลต าบลหล่มเกา่ 100.00 บันทึกผิด
4277 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.ตาดกลอย 28.46 บันทึกถกู
4278 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.นาเกาะ 27.03 บันทึกถกู
4279 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.นาซ า 25.54 บันทึกถกู
4280 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.นาแซง 18.32 บันทึกถกู
4281 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.บ้านเนิน 26.24 บันทึกถกู
4282 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.วังบาล 22.85 บันทึกถกู
4283 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.ศิลา 23.55 บันทึกถกู
4284 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.หล่มเกา่ 25.74 บันทึกถกู
4285 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเกา่ อบต.หินฮาว 21.00 บันทึกถกู
4286 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก เทศบาลต าบลตาลเด่ียว 27.64 บันทึกถกู
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4287 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 18.42 บันทึกถกู
4288 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ชา้งตะลูด 0.00 ยังไม่บันทึก
4289 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ท่าอบิุญ 23.50 บันทึกถกู
4290 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.น  ากอ้ 27.93 บันทึกถกู
4291 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.น  าชนุ 0.00 ยังไม่บันทึก
4292 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านกลาง 0.00 ยังไม่บันทึก
4293 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านติ ว 20.24 บันทึกถกู
4294 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านไร่ 26.80 บันทึกถกู
4295 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านโสก 30.67 บันทึกถกู
4296 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านหวาย 26.08 บันทึกถกู
4297 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า 25.97 บันทึกถกู
4298 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บุ่งน  าเต้า 24.70 บันทึกถกู
4299 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ปากชอ่ง 22.21 บันทึกถกู
4300 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ปากดุก 0.00 ยังไม่บันทึก
4301 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง 48.53 บันทึกผิด
4302 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ลานป่า 22.85 บันทึกถกู
4303 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.วัดป่า 28.79 บันทึกถกู
4304 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.สักหลง 22.56 บันทึกถกู
4305 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.หนองไขว่ 28.07 บันทึกถกู
4306 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ห้วยไร่ 23.26 บันทึกถกู
4307 แพร่ อ.เด่นชยั เทศบาลต าบลเด่นชัย 175.35 บันทึกผิด
4308 แพร่ อ.เด่นชยั เทศบาลต าบลปงป่าหวาย 0.00 ยังไม่บันทึก
4309 แพร่ อ.เด่นชยั เทศบาลต าบลแม่จัว๊ 191.07 บันทึกผิด
4310 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.เด่นชยั 29.88 บันทึกถกู
4311 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.ไทรย้อย 24.87 บันทึกถกู
4312 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.แม่จั๊วะ 164.54 บันทึกผิด
4313 แพร่ อ.เด่นชยั อบต.ห้วยไร่ 1,676.76 บันทึกผิด
4314 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลช่อแฮ 119.58 บันทึกผิด
4315 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุ่งกวาว 217.28 บันทึกผิด
4316 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุง่โฮ้ง 194.42 บันทึกผิด
4317 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลบ้านถิ่น 371.62 บันทึกผิด
4318 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลป่าแมต 0.00 ยังไม่บันทึก
4319 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่ค ามี 167.70 บันทึกผิด
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4320 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่หล่าย 197.58 บันทึกผิด
4321 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลวังหงส์ 197.81 บันทึกผิด
4322 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลต าบลสวนเขื่อน 364.95 บันทึกผิด
4323 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ 265.35 บันทึกผิด
4324 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบจ.แพร่ 0.00 ยังไม่บันทึก
4325 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.กาญจนา 26.29 บันทึกถกู
4326 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ท่าขา้ม 30.12 บันทึกถกู
4327 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.นาจักร 186.49 บันทึกผิด
4328 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ป่าแดง 215.94 บันทึกผิด
4329 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.แม่ยม 26.29 บันทึกถกู
4330 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ร่องฟอง 341.79 บันทึกผิด
4331 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.วังธง 26.96 บันทึกถกู
4332 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ห้วยม้า 148.79 บันทึกผิด
4333 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.เหมืองหม้อ 163.32 บันทึกผิด
4334 แพร่ อ.ร้องกวาง เทศบาลต าบลบา้นเวียง 388.78 บันทึกผิด
4335 แพร่ อ.ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง 0.00 ยังไม่บันทึก
4336 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.น  าเลา 184.19 บันทึกผิด
4337 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.ไผ่โทน 250,000.00 บันทึกผิด
4338 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ทราย 263.50 บันทึกผิด
4339 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ยางตาล 201.94 บันทึกผิด
4340 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ยางร้อง 218.82 บันทึกผิด
4341 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ยางฮ่อ 196.91 บันทึกผิด
4342 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.ร้องกวาง 224.04 บันทึกผิด
4343 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.ห้วยโรง 323.27 บันทึกผิด
4344 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลบา้นปนิ 33.43 บันทึกถกู
4345 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลปากกาง 6,550.42 บันทึกผิด
4346 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลแม่ปาน 321.08 บันทึกผิด
4347 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลแม่ลานนา 154.16 บันทึกผิด
4348 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลเวียงต้า 340.08 บันทึกผิด
4349 แพร่ อ.ลอง เทศบาลต าบลห้วยออ้ 151.12 บันทึกผิด
4350 แพร่ อ.ลอง อบต.ต้าผามอก 201.32 บันทึกผิด
4351 แพร่ อ.ลอง อบต.ทุ่งแล้ง 220.23 บันทึกผิด
4352 แพร่ อ.ลอง อบต.บ่อเหล็กลอง 195.48 บันทึกผิด
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4353 แพร่ อ.ลอง อบต.บ้านปิน 175.98 บันทึกผิด
4354 แพร่ อ.ลอง อบต.หัวทุ่ง 172.86 บันทึกผิด
4355 แพร่ อ.วังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น 254.34 บันทึกผิด
4356 แพร่ อ.วังชิ น อบต.นาพนู 68,072,335.51 บันทึกผิด
4357 แพร่ อ.วังชิ น อบต.ป่าสัก 192.06 บันทึกผิด
4358 แพร่ อ.วังชิ น อบต.แม่เกิง๋ 350.41 บันทึกผิด
4359 แพร่ อ.วังชิ น อบต.แม่ป้าก 204.13 บันทึกผิด
4360 แพร่ อ.วังชิ น อบต.แม่พงุ 223.49 บันทึกผิด
4361 แพร่ อ.วังชิ น อบต.วังชิ น 154.39 บันทึกผิด
4362 แพร่ อ.วังชิ น อบต.สรอย 171.72 บันทึกผิด
4363 แพร่ อ.สอง เทศบาลต าบลสอง 169.40 บันทึกผิด
4364 แพร่ อ.สอง เทศบาลต าบลห้วยหม้าย 235.45 บันทึกผิด
4365 แพร่ อ.สอง อบต.แดนชมุพล 449.52 บันทึกผิด
4366 แพร่ อ.สอง อบต.เตาปูน 149.04 บันทึกผิด
4367 แพร่ อ.สอง อบต.ทุ่งน้าว 172.58 บันทึกผิด
4368 แพร่ อ.สอง อบต.บ้านกลาง 23.53 บันทึกถกู
4369 แพร่ อ.สอง อบต.บ้านหนุน 11.68 บันทึกถกู
4370 แพร่ อ.สอง อบต.สะเอยีบ 22.90 บันทึกถกู
4371 แพร่ อ.สอง อบต.หัวเมือง 189.32 บันทึกผิด
4372 แพร่ อ.สูงเม่น เทศบาลต าบลสูงเม่น 164.75 บันทึกผิด
4373 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.ดอนมูล 204.11 บันทึกผิด
4374 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.น  าช า 168.79 บันทึกผิด
4375 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านกวาง 2,344.41 บันทึกผิด
4376 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านกาศ 257.59 บันทึกผิด
4377 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านปง 173.94 บันทึกผิด
4378 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านเหล่า 201.08 บันทึกผิด
4379 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.พระหลวง 198.06 บันทึกผิด
4380 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.ร่องกาศ 319.86 บันทึกผิด
4381 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.เวียงทอง 161.51 บันทึกผิด
4382 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.สบสาย 269.58 บันทึกผิด
4383 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.สูงเม่น 168.07 บันทึกผิด
4384 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.หัวฝาย 265.84 บันทึกผิด
4385 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ 127.75 บันทึกผิด
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4386 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.ต าหนักธรรม 202.44 บันทึกผิด
4387 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.ทุ่งแค้ว 215.84 บันทึกผิด
4388 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.น  ารัด 186.56 บันทึกผิด
4389 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.แม่ค ามี 209.82 บันทึกผิด
4390 แพร่ อ.หนองม่วงไข ่ อบต.วังหลวง 222.16 บันทึกผิด
4391 ภูเกต็ อ.กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ 18.46 บันทึกถกู
4392 ภูเกต็ อ.กะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง 23.47 บันทึกถกู
4393 ภูเกต็ อ.กะทู้ อบต.กมลา 30.29 บันทึกถกู
4394 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลเชิงทะเล 30.92 บันทึกถกู
4395 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลเทพกระษตัรี 31.06 บันทึกถกู
4396 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลปา่คลอก 26.91 บันทึกถกู
4397 ภูเกต็ อ.ถลาง เทศบาลต าบลศรีสุนทร 26.31 บันทึกถกู
4398 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.เชงิทะเล 30.83 บันทึกถกู
4399 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.เทพกระษตัรี 24.22 บันทึกถกู
4400 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.ไม้ขาว 26.61 บันทึกถกู
4401 ภูเกต็ อ.ถลาง อบต.สาคู 21.06 บันทึกถกู
4402 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลกะรน 29.37 บันทึกถกู
4403 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลฉลอง 29.01 บันทึกถกู
4404 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลรัษฎา 25.46 บันทึกถกู
4405 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลราไวย์ 26.11 บันทึกถกู
4406 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลต าบลวิชติ 21.54 บันทึกถกู
4407 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ เทศบาลนครภูเกต็ 21.53 บันทึกถกู
4408 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ อบจ.ภูเกต็ 14.93 บันทึกถกู
4409 ภูเกต็ อ.เมืองภูเกต็ อบต.เกาะแกว้ 24.83 บันทึกถกู
4410 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั เทศบาลต าบลขามเรียง 169,867,060.56 บันทึกผิด
4411 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั เทศบาลต าบลโคกพระ 0.00 ยังไม่บันทึก
4412 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั เทศบาลต าบลท่าขอนยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
4413 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.กดุใส้จ่อ 23.19 บันทึกถกู
4414 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.ขามเฒ่าพัฒนา 28.88 บันทึกถกู
4415 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.เขวาใหญ่ 24.97 บันทึกถกู
4416 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.คันธารราษฎร์ 24.39 บันทึกถกู
4417 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.โคกพระ 29.20 บันทึกถกู
4418 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.นาสีนวน 22.18 บันทึกถกู
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4419 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.มะค่า 30.11 บันทึกถกู
4420 มหาสารคาม อ.กนัทรวิชยั อบต.ศรีสุข 21.53 บันทึกถกู
4421 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.กดุรัง 14.02 บันทึกถกู
4422 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.นาโพธ์ิ 23.00 บันทึกถกู
4423 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.เลิงแฝก 21.73 บันทึกถกู
4424 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.หนองแวง 29.33 บันทึกถกู
4425 มหาสารคาม อ.กดุรัง อบต.ห้วยเตย 21.17 บันทึกถกู
4426 มหาสารคาม อ.แกด า เทศบาลต าบลแกด า 22.70 บันทึกถกู
4427 มหาสารคาม อ.แกด า เทศบาลต าบลมิตรภาพ 36.15 บันทึกถกู
4428 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.แกด า 24.10 บันทึกถกู
4429 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.โนนภิบาล 28.25 บันทึกถกู
4430 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.วังแสง 34.65 บันทึกถกู
4431 มหาสารคาม อ.แกด า อบต.หนองกงุ 26.20 บันทึกถกู
4432 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย เทศบาลต าบลโกสุมพิสัย 0.00 ยังไม่บันทึก
4433 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.แกง้แก 0.00 ยังไม่บันทึก
4434 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เขวาไร่ 19.53 บันทึกถกู
4435 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เขือ่น 27.20 บันทึกถกู
4436 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.ดอนกลาง 28.44 บันทึกถกู
4437 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.แพง 26.32 บันทึกถกู
4438 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.โพนงาม 23.26 บันทึกถกู
4439 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.ยางท่าแจ้ง 78.35 บันทึกผิด
4440 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.ยางน้อย 29.18 บันทึกถกู
4441 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เลิงใต้ 24.98 บันทึกถกู
4442 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.วังยาว 57.54 บันทึกผิด
4443 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองกงุสวรรค์ 22.27 บันทึกถกู
4444 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองบอน 29.00 บันทึกถกู
4445 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองบัว 23.13 บันทึกถกู
4446 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หนองเหล็ก 22.29 บันทึกถกู
4447 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.หัวขวาง 23.84 บันทึกถกู
4448 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.เหล่า 0.00 ยังไม่บันทึก
4449 มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย อบต.แห่ใต้ 0.00 ยังไม่บันทึก
4450 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม เทศบาลต าบลกดุปลาดุก 25.97 บันทึกถกู
4451 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม เทศบาลต าบลหนองกงุ 25.40 บันทึกถกู
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4452 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม อบต.ชืน่ชม 0.00 ยังไม่บันทึก
4453 มหาสารคาม อ.ชืน่ชม อบต.เหล่าดอกไม้ 29.87 บันทึกถกู
4454 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน เทศบาลต าบลเชียงยืน 31.89 บันทึกถกู
4455 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน เทศบาลต าบลโพนทอง 26.14 บันทึกถกู
4456 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.กูท่อง 0.00 ยังไม่บันทึก
4457 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.เชยีงยืน 24.22 บันทึกถกู
4458 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.ดอนเงิน 25.70 บันทึกถกู
4459 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.นาทอง 44,962,384.26 บันทึกผิด
4460 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.เสือเฒ่า 21.44 บันทึกถกู
4461 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.หนองซอน 25.38 บันทึกถกู
4462 มหาสารคาม อ.เชยีงยืน อบต.เหล่าบัวบาน 28.14 บันทึกถกู
4463 มหาสารคาม อ.นาเชอืก เทศบาลต าบลนาเชือก 29.81 บันทึกถกู
4464 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.เขวาไร่ 44.30 บันทึกผิด
4465 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.นาเชอืก 25.15 บันทึกถกู
4466 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.ปอพาน 20.84 บันทึกถกู
4467 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.สันป่าตอง 25.66 บันทึกถกู
4468 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.ส าโรง 23.09 บันทึกถกู
4469 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองกงุ 33.46 บันทึกถกู
4470 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองแดง 22.32 บันทึกถกู
4471 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองโพธ์ิ 30.50 บันทึกถกู
4472 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองเม็ก 38.66 บันทึกถกู
4473 มหาสารคาม อ.นาเชอืก อบต.หนองเรือ 29.03 บันทึกถกู
4474 มหาสารคาม อ.นาดูน เทศบาลต าบลนาดูน 37.81 บันทึกถกู
4475 มหาสารคาม อ.นาดูน เทศบาลต าบลหนองไผ่ 24.06 บันทึกถกู
4476 มหาสารคาม อ.นาดูน เทศบาลต าบลหัวดง 198.61 บันทึกผิด
4477 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.กูสั่นตรัตน์ 29.70 บันทึกถกู
4478 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงดวน 25.18 บันทึกถกู
4479 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงบัง 30.63 บันทึกถกู
4480 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงยาง 2.21 ยังไม่บันทึก
4481 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.พระธาตุ 27.02 บันทึกถกู
4482 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.หนองคู 26.92 บันทึกถกู
4483 มหาสารคาม อ.บรบือ เทศบาลต าบลบรบอื 0.00 ยังไม่บันทึก
4484 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.ก าพี  0.00 ยังไม่บันทึก
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4485 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.ดอนงัว 0.00 ยังไม่บันทึก
4486 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.โนนแดง 21.32 บันทึกถกู
4487 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.โนนราษ ี 25.23 บันทึกถกู
4488 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บรบือ 27.61 บันทึกถกู
4489 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บ่อใหญ่ 25.24 บันทึกถกู
4490 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บัวมาศ 28.41 บันทึกถกู
4491 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.ยาง 24.84 บันทึกถกู
4492 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.วังไชย 33.75 บันทึกถกู
4493 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.วังใหม่ 27.74 บันทึกถกู
4494 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองโก 26.54 บันทึกถกู
4495 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองคูขาด 24.33 บันทึกถกู
4496 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองจิก 83,186,619.72 บันทึกผิด
4497 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองม่วง 31.09 บันทึกถกู
4498 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองสิม 25.61 บันทึกถกู
4499 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 31.87 บันทึกถกู
4500 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.กา้มปู 24.55 บันทึกถกู
4501 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.นาสีนวล 22.05 บันทึกถกู
4502 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ปะหลาน 28.37 บันทึกถกู
4503 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ภารแอน่ 24.45 บันทึกถกู
4504 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เม็กด า 19.75 บันทึกถกู
4505 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเตา 20.43 บันทึกถกู
4506 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเสือ 28.19 บันทึกถกู
4507 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ราษฎร์เจริญ 28.32 บันทึกถกู
4508 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ราษฎร์พฒันา 24.33 บันทึกถกู
4509 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.ลานสะแก 27.09 บันทึกถกู
4510 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เวียงชยั 29.13 บันทึกถกู
4511 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.เวียงสะอาด 25.52 บันทึกถกู
4512 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.หนองบัว 40.06 บันทึกผิด
4513 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพสัิย อบต.หนองบัวแกว้ 31.05 บันทึกถกู
4514 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม เทศบาลต าบลแวงน่าง 31.39 บันทึกถกู
4515 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 30.40 บันทึกถกู
4516 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 274.54 บันทึกผิด
4517 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เกิ ง 24.76 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

4518 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.แกง่เลิงจาน 27.87 บันทึกถกู
4519 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 25.75 บันทึกถกู
4520 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.โคกกอ่ 75.56 บันทึกผิด
4521 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ดอนหว่าน 26.18 บันทึกถกู
4522 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าตูม 24.55 บันทึกถกู
4523 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 18.05 บันทึกถกู
4524 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.บัวค้อ 28.07 บันทึกถกู
4525 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ลาดพฒันา 21.10 บันทึกถกู
4526 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.แวงน่าง 28.74 บันทึกถกู
4527 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.หนองโน 25.03 บันทึกถกู
4528 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.หนองปลิง 25.96 บันทึกถกู
4529 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ห้วยแอง่ 30.92 บันทึกถกู
4530 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ขามเรียน 30.65 บันทึกถกู
4531 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ดงเมือง 30.72 บันทึกถกู
4532 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.นาภู 22.19 บันทึกถกู
4533 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.บ้านกู ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
4534 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ยางสีสุราช 24.52 บันทึกถกู
4535 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.แวงดง 18.03 บันทึกถกู
4536 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.หนองบัวสันตุ 20.99 บันทึกถกู
4537 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม เทศบาลต าบลวาปปีทมุ 31.17 บันทึกถกู
4538 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.ขามป้อม 23.09 บันทึกถกู
4539 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.แคน 23.69 บันทึกถกู
4540 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.โคกสีทองหลาง 167.99 บันทึกผิด
4541 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.งัวบา 34.52 บันทึกถกู
4542 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.ดงใหญ่ 22.65 บันทึกถกู
4543 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.นาขา่ 16.97 บันทึกถกู
4544 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.บ้านหวาย 23.07 บันทึกถกู
4545 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.ประชาพฒันา 25.24 บันทึกถกู
4546 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.โพธ์ิชยั 27.97 บันทึกถกู
4547 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.เสือโกก้ 18.72 บันทึกถกู
4548 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองทุ่ม 24.00 บันทึกถกู
4549 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองแสง 30.34 บันทึกถกู
4550 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองแสน 30.98 บันทึกถกู
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4551 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หนองไฮ 167.67 บันทึกผิด
4552 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.หัวเรือ 16.65 บันทึกถกู
4553 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี เทศบาลต าบลค าชะอี 30.08 บันทึกถกู
4554 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.ค าชะอ ี 29.01 บันทึกถกู
4555 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.ค าบก 33.78 บันทึกถกู
4556 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.น  าเที่ยง 34.05 บันทึกถกู
4557 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.บ้านค้อ 20.52 บันทึกถกู
4558 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.บ้านซ่ง 20.57 บันทึกถกู
4559 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.บ้านเหล่า 22.68 บันทึกถกู
4560 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.โพนงาม 25.64 บันทึกถกู
4561 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.หนองเอีย่น 31.96 บันทึกถกู
4562 มุกดาหาร อ.ค าชะอ ี อบต.เหล่าสร้างถอ่ 26.64 บันทึกถกู
4563 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลต าบลกกตูม 22.68 บันทึกถกู
4564 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลต าบลดงหลวง 23.55 บันทึกถกู
4565 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลต าบลหนองแคน 28.01 บันทึกถกู
4566 มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.ชะโนดน้อย 24.20 บันทึกถกู
4567 มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.พงัแดง 24.34 บันทึกถกู
4568 มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.หนองบัว 24.33 บันทึกถกู
4569 มุกดาหาร อ.ดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาล 37.33 บันทึกถกู
4570 มุกดาหาร อ.ดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก 34.25 บันทึกถกู
4571 มุกดาหาร อ.ดอนตาล เทศบาลต าบลบา้นแกง้ 20.24 บันทึกถกู
4572 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.นาละเม็ง 23.70 บันทึกถกู
4573 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.บ้านบาก 22.79 บันทึกถกู
4574 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.ป่าไร่ 16.22 บันทึกถกู
4575 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.โพธ์ิไทร 34.70 บันทึกถกู
4576 มุกดาหาร อ.ดอนตาล อบต.เหล่าหมี 33.36 บันทึกถกู
4577 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย 30.58 บันทึกถกู
4578 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลร่มเกล้า 22.07 บันทึกถกู
4579 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.กกแดง 26.11 บันทึกถกู
4580 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.โชคชยั 30.59 บันทึกถกู
4581 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.นากอก 26.84 บันทึกถกู
4582 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.นาอดุม 20.63 บันทึกถกู
4583 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.นิคมค าสร้อย 30.31 บันทึกถกู
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4584 มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย อบต.หนองแวง 23.04 บันทึกถกู
4585 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าป่าหลาย 25.03 บันทึกถกู
4586 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าอาฮวน 33.68 บันทึกถกู
4587 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงมอน 22.28 บันทึกถกู
4588 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น 24.67 บันทึกถกู
4589 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาสีนวน 23.87 บันทึกถกู
4590 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาโสก 22.22 บันทึกถกู
4591 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ 27.90 บันทึกถกู
4592 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลผ่ึงแดด 26.21 บันทึกถกู
4593 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลโพนทราย 27.10 บันทึกถกู
4594 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลมุก 29.21 บันทึกถกู
4595 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 26.51 บันทึกถกู
4596 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบจ.มุกดาหาร 21.97 บันทึกถกู
4597 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบต.กดุแข ้ 19.33 บันทึกถกู
4598 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบต.บ้านโคก 23.05 บันทึกถกู
4599 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลต าบลบ้านเป้า 28.94 บันทึกถกู
4600 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลต าบลภูวง 34.52 บันทึกถกู
4601 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ 25.79 บันทึกถกู
4602 มุกดาหาร อ.หนองสูง อบต.โนนยาง 21.10 บันทึกถกู
4603 มุกดาหาร อ.หนองสูง อบต.หนองสูงใต้ 19.28 บันทึกถกู
4604 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ เทศบาลต าบลชะโนด 29.79 บันทึกถกู
4605 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ เทศบาลต าบลหว้านใหญ่ 34.71 บันทึกถกู
4606 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อบต.บางทรายน้อย 30.02 บันทึกถกู
4607 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อบต.ป่งขามดงหมู 30.16 บันทึกถกู
4608 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม เทศบาลต าบลขุนยวม 177.17 บันทึกผิด
4609 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.ขนุยวม 154.20 บันทึกผิด
4610 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.เมืองปอน 150.51 บันทึกผิด
4611 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่กิ ๊ 151.28 บันทึกผิด
4612 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่เงา 168.96 บันทึกผิด
4613 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่ยวมน้อย 242.43 บันทึกผิด
4614 แม่ฮ่องสอน อ.ขนุยวม อบต.แม่อคูอ 31.85 บันทึกถกู
4615 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ถ  าลอด 29.94 บันทึกถกู
4616 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.นาปู่ป้อม 189.12 บันทึกผิด
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4617 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 23.68 บันทึกถกู
4618 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.สบป่อง 30.04 บันทึกถกู
4619 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย เทศบาลต าบลปาย 0.00 ยังไม่บันทึก
4620 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.ทุ่งยาว 233.48 บันทึกผิด
4621 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.โป่งสา 0.00 ยังไม่บันทึก
4622 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.เมืองแปง 22.14 บันทึกถกู
4623 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.แม่นาเติง 486.94 บันทึกผิด
4624 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.แม่ฮี  246.05 บันทึกผิด
4625 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.เวียงใต้ 275.30 บันทึกผิด
4626 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย อบต.เวียงเหนือ 24.52 บันทึกถกู
4627 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 205.00 บันทึกผิด
4628 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน 28.67 บันทึกถกู
4629 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู 223.28 บันทึกผิด
4630 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง 168.23 บันทึกผิด
4631 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจ าแป่ 183.62 บันทึกผิด
4632 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง 33.82 บันทึกถกู
4633 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง 23.26 บันทึกถกู
4634 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยผา 3.18 ยังไม่บันทึก
4635 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 22.01 บันทึกถกู
4636 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.ขนุแม่ลาน้อย 322.48 บันทึกผิด
4637 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.ท่าผาปุ้ม 181.91 บันทึกผิด
4638 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่โถ 142.77 บันทึกผิด
4639 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่นาจาง 245.56 บันทึกผิด
4640 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย 211.73 บันทึกผิด
4641 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง 26.01 บันทึกถกู
4642 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.สันติคีรี 217.54 บันทึกผิด
4643 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.ห้วยห้อม 29.04 บันทึกถกู
4644 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลต าบลเมืองยวมใต้ 0.00 ยังไม่บันทึก
4645 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม 22.60 บันทึกถกู
4646 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 287.73 บันทึกผิด
4647 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ 29.76 บันทึกถกู
4648 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.ป่าแป๋ 242.62 บันทึกผิด
4649 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.แม่คง 27.54 บันทึกถกู
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4650 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ 163.50 บันทึกผิด
4651 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.เสาหิน 33.30 บันทึกถกู
4652 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.กองกอ๋ย 194.09 บันทึกผิด
4653 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.ป่าโปง 195.34 บันทึกผิด
4654 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่คะตวน 16.79 บันทึกถกู
4655 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สวด 20.81 บันทึกถกู
4656 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สามแลบ 194.56 บันทึกผิด
4657 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.สบเมย 23.88 บันทึกถกู
4658 ยโสธร อ.กดุชมุ เทศบาลต าบลกดุชุมพฒันา 23.65 บันทึกถกู
4659 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.ก าแมด 19.19 บันทึกถกู
4660 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.กดุชมุ 28.60 บันทึกถกู
4661 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.ค าน  าสร้าง 194.87 บันทึกผิด
4662 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.นาโส่ 22.96 บันทึกถกู
4663 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.โนนเปือย 23.77 บันทึกถกู
4664 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.โพนงาม 315.09 บันทึกผิด
4665 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.หนองหมี 28.66 บันทึกถกู
4666 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.หนองแหน 18.78 บันทึกถกู
4667 ยโสธร อ.กดุชมุ อบต.ห้วยแกง้ 25.69 บันทึกถกู
4668 ยโสธร อ.ค้อวัง เทศบาลต าบลค้อวัง 154.11 บันทึกผิด
4669 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.กดุน  าใส 0.00 ยังไม่บันทึก
4670 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.ค้อวัง 342.30 บันทึกผิด
4671 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.น  าออ้ม 23.29 บันทึกถกู
4672 ยโสธร อ.ค้อวัง อบต.ฟา้ห่วน 17.67 บันทึกถกู
4673 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ เทศบาลต าบลค าเขื่อนแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
4674 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ เทศบาลต าบลดงแคนใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
4675 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.กดุกงุ 24.55 บันทึกถกู
4676 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.กูจ่าน 23.08 บันทึกถกู
4677 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.แคนน้อย 28.55 บันทึกถกู
4678 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ดงเจริญ 173.76 บันทึกผิด
4679 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ทุ่งมน 15.95 บันทึกถกู
4680 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.นาแก 186.72 บันทึกผิด
4681 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.นาค า 25.97 บันทึกถกู
4682 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.โพนทัน 28.75 บันทึกถกู
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4683 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ย่อ 210.99 บันทึกผิด
4684 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.ลุมพกุ 23.27 บันทึกถกู
4685 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.สงเปือย 22.26 บันทึกถกู
4686 ยโสธร อ.ค าเขือ่นแกว้ อบต.เหล่าไฮ 26.32 บันทึกถกู
4687 ยโสธร อ.ทรายมูล เทศบาลต าบลทรายมูล 29.36 บันทึกถกู
4688 ยโสธร อ.ทรายมูล เทศบาลต าบลนาเวียง 39.89 บันทึกถกู
4689 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ 464.59 บันทึกผิด
4690 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ดู่ลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
4691 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ทรายมูล 26.48 บันทึกถกู
4692 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ไผ่ 25.75 บันทึกถกู
4693 ยโสธร อ.ไทยเจริญ เทศบาลต าบลค าเตย 263.34 บันทึกผิด
4694 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ค าไผ่ 27.34 บันทึกถกู
4695 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ 0.00 ยังไม่บันทึก
4696 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.น  าค า 119.02 บันทึกผิด
4697 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ 250.00 บันทึกผิด
4698 ยโสธร อ.ป่าติ ว เทศบาลต าบลป่าติ ว 31.79 บันทึกถกู
4699 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.กระจาย 348.43 บันทึกผิด
4700 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.โคกนาโก 25.15 บันทึกถกู
4701 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.เชยีงเพง็ 182.30 บันทึกผิด
4702 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.โพธ์ิไทร 24.96 บันทึกถกู
4703 ยโสธร อ.ป่าติ ว อบต.ศรีฐาน 21.77 บันทึกถกู
4704 ยโสธร อ.มหาชนะชยั เทศบาลต าบลฟา้หยาด 37.40 บันทึกถกู
4705 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.คูเมือง 151.98 บันทึกผิด
4706 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.โนนทราย 25.56 บันทึกถกู
4707 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.บากเรือ 28.13 บันทึกถกู
4708 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.บึงแก 0.00 ยังไม่บันทึก
4709 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.ผือฮี 23.13 บันทึกถกู
4710 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.พระเสาร์ 23.37 บันทึกถกู
4711 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.ฟา้หยาด 212.28 บันทึกผิด
4712 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.ม่วง 28.14 บันทึกถกู
4713 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.สงยาง 24.56 บันทึกถกู
4714 ยโสธร อ.มหาชนะชยั อบต.หัวเมือง 316.55 บันทึกผิด
4715 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลเดิด 24.27 บันทึกถกู
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4716 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลตาดทอง 250.00 บันทึกผิด
4717 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลทุ่งแต้ 28.60 บันทึกถกู
4718 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลน  าค าใหญ่ 24.15 บันทึกถกู
4719 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลต าบลส าราญ 28.37 บันทึกถกู
4720 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร 19.43 บันทึกถกู
4721 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร 19.54 บันทึกถกู
4722 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ขั นไดใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
4723 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ขมุเงิน 167.91 บันทึกผิด
4724 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.เขือ่งค า 0.00 ยังไม่บันทึก
4725 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ 137.96 บันทึกผิด
4726 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ดู่ทุ่ง 24.63 บันทึกถกู
4727 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ทุ่งนางโอก 27.73 บันทึกถกู
4728 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.นาสะไมย์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4729 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.สิงห์ 19.76 บันทึกถกู
4730 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองคู 21.83 บันทึกถกู
4731 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองเป็ด 42.10 บันทึกผิด
4732 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองเรือ 73.14 บันทึกผิด
4733 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองหิน 19.07 บันทึกถกู
4734 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดเชียงหมี 141.56 บันทึกผิด
4735 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดแห ่ 422.68 บันทึกผิด
4736 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลบุ่งค้า 0.00 ยังไม่บันทึก
4737 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลเลิงนกทา 21.08 บันทึกถกู
4738 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลศรีแก้ว 27.67 บันทึกถกู
4739 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลสวาท 267,865,593.94 บันทึกผิด
4740 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามแยก 30.85 บันทึกถกู
4741 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามัคคี 25.32 บันทึกถกู
4742 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลต าบลหอ้งแซง 21.63 บันทึกถกู
4743 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.โคกส าราญ 16.40 บันทึกถกู
4744 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.สร้างมิง่ 22.68 บันทึกถกู
4745 ยโสธร อ.เลิงนกทา อบต.สามแยก 286.82 บันทึกผิด
4746 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.กรงปินัง 130.29 บันทึกผิด
4747 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.ปุโรง 32.07 บันทึกถกู
4748 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.สะเอะ 12.47 บันทึกถกู
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4749 ยะลา อ.กรงปินัง อบต.ห้วยกระทิง 124.71 บันทึกผิด
4750 ยะลา อ.กาบัง อบต.กาบัง 23.57 บันทึกถกู
4751 ยะลา อ.กาบัง อบต.บาละ 24.20 บันทึกถกู
4752 ยะลา อ.ธารโต เทศบาลต าบลคอกช้าง 29.64 บันทึกถกู
4753 ยะลา อ.ธารโต อบต.คีรีเขต 179.98 บันทึกผิด
4754 ยะลา อ.ธารโต อบต.ธารโต 72.06 บันทึกผิด
4755 ยะลา อ.ธารโต อบต.บ้านแหร 17.79 บันทึกถกู
4756 ยะลา อ.ธารโต อบต.แม่หวาด 15.11 บันทึกถกู
4757 ยะลา อ.บันนังสตา เทศบาลต าบลเขื่อนบางลาง 23.52 บันทึกถกู
4758 ยะลา อ.บันนังสตา เทศบาลต าบลบันนังสตา 36.21 บันทึกถกู
4759 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.ตล่ิงชนั 20.09 บันทึกถกู
4760 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ 121.32 บันทึกผิด
4761 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.ถ  าทะลุ 33.17 บันทึกถกู
4762 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.บันนังสตา 171.74 บันทึกผิด
4763 ยะลา อ.บันนังสตา อบต.บาเจาะ 0.00 ยังไม่บันทึก
4764 ยะลา อ.เบตง เทศบาลต าบลธารน  าทิพย์ 34.88 บันทึกถกู
4765 ยะลา อ.เบตง เทศบาลเมืองเบตง 0.00 ยังไม่บันทึก
4766 ยะลา อ.เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ 26.09 บันทึกถกู
4767 ยะลา อ.เบตง อบต.ยะรม 26.99 บันทึกถกู
4768 ยะลา อ.เบตง อบต.อยัเยอร์เวง 355.17 บันทึกผิด
4769 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลทา่สาป 25.46 บันทึกถกู
4770 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลบุดี 27.06 บันทึกถกู
4771 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลยุโป 26.28 บันทึกถกู
4772 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลต าบลล าใหม่ 39.93 บันทึกถกู
4773 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 0.00 ยังไม่บันทึก
4774 ยะลา อ.เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก 21.88 บันทึกถกู
4775 ยะลา อ.เมืองยะลา อบจ.ยะลา 24.32 บันทึกถกู
4776 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ตาเซะ 33.71 บันทึกถกู
4777 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.บันนังสาเรง 26.57 บันทึกถกู
4778 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.เปาะเส้ง 33.02 บันทึกถกู
4779 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.พร่อน 29.37 บันทึกถกู
4780 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ยะลา 29.92 บันทึกถกู
4781 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ล าพะยา 27.09 บันทึกถกู
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4782 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ล าใหม่ 34.17 บันทึกถกู
4783 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.ลิดล 29.10 บันทึกถกู
4784 ยะลา อ.เมืองยะลา อบต.หน้าถ  า 37.07 บันทึกถกู
4785 ยะลา อ.ยะหา เทศบาลต าบลปะแต 12.68 บันทึกถกู
4786 ยะลา อ.ยะหา เทศบาลต าบลยะหา 36.58 บันทึกถกู
4787 ยะลา อ.ยะหา อบต.กาตอง 20.85 บันทึกถกู
4788 ยะลา อ.ยะหา อบต.ตาช ี 30.45 บันทึกถกู
4789 ยะลา อ.ยะหา อบต.บาโงยซิแน 0.00 ยังไม่บันทึก
4790 ยะลา อ.ยะหา อบต.บาโร๊ะ 24.94 บันทึกถกู
4791 ยะลา อ.ยะหา อบต.ยะหา 23.30 บันทึกถกู
4792 ยะลา อ.ยะหา อบต.ละแอ 21.28 บันทึกถกู
4793 ยะลา อ.รามัน เทศบาลต าบลโกตาบารู 30.76 บันทึกถกู
4794 ยะลา อ.รามัน เทศบาลต าบลบาลอ 171.00 บันทึกผิด
4795 ยะลา อ.รามัน เทศบาลต าบลเมืองรามันห ์ 121.65 บันทึกผิด
4796 ยะลา อ.รามัน อบต.กอตอตือระ 26.69 บันทึกถกู
4797 ยะลา อ.รามัน อบต.กายูบอเกาะ 20.53 บันทึกถกู
4798 ยะลา อ.รามัน อบต.กาลอ 22.04 บันทึกถกู
4799 ยะลา อ.รามัน อบต.กาลูปัง 27.37 บันทึกถกู
4800 ยะลา อ.รามัน อบต.เกะรอ 19.58 บันทึกถกู
4801 ยะลา อ.รามัน อบต.จะกว๊ะ 18.97 บันทึกถกู
4802 ยะลา อ.รามัน อบต.ตะโละหะลอ 21.38 บันทึกถกู
4803 ยะลา อ.รามัน อบต.ท่าธง 86.22 บันทึกผิด
4804 ยะลา อ.รามัน อบต.เนินงาม 18.52 บันทึกถกู
4805 ยะลา อ.รามัน อบต.บาโงย 148.22 บันทึกผิด
4806 ยะลา อ.รามัน อบต.บือมัง 19.63 บันทึกถกู
4807 ยะลา อ.รามัน อบต.ยะต๊ะ 21.64 บันทึกถกู
4808 ยะลา อ.รามัน อบต.วังพญา 173.82 บันทึกผิด
4809 ยะลา อ.รามัน อบต.อาซ่อง 29.08 บันทึกถกู
4810 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลกูก่าสิงห ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4811 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 31.29 บันทึกถกู
4812 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเมืองบวั 27.05 บันทึกถกู
4813 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ก าแพง 25.00 บันทึกถกู
4814 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.กูก่าสิงห์ 30.17 บันทึกถกู
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4815 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย 146.46 บันทึกผิด
4816 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย 49,602,289.85 บันทึกผิด
4817 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังใหญ่ 24.66 บันทึกถกู
4818 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุ่งทอง 115.58 บันทึกผิด
4819 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.น  าออ้ม 0.00 ยังไม่บันทึก
4820 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.โนนสว่าง 29.09 บันทึกถกู
4821 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.บ้านฝาง 95.82 บันทึกผิด
4822 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.สิงห์โคก 42.49 บันทึกผิด
4823 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.หนองแวง 24.92 บันทึกถกู
4824 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.เหล่าหลวง 27.41 บันทึกถกู
4825 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลโคกล่าม 41.66 บันทึกผิด
4826 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลจตุรพกัตรพมิาน 0.00 ยังไม่บันทึก
4827 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลดงแดง 34.38 บันทึกถกู
4828 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลเมืองหงส์ 207.70 บันทึกผิด
4829 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลลิ นฟ้า 88.15 บันทึกผิด
4830 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลหนองผือ 31.42 บันทึกถกู
4831 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลหวัช้าง 233.49 บันทึกผิด
4832 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดงกลาง 32.76 บันทึกถกู
4833 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดู่น้อย 261.77 บันทึกผิด
4834 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.น  าใส 52.73 บันทึกผิด
4835 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ป่าสังข ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4836 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.ศรีโคตร 31.73 บันทึกถกู
4837 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิาน อบต.อง่ีอง 25.22 บันทึกถกู
4838 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลจังหาร 26.00 บันทึกถกู
4839 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลดงสิงห ์ 250.00 บันทึกผิด
4840 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลดินด า 105.08 บันทึกผิด
4841 ร้อยเอด็ อ.จังหาร เทศบาลต าบลผักแว่น 24.57 บันทึกถกู
4842 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.ปาฝา 30.34 บันทึกถกู
4843 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.ม่วงลาด 26.26 บันทึกถกู
4844 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.ยางใหญ่ 28.89 บันทึกถกู
4845 ร้อยเอด็ อ.จังหาร อบต.แสนชาติ 27.01 บันทึกถกู
4846 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ เทศบาลต าบลเชียงขวัญ 125.23 บันทึกผิด
4847 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.บ้านเขอืง 42.76 บันทึกผิด
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4848 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.พระเจ้า 33.46 บันทึกถกู
4849 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.พระธาตุ 0.00 ยังไม่บันทึก
4850 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.พลับพลา 25.32 บันทึกถกู
4851 ร้อยเอด็ อ.เชยีงขวัญ อบต.หมูม้น 33.05 บันทึกถกู
4852 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.ทุ่งเขาหลวง 27.35 บันทึกถกู
4853 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.เทอดไทย 94.29 บันทึกผิด
4854 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.บึงงาม 28.60 บันทึกถกู
4855 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.มะบ้า 38.24 บันทึกถกู
4856 ร้อยเอด็ อ.ทุ่งเขาหลวง อบต.เหล่า 28.89 บันทึกถกู
4857 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลธงธานี 35.50 บันทึกถกู
4858 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลนิเวศน์ 26.57 บันทึกถกู
4859 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4860 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลมะอ ึ 23.45 บันทึกถกู
4861 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี เทศบาลต าบลอุ่มเม้า 29.64 บันทึกถกู
4862 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.เขวาทุ่ง 29.80 บันทึกถกู
4863 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.ธวัชบุรี 0.00 ยังไม่บันทึก
4864 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.บึงนคร 34.03 บันทึกถกู
4865 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.ไพศาล 24.27 บันทึกถกู
4866 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.เมืองน้อย 25.46 บันทึกถกู
4867 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.ราชธานี 28.13 บันทึกถกู
4868 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.หนองไผ่ 33.94 บันทึกถกู
4869 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบุรี อบต.หนองพอก 66,995,827.98 บันทึกผิด
4870 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ 32.56 บันทึกถกู
4871 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลปทมุรัตต์ 0.00 ยังไม่บันทึก
4872 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโพนสูง 28.28 บันทึกถกู
4873 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.ขี เหล็ก 33.60 บันทึกถกู
4874 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล  า 29.10 บันทึกถกู
4875 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.โนนสง่า 33.92 บันทึกถกู
4876 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.บัวแดง 36.05 บันทึกถกู
4877 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว 37.65 บันทึกถกู
4878 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน 43.99 บันทึกผิด
4879 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร เทศบาลต าบลพนมไพร 34.87 บันทึกถกู
4880 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร เทศบาลต าบลโพธ์ิชัย 29.44 บันทึกถกู
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4881 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.กดุน  าใส 27.11 บันทึกถกู
4882 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.ค้อใหญ่ 34.21 บันทึกถกู
4883 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.ค าไฮ 25.30 บันทึกถกู
4884 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.โคกสว่าง 28.07 บันทึกถกู
4885 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.ชานุวรรณ 21.48 บันทึกถกู
4886 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.นานวล 33.33 บันทึกถกู
4887 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.พนมไพร 26.62 บันทึกถกู
4888 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.โพธ์ิใหญ่ 28.01 บันทึกถกู
4889 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.วารีสวัสด์ิ 28.28 บันทึกถกู
4890 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.สระแกว้ 26.80 บันทึกถกู
4891 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.แสนสุข 23.14 บันทึกถกู
4892 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.หนองทัพไทย 473.60 บันทึกผิด
4893 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลค าพอุง 27.86 บันทึกถกู
4894 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลชัยวารี 0.00 ยังไม่บันทึก
4895 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลเชียงใหม่ 27.22 บันทึกถกู
4896 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั เทศบาลต าบลอคัคะค า 31.56 บันทึกถกู
4897 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.ขามเปี้ย 0.00 ยังไม่บันทึก
4898 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.ดอนโอง 32.56 บันทึกถกู
4899 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.บัวค า 30.94 บันทึกถกู
4900 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.โพธ์ิศรี 204.81 บันทึกผิด
4901 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.สะอาด 37.60 บันทึกถกู
4902 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชยั อบต.หนองตาไก ้ 171.91 บันทึกผิด
4903 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย เทศบาลต าบลโพนทราย 35.88 บันทึกถกู
4904 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย เทศบาลต าบลสามขา 238.00 บันทึกผิด
4905 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย อบต.ท่าหาดยาว 128.90 บันทึกผิด
4906 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย อบต.ยางค า 32.81 บันทึกถกู
4907 ร้อยเอด็ อ.โพนทราย อบต.ศรีสว่าง 139.03 บันทึกผิด
4908 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโคกกกม่วง 50,565,653.50 บันทึกผิด
4909 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโคกสูง 0.00 ยังไม่บันทึก
4910 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโนนชัยศรี 285.47 บันทึกผิด
4911 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง 29.17 บันทึกถกู
4912 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง 31.90 บันทึกถกู
4913 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง เทศบาลต าบลแวง 38.49 บันทึกถกู
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4914 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.ค านาดี 26.61 บันทึกถกู
4915 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.นาอดุม 0.00 ยังไม่บันทึก
4916 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.พรมสวรรค์ 33.07 บันทึกถกู
4917 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.โพธ์ิศรีสว่าง 29.84 บันทึกถกู
4918 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.วังสามัคคี 0.00 ยังไม่บันทึก
4919 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.สระนกแกว้ 27.03 บันทึกถกู
4920 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.สว่าง 26.10 บันทึกถกู
4921 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่ 27.06 บันทึกถกู
4922 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.อุม่เม่า 30.05 บันทึกถกู
4923 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลชมสะอาด 25.56 บันทึกถกู
4924 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลชุมพร 25.80 บันทึกถกู
4925 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ 29.37 บันทึกถกู
4926 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี เทศบาลต าบลเมยวดี 31.00 บันทึกถกู
4927 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลต าบลโนนตาล 35.82 บันทึกถกู
4928 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลต าบลปอภาร 26.62 บันทึกถกู
4929 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลต าบลสีแกว้ 24.63 บันทึกถกู
4930 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 435.43 บันทึกผิด
4931 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบจ.ร้อยเอด็ 13.51 บันทึกถกู
4932 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.ขอนแกน่ 33.94 บันทึกถกู
4933 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.แคนใหญ่ 1,103.48 บันทึกผิด
4934 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.ดงลาน 29.81 บันทึกถกู
4935 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.นาโพธ์ิ 266.47 บันทึกผิด
4936 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.โนนรัง 34.39 บันทึกถกู
4937 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.เมืองทอง 31.12 บันทึกถกู
4938 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.รอบเมือง 31.70 บันทึกถกู
4939 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.สะอาดสมบูรณ์ 25.95 บันทึกถกู
4940 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.หนองแกว้ 26.68 บันทึกถกู
4941 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.หนองแวง 29.02 บันทึกถกู
4942 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.เหนือเมือง 28.73 บันทึกถกู
4943 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลกกกงุ 33.39 บันทึกถกู
4944 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลคูเมือง 100.00 บันทึกผิด
4945 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลเมืองสรวง 31.60 บันทึกถกู
4946 ร้อยเอด็ อ.เมืองสรวง เทศบาลต าบลหนองหนิ 35.63 บันทึกถกู
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4947 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลบา้นบาก 31.09 บันทึกถกู
4948 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง 32.44 บันทึกถกู
4949 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ 33.34 บันทึกถกู
4950 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.โพธ์ิสัย 35.83 บันทึกถกู
4951 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.เมืองเปลือย 37.78 บันทึกถกู
4952 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก 30.86 บันทึกถกู
4953 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.หนองแวงควง 27.95 บันทึกถกู
4954 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.หนองใหญ่ 34.49 บันทึกถกู
4955 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลจ าปาขัน 33.53 บันทึกถกู
4956 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลดอกไม้ 30.05 บันทึกถกู
4957 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุ่งกุลา 29.47 บันทึกถกู
4958 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 37.77 บันทึกถกู
4959 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ 32.94 บันทึกถกู
4960 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลหินกอง 28.77 บันทึกถกู
4961 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.ชา้งเผือก 0.00 ยังไม่บันทึก
4962 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.ทุ่งศรีเมือง 4.01 ยังไม่บันทึก
4963 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่ 148.33 บันทึกผิด
4964 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.น  าค า 21,524,715.71 บันทึกผิด
4965 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.บ่อพนัขนั 228.71 บันทึกผิด
4966 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุ่ง 30.03 บันทึกถกู
4967 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.สระคู 0.00 ยังไม่บันทึก
4968 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.ห้วยหินลาด 28.21 บันทึกถกู
4969 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.หัวชา้ง 36.27 บันทึกถกู
4970 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.หัวโทน 26.99 บันทึกถกู
4971 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว 29.93 บันทึกถกู
4972 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลขวาว 339.92 บันทึกผิด
4973 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลทา่ม่วง 35.33 บันทึกถกู
4974 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลนาแซง 30.70 บันทึกถกู
4975 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลนาเมือง 24.87 บันทึกถกู
4976 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลพรสวรรค์ 42,636,930.14 บันทึกผิด
4977 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลเมืองไพร 40.00 บันทึกถกู
4978 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลวังหลวง 31.34 บันทึกถกู
4979 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลเสลภูมิ 28.39 บันทึกถกู
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4980 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ เทศบาลต าบลหนองหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
4981 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.นางาม 22.21 บันทึกถกู
4982 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.นาเลิง 252.97 บันทึกผิด
4983 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.บึงเกลือ 27.81 บันทึกถกู
4984 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.โพธ์ิทอง 24.65 บันทึกถกู
4985 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.ภูเงิน 19.94 บันทึกถกู
4986 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย 0.00 ยังไม่บันทึก
4987 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ อบต.เหล่าน้อย 26.40 บันทึกถกู
4988 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก เทศบาลต าบลทา่สีดา 30.54 บันทึกถกู
4989 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก เทศบาลต าบลหนองพอก 0.00 ยังไม่บันทึก
4990 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.กกโพธ์ิ 34.34 บันทึกถกู
4991 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.โคกสว่าง 30.78 บันทึกถกู
4992 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.บึงงาม 25.64 บันทึกถกู
4993 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.ผาน  าย้อย 23.97 บันทึกถกู
4994 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.ภูเขาทอง 21.17 บันทึกถกู
4995 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.รอบเมือง 153.89 บันทึกผิด
4996 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.หนองขุน่ใหญ่ 31.35 บันทึกถกู
4997 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก อบต.หนองพอก 24.99 บันทึกถกู
4998 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี 26.63 บันทึกถกู
4999 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.ดูกอึง่ 27.12 บันทึกถกู
5000 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์ 18.20 บันทึกถกู
5001 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.สาวแห 27.20 บันทึกถกู
5002 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ เทศบาลต าบลโพนเมือง 19.50 บันทึกถกู
5003 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ เทศบาลต าบลอาจสามารถ 170.38 บันทึกผิด
5004 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.ขี เหล็ก 32.16 บันทึกถกู
5005 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.บ้านแจ้ง 31.09 บันทึกถกู
5006 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.บ้านดู่ 30.40 บันทึกถกู
5007 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หนองขาม 24.47 บันทึกถกู
5008 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หนองบัว 274.99 บันทึกผิด
5009 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถ่าน 20.08 บันทึกถกู
5010 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.หน่อม 27.89 บันทึกถกู
5011 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.โหรา 26.07 บันทึกถกู
5012 ร้อยเอด็ อ.อาจสามารถ อบต.อาจสามารถ 20.34 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

5013 ระนอง อ.กระบุรี เทศบาลต าบลจ.ป.ร. 17.88 บันทึกถกู
5014 ระนอง อ.กระบุรี เทศบาลต าบลน  าจดื 32.86 บันทึกถกู
5015 ระนอง อ.กระบุรี อบต.น  าจืด 24.95 บันทึกถกู
5016 ระนอง อ.กระบุรี อบต.น  าจืดน้อย 29.14 บันทึกถกู
5017 ระนอง อ.กระบุรี อบต.บางใหญ่ 30.68 บันทึกถกู
5018 ระนอง อ.กระบุรี อบต.ปากจั่น 32.27 บันทึกถกู
5019 ระนอง อ.กระบุรี อบต.มะมุ 23.16 บันทึกถกู
5020 ระนอง อ.กระบุรี อบต.ล าเลียง 23.36 บันทึกถกู
5021 ระนอง อ.กะเปอร์ เทศบาลต าบลกะเปอร์ 31.05 บันทึกถกู
5022 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.กะเปอร์ 25.38 บันทึกถกู
5023 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.บางหิน 21.78 บันทึกถกู
5024 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.บ้านนา 33.54 บันทึกถกู
5025 ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.ม่วงกลวง 27.83 บันทึกถกู
5026 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลบางนอน 195.60 บันทึกผิด
5027 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  า 98.80 บันทึกผิด
5028 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  าทา่เรือ 2,149.44 บันทึกผิด
5029 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลราชกรูด 27.65 บันทึกถกู
5030 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลต าบลหงาว 34.76 บันทึกถกู
5031 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลเมืองบางริ น 24.40 บันทึกถกู
5032 ระนอง อ.เมืองระนอง เทศบาลเมืองระนอง 24.86 บันทึกถกู
5033 ระนอง อ.เมืองระนอง อบจ.ระนอง 29.81 บันทึกถกู
5034 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.เกาะพยาม 304.01 บันทึกผิด
5035 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.ทรายแดง 188.27 บันทึกผิด
5036 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.หงาว 184.27 บันทึกผิด
5037 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.หาดส้มแป้น 206.03 บันทึกผิด
5038 ระนอง อ.ละอุน่ เทศบาลต าบลละอุ่น 197.83 บันทึกผิด
5039 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.บางแกว้ 26.82 บันทึกถกู
5040 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.บางพระเหนือ 204.81 บันทึกผิด
5041 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.ละอุน่เหนือ 204.14 บันทึกผิด
5042 ระนอง อ.สุขส าราญ เทศบาลต าบลก าพวน 76.74 บันทึกผิด
5043 ระนอง อ.สุขส าราญ อบต.นาคา 316.50 บันทึกผิด
5044 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลกองดิน 37.25 บันทึกถกู
5045 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน 33.81 บันทึกถกู
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5046 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลเนินฆ้อ 28.93 บันทึกถกู
5047 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลบ้านนา 30.52 บันทึกถกู
5048 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลปากน  าประแส 33.86 บันทึกถกู
5049 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 27.79 บันทึกถกู
5050 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลสองสลึง 20.49 บันทึกถกู
5051 ระยอง อ.แกลง เทศบาลต าบลสุนทรภู่ 28.67 บันทึกถกู
5052 ระยอง อ.แกลง อบต.กระแสบน 28.20 บันทึกถกู
5053 ระยอง อ.แกลง อบต.กองดิน 26.62 บันทึกถกู
5054 ระยอง อ.แกลง อบต.คลองปูน 211.48 บันทึกผิด
5055 ระยอง อ.แกลง อบต.ชากโดน 30.16 บันทึกถกู
5056 ระยอง อ.แกลง อบต.ทางเกวียน 335.43 บันทึกผิด
5057 ระยอง อ.แกลง อบต.ทุ่งควายกนิ 28.09 บันทึกถกู
5058 ระยอง อ.แกลง อบต.พงัราด 26.73 บันทึกถกู
5059 ระยอง อ.แกลง อบต.วังหว้า 21.97 บันทึกถกู
5060 ระยอง อ.แกลง อบต.ห้วยยาง 28.10 บันทึกถกู
5061 ระยอง อ.เขาชะเมา เทศบาลต าบลช าฆ้อ 152.46 บันทึกผิด
5062 ระยอง อ.เขาชะเมา อบต.เขาชะเมา 29.62 บันทึกถกู
5063 ระยอง อ.เขาชะเมา อบต.เขาน้อย 26.48 บันทึกถกู
5064 ระยอง อ.เขาชะเมา อบต.น  าเป็น 188.05 บันทึกผิด
5065 ระยอง อ.นิคมพฒันา เทศบาลต าบลมะขามคู่ 30.77 บันทึกถกู
5066 ระยอง อ.นิคมพฒันา เทศบาลต าบลมาบข่า 28.89 บันทึกถกู
5067 ระยอง อ.นิคมพฒันา เทศบาลต าบลมาบข่าพฒันา 31.34 บันทึกถกู
5068 ระยอง อ.นิคมพฒันา อบต.นิคมพฒันา 28.99 บันทึกถกู
5069 ระยอง อ.นิคมพฒันา อบต.พนานิคม 19.83 บันทึกถกู
5070 ระยอง อ.บ้านค่าย เทศบาลต าบลชากบก 28.08 บันทึกถกู
5071 ระยอง อ.บ้านค่าย เทศบาลต าบลบา้นค่าย 24.71 บันทึกถกู
5072 ระยอง อ.บ้านค่าย เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา 28.64 บันทึกถกู
5073 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.ตาขนั 27.57 บันทึกถกู
5074 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.บางบุตร 209.85 บันทึกผิด
5075 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.หนองตะพาน 30.71 บันทึกถกู
5076 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.หนองบัว 0.00 ยังไม่บันทึก
5077 ระยอง อ.บ้านค่าย อบต.หนองละลอก 332.14 บันทึกผิด
5078 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลต าบลบ้านฉาง 235.08 บันทึกผิด
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5079 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลต าบลพลา 32.82 บันทึกถกู
5080 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลต าบลส านักท้อน 32.14 บันทึกถกู
5081 ระยอง อ.บ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง 189.61 บันทึกผิด
5082 ระยอง อ.บ้านฉาง อบต.ส านักท้อน 0.00 ยังไม่บันทึก
5083 ระยอง อ.ปลวกแดง เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา 34.21 บันทึกถกู
5084 ระยอง อ.ปลวกแดง เทศบาลต าบลปลวกแดง 239.42 บันทึกผิด
5085 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.ตาสิทธ์ิ 17.05 บันทึกถกู
5086 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง 21.81 บันทึกถกู
5087 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.มาบยางพร 16.76 บันทึกถกู
5088 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.แม่น  าคู้ 32.96 บันทึกถกู
5089 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.ละหาร 336.95 บันทึกผิด
5090 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.หนองไร่ 332.50 บันทึกผิด
5091 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลแกลง-กะเฉด 33.00 บันทึกถกู
5092 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลเชิงเนิน 250.00 บันทึกผิด
5093 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลทับมา 29.03 บันทึกถกู
5094 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลน  าคอก 199.71 บันทึกผิด
5095 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลเนินพระ 267.33 บันทึกผิด
5096 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลต าบลบา้นเพ 31.23 บันทึกถกู
5097 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง 24.69 บันทึกถกู
5098 ระยอง อ.เมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 22.09 บันทึกถกู
5099 ระยอง อ.เมืองระยอง อบจ.ระยอง 13.35 บันทึกถกู
5100 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.กะเฉด 0.00 ยังไม่บันทึก
5101 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.แกลง 30.79 บันทึกถกู
5102 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.ตะพง 24.44 บันทึกถกู
5103 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.นาตาขวัญ 225.34 บันทึกผิด
5104 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.บ้านแลง 28.93 บันทึกถกู
5105 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.เพ 27.06 บันทึกถกู
5106 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.ส านักทอง 331.88 บันทึกผิด
5107 ระยอง อ.วังจันทร์ เทศบาลต าบลชุมแสง 0.00 ยังไม่บันทึก
5108 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.ชมุแสง 23.92 บันทึกถกู
5109 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.ป่ายุบใน 28.43 บันทึกถกู
5110 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.พลงตาเอีย่ม 22.82 บันทึกถกู
5111 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.วังจันทร์ 28.44 บันทึกถกู
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5112 ราชบุรี อ.จอมบึง เทศบาลต าบลจอมบึง 0.00 ยังไม่บันทึก
5113 ราชบุรี อ.จอมบึง เทศบาลต าบลด่านทับตะโก 115.28 บันทึกผิด
5114 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.แกม้อน้ 97.99 บันทึกผิด
5115 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.จอมบึง 315.34 บันทึกผิด
5116 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ด่านทับตะโก 0.00 ยังไม่บันทึก
5117 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.เบิกไพร 315.66 บันทึกผิด
5118 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ปากชอ่ง 0.00 ยังไม่บันทึก
5119 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.รางบัว 191.10 บันทึกผิด
5120 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก 96.67 บันทึกผิด
5121 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลบวังาม 29.05 บันทึกถกู
5122 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลบ้านไร่ 275,867,244.37 บันทึกผิด
5123 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลประสาทสิทธ์ิ 33.61 บันทึกถกู
5124 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ 100.00 บันทึกผิด
5125 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ขนุพทิักษ ์ 100.03 บันทึกผิด
5126 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ดอนกรวย 389.44 บันทึกผิด
5127 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ดอนคลัง 285.34 บันทึกผิด
5128 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ดอนไผ่ 24.49 บันทึกถกู
5129 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ตาหลวง 25.65 บันทึกถกู
5130 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ท่านัด 20.04 บันทึกถกู
5131 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.แพงพวย 25.52 บันทึกถกู
5132 ราชบุรี อ.ด าเนินสะดวก อบต.ส่ีหมืน่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5133 ราชบุรี อ.บางแพ เทศบาลต าบลบางแพ 32.40 บันทึกถกู
5134 ราชบุรี อ.บางแพ เทศบาลต าบลโพหัก 19.66 บันทึกถกู
5135 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.ดอนคา 283.47 บันทึกผิด
5136 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.ดอนใหญ่ 209.32 บันทึกผิด
5137 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.วัดแกว้ 20.55 บันทึกถกู
5138 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.หัวโพ 362.68 บันทึกผิด
5139 ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.บ้านคา 31.05 บันทึกถกู
5140 ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.บ้านบึง 181.91 บันทึกผิด
5141 ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.หนองพนัจนัทร์ 286.34 บันทึกผิด
5142 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกระจบั 0.00 ยังไม่บันทึก
5143 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกรับใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5144 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลเบกิไพร 173.74 บันทึกผิด
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5145 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลต าบลหว้ยกระบอก 29.84 บันทึกถกู
5146 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา 236.78 บันทึกผิด
5147 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 23.10 บันทึกถกู
5148 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.เขาขลุง 20.30 บันทึกถกู
5149 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.คุ้งพยอม 0.00 ยังไม่บันทึก
5150 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ดอนกระเบื อง 30.67 บันทึกถกู
5151 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.นครชมุน์ 30.15 บันทึกถกู
5152 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.บ้านม่วง 28.15 บันทึกถกู
5153 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ปากแรต 0.00 ยังไม่บันทึก
5154 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ลาดบัวขาว 23.58 บันทึกถกู
5155 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.สวนกล้วย 0.00 ยังไม่บันทึก
5156 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองกบ 23.88 บันทึกถกู
5157 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองปลาหมอ 225.45 บันทึกผิด
5158 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองออ้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5159 ราชบุรี อ.ปากท่อ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 21.53 บันทึกถกู
5160 ราชบุรี อ.ปากท่อ เทศบาลต าบลปากท่อ 24.44 บันทึกถกู
5161 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ดอนทราย 0.00 ยังไม่บันทึก
5162 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.บ่อกระดาน 0.00 ยังไม่บันทึก
5163 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ปากท่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
5164 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ป่าไก ่ 217.77 บันทึกผิด
5165 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ยางหัก 0.00 ยังไม่บันทึก
5166 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.วังมะนาว 0.00 ยังไม่บันทึก
5167 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.วัดยางงาม 303.21 บันทึกผิด
5168 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.หนองกระทุ่ม 95.65 บันทึกผิด
5169 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.ห้วยยางโทน 50,590,831.92 บันทึกผิด
5170 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.อา่งหิน 160.04 บันทึกผิด
5171 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลเขาขวาง 28.48 บันทึกถกู
5172 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลคลองตาคต 118.36 บันทึกผิด
5173 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลเจด็เสมียน 0.00 ยังไม่บันทึก
5174 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลดอนทราย 150,449,385.05 บันทึกผิด
5175 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลบา้นฆอ้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
5176 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลบา้นเลือก 209.87 บันทึกผิด
5177 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลบา้นสิงห ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
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5178 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลต าบลหนองโพ 0.00 ยังไม่บันทึก
5179 ราชบุรี อ.โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม 302.56 บันทึกผิด
5180 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม 20.37 บันทึกถกู
5181 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.คลองขอ่ย 250.00 บันทึกผิด
5182 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ช าแระ 24.27 บันทึกถกู
5183 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ดอนกระเบื อง 212.59 บันทึกผิด
5184 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เตาปูน 353.28 บันทึกผิด
5185 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ท่าชมุพล 971.02 บันทึกผิด
5186 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ธรรมเสน 162.52 บันทึกผิด
5187 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.บางโตนด 27.59 บันทึกถกู
5188 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.สร้อยฟา้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5189 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.หนองกวาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5190 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.หนองโพ 0.00 ยังไม่บันทึก
5191 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลเขางู 23.65 บันทึกถกู
5192 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลหลักเมือง 281,848,617.18 บันทึกผิด
5193 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลหลุมดิน 134.36 บันทึกผิด
5194 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลห้วยชินสีห์ 327.45 บันทึกผิด
5195 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบรีุ 0.00 ยังไม่บันทึก
5196 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบจ.ราชบุรี 599.76 บันทึกผิด
5197 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.เกาะพลับพลา 18.63 บันทึกถกู
5198 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.เขาแร้ง 454.22 บันทึกผิด
5199 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คุ้งกระถนิ 160.25 บันทึกผิด
5200 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คุ้งน  าวน 0.00 ยังไม่บันทึก
5201 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คูบัว 24.43 บันทึกถกู
5202 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.เจดีย์หัก 259.05 บันทึกผิด
5203 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ดอนตะโก 391.23 บันทึกผิด
5204 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ดอนแร่ 314.71 บันทึกผิด
5205 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ท่าราบ 244.06 บันทึกผิด
5206 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.น  าพ ุ 209.20 บันทึกผิด
5207 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.บางป่า 55.20 บันทึกผิด
5208 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.บ้านไร่ 202.10 บันทึกผิด
5209 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.พกิลุทอง 61,780,506.52 บันทึกผิด
5210 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.สามเรือน 961.76 บันทึกผิด
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5211 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.หนองกลางนา 454.58 บันทึกผิด
5212 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.ห้วยไผ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5213 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.หินกอง 258.73 บันทึกผิด
5214 ราชบุรี อ.วัดเพลง เทศบาลต าบลวัดเพลง 138.83 บันทึกผิด
5215 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.เกาะศาลพระ 259.78 บันทึกผิด
5216 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.จอมประทัด 0.00 ยังไม่บันทึก
5217 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.วัดเพลง 55,748,139.80 บันทึกผิด
5218 ราชบุรี อ.สวนผึ ง เทศบาลต าบลบา้นชัฎปา่หวาย 36.38 บันทึกถกู
5219 ราชบุรี อ.สวนผึ ง เทศบาลต าบลสวนผึ ง 303.88 บันทึกผิด
5220 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.ตะนาวศรี 400.55 บันทึกผิด
5221 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.ท่าเคย 0.00 ยังไม่บันทึก
5222 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.ป่าหวาย 83.44 บันทึกผิด
5223 ราชบุรี อ.สวนผึ ง อบต.สวนผึ ง 196.49 บันทึกผิด
5224 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ 0.00 ยังไม่บันทึก
5225 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.โคกแสมสาร 194.71 บันทึกผิด
5226 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.ยางราก 176.49 บันทึกผิด
5227 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.วังทอง 31.78 บันทึกถกู
5228 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.หนองมะค่า 240.71 บันทึกผิด
5229 ลพบุรี อ.โคกส าโรง เทศบาลต าบลโคกส าโรง 33.49 บันทึกถกู
5230 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.เกาะแกว้ 23.04 บันทึกถกู
5231 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.คลองเกตุ 129.02 บันทึกผิด
5232 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.โคกส าโรง 209.34 บันทึกผิด
5233 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.ดงมะรุม 24.95 บันทึกถกู
5234 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.ถลุงเหล็ก 200.55 บันทึกผิด
5235 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.เพนียด 23.23 บันทึกถกู
5236 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.วังขอนขว้าง 27.13 บันทึกถกู
5237 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.วังจั่น 166.15 บันทึกผิด
5238 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.วังเพลิง 216.37 บันทึกผิด
5239 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.สะแกราบ 208.12 บันทึกผิด
5240 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.หนองแขม 250.00 บันทึกผิด
5241 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.หลุมขา้ว 553.08 บันทึกผิด
5242 ลพบุรี อ.โคกส าโรง อบต.ห้วยโป่ง 470.38 บันทึกผิด
5243 ลพบุรี อ.ชยับาดาล เทศบาลต าบลล านารายณ์ 173.50 บันทึกผิด
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5244 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.เกาะรัง 250.00 บันทึกผิด
5245 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.เขาแหลม 116.41 บันทึกผิด
5246 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ชยันารายณ์ 25.00 บันทึกถกู
5247 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ชยับาดาล 0.00 ยังไม่บันทึก
5248 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ซับตะเคียน 250.00 บันทึกผิด
5249 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ท่าดินด า 73,081,519.22 บันทึกผิด
5250 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ท่ามะนาว 208.70 บันทึกผิด
5251 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.นาโสม 225.30 บันทึกผิด
5252 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.นิคมล านารายณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5253 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.บัวชมุ 181.21 บันทึกผิด
5254 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.บา้นใหม่สามัคคี 313.33 บันทึกผิด
5255 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ม่วงค่อม 48.19 บันทึกผิด
5256 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ล านารายณ์ 278.38 บันทึกผิด
5257 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ศิลาทิพย์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5258 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.หนองยายโต๊ะ 122.41 บันทึกผิด
5259 ลพบุรี อ.ชยับาดาล อบต.ห้วยหิน 207.60 บันทึกผิด
5260 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลโคกสลุด 172.62 บันทึกผิด
5261 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลทา่โขลง 30.99 บันทึกถกู
5262 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลท่าวุ้ง 35.48 บันทึกถกู
5263 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลบางงา 29.27 บันทึกถกู
5264 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง เทศบาลต าบลโพตลาดแกว้ 22.03 บันทึกถกู
5265 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน 24.49 บันทึกถกู
5266 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.ท่าวุ้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
5267 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.บางคู้ 225.92 บันทึกผิด
5268 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.บางล่ี 22.14 บันทึกถกู
5269 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.บ้านเบิก 191.30 บันทึกผิด
5270 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.มุจลินท์ 23.64 บันทึกถกู
5271 ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง อบต.หัวส าโรง 178.38 บันทึกผิด
5272 ลพบุรี อ.ท่าหลวง เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 228.06 บันทึกผิด
5273 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.แกง่ผักกดู 309.88 บันทึกผิด
5274 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.ซับจ าปา 388.39 บันทึกผิด
5275 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.ท่าหลวง 30.10 บันทึกถกู
5276 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หนองผักแว่น 128.74 บันทึกผิด
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5277 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หัวล า 26.43 บันทึกถกู
5278 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ เทศบาลเมืองบา้นหมี ่ 280.33 บันทึกผิด
5279 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.ชอนม่วง 257.54 บันทึกผิด
5280 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.เชยีงงา 31.79 บันทึกถกู
5281 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.ดอนดึง 29.99 บันทึกถกู
5282 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บางกะพี ดงพลับ 320.55 บันทึกผิด
5283 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บางขาม 23.60 บันทึกถกู
5284 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บางพึ่ง 25.97 บันทึกถกู
5285 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บ้านกล้วย 219.41 บันทึกผิด
5286 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บ้านช ี 24.80 บันทึกถกู
5287 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.บ้านทราย 56.22 บันทึกผิด
5288 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.ไผ่ใหญ่ 21,608,633.92 บันทึกผิด
5289 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.พคุา 0.98 ยังไม่บันทึก
5290 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.โพนทอง 25.44 บันทึกถกู
5291 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.มหาสอน 27.90 บันทึกถกู
5292 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.สนามแจง 24.02 บันทึกถกู
5293 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.สายห้วยแกว้ 32.04 บันทึกถกู
5294 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองกระเบียน 206.50 บันทึกผิด
5295 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองเต่า 22.18 บันทึกถกู
5296 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองทรายขาว 177.96 บันทึกผิด
5297 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หนองเมือง 431.54 บันทึกผิด
5298 ลพบุรี อ.บ้านหมี ่ อบต.หินปัก 194.49 บันทึกผิด
5299 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลแกง่เสือเต้น 31.49 บันทึกถกู
5300 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลเขาพระยาเดินธง 0.00 ยังไม่บันทึก
5301 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลดีลัง 173.73 บันทึกผิด
5302 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลต าบลพัฒนานิคม 170.58 บันทึกผิด
5303 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.โคกสลุง 173.68 บันทึกผิด
5304 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.ชอ่งสาริกา 205.71 บันทึกผิด
5305 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.ชอนน้อย 18.67 บันทึกถกู
5306 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.น  าสุด 0.00 ยังไม่บันทึก
5307 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.มะนาวหวาน 162.45 บันทึกผิด
5308 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.หนองบัว 222.56 บันทึกผิด
5309 ลพบุรี อ.พฒันานิคม อบต.ห้วยขนุราม 23.23 บันทึกถกู
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5310 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลกกโก 0.00 ยังไม่บันทึก
5311 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลเขาพระงาม 22.64 บันทึกถกู
5312 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลโคกตูม 235.59 บันทึกผิด
5313 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลถนนใหญ่ 22.99 บันทึกถกู
5314 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลท่าศาลา 247.73 บันทึกผิด
5315 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลปา่ตาล 163.96 บันทึกผิด
5316 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด 155.35 บันทึกผิด
5317 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 447.85 บันทึกผิด
5318 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบจ.ลพบุรี 16.48 บันทึกถกู
5319 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โกง่ธนู 215.80 บันทึกผิด
5320 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โคกกระเทียม 161.35 บันทึกผิด
5321 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โคกล าพาน 26.09 บันทึกถกู
5322 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.งิ วราย 237.46 บันทึกผิด
5323 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ดอนโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
5324 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ตะลุง 0.00 ยังไม่บันทึก
5325 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ทะเลชบุศร 155.71 บันทึกผิด
5326 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ท่าแค 193.39 บันทึกผิด
5327 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ท้ายตลาด 30.41 บันทึกถกู
5328 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.บางขนัหมาก 22.06 บันทึกถกู
5329 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.บ้านขอ่ย 148.28 บันทึกผิด
5330 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.พรหมมาสตร์ 19.63 บันทึกถกู
5331 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โพธ์ิเกา้ต้น 226.63 บันทึกผิด
5332 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โพธ์ิตรุ 55.42 บันทึกผิด
5333 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.กดุตาเพชร 418.79 บันทึกผิด
5334 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.เขาน้อย 27.97 บันทึกถกู
5335 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.เขารวก 371.75 บันทึกผิด
5336 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.ซับสมบูรณ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5337 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.ล าสนธิ 0.00 ยังไม่บันทึก
5338 ลพบุรี อ.ล าสนธิ อบต.หนองรี 177.90 บันทึกผิด
5339 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ เทศบาลต าบลสระโบสถ์ 24.73 บันทึกถกู
5340 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ อบต.ทุ่งท่าชา้ง 1,600.00 บันทึกผิด
5341 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ อบต.นิยมชยั 23.43 บันทึกถกู
5342 ลพบุรี อ.สระโบสถ ์ อบต.มหาโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
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5343 ลพบุรี อ.หนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง 179.98 บันทึกผิด
5344 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ 183.15 บันทึกผิด
5345 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ชอนสารเดช 65.99 บันทึกผิด
5346 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ดงดินแดง 267.95 บันทึกผิด
5347 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.บ่อทอง 18.50 บันทึกถกู
5348 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ยางโทน 356.80 บันทึกผิด
5349 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.หนองม่วง 30.17 บันทึกถกู
5350 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคา 29.31 บันทึกถกู
5351 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลเกาะคาแม่ยาว 400.23 บันทึกผิด
5352 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลท่าผา 22.21 บันทึกถกู
5353 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลนาแก้ว 474.27 บันทึกผิด
5354 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลล าปางหลวง 329.86 บันทึกผิด
5355 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลวังพร้าว 265.41 บันทึกผิด
5356 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลศาลา 25.98 บันทึกถกู
5357 ล าปาง อ.เกาะคา เทศบาลต าบลไหล่หิน 22.68 บันทึกถกู
5358 ล าปาง อ.เกาะคา อบจ.ล าปาง 14.06 บันทึกถกู
5359 ล าปาง อ.เกาะคา อบต.นาแส่ง 222.28 บันทึกผิด
5360 ล าปาง อ.เกาะคา อบต.ใหม่พฒันา 47.38 บันทึกผิด
5361 ล าปาง อ.งาว เทศบาลต าบลหลวงใต้ 343.03 บันทึกผิด
5362 ล าปาง อ.งาว เทศบาลต าบลหลวงเหนือ 204.24 บันทึกผิด
5363 ล าปาง อ.งาว อบต.นาแก 24.23 บันทึกถกู
5364 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านโป่ง 255.01 บันทึกผิด
5365 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านร้อง 145.85 บันทึกผิด
5366 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านหวด 176.62 บันทึกผิด
5367 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านแหง 200.79 บันทึกผิด
5368 ล าปาง อ.งาว อบต.บ้านออ้น 47.62 บันทึกผิด
5369 ล าปาง อ.งาว อบต.ปงเตา 169.07 บันทึกผิด
5370 ล าปาง อ.งาว อบต.แม่ตีบ 0.00 ยังไม่บันทึก
5371 ล าปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลต าบลแจห้ม่ 29.70 บันทึกถกู
5372 ล าปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลต าบลทุ่งผึ ง 26.32 บันทึกถกู
5373 ล าปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลต าบลบา้นสา 21.72 บันทึกถกู
5374 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.แจ้ห่ม 174.67 บันทึกผิด
5375 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.ปงดอน 427.84 บันทึกผิด
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5376 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.เมืองมาย 190.75 บันทึกผิด
5377 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.แม่สุก 170.51 บันทึกผิด
5378 ล าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.วิเชตนคร 22.17 บันทึกถกู
5379 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลต าบลเถนิบุรี 223.20 บันทึกผิด
5380 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลต าบลแม่มอก 0.00 ยังไม่บันทึก
5381 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลต าบลเวียงมอก 222.50 บันทึกผิด
5382 ล าปาง อ.เถนิ เทศบาลเมืองล้อมแรด 26.31 บันทึกถกู
5383 ล าปาง อ.เถนิ อบต.นาโป่ง 90,574,000.72 บันทึกผิด
5384 ล าปาง อ.เถนิ อบต.แม่ถอด 155.59 บันทึกผิด
5385 ล าปาง อ.เถนิ อบต.แม่ปะ 166.27 บันทึกผิด
5386 ล าปาง อ.เถนิ อบต.แม่วะ 173.56 บันทึกผิด
5387 ล าปาง อ.เมืองปาน เทศบาลต าบลเมืองปาน 29.70 บันทึกถกู
5388 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.แจ้ซ้อน 21.78 บันทึกถกู
5389 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.ทุ่งกว๋าว 206.37 บันทึกผิด
5390 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.บ้านขอ 180.06 บันทึกผิด
5391 ล าปาง อ.เมืองปาน อบต.หัวเมือง 175.43 บันทึกผิด
5392 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลต าบลต้นธงชัย 21.38 บันทึกถกู
5393 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว 219.73 บันทึกผิด
5394 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง 22.90 บันทึกถกู
5395 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 212.13 บันทึกผิด
5396 ล าปาง อ.เมืองล าปาง เทศบาลเมืองพชิยั 209.73 บันทึกผิด
5397 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.ทุ่งฝาย 172.29 บันทึกผิด
5398 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.นิคมพฒันา 20.59 บันทึกถกู
5399 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ่อแฮ้ว 0.00 ยังไม่บันทึก
5400 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านค่า 24.63 บันทึกถกู
5401 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านเป้า 198.70 บันทึกผิด
5402 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านแลง 20.26 บันทึกถกู
5403 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านเสด็จ 0.00 ยังไม่บันทึก
5404 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บ้านเอื อม 17.91 บันทึกถกู
5405 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.บุญนาคพัฒนา 167.32 บันทึกผิด
5406 ล าปาง อ.เมืองล าปาง อบต.พชิยั 34.80 บันทึกถกู
5407 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลนาครัว 152.80 บันทึกผิด
5408 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลน  าโจ้ 151.51 บันทึกผิด
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5409 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว 24.90 บันทึกถกู
5410 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลแม่ทะ 26.01 บันทึกถกู
5411 ล าปาง อ.แม่ทะ เทศบาลต าบลสิริราช 126.69 บันทึกผิด
5412 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.ดอนไฟ 22.43 บันทึกถกู
5413 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.บ้านกิว่ 202.59 บันทึกผิด
5414 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.บ้านบอม 204.57 บันทึกผิด
5415 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.วังเงิน 55,129,320.86 บันทึกผิด
5416 ล าปาง อ.แม่ทะ อบต.หัวเสือ 185.57 บันทึกผิด
5417 ล าปาง อ.แม่พริก เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 0.00 ยังไม่บันทึก
5418 ล าปาง อ.แม่พริก เทศบาลต าบลแม่ปุ 29.45 บันทึกถกู
5419 ล าปาง อ.แม่พริก เทศบาลต าบลแม่พริก 32.95 บันทึกถกู
5420 ล าปาง อ.แม่พริก อบต.แม่พริก 183.77 บันทึกผิด
5421 ล าปาง อ.แม่เมาะ เทศบาลต าบลแม่เมาะ 30.20 บันทึกถกู
5422 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.จางเหนือ 0.00 ยังไม่บันทึก
5423 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.นาสัก 0.00 ยังไม่บันทึก
5424 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.บ้านดง 30.56 บันทึกถกู
5425 ล าปาง อ.แม่เมาะ อบต.สบป้าด 145.98 บันทึกผิด
5426 ล าปาง อ.วังเหนือ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 33.02 บันทึกถกู
5427 ล าปาง อ.วังเหนือ เทศบาลต าบลวังเหนือ 50,718,741.52 บันทึกผิด
5428 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.ทุ่งฮั ว 163.00 บันทึกผิด
5429 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ 141,860,465.12 บันทึกผิด
5430 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังแกว้ 135.71 บันทึกผิด
5431 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังซ้าย 302.05 บันทึกผิด
5432 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังใต้ 370.13 บันทึกผิด
5433 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังทรายค า 22.28 บันทึกถกู
5434 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังทอง 323.33 บันทึกผิด
5435 ล าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังเหนือ 32.27 บันทึกถกู
5436 ล าปาง อ.สบปราบ เทศบาลต าบลสบปราบ 27.00 บันทึกถกู
5437 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.นายาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5438 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.แม่กวัะ 188.88 บันทึกผิด
5439 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.สบปราบ 188.11 บันทึกผิด
5440 ล าปาง อ.สบปราบ อบต.สมัย 22.03 บันทึกถกู
5441 ล าปาง อ.เสริมงาม เทศบาลต าบลทุ่งงาม 40,051,679.59 บันทึกผิด
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5442 ล าปาง อ.เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม 164.26 บันทึกผิด
5443 ล าปาง อ.เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมซ้าย 17.13 บันทึกถกู
5444 ล าปาง อ.เสริมงาม อบต.เสริมกลาง 179.34 บันทึกผิด
5445 ล าปาง อ.เสริมงาม อบต.เสริมขวา 177.95 บันทึกผิด
5446 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลปงยางคก 471.25 บันทึกผิด
5447 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลเมืองยาว 22.65 บันทึกถกู
5448 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลห้างฉัตร 29.99 บันทึกถกู
5449 ล าปาง อ.ห้างฉตัร เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 179.52 บันทึกผิด
5450 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.แม่ลัน 383.27 บันทึกผิด
5451 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.วอแกว้ 20,093,538.89 บันทึกผิด
5452 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.เวียงตาล 215.80 บันทึกผิด
5453 ล าปาง อ.ห้างฉตัร อบต.หนองหล่ม 96.92 บันทึกผิด
5454 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง เทศบาลต าบลทุ่งหวัช้าง 28.07 บันทึกถกู
5455 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง อบต.ตะเคียนปม 192.03 บันทึกผิด
5456 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง อบต.ทุ่งหัวชา้ง 27.96 บันทึกถกู
5457 ล าพนู อ.ทุ่งหัวชา้ง อบต.บ้านปวง 22.50 บันทึกถกู
5458 ล าพนู อ.บ้านธิ เทศบาลต าบลบ้านธิ 338.04 บันทึกผิด
5459 ล าพนู อ.บ้านธิ อบต.ห้วยยาบ 19.98 บันทึกถกู
5460 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลบา้นโฮ่ง 126.19 บันทึกผิด
5461 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลศรีเตี ย 25.33 บันทึกถกู
5462 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.ป่าพลู 19.51 บันทึกถกู
5463 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.เวียงกานต์ 22.58 บันทึกถกู
5464 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.หนองปลาสะวาย 172.26 บันทึกผิด
5465 ล าพนู อ.บ้านโฮ่ง อบต.เหล่ายาว 0.00 ยังไม่บันทึก
5466 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง 176.53 บันทึกผิด
5467 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลม่วงน้อย 0.00 ยังไม่บันทึก
5468 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลมะกอก 152.85 บันทึกผิด
5469 ล าพนู อ.ป่าซาง เทศบาลต าบลแม่แรง 25.89 บันทึกถกู
5470 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.ท่าตุ้ม 19.40 บันทึกถกู
5471 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.นครเจดีย์ 23.79 บันทึกถกู
5472 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.น  าดิบ 517.93 บันทึกผิด
5473 ล าพนู อ.ป่าซาง อบต.บ้านเรือน 0.00 ยังไม่บันทึก
5474 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลต้นธง 0.00 ยังไม่บันทึก
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5475 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลท่าเชียงทอง 25.88 บันทึกถกู
5476 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลบา้นกลาง 27.64 บันทึกถกู
5477 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลบ้านแป้น 123.09 บันทึกผิด
5478 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลประตูปา่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5479 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลป่าสัก 287.20 บันทึกผิด
5480 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลมะเขือแจ ้ 2,904.42 บันทึกผิด
5481 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลริมปิง 248.36 บันทึกผิด
5482 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลเวียงยอง 304.35 บันทึกผิด
5483 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลศรีบัวบาน 18.01 บันทึกถกู
5484 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลหนองช้างคืน 20.28 บันทึกถกู
5485 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลเหมืองง่า 334.04 บันทึกผิด
5486 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลเหมืองจี  0.00 ยังไม่บันทึก
5487 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลต าบลอโุมงค์ 213.21 บันทึกผิด
5488 ล าพนู อ.เมืองล าพนู เทศบาลเมืองล าพนู 18.62 บันทึกถกู
5489 ล าพนู อ.เมืองล าพนู อบจ.ล าพนู 331.75 บันทึกผิด
5490 ล าพนู อ.เมืองล าพนู อบต.หนองหนาม 33.25 บันทึกถกู
5491 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศ 30.74 บันทึกถกู
5492 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศเหนือ 32.53 บันทึกถกู
5493 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาขุมเงิน 33.16 บันทึกถกู
5494 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง 28.42 บันทึกถกู
5495 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาปลาดุก 27.28 บันทึกถกู
5496 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาสบชัย 32.57 บันทึกถกู
5497 ล าพนู อ.แม่ทา เทศบาลต าบลทาสบเส้า 35.83 บันทึกถกู
5498 ล าพนู อ.แม่ทา อบต.ทาแม่ลอบ 26.08 บันทึกถกู
5499 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลกอ้ 417.93 บันทึกผิด
5500 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลดงด า 32.70 บันทึกถกู
5501 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลป่าไผ่ 17.03 บันทึกถกู
5502 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลแม่ตืน 35.15 บันทึกถกู
5503 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลลี  23.19 บันทึกถกู
5504 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลวังดิน 280.69 บันทึกผิด
5505 ล าพนู อ.ลี  เทศบาลต าบลศรีวิชัย 25.52 บันทึกถกู
5506 ล าพนู อ.ลี  อบต.นาทราย 21.38 บันทึกถกู
5507 ล าพนู อ.ลี  อบต.แม่ลาน 26.98 บันทึกถกู
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5508 ล าพนู อ.ลี  อบต.เวียงแกว้ 159.82 บันทึกผิด
5509 ล าพนู อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลวังผาง 156.87 บันทึกผิด
5510 ล าพนู อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองยวง 160.91 บันทึกผิด
5511 ล าพนู อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองล่อง 125.36 บันทึกผิด
5512 เลย อ.เชยีงคาน เทศบาลต าบลเขาแก้ว 0.00 ยังไม่บันทึก
5513 เลย อ.เชยีงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน 27.10 บันทึกถกู
5514 เลย อ.เชยีงคาน เทศบาลต าบลธาตุ 30.87 บันทึกถกู
5515 เลย อ.เชยีงคาน อบต.จอมศรี 150.15 บันทึกผิด
5516 เลย อ.เชยีงคาน อบต.เชยีงคาน 30.02 บันทึกถกู
5517 เลย อ.เชยีงคาน อบต.นาซ่าว 22.12 บันทึกถกู
5518 เลย อ.เชยีงคาน อบต.บุฮม 22.11 บันทึกถกู
5519 เลย อ.เชยีงคาน อบต.ปากตม 17.39 บันทึกถกู
5520 เลย อ.เชยีงคาน อบต.หาดทรายขาว 21.16 บันทึกถกู
5521 เลย อ.ด่านซ้าย เทศบาลต าบลด่านซ้าย 34.80 บันทึกถกู
5522 เลย อ.ด่านซ้าย เทศบาลต าบลศรีสองรัก 198.40 บันทึกผิด
5523 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.กกสะทอน 30.79 บันทึกถกู
5524 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โคกงาม 22.54 บันทึกถกู
5525 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.นาดี 22.13 บันทึกถกู
5526 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.นาหอ 103.98 บันทึกผิด
5527 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.ปากหมัน 28.14 บันทึกถกู
5528 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง 22.52 บันทึกถกู
5529 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โพนสูง 1.12 ยังไม่บันทึก
5530 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.วังยาว 24.38 บันทึกถกู
5531 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อปิุ่ม 28.94 บันทึกถกู
5532 เลย อ.ท่าล่ี เทศบาลต าบลท่าล่ี 31.49 บันทึกถกู
5533 เลย อ.ท่าล่ี อบต.โคกใหญ่ 27.46 บันทึกถกู
5534 เลย อ.ท่าล่ี อบต.ท่าล่ี 23.17 บันทึกถกู
5535 เลย อ.ท่าล่ี อบต.น  าแคม 23.75 บันทึกถกู
5536 เลย อ.ท่าล่ี อบต.หนองผือ 23.60 บันทึกถกู
5537 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 24.65 บันทึกถกู
5538 เลย อ.นาด้วง เทศบาลต าบลนาด้วง 21.77 บันทึกถกู
5539 เลย อ.นาด้วง เทศบาลต าบลนาดอกค า 23.93 บันทึกถกู
5540 เลย อ.นาด้วง อบต.ท่าสวรรค์ 0.00 ยังไม่บันทึก
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5541 เลย อ.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด 27.94 บันทึกถกู
5542 เลย อ.นาด้วง อบต.นาด้วง 31.69 บันทึกถกู
5543 เลย อ.นาแห้ว เทศบาลต าบลนาแหว้ 32.89 บันทึกถกู
5544 เลย อ.นาแห้ว อบต.นาพงึ 29.31 บันทึกถกู
5545 เลย อ.นาแห้ว อบต.นามาลา 29.85 บันทึกถกู
5546 เลย อ.นาแห้ว อบต.แสงภา 208.22 บันทึกผิด
5547 เลย อ.นาแห้ว อบต.เหล่ากอหก 28.46 บันทึกถกู
5548 เลย อ.ปากชม เทศบาลต าบลคอนสา 32.81 บันทึกถกู
5549 เลย อ.ปากชม เทศบาลต าบลเชียงกลม 32.69 บันทึกถกู
5550 เลย อ.ปากชม เทศบาลต าบลปากชม 33.34 บันทึกถกู
5551 เลย อ.ปากชม อบต.ชมเจริญ 29.00 บันทึกถกู
5552 เลย อ.ปากชม อบต.ปากชม 28.60 บันทึกถกู
5553 เลย อ.ปากชม อบต.ห้วยบ่อซืน 32.06 บันทึกถกู
5554 เลย อ.ปากชม อบต.ห้วยพชิยั 31.88 บันทึกถกู
5555 เลย อ.ปากชม อบต.หาดคัมภีร์ 29.84 บันทึกถกู
5556 เลย อ.ผาขาว เทศบาลต าบลทา่ช้างคล้อง 27.26 บันทึกถกู
5557 เลย อ.ผาขาว เทศบาลต าบลโนนปอแดง 30.14 บันทึกถกู
5558 เลย อ.ผาขาว อบต.โนนป่าซาง 21.10 บันทึกถกู
5559 เลย อ.ผาขาว อบต.บ้านเพิ่ม 29.23 บันทึกถกู
5560 เลย อ.ผาขาว อบต.ผาขาว 26.29 บันทึกถกู
5561 เลย อ.ภูกระดึง เทศบาลต าบลภูกระดึง 23.38 บันทึกถกู
5562 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า 24.16 บันทึกถกู
5563 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง 27.67 บันทึกถกู
5564 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 0.00 ยังไม่บันทึก
5565 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ห้วยส้ม 21.70 บันทึกถกู
5566 เลย อ.ภูเรือ เทศบาลต าบลภูเรือ 37.69 บันทึกถกู
5567 เลย อ.ภูเรือ เทศบาลต าบลร่องจกิ 28.42 บันทึกถกู
5568 เลย อ.ภูเรือ อบต.ท่าศาลา 28.00 บันทึกถกู
5569 เลย อ.ภูเรือ อบต.ปลาบ่า 0.00 ยังไม่บันทึก
5570 เลย อ.ภูเรือ อบต.ลาดค่าง 36.63 บันทึกถกู
5571 เลย อ.ภูเรือ อบต.สานตม 0.00 ยังไม่บันทึก
5572 เลย อ.ภูเรือ อบต.หนองบัว 29.17 บันทึกถกู
5573 เลย อ.ภูหลวง อบต.แกง่ศรีภูมิ 25.61 บันทึกถกู
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5574 เลย อ.ภูหลวง อบต.ภูหอ 21.23 บันทึกถกู
5575 เลย อ.ภูหลวง อบต.เลยวังไสย์ 27.24 บันทึกถกู
5576 เลย อ.ภูหลวง อบต.หนองคัน 22.91 บันทึกถกู
5577 เลย อ.ภูหลวง อบต.ห้วยสีเสียด 23.77 บันทึกถกู
5578 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาดินด า 30.80 บันทึกถกู
5579 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาโป่ง 28.40 บันทึกถกู
5580 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาออ้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5581 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอาน 28.10 บันทึกถกู
5582 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลต าบลน  าสวย 29.00 บันทึกถกู
5583 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย 26.66 บันทึกถกู
5584 เลย อ.เมืองเลย อบจ.เลย 26.59 บันทึกถกู
5585 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 24.21 บันทึกถกู
5586 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกทอง 37.18 บันทึกถกู
5587 เลย อ.เมืองเลย อบต.ชยัพฤกษ ์ 24.55 บันทึกถกู
5588 เลย อ.เมืองเลย อบต.นาแขม 25.36 บันทึกถกู
5589 เลย อ.เมืองเลย อบต.น  าสวย 17.04 บันทึกถกู
5590 เลย อ.เมืองเลย อบต.น  าหมาน 28.35 บันทึกถกู
5591 เลย อ.เมืองเลย อบต.เมือง 25.42 บันทึกถกู
5592 เลย อ.เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ ์ 22.60 บันทึกถกู
5593 เลย อ.เมืองเลย อบต.เสี ยว 29.26 บันทึกถกู
5594 เลย อ.วังสะพงุ เทศบาลต าบลปากปวน 18.35 บันทึกถกู
5595 เลย อ.วังสะพงุ เทศบาลต าบลศรีสงคราม 24.52 บันทึกถกู
5596 เลย อ.วังสะพงุ เทศบาลเมืองวังสะพุง 21.90 บันทึกถกู
5597 เลย อ.วังสะพงุ อบต.เขาหลวง 153.57 บันทึกผิด
5598 เลย อ.วังสะพงุ อบต.โคกขมิ น 21.93 บันทึกถกู
5599 เลย อ.วังสะพงุ อบต.ทรายขาว 476.05 บันทึกผิด
5600 เลย อ.วังสะพงุ อบต.ผาน้อย 17.31 บันทึกถกู
5601 เลย อ.วังสะพงุ อบต.ผาบิ ง 21.92 บันทึกถกู
5602 เลย อ.วังสะพงุ อบต.วังสะพงุ 23.01 บันทึกถกู
5603 เลย อ.วังสะพงุ อบต.หนองงิ ว 24.30 บันทึกถกู
5604 เลย อ.วังสะพงุ อบต.หนองหญ้าปล้อง 12.83 บันทึกถกู
5605 เลย อ.หนองหิน เทศบาลต าบลหนองหนิ 28.93 บันทึกถกู
5606 เลย อ.หนองหิน อบต.ตาดขา่ 28.97 บันทึกถกู
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5607 เลย อ.หนองหิน อบต.ปวนพ ุ 25.64 บันทึกถกู
5608 เลย อ.หนองหิน อบต.หนองหิน 20.04 บันทึกถกู
5609 เลย อ.เอราวัณ เทศบาลต าบลผาอนิทร์แปลง 26.94 บันทึกถกู
5610 เลย อ.เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ 28.83 บันทึกถกู
5611 เลย อ.เอราวัณ อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ 28.75 บันทึกถกู
5612 เลย อ.เอราวัณ อบต.ผาสามยอด 27.24 บันทึกถกู
5613 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ เทศบาลต าบลสวนกล้วย 0.00 ยังไม่บันทึก
5614 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 0.00 ยังไม่บันทึก
5615 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 274.14 บันทึกผิด
5616 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.กระแชง 0.00 ยังไม่บันทึก
5617 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.กดุเสลา 543.94 บันทึกผิด
5618 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ขนุน 412.42 บันทึกผิด
5619 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.จานใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5620 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ช า 3.71 ยังไม่บันทึก
5621 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ตระกาจ 29.40 บันทึกถกู
5622 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ทุ่งใหญ่ 33.33 บันทึกถกู
5623 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.น  าออ้ม 290.88 บันทึกผิด
5624 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.โนนส าราญ 0.00 ยังไม่บันทึก
5625 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.บึงมะลู 452.26 บันทึกผิด
5626 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ภูเงิน 17.80 บันทึกถกู
5627 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ภูผาหมอก 28.82 บันทึกถกู
5628 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.เมือง 44.04 บันทึกผิด
5629 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.รุง 0.00 ยังไม่บันทึก
5630 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.ละลาย 148.52 บันทึกผิด
5631 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.เวียงเหนือ 27.65 บันทึกถกู
5632 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.สังเม็ก 0.00 ยังไม่บันทึก
5633 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ ์ อบต.เสาธงชยั 107.52 บันทึกผิด
5634 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ เทศบาลต าบลกันทรารมย์ 168,761,832.06 บันทึกผิด
5635 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ค าเนียม 26.40 บันทึกถกู
5636 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.จาน 166.93 บันทึกผิด
5637 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ดู่ 33.15 บันทึกถกู
5638 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ดูน 207.58 บันทึกผิด
5639 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ทาม 188.93 บันทึกผิด
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5640 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.โนนสัง 0.00 ยังไม่บันทึก
5641 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.บัวน้อย 27.25 บันทึกถกู
5642 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ผักแพว 18.91 บันทึกถกู
5643 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.เมืองน้อย 173.81 บันทึกผิด
5644 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5645 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.ละทาย 56,564,913.57 บันทึกผิด
5646 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองแกว้ 23.24 บันทึกถกู
5647 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองบัว 165.08 บันทึกผิด
5648 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองแวง 227.74 บันทึกผิด
5649 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.หนองหัวชา้ง 25.62 บันทึกถกู
5650 ศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ อบต.อปีาด 378.72 บันทึกผิด
5651 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เทศบาลต าบลเมืองขุขันธ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5652 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เทศบาลต าบลศรีสะอาด 23.65 บันทึกถกู
5653 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.กฤษณา 20.62 บันทึกถกู
5654 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.กนัทรารมย์ 26.12 บันทึกถกู
5655 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.โคกเพชร 0.00 ยังไม่บันทึก
5656 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.จะกง 168.32 บันทึกผิด
5657 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ใจดี 23.19 บันทึกถกู
5658 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ดองก าเม็ด 23.86 บันทึกถกู
5659 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ตะเคียน 23.60 บันทึกถกู
5660 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ตาอดุ 44.28 บันทึกผิด
5661 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.นิคมพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
5662 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ปราสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
5663 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ปรือใหญ่ 17.34 บันทึกถกู
5664 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ลมศักด์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
5665 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ศรีตระกลู 0.00 ยังไม่บันทึก
5666 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.สะเดาใหญ่ 150.03 บันทึกผิด
5667 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ส าโรงตาเจ็น 0.00 ยังไม่บันทึก
5668 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.โสน 30.77 บันทึกถกู
5669 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.หนองฉลอง 28.14 บันทึกถกู
5670 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ห้วยใต้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5671 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ห้วยส าราญ 27.03 บันทึกถกู
5672 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.ห้วยเหนือ 24.14 บันทึกถกู
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5673 ศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ อบต.หัวเสือ 0.00 ยังไม่บันทึก
5674 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลกระหวัน 20.52 บันทึกถกู
5675 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลกันทรอม 319.03 บันทึกผิด
5676 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลขุนหาญ 160.96 บันทึกผิด
5677 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลโนนสูง 28.84 บันทึกถกู
5678 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์ 21.92 บันทึกถกู
5679 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ เทศบาลต าบลสิ 97.86 บันทึกผิด
5680 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ขนุหาญ 26.97 บันทึกถกู
5681 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.บักดอง 31.66 บันทึกถกู
5682 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.พราน 17.26 บันทึกถกู
5683 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.โพธ์ิวงศ์ 175.47 บันทึกผิด
5684 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ไพร 127,329,437.55 บันทึกผิด
5685 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ภูฝ้าย 28.64 บันทึกถกู
5686 ศรีสะเกษ อ.ขนุหาญ อบต.ห้วยจันทร์ 160.09 บันทึกผิด
5687 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.เขนิ 19.19 บันทึกถกู
5688 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.คูบ 2.29 ยังไม่บันทึก
5689 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.ตองปิด 20.35 บันทึกถกู
5690 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.น  าเกลี ยง 181.12 บันทึกผิด
5691 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.รุ่งระวี 30.06 บันทึกถกู
5692 ศรีสะเกษ อ.น  าเกลี ยง อบต.ละเอาะ 21.92 บันทึกถกู
5693 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โนนค้อ 20.41 บันทึกถกู
5694 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.บก 0.00 ยังไม่บันทึก
5695 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โพธ์ิ 90,879,310.34 บันทึกผิด
5696 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.หนองกงุ 0.00 ยังไม่บันทึก
5697 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.เหล่ากวาง 32.10 บันทึกถกู
5698 ศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ ์ เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 32.92 บันทึกถกู
5699 ศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ ์ อบต.เป๊าะ 326.07 บันทึกผิด
5700 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.ท่าคล้อ 0.00 ยังไม่บันทึก
5701 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.เสียว 0.00 ยังไม่บันทึก
5702 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.หนองงูเหลือม 24.76 บันทึกถกู
5703 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.หนองหว้า 0.00 ยังไม่บันทึก
5704 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ ์ อบต.หนองฮาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5705 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ เทศบาลต าบลปรางค์กู ่ 28.81 บันทึกถกู
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5706 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.กู ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5707 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.ดู่ 125.96 บันทึกผิด
5708 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.ตูม 23.96 บันทึกถกู
5709 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.พมิาย 26.26 บันทึกถกู
5710 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.พมิายเหนือ 370.85 บันทึกผิด
5711 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.โพธ์ิศรี 51,029,585.80 บันทึกผิด
5712 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.สมอ 28.93 บันทึกถกู
5713 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.สวาย 33.69 บันทึกถกู
5714 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.ส าโรงปราสาท 21.45 บันทึกถกู
5715 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู ่ อบต.หนองเชยีงทูน 1.20 ยังไม่บันทึก
5716 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ เทศบาลต าบลพยุห์ 0.00 ยังไม่บันทึก
5717 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.ต าแย 174.74 บันทึกผิด
5718 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.โนนเพก็ 297.90 บันทึกผิด
5719 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.พยุห์ 21.68 บันทึกถกู
5720 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.พรหมสวัสด์ิ 26.25 บันทึกถกู
5721 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.หนองค้า 0.00 ยังไม่บันทึก
5722 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ เทศบาลต าบลโดด 23.77 บันทึกถกู
5723 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ เทศบาลต าบลผือใหญ่ 354.19 บันทึกผิด
5724 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.เสียว 22.96 บันทึกถกู
5725 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.หนองม้า 34.16 บันทึกถกู
5726 ศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ อบต.อเีซ 23.37 บันทึกถกู
5727 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง เทศบาลต าบลไพรบึง 193.13 บันทึกผิด
5728 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง เทศบาลต าบลส าโรงพลัน 115.34 บันทึกผิด
5729 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ดินแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
5730 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.โนนปูน 28.02 บันทึกถกู
5731 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ปราสาทเยอ 28.19 บันทึกถกู
5732 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ไพรบึง 26.11 บันทึกถกู
5733 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.สุขสวัสด์ิ 29.43 บันทึกถกู
5734 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.โคกตาล 18.83 บันทึกถกู
5735 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ดงรัก 25.18 บันทึกถกู
5736 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ตะเคียนราม 0.00 ยังไม่บันทึก
5737 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ไพรพฒันา 27.72 บันทึกถกู
5738 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ละลม 20.93 บันทึกถกู
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5739 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ห้วยตามอญ 18.11 บันทึกถกู
5740 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ห้วยตึ กช ู 14.12 บันทึกถกู
5741 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลเมืองจนัทร์ 27.25 บันทึกถกู
5742 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 24.22 บันทึกถกู
5743 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ อบต.ตาโกน 0.00 ยังไม่บันทึก
5744 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ เทศบาลต าบลน  าค า 32.38 บันทึกถกู
5745 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 27.24 บันทึกถกู
5746 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 8.59 ยังไม่บันทึก
5747 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.คูซอด 24.95 บันทึกถกู
5748 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.จาน 42.17 บันทึกผิด
5749 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.ซ า 20.74 บันทึกถกู
5750 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ 61.41 บันทึกผิด
5751 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.ทุ่ม 0.00 ยังไม่บันทึก
5752 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพธ์ิ 32.78 บันทึกถกู
5753 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนขา่ 24.50 บันทึกถกู
5754 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนเขวา 0.57 ยังไม่บันทึก
5755 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนค้อ 33.52 บันทึกถกู
5756 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หญ้าปล้อง 32.26 บันทึกถกู
5757 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแกว้ 221.63 บันทึกผิด
5758 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองครก 35,039,236.86 บันทึกผิด
5759 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไผ่ 32.89 บันทึกถกู
5760 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ 0.00 ยังไม่บันทึก
5761 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หมากเขยีบ 6.61 ยังไม่บันทึก
5762 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย เทศบาลต าบลยางชุมน้อย 185.19 บันทึกผิด
5763 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.กดุเมืองฮาม 35.56 บันทึกถกู
5764 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.คอนกาม 27.04 บันทึกถกู
5765 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.โนนคูณ 28.71 บันทึกถกู
5766 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.บึงบอน 0.00 ยังไม่บันทึก
5767 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.ยางชมุใหญ่ 27.92 บันทึกถกู
5768 ศรีสะเกษ อ.ยางชมุน้อย อบต.ลิ นฟา้ 251.52 บันทึกผิด
5769 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล เทศบาลต าบลบัวหุ่ง 21.77 บันทึกถกู
5770 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล เทศบาลต าบลเมืองคง 0.00 ยังไม่บันทึก
5771 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล เทศบาลต าบลส้มปอ่ย 29.29 บันทึกถกู
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5772 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.จิกสังขท์อง 32.53 บันทึกถกู
5773 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.ด่าน 29.87 บันทึกถกู
5774 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.ดู่ 23.40 บันทึกถกู
5775 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.ไผ่ 26.99 บันทึกถกู
5776 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.เมืองคง 30.91 บันทึกถกู
5777 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.เมืองแคน 125,693,140.79 บันทึกผิด
5778 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.สร้างปี่ 26.30 บันทึกถกู
5779 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หนองแค 32.80 บันทึกถกู
5780 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หนองหมี 22.85 บันทึกถกู
5781 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หนองอึง่ 23.20 บันทึกถกู
5782 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หว้านค า 36.87 บันทึกถกู
5783 ศรีสะเกษ อ.วังหิน เทศบาลต าบลบุสูง 25.18 บันทึกถกู
5784 ศรีสะเกษ อ.วังหิน เทศบาลต าบลวังหิน 288.36 บันทึกผิด
5785 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ดวนใหญ่ 24.42 บันทึกถกู
5786 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ทุ่งสว่าง 29.75 บันทึกถกู
5787 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ธาตุ 121.16 บันทึกผิด
5788 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.บ่อแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5789 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.โพนยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
5790 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ศรีส าราญ 94.28 บันทึกผิด
5791 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ เทศบาลต าบลศรีรัตนะ 31.38 บันทึกถกู
5792 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ตูม 174.13 บันทึกผิด
5793 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.พงิพวย 20.38 บันทึกถกู
5794 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ศรีแกว้ 178.23 บันทึกผิด
5795 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงาม 31.69 บันทึกถกู
5796 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์ 18.88 บันทึกถกู
5797 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.สะพงุ 52,027,736.69 บันทึกผิด
5798 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.เส่ืองขา้ว 21.45 บันทึกถกู
5799 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.กงุ 35.38 บันทึกถกู
5800 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.คลีกลิ ง 326.61 บันทึกผิด
5801 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.โจดม่วง 351.31 บันทึกผิด
5802 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.หนองบัวดง 43.64 บันทึกผิด
5803 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน เทศบาลต าบลจานแสนไชย 86.68 บันทึกผิด
5804 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน เทศบาลต าบลหว้ยทบัทนั 28.24 บันทึกถกู
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5805 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.กล้วยกว้าง 0.00 ยังไม่บันทึก
5806 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ปราสาท 0.00 ยังไม่บันทึก
5807 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ผักไหม 16.50 บันทึกถกู
5808 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.เมืองหลวง 172.33 บันทึกผิด
5809 ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ห้วยทับทัน 0.00 ยังไม่บันทึก
5810 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลก าแพง 35.88 บันทึกถกู
5811 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลโคกจาน 20.21 บันทึกถกู
5812 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลแต้ 293.59 บันทึกผิด
5813 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่ 68,781,168.47 บันทึกผิด
5814 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย เทศบาลต าบลอทุมุพรพสัิย 31.40 บันทึกถกู
5815 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.กา้นเหลือง 0.00 ยังไม่บันทึก
5816 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ขะยูง 69.81 บันทึกผิด
5817 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.แข ้ 209.19 บันทึกผิด
5818 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.แขม 28.47 บันทึกถกู
5819 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.โคกหล่าม 27.65 บันทึกถกู
5820 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ตาเกษ 189.23 บันทึกผิด
5821 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ทุ่งไชย 167.97 บันทึกผิด
5822 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ปะอาว 372.43 บันทึกผิด
5823 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.โพธ์ิชยั 112.12 บันทึกผิด
5824 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.รังแร้ง 27.79 บันทึกถกู
5825 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.ส าโรง 21.13 บันทึกถกู
5826 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.หนองห้าง 462.77 บันทึกผิด
5827 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.หนองไฮ 0.00 ยังไม่บันทึก
5828 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.หัวชา้ง 25.61 บันทึกถกู
5829 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย อบต.อหีล่ า 24.85 บันทึกถกู
5830 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลกดุบาก 38.83 บันทึกถกู
5831 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลกดุไห 21.83 บันทึกถกู
5832 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลกดุแฮด 26.12 บันทึกถกู
5833 สกลนคร อ.กดุบาก เทศบาลต าบลนาม่อง 24.52 บันทึกถกู
5834 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ เทศบาลต าบลกสุุมาลย์ 33.01 บันทึกถกู
5835 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.กสุุมาลย์ 29.81 บันทึกถกู
5836 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.นาเพยีง 87.97 บันทึกผิด
5837 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.นาโพธ์ิ 22.37 บันทึกถกู
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5838 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.โพธิไพศาล 19.87 บันทึกถกู
5839 สกลนคร อ.กสุุมาลย์ อบต.อุม่จาน 20.50 บันทึกถกู
5840 สกลนคร อ.ค าตากล้า เทศบาลต าบลค าตากล้า 0.00 ยังไม่บันทึก
5841 สกลนคร อ.ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด 28.95 บันทึกถกู
5842 สกลนคร อ.ค าตากล้า อบต.ค าตากล้า 28.42 บันทึกถกู
5843 สกลนคร อ.ค าตากล้า อบต.นาแต้ 24.71 บันทึกถกู
5844 สกลนคร อ.ค าตากล้า อบต.หนองบัวสิม 21.19 บันทึกถกู
5845 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ เทศบาลต าบลตองโขบ 24.62 บันทึกถกู
5846 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงค า 23.67 บันทึกถกู
5847 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.แมดนาท่ม 20.91 บันทึกถกู
5848 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.เหล่าโพนค้อ 22.76 บันทึกถกู
5849 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 26.89 บันทึกถกู
5850 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.โคกศิลา 34.65 บันทึกถกู
5851 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.เจริญศิลป์ 136.65 บันทึกผิด
5852 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.ทุ่งแก 25.70 บันทึกถกู
5853 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า 19.85 บันทึกถกู
5854 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.หนองแปน 24.74 บันทึกถกู
5855 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.จันทร์เพญ็ 28.47 บันทึกถกู
5856 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.เต่างอย 24.35 บันทึกถกู
5857 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.นาตาล 25.53 บันทึกถกู
5858 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.บึงทวาย 31.91 บันทึกถกู
5859 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.นิคมน  าอนู 27.78 บันทึกถกู
5860 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.สุวรรณคาม 29.22 บันทึกถกู
5861 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.หนองบัว 29.30 บันทึกถกู
5862 สกลนคร อ.นิคมน  าอนู อบต.หนองปลิง 32.99 บันทึกถกู
5863 สกลนคร อ.บ้านม่วง เทศบาลต าบลบา้นม่วง 34.26 บันทึกถกู
5864 สกลนคร อ.บ้านม่วง เทศบาลต าบลหว้ยหลัว 31.53 บันทึกถกู
5865 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ดงหม้อทอง 25.35 บันทึกถกู
5866 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ดงหม้อทองใต้ 23.56 บันทึกถกู
5867 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ดงเหนือ 22.55 บันทึกถกู
5868 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.โนนสะอาด 36.92 บันทึกถกู
5869 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.บ่อแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
5870 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ม่วง 31.25 บันทึกถกู
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5871 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.มาย 30.84 บันทึกถกู
5872 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.หนองกว่ัง 24.98 บันทึกถกู
5873 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาใน 21.54 บันทึกถกู
5874 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาหวับอ่ 25.05 บันทึกถกู
5875 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลบวัสว่าง 26.69 บันทึกถกู
5876 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานคร 25.32 บันทึกถกู
5877 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานิคม 28.44 บันทึกถกู
5878 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย 364.44 บันทึกผิด
5879 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลไร่ 22.65 บันทึกถกู
5880 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลต าบลวังยาง 19.61 บันทึกถกู
5881 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.ชา้งมิง่ 15.01 บันทึกถกู
5882 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.เชงิชมุ 31.41 บันทึกถกู
5883 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.บะฮี 34.23 บันทึกถกู
5884 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลพงัโคน 33.59 บันทึกถกู
5885 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลพงัโคนศรีจ าปา 33.04 บันทึกถกู
5886 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลแร่ 28.09 บันทึกถกู
5887 สกลนคร อ.พงัโคน เทศบาลต าบลไฮหย่อง 27.66 บันทึกถกู
5888 สกลนคร อ.พงัโคน อบต.ต้นผึ ง 29.61 บันทึกถกู
5889 สกลนคร อ.พงัโคน อบต.ม่วงไข ่ 24.89 บันทึกถกู
5890 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ เทศบาลต าบลเชียงสือ 26.96 บันทึกถกู
5891 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ เทศบาลต าบลนาแก้ว 25.61 บันทึกถกู
5892 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ เทศบาลต าบลบา้นโพน 47.74 บันทึกผิด
5893 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ อบต.นาตงวัฒนา 31.46 บันทึกถกู
5894 สกลนคร อ.โพนนาแกว้ อบต.บ้านแป้น 22.79 บันทึกถกู
5895 สกลนคร อ.ภูพาน เทศบาลต าบลโคกภู 27.14 บันทึกถกู
5896 สกลนคร อ.ภูพาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ 25.82 บันทึกถกู
5897 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.กกปลาซิว 29.79 บันทึกถกู
5898 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.หลุบเลา 22.25 บันทึกถกู
5899 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลงิ วด่อน 27.99 บันทึกถกู
5900 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ 25.80 บันทึกถกู
5901 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลดงมะไฟ 30.74 บันทึกถกู
5902 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลท่าแร่ 30.45 บันทึกถกู
5903 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลธาตุนาเวง 33.69 บันทึกถกู
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5904 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเมืองทองทา่แร่ 30.16 บันทึกถกู
5905 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลหนองลาด 249.08 บันทึกผิด
5906 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง 30.95 บันทึกถกู
5907 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลฮางโฮง 30.23 บันทึกถกู
5908 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 27.79 บันทึกถกู
5909 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร 21.71 บันทึกถกู
5910 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ขมิ น 85.86 บันทึกผิด
5911 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.โคกกอ่ง 28.74 บันทึกถกู
5912 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ดงชน 0.00 ยังไม่บันทึก
5913 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ดงมะไฟ 345.51 บันทึกผิด
5914 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.โนนหอม 25.38 บันทึกถกู
5915 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.พงัขว้าง 97.93 บันทึกผิด
5916 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ม่วงลาย 0.00 ยังไม่บันทึก
5917 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ห้วยยาง 26.33 บันทึกถกู
5918 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลกดุเรือค า 26.86 บันทึกถกู
5919 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลคูสะคาม 29.49 บันทึกถกู
5920 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลนาซอ 31.06 บันทึกถกู
5921 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลวานรนิวาส 27.84 บันทึกถกู
5922 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองแวง 30.47 บันทึกถกู
5923 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองสนม 19.43 บันทึกถกู
5924 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ขวักา่ย 21.99 บันทึกถกู
5925 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.คอนสวรรค์ 27.62 บันทึกถกู
5926 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.เด่ือศรีคันไชย 0.00 ยังไม่บันทึก
5927 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ธาตุ 1,167.02 บันทึกผิด
5928 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.นาค า 27.90 บันทึกถกู
5929 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส 22.23 บันทึกถกู
5930 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ศรีวิชยั 19.88 บันทึกถกู
5931 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.หนองแวงใต้ 21.26 บันทึกถกู
5932 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.อนิทร์แปลง 26.30 บันทึกถกู
5933 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลค าบอ่ 23.77 บันทึกถกู
5934 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลปลาโหล 27.56 บันทึกถกู
5935 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 34.24 บันทึกถกู
5936 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลต าบลหนองลาด 30.77 บันทึกถกู
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5937 สกลนคร อ.วาริชภูมิ อบต.ค้อเขยีว 27.50 บันทึกถกู
5938 สกลนคร อ.วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ 17.16 บันทึกถกู
5939 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลโคกสี 29.22 บันทึกถกู
5940 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลดอนเขือง 36.28 บันทึกถกู
5941 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบงใต้ 143.24 บันทึกผิด
5942 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบา้นต้าย 1.90 ยังไม่บันทึก
5943 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลพนันา 26.15 บันทึกถกู
5944 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลสว่างแดนดิน 34.27 บันทึกถกู
5945 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลหนองหลวง 29.06 บันทึกถกู
5946 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ค้อใต้ 23.72 บันทึกถกู
5947 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ค าสะอาด 22.53 บันทึกถกู
5948 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ตาลโกน 27.17 บันทึกถกู
5949 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ตาลเนิ ง 27.65 บันทึกถกู
5950 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ทรายมูล 31.82 บันทึกถกู
5951 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ธาตุทอง 28.36 บันทึกถกู
5952 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ 28.28 บันทึกถกู
5953 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.บ้านถอ่น 30.35 บันทึกถกู
5954 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.โพนสูง 26.61 บันทึกถกู
5955 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.แวง 25.18 บันทึกถกู
5956 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน 24.11 บันทึกถกู
5957 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลทา่ศิลา 21.36 บันทึกถกู
5958 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลปทมุวาป ี 26.02 บันทึกถกู
5959 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลวัฒนา 0.00 ยังไม่บันทึก
5960 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาว 32.39 บันทึกถกู
5961 สกลนคร อ.ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาวหนองแดง 29.43 บันทึกถกู
5962 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลท่ากอ้น 104.29 บันทึกผิด
5963 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลบะหว้า 22.36 บันทึกถกู
5964 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง 82.90 บันทึกผิด
5965 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลวาใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
5966 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา 30.14 บันทึกถกู
5967 สกลนคร อ.อากาศอ านวย เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 28.24 บันทึกถกู
5968 สกลนคร อ.อากาศอ านวย อบต.นาฮี 25.84 บันทึกถกู
5969 สกลนคร อ.อากาศอ านวย อบต.โพนงาม 22.90 บันทึกถกู
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5970 สกลนคร อ.อากาศอ านวย อบต.อากาศ 26.08 บันทึกถกู
5971 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ เทศบาลต าบลกระแสสินธ์ุ 30.24 บันทึกถกู
5972 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ เทศบาลต าบลเชิงแส 24.14 บันทึกถกู
5973 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ อบต.เกาะใหญ่ 26.14 บันทึกถกู
5974 สงขลา อ.กระแสสินธ์ุ อบต.โรง 26.89 บันทึกถกู
5975 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ เทศบาลต าบลโคกม่วง 26.96 บันทึกถกู
5976 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ เทศบาลต าบลทุ่งลาน 34.89 บันทึกถกู
5977 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ อบต.คลองหลา 27.90 บันทึกถกู
5978 สงขลา อ.คลองหอยโขง่ อบต.คลองหอยโขง่ 31.99 บันทึกถกู
5979 สงขลา อ.ควนเนียง เทศบาลต าบลควนเนียง 33.16 บันทึกถกู
5980 สงขลา อ.ควนเนียง เทศบาลต าบลบางเหรียง 28.77 บันทึกถกู
5981 สงขลา อ.ควนเนียง อบต.ควนโส 25.10 บันทึกถกู
5982 สงขลา อ.ควนเนียง อบต.รัตภูมิ 21.80 บันทึกถกู
5983 สงขลา อ.ควนเนียง อบต.ห้วยลึก 26.60 บันทึกถกู
5984 สงขลา อ.จะนะ เทศบาลต าบลจะนะ 33.94 บันทึกถกู
5985 สงขลา อ.จะนะ เทศบาลต าบลนาทับ 0.00 ยังไม่บันทึก
5986 สงขลา อ.จะนะ เทศบาลต าบลบ้านนา 26.85 บันทึกถกู
5987 สงขลา อ.จะนะ อบต.ขนุตัดหวาย 0.00 ยังไม่บันทึก
5988 สงขลา อ.จะนะ อบต.คลองเปียะ 19.77 บันทึกถกู
5989 สงขลา อ.จะนะ อบต.คู 29.74 บันทึกถกู
5990 สงขลา อ.จะนะ อบต.แค 28.27 บันทึกถกู
5991 สงขลา อ.จะนะ อบต.จะโหนง 21.80 บันทึกถกู
5992 สงขลา อ.จะนะ อบต.ตล่ิงชนั 55.13 บันทึกผิด
5993 สงขลา อ.จะนะ อบต.ท่าหมอไทร 22.50 บันทึกถกู
5994 สงขลา อ.จะนะ อบต.นาหว้า 25.53 บันทึกถกู
5995 สงขลา อ.จะนะ อบต.น  าขาว 28.16 บันทึกถกู
5996 สงขลา อ.จะนะ อบต.ป่าชงิ 22.55 บันทึกถกู
5997 สงขลา อ.จะนะ อบต.สะกอม 21.75 บันทึกถกู
5998 สงขลา อ.จะนะ อบต.สะพานไม้แกน่ 26.08 บันทึกถกู
5999 สงขลา อ.เทพา เทศบาลต าบลเทพา 0.00 ยังไม่บันทึก
6000 สงขลา อ.เทพา เทศบาลต าบลล าไพล 23.61 บันทึกถกู
6001 สงขลา อ.เทพา อบต.เกาะสะบ้า 26.91 บันทึกถกู
6002 สงขลา อ.เทพา อบต.ท่าม่วง 16.19 บันทึกถกู
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6003 สงขลา อ.เทพา อบต.เทพา 30.69 บันทึกถกู
6004 สงขลา อ.เทพา อบต.ปากบาง 0.00 ยังไม่บันทึก
6005 สงขลา อ.เทพา อบต.วังใหญ่ 20.57 บันทึกถกู
6006 สงขลา อ.เทพา อบต.สะกอม 25.14 บันทึกถกู
6007 สงขลา อ.นาทวี เทศบาลต าบลนาทวี 31.01 บันทึกถกู
6008 สงขลา อ.นาทวี เทศบาลต าบลนาทวีนอก 109.67 บันทึกผิด
6009 สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองกวาง 23.59 บันทึกถกู
6010 สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองทราย 33.21 บันทึกถกู
6011 สงขลา อ.นาทวี อบต.ฉาง 25.00 บันทึกถกู
6012 สงขลา อ.นาทวี อบต.ทับชา้ง 33.71 บันทึกถกู
6013 สงขลา อ.นาทวี อบต.ท่าประดู่ 24.18 บันทึกถกู
6014 สงขลา อ.นาทวี อบต.นาหมอศรี 32.49 บันทึกถกู
6015 สงขลา อ.นาทวี อบต.ประกอบ 24.92 บันทึกถกู
6016 สงขลา อ.นาทวี อบต.ปลักหนู 28.31 บันทึกถกู
6017 สงขลา อ.นาทวี อบต.สะท้อน 28.58 บันทึกถกู
6018 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.คลองหรัง 216.63 บันทึกผิด
6019 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.ทุ่งขมิ น 18.80 บันทึกถกู
6020 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.นาหม่อม 19.78 บันทึกถกู
6021 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.พจิิตร 24.42 บันทึกถกู
6022 สงขลา อ.บางกล่ า เทศบาลต าบลท่าช้าง 172.41 บันทึกผิด
6023 สงขลา อ.บางกล่ า เทศบาลต าบลบา้นหาร 335.40 บันทึกผิด
6024 สงขลา อ.บางกล่ า อบต.บางกล่ า 26.81 บันทึกถกู
6025 สงขลา อ.บางกล่ า อบต.แม่ทอม 34.27 บันทึกถกู
6026 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลต าบลเกาะแต้ว 30.29 บันทึกถกู
6027 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลต าบลพะวง 167.03 บันทึกผิด
6028 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา 20.53 บันทึกถกู
6029 สงขลา อ.เมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 100.00 บันทึกผิด
6030 สงขลา อ.เมืองสงขลา อบจ.สงขลา 663.59 บันทึกผิด
6031 สงขลา อ.เมืองสงขลา อบต.เกาะยอ 34.46 บันทึกถกู
6032 สงขลา อ.เมืองสงขลา อบต.ทุ่งหวัง 111.35 บันทึกผิด
6033 สงขลา อ.ระโนด เทศบาลต าบลบอ่ตรุ 30.75 บันทึกถกู
6034 สงขลา อ.ระโนด เทศบาลต าบลปากแตระ 29.81 บันทึกถกู
6035 สงขลา อ.ระโนด เทศบาลต าบลระโนด 29.42 บันทึกถกู
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6036 สงขลา อ.ระโนด อบต.คลองแดน 19.58 บันทึกถกู
6037 สงขลา อ.ระโนด อบต.แดนสงวน 29.50 บันทึกถกู
6038 สงขลา อ.ระโนด อบต.ตะเครียะ 24.14 บันทึกถกู
6039 สงขลา อ.ระโนด อบต.ท่าบอน 24.38 บันทึกถกู
6040 สงขลา อ.ระโนด อบต.บ้านขาว 21.66 บันทึกถกู
6041 สงขลา อ.ระโนด อบต.บ้านใหม่ 24.16 บันทึกถกู
6042 สงขลา อ.ระโนด อบต.พงัยาง 25.68 บันทึกถกู
6043 สงขลา อ.ระโนด อบต.ระโนด 25.63 บันทึกถกู
6044 สงขลา อ.ระโนด อบต.ระวะ 22.22 บันทึกถกู
6045 สงขลา อ.ระโนด อบต.วัดสน 0.00 ยังไม่บันทึก
6046 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลต าบลก าแพงเพชร 35.44 บันทึกถกู
6047 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลต าบลคูหาใต้ 25.33 บันทึกถกู
6048 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลต าบลนาสีทอง 32.49 บันทึกถกู
6049 สงขลา อ.รัตภูมิ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 22.41 บันทึกถกู
6050 สงขลา อ.รัตภูมิ อบต.เขาพระ 19.39 บันทึกถกู
6051 สงขลา อ.รัตภูมิ อบต.ควนรู 20.01 บันทึกถกู
6052 สงขลา อ.รัตภูมิ อบต.ท่าชะมวง 21.52 บันทึกถกู
6053 สงขลา อ.สทิงพระ เทศบาลต าบลสทิงพระ 35.21 บันทึกถกู
6054 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.กระดังงา 29.08 บันทึกถกู
6055 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.คลองรี 0.00 ยังไม่บันทึก
6056 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.คูขดุ 227.14 บันทึกผิด
6057 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.จะทิ งพระ 261.28 บันทึกผิด
6058 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.ชมุพล 172.91 บันทึกผิด
6059 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.ดีหลวง 18.07 บันทึกถกู
6060 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.ท่าหิน 25.86 บันทึกถกู
6061 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.บ่อดาน 20.97 บันทึกถกู
6062 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.บ่อแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
6063 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.วัดจันทร์ 27.47 บันทึกถกู
6064 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.สนามชยั 250.11 บันทึกผิด
6065 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลคลองแงะ 34.50 บันทึกถกู
6066 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลปริก 28.39 บันทึกถกู
6067 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลปาดัง 34.06 บันทึกถกู
6068 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลต าบลส านักขาม 39.63 บันทึกถกู
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6069 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 31.70 บันทึกถกู
6070 สงขลา อ.สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 23.12 บันทึกถกู
6071 สงขลา อ.สะเดา อบต.เขามีเกยีรติ 0.00 ยังไม่บันทึก
6072 สงขลา อ.สะเดา อบต.ท่าโพธ์ิ 25.08 บันทึกถกู
6073 สงขลา อ.สะเดา อบต.ทุ่งหมอ 157.14 บันทึกผิด
6074 สงขลา อ.สะเดา อบต.ปริก 0.00 ยังไม่บันทึก
6075 สงขลา อ.สะเดา อบต.พงัลา 33.64 บันทึกถกู
6076 สงขลา อ.สะเดา อบต.ส านักแต้ว 21.42 บันทึกถกู
6077 สงขลา อ.สะบ้าย้อย เทศบาลต าบลทา่พระยา 24.71 บันทึกถกู
6078 สงขลา อ.สะบ้าย้อย เทศบาลต าบลสะบ้าย้อย 29.52 บันทึกถกู
6079 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.เขาแดง 26.09 บันทึกถกู
6080 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.คูหา 23.68 บันทึกถกู
6081 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.จะแหน 18.73 บันทึกถกู
6082 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.ทุ่งพอ 20.93 บันทึกถกู
6083 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.ธารคีรี 0.00 ยังไม่บันทึก
6084 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.บ้านโหนด 250.00 บันทึกผิด
6085 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.บาโหย 24.14 บันทึกถกู
6086 สงขลา อ.สะบ้าย้อย อบต.เปียน 23.94 บันทึกถกู
6087 สงขลา อ.สิงหนคร เทศบาลต าบลชะแล้ 32.67 บันทึกถกู
6088 สงขลา อ.สิงหนคร เทศบาลเมืองม่วงงาม 0.00 ยังไม่บันทึก
6089 สงขลา อ.สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร 25.73 บันทึกถกู
6090 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ชงิโค 19.63 บันทึกถกู
6091 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ท านบ 185.81 บันทึกผิด
6092 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.บางเขยีด 169.77 บันทึกผิด
6093 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ปากรอ 238.99 บันทึกผิด
6094 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ป่าขาด 33.33 บันทึกถกู
6095 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.ร าแดง 419.77 บันทึกผิด
6096 สงขลา อ.สิงหนคร อบต.วัดขนุน 0.00 ยังไม่บันทึก
6097 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลคูเต่า 30.57 บันทึกถกู
6098 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลน  าน้อย 32.99 บันทึกถกู
6099 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลบ้านไร่ 36.69 บันทึกถกู
6100 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลต าบลพะตง 28.58 บันทึกถกู
6101 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 28.84 บันทึกถกู
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6102 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห 30.66 บันทึกถกู
6103 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง 34.27 บันทึกถกู
6104 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ 37.22 บันทึกถกู
6105 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา 30.51 บันทึกถกู
6106 สงขลา อ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ 0.00 ยังไม่บันทึก
6107 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.คลองอูต่ะเภา 34.14 บันทึกถกู
6108 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.ฉลุง 20.14 บันทึกถกู
6109 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.ท่าขา้ม 24.20 บันทึกถกู
6110 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ 29.44 บันทึกถกู
6111 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.พะตง 35.97 บันทึกถกู
6112 สตูล อ.ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง 0.00 ยังไม่บันทึก
6113 สตูล อ.ควนกาหลง อบต.ทุ่งนุย้ 26.63 บันทึกถกู
6114 สตูล อ.ควนกาหลง อบต.อใุดเจริญ 28.06 บันทึกถกู
6115 สตูล อ.ควนโดน เทศบาลต าบลควนโดน 25.39 บันทึกถกู
6116 สตูล อ.ควนโดน อบต.ควนโดน 21.87 บันทึกถกู
6117 สตูล อ.ควนโดน อบต.ควนสตอ 19.52 บันทึกถกู
6118 สตูล อ.ควนโดน อบต.ย่านซ่ือ 28.02 บันทึกถกู
6119 สตูล อ.ควนโดน อบต.วังประจัน 32.97 บันทึกถกู
6120 สตูล อ.ท่าแพ อบต.ท่าแพ 156.94 บันทึกผิด
6121 สตูล อ.ท่าแพ อบต.ท่าเรือ 26.84 บันทึกถกู
6122 สตูล อ.ท่าแพ อบต.แป-ระ 27.18 บันทึกถกู
6123 สตูล อ.ท่าแพ อบต.สาคร 19.33 บันทึกถกู
6124 สตูล อ.ทุ่งหว้า เทศบาลต าบลทุ่งหว้า 23.70 บันทึกถกู
6125 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ขอนคลาน 30.68 บันทึกถกู
6126 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งบุหลัง 30.68 บันทึกถกู
6127 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งหว้า 23.25 บันทึกถกู
6128 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.นาทอน 22.56 บันทึกถกู
6129 สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ป่าแกบ่่อหิน 374.72 บันทึกผิด
6130 สตูล อ.มะนัง อบต.นิคมพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
6131 สตูล อ.มะนัง อบต.ปาล์มพฒันา 23.74 บันทึกถกู
6132 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลต าบลคลองขุด 134.73 บันทึกผิด
6133 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลต าบลเจ๊ะปลัิง 100.00 บันทึกผิด
6134 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลต าบลฉลุง 124.81 บันทึกผิด
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6135 สตูล อ.เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 36.79 บันทึกถกู
6136 สตูล อ.เมืองสตูล อบจ.สตูล 25.67 บันทึกถกู
6137 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.เกตรี 28.36 บันทึกถกู
6138 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.เกาะสาหร่าย 0.00 ยังไม่บันทึก
6139 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ควนขนั 25.69 บันทึกถกู
6140 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ควนโพธ์ิ 32.78 บันทึกถกู
6141 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.เจ๊ะบิลัง 26.82 บันทึกถกู
6142 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ฉลุง 95.02 บันทึกผิด
6143 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ตันหยงโป 23.66 บันทึกถกู
6144 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ต ามะลัง 29.73 บันทึกถกู
6145 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.บ้านควน 0.00 ยังไม่บันทึก
6146 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ปูยู 28.28 บันทึกถกู
6147 สตูล อ.ละงู เทศบาลต าบลก าแพง 27.04 บันทึกถกู
6148 สตูล อ.ละงู อบต.ก าแพง 24.90 บันทึกถกู
6149 สตูล อ.ละงู อบต.เขาขาว 30.03 บันทึกถกู
6150 สตูล อ.ละงู อบต.น  าผุด 18.82 บันทึกถกู
6151 สตูล อ.ละงู อบต.ปากน  า 23.87 บันทึกถกู
6152 สตูล อ.ละงู อบต.ละงู 16.63 บันทึกถกู
6153 สตูล อ.ละงู อบต.แหลมสน 78,699,331.85 บันทึกผิด
6154 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลคลองด่าน 0.00 ยังไม่บันทึก
6155 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลคลองสวน 37.11 บันทึกถกู
6156 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลบางบอ่ 36.83 บันทึกถกู
6157 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ เทศบาลต าบลบางพลีน้อย 30.30 บันทึกถกู
6158 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.คลองด่าน 28.27 บันทึกถกู
6159 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.คลองนิยมยาตรา 31.82 บันทึกถกู
6160 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.บางบ่อ 17.64 บันทึกถกู
6161 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.บางเพรียง 0.00 ยังไม่บันทึก
6162 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.บ้านระกาศ 27.28 บันทึกถกู
6163 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.เปร็ง 19.10 บันทึกถกู
6164 สมุทรปราการ อ.บางพลี เทศบาลต าบลบางพลี 28.08 บันทึกถกู
6165 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางแกว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
6166 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางโฉลง 0.00 ยังไม่บันทึก
6167 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางปลา 17.44 บันทึกถกู
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6168 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางพลีใหญ่ 15.99 บันทึกถกู
6169 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.ราชาเทวะ 19.71 บันทึกถกู
6170 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.หนองปรือ 23.16 บันทึกถกู
6171 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง เทศบาลต าบลบางเสาธง 29.76 บันทึกถกู
6172 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.บางเสาธง 0.00 ยังไม่บันทึก
6173 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 319.94 บันทึกผิด
6174 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ 25.32 บันทึกถกู
6175 สมุทรปราการ อ.พระประแดง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 25.73 บันทึกถกู
6176 สมุทรปราการ อ.พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
6177 สมุทรปราการ อ.พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง 0.00 ยังไม่บันทึก
6178 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.ทรงคนอง 25.87 บันทึกถกู
6179 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกระสอบ 30.82 บันทึกถกู
6180 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกอบัว 30.81 บันทึกถกู
6181 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางกะเจ้า 323.78 บันทึกผิด
6182 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางน  าผึ ง 27.12 บันทึกถกู
6183 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.บางยอ 27.41 บันทึกถกู
6184 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ 255.92 บันทึกผิด
6185 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ เทศบาลต าบลแหลมฟา้ผ่า 296.04 บันทึกผิด
6186 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.นาเกลือ 30.88 บันทึกถกู
6187 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.ในคลองบางปลากด 21.71 บันทึกถกู
6188 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.บ้านคลองสวน 602,337,936.33 บันทึกผิด
6189 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟา้ผ่า 31.51 บันทึกถกู
6190 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลด่านส าโรง 22.54 บันทึกถกู
6191 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางปู 0.00 ยังไม่บันทึก
6192 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางเมือง 18.94 บันทึกถกู
6193 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา 29.20 บันทึกถกู
6194 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 297.62 บันทึกผิด
6195 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 250.00 บันทึกผิด
6196 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมอืงปากน  าสมทุรปราการ 26.88 บันทึกถกู
6197 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการ 0.00 ยังไม่บันทึก
6198 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.เทพารักษ ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
6199 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.บางด้วน 30.14 บันทึกถกู
6200 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.บางโปรง 97.04 บันทึกผิด
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6201 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษา 31.92 บันทึกถกู
6202 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษาใหม่ 0.00 ยังไม่บันทึก
6203 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลกระดังงา 33.89 บันทึกถกู
6204 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลบางกระบือ 29.32 บันทึกถกู
6205 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลบางนกแขวก 34.30 บันทึกถกู
6206 สมุทรสงคราม อ.บางคนที เทศบาลต าบลบางย่ีรงค์ 31.07 บันทึกถกู
6207 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.กระดังงา 30.17 บันทึกถกู
6208 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.จอมปลวก 27.46 บันทึกถกู
6209 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.ดอนมะโนรา 23.28 บันทึกถกู
6210 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.บางคนที 33.43 บันทึกถกู
6211 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.บางพรม 24.26 บันทึกถกู
6212 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.บางสะแก 21.95 บันทึกถกู
6213 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.โรงหีบ 26.32 บันทึกถกู
6214 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง 19.64 บันทึกถกู
6215 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 18.60 บันทึกถกู
6216 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบจ.สมุทรสงคราม 20.11 บันทึกถกู
6217 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองเขนิ 20.72 บันทึกถกู
6218 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองโคน 26.11 บันทึกถกู
6219 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.ท้ายหาด 26.55 บันทึกถกู
6220 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.นางตะเคียน 21.12 บันทึกถกู
6221 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางแกว้ 126.58 บันทึกผิด
6222 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางขนัแตก 0.00 ยังไม่บันทึก
6223 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.บ้านปรก 22.02 บันทึกถกู
6224 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
6225 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.แหลมใหญ่ 29.84 บันทึกถกู
6226 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา เทศบาลต าบลสวนหลวง 23.34 บันทึกถกู
6227 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 35.20 บันทึกถกู
6228 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา เทศบาลต าบลอัมพวา 23.33 บันทึกถกู
6229 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.แควออ้ม 32.24 บันทึกถกู
6230 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.ท่าคา 20.44 บันทึกถกู
6231 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.บางแค 192.48 บันทึกผิด
6232 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.บางชา้ง 26.93 บันทึกถกู
6233 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.บางนางล่ี 33.88 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

6234 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.ปลายโพงพาง 0.00 ยังไม่บันทึก
6235 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.แพรกหนามแดง 30.66 บันทึกถกู
6236 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.ย่ีสาร 21.94 บันทึกถกู
6237 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.วัดประดู่ 24.76 บันทึกถกู
6238 สมุทรสงคราม อ.อมัพวา อบต.เหมืองใหม่ 57.74 บันทึกผิด
6239 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลต าบลดอนไกดี่ 36.05 บันทึกถกู
6240 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลต าบลสวนหลวง 29.04 บันทึกถกู
6241 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลนครอ้อมน้อย 25.88 บันทึกถกู
6242 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 18.07 บันทึกถกู
6243 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.คลองมะเด่ือ 27.51 บันทึกถกู
6244 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.แคราย 31.80 บันทึกถกู
6245 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.ท่าไม้ 28.91 บันทึกถกู
6246 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.ท่าเสา 23.45 บันทึกถกู
6247 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.บางยาง 25.69 บันทึกถกู
6248 สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.หนองนกไข ่ 22.71 บันทึกถกู
6249 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ เทศบาลต าบลเกษตรพฒันา 31.21 บันทึกถกู
6250 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ เทศบาลต าบลบา้นแพว้ 0.00 ยังไม่บันทึก
6251 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ เทศบาลต าบลหลักห้า 21.53 บันทึกถกู
6252 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.คลองตัน 34.05 บันทึกถกู
6253 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.เจ็ดริ ว 28.51 บันทึกถกู
6254 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.บ้านแพว้ 22.22 บันทึกถกู
6255 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.สวนส้ม 31.54 บันทึกถกู
6256 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.หลักสอง 24.33 บันทึกถกู
6257 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.หลักสาม 18.61 บันทึกถกู
6258 สมุทรสาคร อ.บ้านแพว้ อบต.อ าแพง 22.80 บันทึกถกู
6259 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลท่าจนี 26.55 บันทึกถกู
6260 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลนาดี 68.93 บันทึกผิด
6261 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางปลา 31.55 บันทึกถกู
6262 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางหญา้แพรก 33.83 บันทึกถกู
6263 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร 19.54 บันทึกถกู
6264 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร 14.39 บันทึกถกู
6265 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.กาหลง 35.24 บันทึกถกู
6266 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.คอกกระบือ 29.39 บันทึกถกู
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6267 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.โคกขาม 26.35 บันทึกถกู
6268 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.ชยัมงคล 28.56 บันทึกถกู
6269 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.ท่าทราย 23.91 บันทึกถกู
6270 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.นาโคก 32.89 บันทึกถกู
6271 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 28.05 บันทึกถกู
6272 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด 30.37 บันทึกถกู
6273 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางน  าจืด 0.00 ยังไม่บันทึก
6274 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บ้านเกาะ 23.14 บันทึกถกู
6275 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บ้านบ่อ 25.54 บันทึกถกู
6276 สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.พันท้ายนรสิงห ์ 28.58 บันทึกถกู
6277 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ ์ 33.28 บันทึกถกู
6278 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.เขาฉกรรจ์ 22.99 บันทึกถกู
6279 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.เขาสามสิบ 20.88 บันทึกถกู
6280 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.พระเพลิง 21.55 บันทึกถกู
6281 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ อบต.หนองหว้า 12.66 บันทึกถกู
6282 สระแกว้ อ.คลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด 20.19 บันทึกถกู
6283 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.คลองไกเ่ถือ่น 1,329.95 บันทึกผิด
6284 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ซับมะกรูด 23.68 บันทึกถกู
6285 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ไทยอดุม 24.17 บันทึกถกู
6286 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ไทรเด่ียว 26.14 บันทึกถกู
6287 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.ไทรทอง 28.15 บันทึกถกู
6288 สระแกว้ อ.คลองหาด อบต.เบญจขร 0.00 ยังไม่บันทึก
6289 สระแกว้ อ.โคกสูง เทศบาลต าบลโคกสูง 26.31 บันทึกถกู
6290 สระแกว้ อ.โคกสูง อบต.โนนหมากมุน่ 22.28 บันทึกถกู
6291 สระแกว้ อ.โคกสูง อบต.หนองม่วง 15.54 บันทึกถกู
6292 สระแกว้ อ.โคกสูง อบต.หนองแวง 16.48 บันทึกถกู
6293 สระแกว้ อ.ตาพระยา เทศบาลต าบลตาพระยา 31.85 บันทึกถกู
6294 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.โคคลาน 16.37 บันทึกถกู
6295 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ตาพระยา 12.04 บันทึกถกู
6296 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ทัพไทย 22.26 บันทึกถกู
6297 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ทัพราช 17.64 บันทึกถกู
6298 สระแกว้ อ.ตาพระยา อบต.ทัพเสด็จ 23.48 บันทึกถกู
6299 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ เทศบาลต าบลท่าเกษม 32.32 บันทึกถกู
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6300 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ เทศบาลต าบลศาลาล าดวน 34.79 บันทึกถกู
6301 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ เทศบาลเมืองสระแกว้ 21.63 บันทึกถกู
6302 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบจ.สระแกว้ 15.89 บันทึกถกู
6303 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.โคกปี่ฆอ้ง 20.92 บันทึกถกู
6304 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.ท่าเกษม 25.27 บันทึกถกู
6305 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.ท่าแยก 18.59 บันทึกถกู
6306 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.บ้านแกง้ 13.81 บันทึกถกู
6307 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.ศาลาล าดวน 18.96 บันทึกถกู
6308 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.สระแกว้ 17.89 บันทึกถกู
6309 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.สระขวัญ 38.31 บันทึกถกู
6310 สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ อบต.หนองบอน 27.01 บันทึกถกู
6311 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น เทศบาลเมืองวังน  าเย็น 17.42 บันทึกถกู
6312 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น อบต.คลองหินปูน 21.99 บันทึกถกู
6313 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น อบต.ตาหลังใน 15.96 บันทึกถกู
6314 สระแกว้ อ.วังน  าเย็น อบต.ทุ่งมหาเจริญ 18.44 บันทึกถกู
6315 สระแกว้ อ.วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังทอง 24.60 บันทึกถกู
6316 สระแกว้ อ.วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 26.41 บันทึกถกู
6317 สระแกว้ อ.วังสมบูรณ์ อบต.วังใหม่ 20.42 บันทึกถกู
6318 สระแกว้ อ.วัฒนานคร เทศบาลต าบลวัฒนานคร 26.51 บันทึกถกู
6319 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ชอ่งกุม่ 24.56 บันทึกถกู
6320 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.แซร์ออ 27.90 บันทึกถกู
6321 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ท่าเกวียน 21.67 บันทึกถกู
6322 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.โนนหมากเค็ง 26.79 บันทึกถกู
6323 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ผักขะ 24.05 บันทึกถกู
6324 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.วัฒนานคร 28.78 บันทึกถกู
6325 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองตะเคียนบอน 18.33 บันทึกถกู
6326 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองน  าใส 192.90 บันทึกผิด
6327 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองแวง 25.16 บันทึกถกู
6328 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.หนองหมากฝ้าย 24.85 บันทึกถกู
6329 สระแกว้ อ.วัฒนานคร อบต.ห้วยโจด 25.34 บันทึกถกู
6330 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลบา้นด่าน 22.74 บันทึกถกู
6331 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทร 31.28 บันทึกถกู
6332 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลป่าไร่ 23.97 บันทึกถกู
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6333 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลต าบลฟากหว้ย 21.31 บันทึกถกู
6334 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ 25.69 บันทึกถกู
6335 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.คลองทับจนัทร์ 25.78 บันทึกถกู
6336 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.คลองน  าใส 15.38 บันทึกถกู
6337 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ทับพริก 29.59 บันทึกถกู
6338 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ท่าขา้ม 22.05 บันทึกถกู
6339 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ผ่านศึก 23.31 บันทึกถกู
6340 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ่ 29.78 บันทึกถกู
6341 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.หนองสังข ์ 20.96 บันทึกถกู
6342 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.หันทราย 30.47 บันทึกถกู
6343 สระบุรี อ.แกง่คอย เทศบาลเมืองแก่งคอย 16.17 บันทึกถกู
6344 สระบุรี อ.แกง่คอย เทศบาลเมืองทบักวาง 32.93 บันทึกถกู
6345 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ชะอม 27.12 บันทึกถกู
6346 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ช าผักแพว 27.05 บันทึกถกู
6347 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ตาลเด่ียว 31.70 บันทึกถกู
6348 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.เตาปูน 33.57 บันทึกถกู
6349 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ท่าคล้อ 23.53 บันทึกถกู
6350 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ท่าตูม 32.53 บันทึกถกู
6351 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ท่ามะปราง 35.04 บันทึกถกู
6352 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.บ้านป่า 22.90 บันทึกถกู
6353 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.สองคอน 25.93 บันทึกถกู
6354 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.ห้วยแห้ง 27.03 บันทึกถกู
6355 สระบุรี อ.แกง่คอย อบต.หินซ้อน 29.54 บันทึกถกู
6356 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลหน้าพระลาน 27.46 บันทึกถกู
6357 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เขาดินพฒันา 31.12 บันทึกถกู
6358 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.บ้านแกง้ 33.98 บันทึกถกู
6359 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ผึ งรวง 30.39 บันทึกถกู
6360 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.พแุค 22.24 บันทึกถกู
6361 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หน้าพระลาน 30.98 บันทึกถกู
6362 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ห้วยบง 29.15 บันทึกถกู
6363 สระบุรี อ.ดอนพดุ เทศบาลต าบลดอนพดุ 34.62 บันทึกถกู
6364 สระบุรี อ.ดอนพดุ อบต.ดงตะงาว 28.64 บันทึกถกู
6365 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลตลาดน้อย 25.59 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

6366 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลทา่ลาน 25.63 บันทึกถกู
6367 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลบางโขมด 30.23 บันทึกถกู
6368 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลบ้านหมอ 30.43 บันทึกถกู
6369 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลสร่างโศก 33.73 บันทึกถกู
6370 สระบุรี อ.บ้านหมอ เทศบาลต าบลหนองบวั 29.96 บันทึกถกู
6371 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.โคกใหญ่ 27.27 บันทึกถกู
6372 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.ไผ่ขวาง 25.88 บันทึกถกู
6373 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.เมืองขดีขนิ 26.06 บันทึกถกู
6374 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลธารเกษม 29.74 บันทึกถกู
6375 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลนายาว 29.29 บันทึกถกู
6376 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลพกุร่าง 29.26 บันทึกถกู
6377 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลหนองแก 30.77 บันทึกถกู
6378 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลต าบลหว้ยป่าหวาย 23.32 บันทึกถกู
6379 สระบุรี อ.พระพทุธบาท เทศบาลเมืองพระพทุธบาท 28.07 บันทึกถกู
6380 สระบุรี อ.พระพทุธบาท อบต.เขาวง 25.86 บันทึกถกู
6381 สระบุรี อ.พระพทุธบาท อบต.พคุ าจาน 31.14 บันทึกถกู
6382 สระบุรี อ.มวกเหล็ก เทศบาลต าบลมวกเหล็ก 32.49 บันทึกถกู
6383 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ซับสนุน่ 25.44 บันทึกถกู
6384 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก 35.95 บันทึกถกู
6385 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ 25.29 บันทึกถกู
6386 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล าพญากลาง 23.83 บันทึกถกู
6387 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล าสมพงุ 24.91 บันทึกถกู
6388 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.หนองย่างเสือ 25.20 บันทึกถกู
6389 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลกุดนกเปล้า 30.57 บันทึกถกู
6390 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลตะกดุ 27.36 บันทึกถกู
6391 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก 31.94 บันทึกถกู
6392 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 21.76 บันทึกถกู
6393 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบจ.สระบุรี 10.82 บันทึกถกู
6394 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.โคกสว่าง 33.19 บันทึกถกู
6395 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ดาวเรือง 27.57 บันทึกถกู
6396 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ตล่ิงชนั 25.15 บันทึกถกู
6397 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ปากขา้วสาร 29.89 บันทึกถกู
6398 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองโน 26.19 บันทึกถกู
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6399 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองปลาไหล 24.76 บันทึกถกู
6400 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองยาว 27.42 บันทึกถกู
6401 สระบุรี อ.วังม่วง เทศบาลต าบลค าพราน 31.70 บันทึกถกู
6402 สระบุรี อ.วังม่วง เทศบาลต าบลวังม่วง 29.55 บันทึกถกู
6403 สระบุรี อ.วังม่วง เทศบาลต าบลแสลงพนั 23.79 บันทึกถกู
6404 สระบุรี อ.วังม่วง อบต.วังม่วง 28.56 บันทึกถกู
6405 สระบุรี อ.วิหารแดง เทศบาลต าบลวิหารแดง 28.00 บันทึกถกู
6406 สระบุรี อ.วิหารแดง เทศบาลต าบลหนองหมู 32.71 บันทึกถกู
6407 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.คลองเรือ 26.92 บันทึกถกู
6408 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.เจริญธรรม 26.31 บันทึกถกู
6409 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.บ้านล า 23.79 บันทึกถกู
6410 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.วิหารแดง 27.30 บันทึกถกู
6411 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองสรวง 26.32 บันทึกถกู
6412 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองหมู 28.26 บันทึกถกู
6413 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลต้นตาล-พระยาทด 23.62 บันทึกถกู
6414 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลบ้านยาง 36.16 บันทึกถกู
6415 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 30.59 บันทึกถกู
6416 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ 33.70 บันทึกถกู
6417 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลเสาไห ้ 31.22 บันทึกถกู
6418 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลต าบลหวัปลวก 30.97 บันทึกถกู
6419 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.ชา้งไทยงาม 26.34 บันทึกถกู
6420 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.บ้านยาง 30.79 บันทึกถกู
6421 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.ม่วงงาม 29.92 บันทึกถกู
6422 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.เริงราง 29.05 บันทึกถกู
6423 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลคชสิทธ์ิ 33.83 บันทึกถกู
6424 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลไผ่ต่ า 31.21 บันทึกถกู
6425 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลหนองแค 15.58 บันทึกถกู
6426 สระบุรี อ.หนองแค เทศบาลต าบลหินกอง 27.24 บันทึกถกู
6427 สระบุรี อ.หนองแค อบต.กุม่หัก 30.81 บันทึกถกู
6428 สระบุรี อ.หนองแค อบต.คชสิทธ์ิ 31.86 บันทึกถกู
6429 สระบุรี อ.หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง 31.52 บันทึกถกู
6430 สระบุรี อ.หนองแค อบต.โคกแย้ 34.80 บันทึกถกู
6431 สระบุรี อ.หนองแค อบต.บัวลอย 26.58 บันทึกถกู
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6432 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองแขม 32.52 บันทึกถกู
6433 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองไขน่  า 34.07 บันทึกถกู
6434 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจรเข ้ 30.18 บันทึกถกู
6435 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจิก 32.14 บันทึกถกู
6436 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองนาก 30.13 บันทึกถกู
6437 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองปลาหมอ 30.62 บันทึกถกู
6438 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองปลิง 32.60 บันทึกถกู
6439 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองโรง 32.44 บันทึกถกู
6440 สระบุรี อ.หนองแค อบต.ห้วยขมิ น 33.42 บันทึกถกู
6441 สระบุรี อ.หนองแค อบต.ห้วยทราย 25.84 บันทึกถกู
6442 สระบุรี อ.หนองแซง เทศบาลต าบลหนองแซง 30.42 บันทึกถกู
6443 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.ไกเ่ส่า 18.89 บันทึกถกู
6444 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.โคกสะอาด 27.78 บันทึกถกู
6445 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.ม่วงหวาน 28.52 บันทึกถกู
6446 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองกบ 29.34 บันทึกถกู
6447 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองหัวโพ 28.23 บันทึกถกู
6448 สระบุรี อ.หนองโดน เทศบาลต าบลหนองโดน 30.94 บันทึกถกู
6449 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.ดอนทอง 28.51 บันทึกถกู
6450 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.บ้านกลับ 27.15 บันทึกถกู
6451 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.หนองโดน 27.80 บันทึกถกู
6452 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน เทศบาลต าบลโพสังโฆ 20.62 บันทึกถกู
6453 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.คอทราย 18.09 บันทึกถกู
6454 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.ค่ายบางระจัน 0.00 ยังไม่บันทึก
6455 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.ท่าขา้ม 171.81 บันทึกผิด
6456 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.โพทะเล 23.59 บันทึกถกู
6457 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.โพสังโฆ 0.00 ยังไม่บันทึก
6458 สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน อบต.หนองกระทุ่ม 26.74 บันทึกถกู
6459 สิงห์บุรี อ.ท่าชา้ง เทศบาลต าบลถอนสมอ 25.92 บันทึกถกู
6460 สิงห์บุรี อ.ท่าชา้ง อบต.โพประจักษ ์ 22.40 บันทึกถกู
6461 สิงห์บุรี อ.ท่าชา้ง อบต.วิหารขาว 27.75 บันทึกถกู
6462 สิงห์บุรี อ.บางระจัน เทศบาลเมืองบางระจัน 28.67 บันทึกถกู
6463 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.บ้านจ่า 130.87 บันทึกผิด
6464 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.พกัทัน 166.78 บันทึกผิด
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6465 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.แม่ลา 186.46 บันทึกผิด
6466 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.ไม้ดัด 348.31 บันทึกผิด
6467 สิงห์บุรี อ.บางระจัน อบต.สระแจง 0.00 ยังไม่บันทึก
6468 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี เทศบาลต าบลบางน  าเชี่ยว 18.90 บันทึกถกู
6469 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี เทศบาลต าบลพรหมบรีุ 29.40 บันทึกถกู
6470 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.บ้านแป้ง 87.10 บันทึกผิด
6471 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.บ้านหม้อ 100.00 บันทึกผิด
6472 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.พระงาม 29.07 บันทึกถกู
6473 สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี อบต.โรงชา้ง 29.02 บันทึกถกู
6474 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 24.57 บันทึกถกู
6475 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบจ.สิงห์บุรี 0.00 ยังไม่บันทึก
6476 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.จักรสีห์ 25.32 บันทึกถกู
6477 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.ต้นโพธ์ิ 25.09 บันทึกถกู
6478 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.บางกระบือ 100.00 บันทึกผิด
6479 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.บางมัญ 24.12 บันทึกถกู
6480 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.โพกรวม 23.60 บันทึกถกู
6481 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.ม่วงหมู ่ 27.63 บันทึกถกู
6482 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.หัวไผ่ 2.12 ยังไม่บันทึก
6483 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี เทศบาลต าบลทับยา 0.00 ยังไม่บันทึก
6484 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี เทศบาลต าบลอินทร์บรีุ 304.05 บันทึกผิด
6485 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.งิ วราย 22.88 บันทึกถกู
6486 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ชนี  าร้าย 24.20 บันทึกถกู
6487 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ทองเอน 25.80 บันทึกถกู
6488 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ท่างาม 22.88 บันทึกถกู
6489 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.น  าตาล 0.00 ยังไม่บันทึก
6490 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ประศุก 216.57 บันทึกผิด
6491 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.โพธ์ิชยั 33.52 บันทึกถกู
6492 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.ห้วยชนั 204.97 บันทึกผิด
6493 สิงห์บุรี อ.อนิทร์บุรี อบต.อนิทร์บุรี 25.68 บันทึกถกู
6494 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ เทศบาลต าบลกงไกรลาศ 32.88 บันทึกถกู
6495 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.กกแรต 25.36 บันทึกถกู
6496 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.กง 31.37 บันทึกถกู
6497 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง 219.11 บันทึกผิด
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6498 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรนอก 29.16 บันทึกถกู
6499 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ไกรใน 23.81 บันทึกถกู
6500 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย 32.91 บันทึกถกู
6501 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ท่าฉนวน 30.55 บันทึกถกู
6502 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.บ้านใหม่สุขเกษม 26.91 บันทึกถกู
6503 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.ป่าแฝก 36.35 บันทึกถกู
6504 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ อบต.หนองตูม 33.11 บันทึกถกู
6505 สุโขทัย อ.คีรีมาศ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 44.83 บันทึกผิด
6506 สุโขทัย อ.คีรีมาศ เทศบาลต าบลบา้นโตนด 33.60 บันทึกถกู
6507 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.โตนด 28.66 บันทึกถกู
6508 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.ทุ่งยางเมือง 31.43 บันทึกถกู
6509 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.นาเชงิคีรี 25.13 บันทึกถกู
6510 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.บ้านน  าพ ุ 20.40 บันทึกถกู
6511 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.บ้านป้อม 18.44 บันทึกถกู
6512 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศ 31.67 บันทึกถกู
6513 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.สามพวง 34.58 บันทึกถกู
6514 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.หนองกระด่ิง 29.70 บันทึกถกู
6515 สุโขทัย อ.คีรีมาศ อบต.หนองจิก 27.13 บันทึกถกู
6516 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต าบลกลางดง 25.12 บันทึกถกู
6517 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต าบลเขาแกว้ศรีสมบูรณ์ 27.70 บันทึกถกู
6518 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต าบลทุ่งเสล่ียม 27.88 บันทึกถกู
6519 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.ทุ่งเสล่ียม 61,410,584.57 บันทึกผิด
6520 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.ไทยชนะศึก 25.55 บันทึกถกู
6521 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล 24.24 บันทึกถกู
6522 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลตล่ิงชัน 25.70 บันทึกถกู
6523 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลลานหอย 35.75 บันทึกถกู
6524 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.บ้านด่าน 27.72 บันทึกถกู
6525 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.ลานหอย 27.01 บันทึกถกู
6526 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.วังตะคร้อ 35.08 บันทึกถกู
6527 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.วังน  าขาว 26.71 บันทึกถกู
6528 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.วังลึก 32.39 บันทึกถกู
6529 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย อบต.หนองหญ้าปล้อง 31.18 บันทึกถกู
6530 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลบ้านกล้วย 146.80 บันทึกผิด
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6531 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลบา้นสวน 31.46 บันทึกถกู
6532 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 33.85 บันทึกถกู
6533 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 26.30 บันทึกถกู
6534 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบจ.สุโขทัย 16.04 บันทึกถกู
6535 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ตาลเตี ย 189.09 บันทึกผิด
6536 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.บ้านสวน 28.03 บันทึกถกู
6537 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.บ้านหลุม 22.86 บันทึกถกู
6538 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ปากแคว 24.06 บันทึกถกู
6539 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ปากพระ 0.00 ยังไม่บันทึก
6540 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.เมืองเกา่ 17.57 บันทึกถกู
6541 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ยางซ้าย 23.72 บันทึกถกู
6542 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.วังทองแดง 28.92 บันทึกถกู
6543 สุโขทัย อ.ศรีนคร เทศบาลต าบลศรีนคร 32.58 บันทึกถกู
6544 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ 26.38 บันทึกถกู
6545 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.นครเดิฐ 27.04 บันทึกถกู
6546 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.น  าขมุ 28.67 บันทึกถกู
6547 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.ศรีนคร 26.49 บันทึกถกู
6548 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.หนองบัว 29.52 บันทึกถกู
6549 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย เทศบาลต าบลหาดเสี ยว 34.93 บันทึกถกู
6550 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 27.24 บันทึกถกู
6551 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.ดงคู่ 24.84 บันทึกถกู
6552 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.บ้านแกง่ 31.79 บันทึกถกู
6553 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.บ้านตึก 21.66 บันทึกถกู
6554 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.ป่างิ ว 23.14 บันทึกถกู
6555 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.แม่ส า 18.20 บันทึกถกู
6556 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน 21.03 บันทึกถกู
6557 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.สารจิตร 100.00 บันทึกผิด
6558 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.หนองออ้ 22.37 บันทึกถกู
6559 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง เทศบาลต าบลศรีส าโรง 34.42 บันทึกถกู
6560 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.เกาะตาเลี ยง 18.84 บันทึกถกู
6561 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.ทับผึ ง 24.00 บันทึกถกู
6562 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.นาขนุไกร 21.83 บันทึกถกู
6563 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.บ้านซ่าน 197.86 บันทึกผิด
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6564 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.บ้านนา 31.10 บันทึกถกู
6565 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.บ้านไร่ 31.82 บันทึกถกู
6566 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.ราวต้นจันทร์ 28.66 บันทึกถกู
6567 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วังทอง 29.14 บันทึกถกู
6568 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วังลึก 27.09 บันทึกถกู
6569 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วังใหญ่ 28.09 บันทึกถกู
6570 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.วัดเกาะ 20.15 บันทึกถกู
6571 สุโขทัย อ.ศรีส าโรง อบต.สามเรือน 23.21 บันทึกถกู
6572 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลคลองยาง 24.73 บันทึกถกู
6573 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลในเมือง 27.36 บันทึกถกู
6574 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลปา่กมุเกาะ 26.82 บันทึกถกู
6575 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง 22.67 บันทึกถกู
6576 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 19.89 บันทึกถกู
6577 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.คลองกระจง 26.53 บันทึกถกู
6578 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ท่าทอง 24.05 บันทึกถกู
6579 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.นาทุ่ง 30.50 บันทึกถกู
6580 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ปากน  า 23.30 บันทึกถกู
6581 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.เมืองบางยม 24.79 บันทึกถกู
6582 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.ย่านยาว 21.30 บันทึกถกู
6583 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.วังไม้ขอน 25.66 บันทึกถกู
6584 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.หนองกลับ 19.53 บันทึกถกู
6585 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 27.87 บันทึกถกู
6586 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ เทศบาลต าบลสระกระโจม 167.85 บันทึกผิด
6587 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.ดอนเจดีย์ 27.74 บันทึกถกู
6588 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.ทะเลบก 28.91 บันทึกถกู
6589 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.ไร่รถ 24.31 บันทึกถกู
6590 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.สระกระโจม 294.39 บันทึกผิด
6591 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.หนองสาหร่าย 24.43 บันทึกถกู
6592 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง เทศบาลต าบลด่านช้าง 0.00 ยังไม่บันทึก
6593 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.ด่านชา้ง 28.12 บันทึกถกู
6594 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.นิคมกระเสียว 203.11 บันทึกผิด
6595 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.วังคัน 384.92 บันทึกผิด
6596 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.วังยาว 25.12 บันทึกถกู
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6597 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.หนองมะค่าโมง 20.14 บันทึกถกู
6598 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.ห้วยขมิ น 24.85 บันทึกถกู
6599 สุพรรณบุรี อ.ด่านชา้ง อบต.องค์พระ 164.33 บันทึกผิด
6600 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเขาดิน 26.10 บันทึกถกู
6601 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเขาพระ 185.65 บันทึกผิด
6602 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเดิมบาง 144.91 บันทึกผิด
6603 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลทุ่งคลี 319.94 บันทึกผิด
6604 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลนางบวช 170.30 บันทึกผิด
6605 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลบอ่กรุ 6,600.00 บันทึกผิด
6606 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลปากน  า 60,903,045.15 บันทึกผิด
6607 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 299.26 บันทึกผิด
6608 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ 27.80 บันทึกถกู
6609 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.โคกชา้ง 197.13 บันทึกผิด
6610 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.นางบวช 367.55 บันทึกผิด
6611 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.บ่อกรุ 367.98 บันทึกผิด
6612 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.ป่าสะแก 22.06 บันทึกถกู
6613 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.ยางนอน 190.68 บันทึกผิด
6614 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวเขา 22.25 บันทึกถกู
6615 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวนา 0.00 ยังไม่บันทึก
6616 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลโคกคราม 28.88 บันทึกถกู
6617 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลต้นคราม 0.00 ยังไม่บันทึก
6618 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลตะค่า 28.85 บันทึกถกู
6619 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลบางปลาม้า 33.59 บันทึกถกู
6620 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลบ้านแหลม 200.48 บันทึกผิด
6621 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลบ้านแหลมพฒันา 31.70 บันทึกถกู
6622 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า เทศบาลต าบลไผ่กองดิน 0.00 ยังไม่บันทึก
6623 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.กฤษณา 183.50 บันทึกผิด
6624 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.จรเขใ้หญ่ 22.28 บันทึกถกู
6625 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.บางปลาม้า 22.35 บันทึกถกู
6626 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.บางใหญ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
6627 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.ไผ่กองดิน 29.28 บันทึกถกู
6628 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.มะขามล้ม 192.56 บันทึกผิด
6629 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วังน  าเย็น 26.53 บันทึกถกู
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6630 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วัดดาว 23.58 บันทึกถกู
6631 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วัดโบสถ ์ 29.22 บันทึกถกู
6632 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.สาลี 393.89 บันทึกผิด
6633 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.องครักษ ์ 0.00 ยังไม่บันทึก
6634 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลท่าระหดั 0.00 ยังไม่บันทึก
6635 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลท่าเสด็จ 387.90 บันทึกผิด
6636 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบางกุ้ง 34.93 บันทึกถกู
6637 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ 24.08 บันทึกถกู
6638 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลโพธ์ิพระยา 31.07 บันทึกถกู
6639 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลสวนแตง 324.20 บันทึกผิด
6640 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลห้วยวังทอง 27.78 บันทึกถกู
6641 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบรีุ 11.25 บันทึกถกู
6642 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบจ.สุพรรณบุรี 9.16 ยังไม่บันทึก
6643 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.โคกโคเฒ่า 26.37 บันทึกถกู
6644 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนก ายาน 100.00 บันทึกผิด
6645 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนตาล 26.89 บันทึกถกู
6646 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนโพธ์ิทอง 21.74 บันทึกถกู
6647 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนมะสังข ์ 23.25 บันทึกถกู
6648 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ตล่ิงชนั 181.83 บันทึกผิด
6649 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ทับตีเหล็ก 94.92 บันทึกผิด
6650 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ไผ่ขวาง 129.05 บันทึกผิด
6651 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.พหิารแดง 29.23 บันทึกถกู
6652 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.รั วใหญ่ 112.61 บันทึกผิด
6653 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ศาลาขาว 25.02 บันทึกถกู
6654 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามคลี 21.28 บันทึกถกู
6655 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามชยั 0.00 ยังไม่บันทึก
6656 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สวนแตง 22.19 บันทึกถกู
6657 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลบ้านกร่าง 24.64 บันทึกถกู
6658 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลปลายนา 25.04 บันทึกถกู
6659 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังน  าซับ 0.00 ยังไม่บันทึก
6660 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังยาง 29.21 บันทึกถกู
6661 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังหว้า 23.62 บันทึกถกู
6662 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลศรีประจันต์ 27.09 บันทึกถกู
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6663 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.ดอนปรู 22.13 บันทึกถกู
6664 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.บางงาม 24.69 บันทึกถกู
6665 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.มดแดง 25.20 บันทึกถกู
6666 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.ศรีประจันต์ 26.09 บันทึกถกู
6667 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง เทศบาลต าบลทุ่งคอก 32.05 บันทึกถกู
6668 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 20.56 บันทึกถกู
6669 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ดอนมะนาว 210.03 บันทึกผิด
6670 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ต้นตาล 28.05 บันทึกถกู
6671 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ทุ่งคอก 31.47 บันทึกถกู
6672 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.เนินพระปรางค์ 27.72 บันทึกถกู
6673 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บ่อสุพรรณ 20.04 บันทึกถกู
6674 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางตะเคียน 0.00 ยังไม่บันทึก
6675 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางตาเถร 18.53 บันทึกถกู
6676 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางพลับ 0.00 ยังไม่บันทึก
6677 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บางเลน 314.20 บันทึกผิด
6678 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บ้านกุม่ 162.31 บันทึกผิด
6679 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.บ้านชา้ง 224.19 บันทึกผิด
6680 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ศรีส าราญ 143.38 บันทึกผิด
6681 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.หนองบ่อ 0.00 ยังไม่บันทึก
6682 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.หัวโพธ์ิ 0.00 ยังไม่บันทึก
6683 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ เทศบาลต าบลสามชุก 176.33 บันทึกผิด
6684 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.กระเสียว 272.05 บันทึกผิด
6685 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.บ้านสระ 23.28 บันทึกถกู
6686 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.ย่านยาว 143.96 บันทึกผิด
6687 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.วังลึก 17.95 บันทึกถกู
6688 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.หนองผักนาก 18.84 บันทึกถกู
6689 สุพรรณบุรี อ.สามชกุ อบต.หนองสะเดา 22.64 บันทึกถกู
6690 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 0.00 ยังไม่บันทึก
6691 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.แจงงาม 22.13 บันทึกถกู
6692 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.ทัพหลวง 23.16 บันทึกถกู
6693 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองขาม 25.86 บันทึกถกู
6694 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองโพธ์ิ 155.86 บันทึกผิด
6695 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองราชวัตร 25.24 บันทึกถกู
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6696 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ 286,115,795.39 บันทึกผิด
6697 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลกระจนั 100.00 บันทึกผิด
6698 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลขุนพดัเพง็ 143.55 บันทึกผิด
6699 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลจรเข้สามพนั 363.63 บันทึกผิด
6700 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลเจดีย์ 29.35 บันทึกถกู
6701 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลทา้วอู่ทอง 261.14 บันทึกผิด
6702 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลบา้นโข้ง 100.95 บันทึกผิด
6703 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลบา้นดอน 113.27 บันทึกผิด
6704 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลสระยายโสม 332.25 บันทึกผิด
6705 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง เทศบาลต าบลอูท่อง 142.69 บันทึกผิด
6706 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.ดอนคา 161.53 บันทึกผิด
6707 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.ดอนมะเกลือ 0.00 ยังไม่บันทึก
6708 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.พลับพลาไชย 425.73 บันทึกผิด
6709 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.ยุ้งทะลาย 307.10 บันทึกผิด
6710 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.สระพงัลาน 97.68 บันทึกผิด
6711 สุพรรณบุรี อ.อูท่อง อบต.หนองโอง่ 0.00 ยังไม่บันทึก
6712 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลกรูด 21.98 บันทึกถกู
6713 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ 39.91 บันทึกถกู
6714 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างขวา 28.77 บันทึกถกู
6715 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างซ้าย 22.72 บันทึกถกู
6716 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลท่าทองใหม่ 34.96 บันทึกถกู
6717 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.คลองสระ 13.94 บันทึกถกู
6718 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ตะเคียนทอง 23.81 บันทึกถกู
6719 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าทอง 22.88 บันทึกถกู
6720 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าทองใหม่ 21.97 บันทึกถกู
6721 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าอแุท 13.01 บันทึกถกู
6722 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ทุ่งกง 12.49 บันทึกถกู
6723 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ทุ่งรัง 27.22 บันทึกถกู
6724 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ป่าร่อน 19.48 บันทึกถกู
6725 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.พลายวาส 20.16 บันทึกถกู
6726 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลเกาะเต่า 24.26 บันทึกถกู
6727 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลเกาะพงัน 24.69 บันทึกถกู
6728 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลบา้นใต้ 39.57 บันทึกถกู
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6729 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน เทศบาลต าบลเพชรพะงัน 28.43 บันทึกถกู
6730 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย 27.12 บันทึกถกู
6731 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม เทศบาลต าบลทา่ขนอน 28.93 บันทึกถกู
6732 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.กะเปา 19.99 บันทึกถกู
6733 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ถ  าสิงขร 32.31 บันทึกถกู
6734 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ท่ากระดาน 24.12 บันทึกถกู
6735 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ท่าขนอน 23.91 บันทึกถกู
6736 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.น  าหัก 23.48 บันทึกถกู
6737 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านท าเนียบ 17.85 บันทึกถกู
6738 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านยาง 21.80 บันทึกถกู
6739 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ย่านยาว 27.00 บันทึกถกู
6740 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา เทศบาลต าบลเคียนซา 29.04 บันทึกถกู
6741 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ 31.21 บันทึกถกู
6742 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.เขาตอก 30.90 บันทึกถกู
6743 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.เคียนซา 24.31 บันทึกถกู
6744 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.พว่งพรมคร 23.16 บันทึกถกู
6745 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.อรัญคามวารี 23.56 บันทึกถกู
6746 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.คลองน้อย 21.44 บันทึกถกู
6747 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.ชยับุรี 25.53 บันทึกถกู
6748 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.ไทรทอง 15.68 บันทึกถกู
6749 สุราษฎร์ธานี อ.ชยับุรี อบต.สองแพรก 21.06 บันทึกถกู
6750 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา เทศบาลต าบลตลาดไชยา 29.46 บันทึกถกู
6751 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา เทศบาลต าบลพมุเรียง 26.70 บันทึกถกู
6752 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา เทศบาลต าบลเวียง 28.34 บันทึกถกู
6753 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ตะกรบ 32.64 บันทึกถกู
6754 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ทุ่ง 24.35 บันทึกถกู
6755 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ปากหมาก 28.46 บันทึกถกู
6756 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ป่าเว 28.70 บันทึกถกู
6757 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.โมถา่ย 31.64 บันทึกถกู
6758 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.เลม็ด 17.50 บันทึกถกู
6759 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก 28.76 บันทึกถกู
6760 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ชลคราม 29.96 บันทึกถกู
6761 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ไชยคราม 33.37 บันทึกถกู
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6762 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ดอนสัก 23.17 บันทึกถกู
6763 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ปากแพรก 18.24 บันทึกถกู
6764 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง เทศบาลต าบลท่าฉาง 31.42 บันทึกถกู
6765 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.เขาถา่น 30.57 บันทึกถกู
6766 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.คลองไทร 21.69 บันทึกถกู
6767 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ท่าเคย 31.42 บันทึกถกู
6768 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ท่าฉาง 20.36 บันทึกถกู
6769 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย 17.32 บันทึกถกู
6770 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.เสวียด 25.19 บันทึกถกู
6771 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ เทศบาลต าบลท่าชนะ 28.49 บันทึกถกู
6772 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.คลองพา 20.45 บันทึกถกู
6773 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.คันธุลี 29.52 บันทึกถกู
6774 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.ท่าชนะ 21.03 บันทึกถกู
6775 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.ประสงค์ 9.96 ยังไม่บันทึก
6776 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.วัง 21.94 บันทึกถกู
6777 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.สมอทอง 24.35 บันทึกถกู
6778 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน 32.44 บันทึกถกู
6779 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ เทศบาลต าบลบ้านตาขุน 35.20 บันทึกถกู
6780 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ อบต.เขาวง 34.20 บันทึกถกู
6781 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ อบต.พรุไทย 30.68 บันทึกถกู
6782 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขนุ อบต.พะแสง 30.40 บันทึกถกู
6783 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม เทศบาลต าบลบ้านนา 31.94 บันทึกถกู
6784 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.ทรัพย์ทวี 29.12 บันทึกถกู
6785 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.ท่าเรือ 27.37 บันทึกถกู
6786 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.นาใต้ 21.64 บันทึกถกู
6787 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.บ้านนา 24.11 บันทึกถกู
6788 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลคลองปราบ 26.59 บันทึกถกู
6789 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลควนศรี 24.25 บันทึกถกู
6790 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลท่าช ี 29.95 บันทึกถกู
6791 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลต าบลพรุพ ี 30.99 บันทึกถกู
6792 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร 20.62 บันทึกถกู
6793 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ควนสุบรรณ 25.80 บันทึกถกู
6794 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ทุ่งเตา 21.18 บันทึกถกู
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6795 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ทุ่งเตาใหม่ 18.38 บันทึกถกู
6796 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.น  าพ ุ 26.79 บันทึกถกู
6797 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.เพิ่มพนูทรัพย์ 24.94 บันทึกถกู
6798 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ล าพนู 24.47 บันทึกถกู
6799 สุราษฎร์ธานี อ.พนม เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 25.93 บันทึกถกู
6800 สุราษฎร์ธานี อ.พนม เทศบาลต าบลพนม 34.89 บันทึกถกู
6801 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.คลองศก 20.93 บันทึกถกู
6802 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.ต้นยวน 24.84 บันทึกถกู
6803 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.พนม 29.36 บันทึกถกู
6804 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.พลูเถือ่น 36.96 บันทึกถกู
6805 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง เทศบาลต าบลบางสวรรค์ 32.26 บันทึกถกู
6806 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง เทศบาลต าบลย่านดินแดง 32.59 บันทึกถกู
6807 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.ไทรขงึ 21.82 บันทึกถกู
6808 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.ไทรโสภา 22.61 บันทึกถกู
6809 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.บางสวรรค์ 20.60 บันทึกถกู
6810 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.สาคู 34.52 บันทึกถกู
6811 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.สินเจริญ 17.61 บันทึกถกู
6812 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.สินปุน 28.17 บันทึกถกู
6813 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.อปิัน 23.21 บันทึกถกู
6814 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ เทศบาลเมืองท่าข้าม 26.51 บันทึกถกู
6815 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.กรูด 25.34 บันทึกถกู
6816 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.เขาหัวควาย 23.04 บันทึกถกู
6817 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ตะปาน 26.96 บันทึกถกู
6818 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ท่าขา้ม 20.41 บันทึกถกู
6819 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ท่าโรงชา้ง 28.61 บันทึกถกู
6820 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ท่าสะท้อน 24.35 บันทึกถกู
6821 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.น  ารอบ 27.28 บันทึกถกู
6822 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.บางงอน 25.46 บันทึกถกู
6823 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.บางเดือน 29.63 บันทึกถกู
6824 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.บางมะเด่ือ 18.99 บันทึกถกู
6825 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.พนุพนิ 33.89 บันทึกถกู
6826 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.มะลวน 26.89 บันทึกถกู
6827 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ลีเล็ด 27.81 บันทึกถกู
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6828 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.ศรีวิชยั 27.37 บันทึกถกู
6829 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.หนองไทร 24.25 บันทึกถกู
6830 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.หัวเตย 26.54 บันทึกถกู
6831 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลขุนทะเล 34.21 บันทึกถกู
6832 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวัดประดู่ 29.47 บันทึกถกู
6833 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 21.88 บันทึกถกู
6834 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี 13.99 บันทึกถกู
6835 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองฉนาก 25.58 บันทึกถกู
6836 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองน้อย 26.97 บันทึกถกู
6837 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางชนะ 25.31 บันทึกถกู
6838 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางไทร 29.05 บันทึกถกู
6839 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางใบไม้ 29.66 บันทึกถกู
6840 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางโพธ์ิ 23.08 บันทึกถกู
6841 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.มะขามเตี ย 25.09 บันทึกถกู
6842 สุราษฎร์ธานี อ.วิภาวดี อบต.ตะกกุใต้ 22.99 บันทึกถกู
6843 สุราษฎร์ธานี อ.วิภาวดี อบต.ตะกกุเหนือ 20.58 บันทึกถกู
6844 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลเขานิพันธ์ 29.85 บันทึกถกู
6845 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 27.20 บันทึกถกู
6846 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลบา้นส้อง 26.29 บันทึกถกู
6847 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลเมืองเวียง 28.07 บันทึกถกู
6848 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ เทศบาลต าบลเวียงสระ 34.76 บันทึกถกู
6849 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ อบต.คลองฉนวน 29.52 บันทึกถกู
6850 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ เทศบาลต าบลกาบเชิง 18.45 บันทึกถกู
6851 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ เทศบาลต าบลโคกตะเคียน 18.51 บันทึกถกู
6852 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.คูตัน 22.06 บันทึกถกู
6853 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.ด่าน 15.50 บันทึกถกู
6854 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.ตะเคียน 0.00 ยังไม่บันทึก
6855 สุรินทร์ อ.กาบเชงิ อบต.แนงมุด 13.63 บันทึกถกู
6856 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ เทศบาลต าบลเขวาสินรินทร์ 18.71 บันทึกถกู
6857 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.ตากกู 1.50 ยังไม่บันทึก
6858 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.บ้านแร่ 27.86 บันทึกถกู
6859 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.บึง 24.06 บันทึกถกู
6860 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.ปราสาททอง 18.48 บันทึกถกู
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6861 สุรินทร์ อ.จอมพระ เทศบาลต าบลกระหาด 23.23 บันทึกถกู
6862 สุรินทร์ อ.จอมพระ เทศบาลต าบลจอมพระ 32.91 บันทึกถกู
6863 สุรินทร์ อ.จอมพระ เทศบาลต าบลบแุกรง 17.53 บันทึกถกู
6864 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.จอมพระ 20.99 บันทึกถกู
6865 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.ชมุแสง 22.14 บันทึกถกู
6866 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.บ้านผือ 0.00 ยังไม่บันทึก
6867 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.เป็นสุข 24.38 บันทึกถกู
6868 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.เมืองลีง 19.22 บันทึกถกู
6869 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.ลุ่มระวี 21.95 บันทึกถกู
6870 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.หนองสนิท 223.08 บันทึกผิด
6871 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลชุมพลบรีุ 27.40 บันทึกถกู
6872 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล 31.55 บันทึกถกู
6873 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 21.38 บันทึกถกู
6874 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลยะวึก 24.68 บันทึกถกู
6875 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี เทศบาลต าบลสระขุด 26.94 บันทึกถกู
6876 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.กระเบื อง 23.60 บันทึกถกู
6877 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.ไพรขลา 23.30 บันทึกถกู
6878 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.เมืองบัว 26.94 บันทึกถกู
6879 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.ศรีณรงค์ 29.36 บันทึกถกู
6880 สุรินทร์ อ.ชมุพลบุรี อบต.หนองเรือ 23.90 บันทึกถกู
6881 สุรินทร์ อ.ท่าตูม เทศบาลต าบลท่าตูม 23.35 บันทึกถกู
6882 สุรินทร์ อ.ท่าตูม เทศบาลต าบลเมืองแก 20.27 บันทึกถกู
6883 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.กระโพ 11.09 บันทึกถกู
6884 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.ท่าตูม 192.97 บันทึกผิด
6885 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.ทุ่งกลุา 24.91 บันทึกถกู
6886 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.บะ 18.74 บันทึกถกู
6887 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.บัวโคก 38.95 บันทึกถกู
6888 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.พรมเทพ 19.76 บันทึกถกู
6889 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.โพนครก 15.36 บันทึกถกู
6890 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.หนองบัว 19.60 บันทึกถกู
6891 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.หนองเมธี 207.14 บันทึกผิด
6892 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.ค าผง 141.45 บันทึกผิด
6893 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.โนน 25.38 บันทึกถกู
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6894 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.ระเวียง 349.45 บันทึกผิด
6895 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ 537.25 บันทึกผิด
6896 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.หนองหลวง 28.34 บันทึกถกู
6897 สุรินทร์ อ.บัวเชด เทศบาลต าบลบัวเชด 31.96 บันทึกถกู
6898 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.จรัส 900.77 บันทึกผิด
6899 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.ตาวัง 18.12 บันทึกถกู
6900 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.บัวเชด 206.32 บันทึกผิด
6901 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.สะเดา 22.71 บันทึกถกู
6902 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.ส าเภาลูน 23.66 บันทึกถกู
6903 สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.อาโพน 27.08 บันทึกถกู
6904 สุรินทร์ อ.ปราสาท เทศบาลต าบลกังแอน 26.54 บันทึกถกู
6905 สุรินทร์ อ.ปราสาท เทศบาลต าบลกันตวจระมวล 18.54 บันทึกถกู
6906 สุรินทร์ อ.ปราสาท เทศบาลต าบลนิคมปราสาท 33.31 บันทึกถกู
6907 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.กงัแอน 20.96 บันทึกถกู
6908 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกยาง 15.11 บันทึกถกู
6909 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกสะอาด 18.92 บันทึกถกู
6910 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.เชื อเพลิง 184,489,778.53 บันทึกผิด
6911 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โชคนาสาม 353.27 บันทึกผิด
6912 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ตานี 19.44 บันทึกถกู
6913 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ตาเบา 16.62 บันทึกถกู
6914 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทมอ 20.15 บันทึกถกู
6915 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทุ่งมน 24.61 บันทึกถกู
6916 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.บ้านไทร 25.06 บันทึกถกู
6917 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.บ้านพลวง 414.96 บันทึกผิด
6918 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ประทัดบุ 26.48 บันทึกถกู
6919 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ปราสาทหนง 17.88 บันทึกถกู
6920 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ปรือ 17.30 บันทึกถกู
6921 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ไพล 20.15 บันทึกถกู
6922 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.สมุด 0.00 ยังไม่บันทึก
6923 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.หนองใหญ่ 258,533,817.52 บันทึกผิด
6924 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.โคกกลาง 24.24 บันทึกถกู
6925 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.จีกแดก 19.90 บันทึกถกู
6926 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.ตาเมียง 16.11 บันทึกถกู
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6927 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.บักได 16.06 บันทึกถกู
6928 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ เทศบาลต าบลเมืองที 31.88 บันทึกถกู
6929 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 23.14 บันทึกถกู
6930 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ 12.02 บันทึกถกู
6931 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.กาเกาะ 22.41 บันทึกถกู
6932 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่ 26.15 บันทึกถกู
6933 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.คอโค 24.73 บันทึกถกู
6934 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เฉนียง 23.76 บันทึกถกู
6935 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ตระแสง 21.88 บันทึกถกู
6936 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ตั งใจ 23.29 บันทึกถกู
6937 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ตาออ็ง 19.30 บันทึกถกู
6938 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ท่าสว่าง 14.64 บันทึกถกู
6939 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เทนมีย์ 19.24 บันทึกถกู
6940 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง 22.10 บันทึกถกู
6941 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาดี 17.83 บันทึกถกู
6942 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว 11.40 บันทึกถกู
6943 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.บุฤาษ ี 20.45 บันทึกถกู
6944 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เพี ยราม 0.00 ยังไม่บันทึก
6945 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.เมืองที 20.71 บันทึกถกู
6946 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ราม 20.76 บันทึกถกู
6947 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.สลักได 16.31 บันทึกถกู
6948 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.สวาย 14.69 บันทึกถกู
6949 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ส าโรง 14.48 บันทึกถกู
6950 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.แสลงพนัธ์ 22.41 บันทึกถกู
6951 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี เทศบาลต าบลรัตนบุรี 29.53 บันทึกถกู
6952 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.กดุขาคีม 22.65 บันทึกถกู
6953 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.แก 21.86 บันทึกถกู
6954 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.คอนแรด 17.78 บันทึกถกู
6955 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ทับใหญ่ 16.69 บันทึกถกู
6956 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ธาตุ 14.58 บันทึกถกู
6957 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.น  าเขยีว 27.34 บันทึกถกู
6958 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.เบิด 445.72 บันทึกผิด
6959 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ไผ่ 14.60 บันทึกถกู
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6960 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ยางสว่าง 207.38 บันทึกผิด
6961 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.รัตนบุรี 600.89 บันทึกผิด
6962 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.หนองบัวทอง 28.78 บันทึกถกู
6963 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.หนองบัวบาน 20.12 บันทึกถกู
6964 สุรินทร์ อ.ล าดวน เทศบาลต าบลล าดวนสุรพนิท ์ 26.88 บันทึกถกู
6965 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.โชกเหนือ 22.63 บันทึกถกู
6966 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.ตระเปียงเตีย 22.75 บันทึกถกู
6967 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.ตร าดม 23.37 บันทึกถกู
6968 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.ล าดวน 23.45 บันทึกถกู
6969 สุรินทร์ อ.ล าดวน อบต.อูโ่ลก 29.05 บันทึกถกู
6970 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.แจนแวน 20.41 บันทึกถกู
6971 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.ณรงค์ 17.20 บันทึกถกู
6972 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.ตรวจ 214.83 บันทึกผิด
6973 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.ศรีสุข 25.81 บันทึกถกู
6974 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.หนองแวง 17.57 บันทึกถกู
6975 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ เทศบาลต าบลผักไหม 17.30 บันทึกถกู
6976 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ เทศบาลต าบลศีขรภูมิ 28.49 บันทึกถกู
6977 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.กดุหวาย 18.42 บันทึกถกู
6978 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ขวาวใหญ่ 18.65 บันทึกถกู
6979 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.คาละแมะ 21.75 บันทึกถกู
6980 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.จารพตั 15.19 บันทึกถกู
6981 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ชา่งปี่ 18.57 บันทึกถกู
6982 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ตรมไพร 17.86 บันทึกถกู
6983 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ตรึม 10.39 บันทึกถกู
6984 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.แตล 13.13 บันทึกถกู
6985 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.นารุ่ง 24.40 บันทึกถกู
6986 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ยาง 25.17 บันทึกถกู
6987 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ระแงง 23.75 บันทึกถกู
6988 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.หนองขวาว 19.46 บันทึกถกู
6989 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.หนองบัว 14.96 บันทึกถกู
6990 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.หนองเหล็ก 0.00 ยังไม่บันทึก
6991 สุรินทร์ อ.สนม เทศบาลต าบลแคน 36.00 บันทึกถกู
6992 สุรินทร์ อ.สนม เทศบาลต าบลสนม 20.25 บันทึกถกู
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6993 สุรินทร์ อ.สนม อบต.นานวน 19.48 บันทึกถกู
6994 สุรินทร์ อ.สนม อบต.โพนโก 24.28 บันทึกถกู
6995 สุรินทร์ อ.สนม อบต.สนม 31.23 บันทึกถกู
6996 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หนองระฆงั 26.80 บันทึกถกู
6997 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หนองอยีอ 22.30 บันทึกถกู
6998 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หัวงัว 21.05 บันทึกถกู
6999 สุรินทร์ อ.สังขะ เทศบาลต าบลสังขะ 23.81 บันทึกถกู
7000 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.กระเทียม 11.87 บันทึกถกู
7001 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ขอนแตก 18.79 บันทึกถกู
7002 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.คม 15.04 บันทึกถกู
7003 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ตาคง 20.00 บันทึกถกู
7004 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ตาตุม 14.47 บันทึกถกู
7005 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.ทับทัน 18.08 บันทึกถกู
7006 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.เทพรักษา 19.65 บันทึกถกู
7007 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.บ้านจารย์ 19.60 บันทึกถกู
7008 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.บ้านชบ 29.21 บันทึกถกู
7009 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.พระแกว้ 37.81 บันทึกถกู
7010 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.สะกาด 10.22 บันทึกถกู
7011 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.สังขะ 17.25 บันทึกถกู
7012 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ เทศบาลต าบลส าโรงทาบ 34.73 บันทึกถกู
7013 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ เทศบาลต าบลหมื่นศรี 22.62 บันทึกถกู
7014 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.กระออม 23.57 บันทึกถกู
7015 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.เกาะแกว้ 16.90 บันทึกถกู
7016 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.ประดู่ 38.03 บันทึกถกู
7017 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.ศรีสุข 399.09 บันทึกผิด
7018 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.สะโน 0.00 ยังไม่บันทึก
7019 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.ส าโรงทาบ 20.09 บันทึกถกู
7020 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.เสม็จ 21.88 บันทึกถกู
7021 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.หนองไผ่ล้อม 93,167,701.86 บันทึกผิด
7022 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ อบต.หนองฮะ 22.33 บันทึกถกู
7023 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลต าบลกองนาง 23.75 บันทึกถกู
7024 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลต าบลบา้นถ่อน 26.11 บันทึกถกู
7025 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลต าบลโพนสา 308.67 บันทึกผิด
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7026 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ 28.32 บันทึกถกู
7027 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.โคกคอน 30.33 บันทึกถกู
7028 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.ท่าบ่อ 27.01 บันทึกถกู
7029 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.นาขา่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7030 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.น  าโมง 47.46 บันทึกผิด
7031 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.บ้านเด่ือ 25.72 บันทึกถกู
7032 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.บ้านว่าน 0.00 ยังไม่บันทึก
7033 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.โพนสา 30.78 บันทึกถกู
7034 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.หนองนาง 29.59 บันทึกถกู
7035 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 250.00 บันทึกผิด
7036 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.นาดี 0.00 ยังไม่บันทึก
7037 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.วังหลวง 24.55 บันทึกถกู
7038 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง 390.00 บันทึกผิด
7039 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.อดุมพร 0.00 ยังไม่บันทึก
7040 หนองคาย อ.โพธ์ิตาก อบต.ด่านศรีสุข 301.67 บันทึกผิด
7041 หนองคาย อ.โพธ์ิตาก อบต.โพธ์ิตาก 170.07 บันทึกผิด
7042 หนองคาย อ.โพธ์ิตาก อบต.โพนทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7043 หนองคาย อ.โพนพสัิย เทศบาลต าบลโพนพสัิย 35.61 บันทึกถกู
7044 หนองคาย อ.โพนพสัิย เทศบาลต าบลสร้างนางขาว 33.49 บันทึกถกู
7045 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.กดุบง 23.07 บันทึกถกู
7046 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.จุมพล 27.35 บันทึกถกู
7047 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.ชมุชา้ง 107.40 บันทึกผิด
7048 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.เซิม 28.71 บันทึกถกู
7049 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.ทุ่งหลวง 27.42 บันทึกถกู
7050 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.นาหนัง 158.44 บันทึกผิด
7051 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.บ้านผือ 28.88 บันทึกถกู
7052 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.บ้านโพธ์ิ 35.78 บันทึกถกู
7053 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.วัดหลวง 23.84 บันทึกถกู
7054 หนองคาย อ.โพนพสัิย อบต.เหล่าต่างค า 25.12 บันทึกถกู
7055 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลกวนวัน 94.59 บันทึกผิด
7056 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลบ้านเด่ือ 23.49 บันทึกถกู
7057 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลปะโค 31.28 บันทึกถกู
7058 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลโพธ์ิชัย 34.46 บันทึกถกู
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7059 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลวัดธาตุ 28.85 บันทึกถกู
7060 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเวียงคุก 31.37 บันทึกถกู
7061 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 34.64 บันทึกถกู
7062 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลหาดค า 31.79 บันทึกถกู
7063 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 250.00 บันทึกผิด
7064 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบจ.หนองคาย 0.00 ยังไม่บันทึก
7065 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.ค่ายบกหวาน 23.68 บันทึกถกู
7066 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.พระธาตุบงัพวน 23.93 บันทึกถกู
7067 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.โพนสว่าง 30.63 บันทึกถกู
7068 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.เมืองหมี 26.76 บันทึกถกู
7069 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.สีกาย 30.80 บันทึกถกู
7070 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.หนองกอมเกาะ 30.31 บันทึกถกู
7071 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.หินโงม 30.37 บันทึกถกู
7072 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ 19.47 บันทึกถกู
7073 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.บ้านต้อน 28.11 บันทึกถกู
7074 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห ์ 27.27 บันทึกถกู
7075 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.โพนแพง 0.00 ยังไม่บันทึก
7076 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี 24.63 บันทึกถกู
7077 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 31.08 บันทึกถกู
7078 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปลาปาก 34.08 บันทึกถกู
7079 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ อบต.บ้านหม้อ 0.00 ยังไม่บันทึก
7080 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ อบต.พระพทุธบาท 29.06 บันทึกถกู
7081 หนองคาย อ.ศรีเชยีงใหม่ อบต.พานพร้าว 38.61 บันทึกถกู
7082 หนองคาย อ.สระใคร อบต.คอกชา้ง 32.58 บันทึกถกู
7083 หนองคาย อ.สระใคร อบต.บ้านฝาง 27.89 บันทึกถกู
7084 หนองคาย อ.สระใคร อบต.สระใคร 0.00 ยังไม่บันทึก
7085 หนองคาย อ.สังคม เทศบาลต าบลสังคม 33.50 บันทึกถกู
7086 หนองคาย อ.สังคม อบต.แกง้ไก ่ 29.95 บันทึกถกู
7087 หนองคาย อ.สังคม อบต.นางิ ว 0.00 ยังไม่บันทึก
7088 หนองคาย อ.สังคม อบต.บ้านม่วง 34.53 บันทึกถกู
7089 หนองคาย อ.สังคม อบต.ผาตั ง 295.05 บันทึกผิด
7090 หนองคาย อ.สังคม อบต.สังคม 30.29 บันทึกถกู
7091 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลกดุดินจี่ 216.32 บันทึกผิด
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7092 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลเกา่กลอย 285.25 บันทึกผิด
7093 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลนากลาง 194.72 บันทึกผิด
7094 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 130.84 บันทึกผิด
7095 หนองบัวล าภู อ.นากลาง เทศบาลต าบลฝ่ังแดง 29.79 บันทึกถกู
7096 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.กดุแห่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7097 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.ดงสวรรค์ 102.38 บันทึกผิด
7098 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.ด่านชา้ง 25.18 บันทึกถกู
7099 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.โนนเมือง 0.00 ยังไม่บันทึก
7100 หนองบัวล าภู อ.นากลาง อบต.อทุัยสวรรค์ 125.00 บันทึกผิด
7101 หนองบัวล าภู อ.นาวัง เทศบาลต าบลนาเหล่า 252.37 บันทึกผิด
7102 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.เทพคีรี 37.99 บันทึกถกู
7103 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.นาแก 167.92 บันทึกผิด
7104 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.นาเหล่า 32.64 บันทึกถกู
7105 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.วังทอง 195.95 บันทึกผิด
7106 หนองบัวล าภู อ.นาวัง อบต.วังปลาป้อม 31.12 บันทึกถกู
7107 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลกดุดู่ 50,145,379.02 บันทึกผิด
7108 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลโนนสัง 266.45 บันทึกผิด
7109 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลบ้านค้อ 0.00 ยังไม่บันทึก
7110 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง เทศบาลต าบลหนองเรือ 114.56 บันทึกผิด
7111 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.กดุดู่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7112 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.โคกม่วง 311.64 บันทึกผิด
7113 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.โคกใหญ่ 16.60 บันทึกถกู
7114 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.นิคมพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
7115 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.โนนเมือง 29.95 บันทึกถกู
7116 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.บ้านถิน่ 207.59 บันทึกผิด
7117 หนองบัวล าภู อ.โนนสัง อบต.ปางกู ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7118 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู เทศบาลต าบลนาค าไฮ 148.47 บันทึกผิด
7119 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู เทศบาลต าบลนามะเฟอืง 146.83 บันทึกผิด
7120 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู เทศบาลต าบลหัวนา 141.72 บันทึกผิด
7121 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู เทศบาลเมืองหนองบวัล าภู 352.69 บันทึกผิด
7122 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบจ.หนองบัวล าภู 319.48 บันทึกผิด
7123 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.กดุจิก 0.00 ยังไม่บันทึก
7124 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.นาค าไฮ 26.44 บันทึกถกู
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7125 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.นามะเฟอืง 188.59 บันทึกผิด
7126 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.โนนขมิ น 150,780,979.75 บันทึกผิด
7127 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.โนนทัน 123.28 บันทึกผิด
7128 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.บ้านขาม 145.84 บันทึกผิด
7129 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.บ้านพร้าว 25.20 บันทึกถกู
7130 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.ป่าไม้งาม 25.93 บันทึกถกู
7131 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.หนองบัว 164.15 บันทึกผิด
7132 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.หนองภัยศูนย์ 0.00 ยังไม่บันทึก
7133 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.หนองสวรรค์ 394.98 บันทึกผิด
7134 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.หนองหว้า 157.67 บันทึกผิด
7135 หนองบัวล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู อบต.หัวนา 117.80 บันทึกผิด
7136 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลจอมทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7137 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด 153.06 บันทึกผิด
7138 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 35.08 บันทึกถกู
7139 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลยางหล่อ 241.56 บันทึกผิด
7140 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลหนองแก 142.42 บันทึกผิด
7141 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.กดุสะเทียน 32.67 บันทึกถกู
7142 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง 417.85 บันทึกผิด
7143 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.นากอก 306.70 บันทึกผิด
7144 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.โนนม่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
7145 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.เมืองใหม่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7146 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง 0.00 ยังไม่บันทึก
7147 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.หนองกงุแกว้ 20.98 บันทึกถกู
7148 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.หนองบัวใต้ 0.00 ยังไม่บันทึก
7149 หนองบัวล าภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.หันนางาม 150.13 บันทึกผิด
7150 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาด่าน 152.37 บันทึกผิด
7151 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาดี 144.42 บันทึกผิด
7152 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบา้นโคก 31.47 บันทึกถกู
7153 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบญุทนั 301.49 บันทึกผิด
7154 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา 286.20 บันทึกผิด
7155 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.กดุผึ ง 29.49 บันทึกถกู
7156 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ 0.00 ยังไม่บันทึก
7157 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.นาสี 0.00 ยังไม่บันทึก
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7158 หนองบัวล าภู อ.สุวรรณคูหา อบต.บ้านโคก 0.00 ยังไม่บันทึก
7159 อา่งทอง อ.ไชโย เทศบาลต าบลเกษไชโย 36.57 บันทึกถกู
7160 อา่งทอง อ.ไชโย เทศบาลต าบลไชโย 27.16 บันทึกถกู
7161 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.ชยัฤทธ์ิ 34.94 บันทึกถกู
7162 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.เทวราช 0.00 ยังไม่บันทึก
7163 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.ราชสถติย์ 0.00 ยังไม่บันทึก
7164 อา่งทอง อ.ป่าโมก เทศบาลต าบลปา่โมก 16.90 บันทึกถกู
7165 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.นรสิงห์ 31.11 บันทึกถกู
7166 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.บางเสด็จ 172.30 บันทึกผิด
7167 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.โผงเผง 0.00 ยังไม่บันทึก
7168 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.โรงชา้ง 0.00 ยังไม่บันทึก
7169 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.สายทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7170 อา่งทอง อ.ป่าโมก อบต.เอกราช 0.00 ยังไม่บันทึก
7171 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลโคกพทุรา 25.80 บันทึกถกู
7172 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลทางพระ 2,983.28 บันทึกผิด
7173 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7174 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลม่วงคัน 0.00 ยังไม่บันทึก
7175 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง เทศบาลต าบลร ามะสัก 435.53 บันทึกผิด
7176 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.ค าหยาด 340.78 บันทึกผิด
7177 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.บางเจ้าฉา่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7178 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.บางพลับ 24.72 บันทึกถกู
7179 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.บางระก า 0.00 ยังไม่บันทึก
7180 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.ยางชา้ย 24.78 บันทึกถกู
7181 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.หนองแม่ไก ่ 38.29 บันทึกถกู
7182 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.องครักษ ์ 16.06 บันทึกถกู
7183 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.อา่งแกว้ 24.04 บันทึกถกู
7184 อา่งทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.อนิทประมูล 0.00 ยังไม่บันทึก
7185 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง เทศบาลต าบลโพสะ 100.00 บันทึกผิด
7186 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง เทศบาลต าบลศาลาแดง 0.00 ยังไม่บันทึก
7187 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง เทศบาลเมืองอา่งทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7188 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบจ.อา่งทอง 456.17 บันทึกผิด
7189 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.คลองวัว 93.48 บันทึกผิด
7190 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.จ าป่าหล่อ 30.58 บันทึกถกู
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7191 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.ตลาดกรวด 0.00 ยังไม่บันทึก
7192 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.บ้านแห 0.00 ยังไม่บันทึก
7193 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.บ้านอฐิ 25.60 บันทึกถกู
7194 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.ป่างิ ว 25.92 บันทึกถกู
7195 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.ย่านซ่ือ 31.16 บันทึกถกู
7196 อา่งทอง อ.เมืองอา่งทอง อบต.หัวไผ่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7197 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลท่าช้าง 0.00 ยังไม่บันทึก
7198 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลบางจกั 0.00 ยังไม่บันทึก
7199 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 0.00 ยังไม่บันทึก
7200 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลม่วงเตี ย 22.25 บันทึกถกู
7201 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 2,618.19 บันทึกผิด
7202 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลสาวร้องไห้ 36.96 บันทึกถกู
7203 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ เทศบาลต าบลหว้ยคันแหลน 36.67 บันทึกถกู
7204 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.คลองขนาก 0.00 ยังไม่บันทึก
7205 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ตลาดใหม่ 0.00 ยังไม่บันทึก
7206 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.บางจัก 32.24 บันทึกถกู
7207 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ไผ่จ าศีล 0.00 ยังไม่บันทึก
7208 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ไผ่วง 85,294,527.71 บันทึกผิด
7209 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ย่ีล้น 0.00 ยังไม่บันทึก
7210 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.ศาลเจา้โรงทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7211 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.หลักแกว้ 31.41 บันทึกถกู
7212 อา่งทอง อ.วิเศษชยัชาญ อบต.หัวตะพาน 0.00 ยังไม่บันทึก
7213 อา่งทอง อ.สามโก ้ เทศบาลต าบลสามโก ้ 0.00 ยังไม่บันทึก
7214 อา่งทอง อ.สามโก ้ อบต.โพธ์ิม่วงพนัธ์ 24.31 บันทึกถกู
7215 อา่งทอง อ.สามโก ้ อบต.อบทม 361.69 บันทึกผิด
7216 อา่งทอง อ.แสวงหา เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7217 อา่งทอง อ.แสวงหา เทศบาลต าบลแสวงหา 26.01 บันทึกถกู
7218 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.จ าลอง 0.00 ยังไม่บันทึก
7219 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.บ้านพราน 25.89 บันทึกถกู
7220 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.วังน  าเย็น 0.00 ยังไม่บันทึก
7221 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.ศรีพราน 0.00 ยังไม่บันทึก
7222 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.สีบัวทอง 22.62 บันทึกถกู
7223 อา่งทอง อ.แสวงหา อบต.ห้วยไผ่ 189.08 บันทึกผิด
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7224 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน เทศบาลต าบลโคกกง่ 58.47 บันทึกผิด
7225 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน เทศบาลต าบลชานุมาน 39.69 บันทึกถกู
7226 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.ค าเขือ่นแกว้ 469.09 บันทึกผิด
7227 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.โคกสาร 26.26 บันทึกถกู
7228 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.ชานุมาน 0.00 ยังไม่บันทึก
7229 อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน อบต.ป่ากอ่ 26.22 บันทึกถกู
7230 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลนาปา่แซง 0.00 ยังไม่บันทึก
7231 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลปทมุราชวงศา 37.91 บันทึกถกู
7232 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลหนองข่า 418.60 บันทึกผิด
7233 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลห้วย 27.61 บันทึกถกู
7234 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.ค าโพน 32.83 บันทึกถกู
7235 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.นาหว้า 29.08 บันทึกถกู
7236 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.โนนงาม 30.08 บันทึกถกู
7237 อ านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา อบต.ลือ 24.14 บันทึกถกู
7238 อ านาจเจริญ อ.พนา เทศบาลต าบลพนา 26.61 บันทึกถกู
7239 อ านาจเจริญ อ.พนา เทศบาลต าบลพระเหลา 25.30 บันทึกถกู
7240 อ านาจเจริญ อ.พนา อบต.จานลาน 5.78 ยังไม่บันทึก
7241 อ านาจเจริญ อ.พนา อบต.พนา 32.37 บันทึกถกู
7242 อ านาจเจริญ อ.พนา อบต.ไม้กลอน 24.52 บันทึกถกู
7243 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลไกค่ า 35.29 บันทึกถกู
7244 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนายม 28.31 บันทึกถกู
7245 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาวัง 30.68 บันทึกถกู
7246 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาหมอม้า 0.00 ยังไม่บันทึก
7247 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลน  าปลีก 29.39 บันทึกถกู
7248 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 16.70 บันทึกถกู
7249 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบจ.อ านาจเจริญ 271.23 บันทึกผิด
7250 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.กดุปลาดุก 26.99 บันทึกถกู
7251 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.คึมใหญ่ 225.17 บันทึกผิด
7252 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.ดอนเมย 1,449.95 บันทึกผิด
7253 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาจิก 26.38 บันทึกถกู
7254 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาแต้ 24.85 บันทึกถกู
7255 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาผือ 26.13 บันทึกถกู
7256 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.น  าปลีก 0.00 ยังไม่บันทึก
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7257 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนโพธ์ิ 29.05 บันทึกถกู
7258 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง 22.40 บันทึกถกู
7259 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.บุ่ง 28.27 บันทึกถกู
7260 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.ปลาค้าว 0.00 ยังไม่บันทึก
7261 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.สร้างนกทา 13.48 บันทึกถกู
7262 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.หนองมะแซว 43,886,608.34 บันทึกผิด
7263 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.ห้วยไร่ 26.77 บันทึกถกู
7264 อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ อบต.เหล่าพรวน 34.69 บันทึกถกู
7265 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลโคกกลาง 170.29 บันทึกผิด
7266 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลดงมะยาง 0.00 ยังไม่บันทึก
7267 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลเปอืย 26.36 บันทึกถกู
7268 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลสามหนอง 34.74 บันทึกถกู
7269 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ เทศบาลต าบลอ านาจ 324.56 บันทึกผิด
7270 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ อบต.ดงบัง 19.53 บันทึกถกู
7271 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ อบต.แมด 0.00 ยังไม่บันทึก
7272 อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ อบต.ไร่ข ี 25.93 บันทึกถกู
7273 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม เทศบาลต าบลสิริเสนางค์ 32.06 บันทึกถกู
7274 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม เทศบาลต าบลเสนางคนิคม 33.72 บันทึกถกู
7275 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.นาเวียง 27.04 บันทึกถกู
7276 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.โพนทอง 29.32 บันทึกถกู
7277 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.ไร่สีสุก 29.80 บันทึกถกู
7278 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี 24.26 บันทึกถกู
7279 อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ 23.91 บันทึกถกู
7280 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ 26.91 บันทึกถกู
7281 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ 30.94 บันทึกถกู
7282 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน เทศบาลต าบลหัวตะพาน 25.02 บันทึกถกู
7283 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.ค าพระ 23.39 บันทึกถกู
7284 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.จิกดู่ 19.82 บันทึกถกู
7285 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.โพนเมืองน้อย 29.09 บันทึกถกู
7286 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.สร้างถอ่น้อย 23.97 บันทึกถกู
7287 อ านาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.หนองแกว้ 26.12 บันทึกถกู
7288 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลกุดจบั 26.46 บันทึกถกู
7289 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลเชียงเพง็ 33.90 บันทึกถกู
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7290 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลตาลเลียน 35.80 บันทึกถกู
7291 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลปะโค 20.41 บันทึกถกู
7292 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลเมืองเพยี 37.75 บันทึกถกู
7293 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลยางชุม 32.62 บันทึกถกู
7294 อดุรธานี อ.กดุจับ เทศบาลต าบลสร้างกอ่ 34.71 บันทึกถกู
7295 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.กดุจับ 27.44 บันทึกถกู
7296 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.ขอนยูง 20.11 บันทึกถกู
7297 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.ตานเลียน 48.86 บันทึกผิด
7298 อดุรธานี อ.กดุจับ อบต.สร้างกอ่ 30.03 บันทึกถกู
7299 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลกงพานพนัดอน 21.46 บันทึกถกู
7300 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลกมุภวาป ี 31.35 บันทึกถกู
7301 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลเชียงแหว 27.84 บันทึกถกู
7302 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลแชแล 33.20 บันทึกถกู
7303 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลปะโค 28.09 บันทึกถกู
7304 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลพนัดอน 34.96 บันทึกถกู
7305 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลเวียงค า 28.08 บันทึกถกู
7306 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลหนองหว้า 0.00 ยังไม่บันทึก
7307 อดุรธานี อ.กมุภวาปี เทศบาลต าบลหว้ยเกิ ง 29.17 บันทึกถกู
7308 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.กมุภวาปี 32.69 บันทึกถกู
7309 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.ตูมใต้ 100.00 บันทึกผิด
7310 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.ท่าล่ี 17.10 บันทึกถกู
7311 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.ผาสุก 29.29 บันทึกถกู
7312 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.สีออ 26.87 บันทึกถกู
7313 อดุรธานี อ.กมุภวาปี อบต.เสอเพลอ 22.75 บันทึกถกู
7314 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ เทศบาลต าบลกูแ่กว้ 25.43 บันทึกถกู
7315 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ เทศบาลต าบลคอนสาย 25.06 บันทึกถกู
7316 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ อบต.ค้อใหญ่ 33.46 บันทึกถกู
7317 อดุรธานี อ.กูแ่กว้ อบต.โนนทองอนิทร์ 26.72 บันทึกถกู
7318 อดุรธานี อ.ไชยวาน เทศบาลต าบลไชยวาน 21.53 บันทึกถกู
7319 อดุรธานี อ.ไชยวาน เทศบาลต าบลโพนสูง 27.19 บันทึกถกู
7320 อดุรธานี อ.ไชยวาน เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม 26.77 บันทึกถกู
7321 อดุรธานี อ.ไชยวาน อบต.ค าเลาะ 24.07 บันทึกถกู
7322 อดุรธานี อ.ไชยวาน อบต.หนองหลัก 27.62 บันทึกถกู
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7323 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน เทศบาลต าบลทุ่งฝน 29.27 บันทึกถกู
7324 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ 23.03 บันทึกถกู
7325 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน อบต.ทุ่งฝน 34.04 บันทึกถกู
7326 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน อบต.นาชมุแสง 0.00 ยังไม่บันทึก
7327 อดุรธานี อ.ทุ่งฝน อบต.นาทม 62.16 บันทึกผิด
7328 อดุรธานี อ.นายูง เทศบาลต าบลนายูง 65.25 บันทึกผิด
7329 อดุรธานี อ.นายูง เทศบาลต าบลโนนทอง 28.88 บันทึกถกู
7330 อดุรธานี อ.นายูง อบต.นาแค 34.38 บันทึกถกู
7331 อดุรธานี อ.นายูง อบต.บ้านกอ้ง 18.52 บันทึกถกู
7332 อดุรธานี อ.น  าโสม เทศบาลต าบลนางัว 31.10 บันทึกถกู
7333 อดุรธานี อ.น  าโสม เทศบาลต าบลน  าโสม 27.02 บันทึกถกู
7334 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.นางัว 28.16 บันทึกถกู
7335 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.น  าโสม 30.13 บันทึกถกู
7336 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.บ้านหยวก 89.84 บันทึกผิด
7337 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.ศรีส าราญ 26.84 บันทึกถกู
7338 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.สามัคคี 27.26 บันทึกถกู
7339 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.โสมเย่ียม 150.22 บันทึกผิด
7340 อดุรธานี อ.น  าโสม อบต.หนองแวง 27.91 บันทึกถกู
7341 อดุรธานี อ.โนนสะอาด เทศบาลต าบลโนนสะอาด 29.40 บันทึกถกู
7342 อดุรธานี อ.โนนสะอาด เทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด 30.22 บันทึกถกู
7343 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.โคกกลาง 27.73 บันทึกถกู
7344 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.ทมนางาม 31.87 บันทึกถกู
7345 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.บุ่งแกว้ 22.01 บันทึกถกู
7346 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.โพธ์ิศรีส าราญ 18.35 บันทึกถกู
7347 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.หนองกงุศรี 93.30 บันทึกผิด
7348 อดุรธานี อ.บ้านดุง เทศบาลเมืองบ้านดุง 0.00 ยังไม่บันทึก
7349 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.ดงเย็น 17.24 บันทึกถกู
7350 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.ถอ่นนาลับ 24.39 บันทึกถกู
7351 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.นาค า 20.40 บันทึกถกู
7352 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.นาไหม 12.94 บันทึกถกู
7353 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านจันทน์ 32.68 บันทึกถกู
7354 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านชยั 24.95 บันทึกถกู
7355 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านดุง 20.32 บันทึกถกู
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7356 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านตาด 26.27 บันทึกถกู
7357 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.บ้านม่วง 27.49 บันทึกถกู
7358 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.โพนสูง 23.22 บันทึกถกู
7359 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.วังทอง 28.00 บันทึกถกู
7360 อดุรธานี อ.บ้านดุง อบต.ออ้มกอ 20.03 บันทึกถกู
7361 อดุรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลต าบลกลางใหญ่ 25.74 บันทึกถกู
7362 อดุรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลต าบลค าบง 0.00 ยังไม่บันทึก
7363 อดุรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลต าบลบ้านผือ 32.18 บันทึกถกู
7364 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.ขา้วสาร 22.04 บันทึกถกู
7365 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.เขอืน  า 35.05 บันทึกถกู
7366 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.ค าด้วง 0.00 ยังไม่บันทึก
7367 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.จ าปาโมง 31.71 บันทึกถกู
7368 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.โนนทอง 28.32 บันทึกถกู
7369 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.บ้านค้อ 0.00 ยังไม่บันทึก
7370 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.บ้านผือ 33.39 บันทึกถกู
7371 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.เมืองพาน 23.68 บันทึกถกู
7372 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.หนองแวง 24.76 บันทึกถกู
7373 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.หนองหัวคู 23.84 บันทึกถกู
7374 อดุรธานี อ.บ้านผือ อบต.หายโศก 20.71 บันทึกถกู
7375 อดุรธานี อ.ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.นาม่วง 22.24 บันทึกถกู
7376 อดุรธานี อ.ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.ห้วยสามพาด 22.98 บันทึกถกู
7377 อดุรธานี อ.ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.อุม่จาน 21.28 บันทึกถกู
7378 อดุรธานี อ.พบิูลย์รักษ ์ อบต.ดอนกลอย 28.42 บันทึกถกู
7379 อดุรธานี อ.พบิูลย์รักษ ์ อบต.นาทราย 26.22 บันทึกถกู
7380 อดุรธานี อ.พบิูลย์รักษ ์ อบต.บ้านแดง 22.43 บันทึกถกู
7381 อดุรธานี อ.เพญ็ เทศบาลต าบลบา้นธาตุ 25.29 บันทึกถกู
7382 อดุรธานี อ.เพญ็ เทศบาลต าบลเพญ็ 36.28 บันทึกถกู
7383 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.โคกกลาง 18.83 บันทึกถกู
7384 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.จอมศรี 21.16 บันทึกถกู
7385 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.เชยีงหวาง 18.39 บันทึกถกู
7386 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.เตาไห 25.94 บันทึกถกู
7387 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.นาบัว 28.11 บันทึกถกู
7388 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.นาพู่ 32.30 บันทึกถกู
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7389 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.บ้านเหล่า 26.45 บันทึกถกู
7390 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.เพญ็ 28.22 บันทึกถกู
7391 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.สร้างแป้น 31.30 บันทึกถกู
7392 อดุรธานี อ.เพญ็ อบต.สุมเส้า 25.71 บันทึกถกู
7393 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลนาข่า 33.49 บันทึกถกู
7394 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห ์ 34.36 บันทึกถกู
7395 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลบ้านจั่น 34.84 บันทึกถกู
7396 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลบา้นตาด 28.68 บันทึกถกู
7397 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง 30.52 บันทึกถกู
7398 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลหนองบวั 22.40 บันทึกถกู
7399 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลต าบลหนองไผ่ 36.39 บันทึกถกู
7400 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 20.39 บันทึกถกู
7401 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-น  าค า 32.38 บันทึกถกู
7402 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง 31.68 บันทึกถกู
7403 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบจ.อดุรธานี 15.68 บันทึกถกู
7404 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.กดุสระ 30.15 บันทึกถกู
7405 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.โคกสะอาด 26.78 บันทึกถกู
7406 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.เชยีงพณิ 28.84 บันทึกถกู
7407 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.เชยีงยืน 0.00 ยังไม่บันทึก
7408 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นากว้าง 23.89 บันทึกถกู
7409 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นาขา่ 29.09 บันทึกถกู
7410 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นาดี 28.51 บันทึกถกู
7411 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.นิคมสงเคราะห์ 27.56 บันทึกถกู
7412 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.โนนสูง 30.93 บันทึกถกู
7413 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.บ้านขาว 20.21 บันทึกถกู
7414 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.บ้านจั่น 30.32 บันทึกถกู
7415 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.สามพร้าว 25.20 บันทึกถกู
7416 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.หนองนาค า 34.50 บันทึกถกู
7417 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.หนองไฮ 24.07 บันทึกถกู
7418 อดุรธานี อ.เมืองอดุรธานี อบต.หมูม่น 25.58 บันทึกถกู
7419 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลบะยาว 26.33 บันทึกถกู
7420 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลผาสุก 31.90 บันทึกถกู
7421 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลล าพันชาด 33.79 บันทึกถกู
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7422 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลวังสามหมอ 31.54 บันทึกถกู
7423 อดุรธานี อ.วังสามหมอ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 30.72 บันทึกถกู
7424 อดุรธานี อ.วังสามหมอ อบต.ค าโคกสูง 27.96 บันทึกถกู
7425 อดุรธานี อ.วังสามหมอ อบต.หนองกงุทับม้า 24.60 บันทึกถกู
7426 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลจ าปี 24.97 บันทึกถกู
7427 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง 28.50 บันทึกถกู
7428 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลศรีธาตุ 31.23 บันทึกถกู
7429 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลต าบลหวันาค า 34.27 บันทึกถกู
7430 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.ตาดทอง 16.48 บันทึกถกู
7431 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.นายูง 23.80 บันทึกถกู
7432 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.ศรีธาตุ 23.54 บันทึกถกู
7433 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขียน 18.50 บันทึกถกู
7434 อดุรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลต าบลบา้นโคก 30.31 บันทึกถกู
7435 อดุรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลต าบลบา้นยวด 29.41 บันทึกถกู
7436 อดุรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลต าบลสร้างคอม 0.00 ยังไม่บันทึก
7437 อดุรธานี อ.สร้างคอม อบต.เชยีงดา 30.33 บันทึกถกู
7438 อดุรธานี อ.สร้างคอม อบต.นาสะอาด 29.70 บันทึกถกู
7439 อดุรธานี อ.สร้างคอม อบต.บ้านหินโงม 25.71 บันทึกถกู
7440 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 26.43 บันทึกถกู
7441 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลโนนหวาย 38.54 บันทึกถกู
7442 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลภูผาแดง 25.79 บันทึกถกู
7443 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองบวับาน 24.67 บันทึกถกู
7444 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองวัวซอ 31.46 บันทึกถกู
7445 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลต าบลอบูมุง 29.40 บันทึกถกู
7446 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.น  าพน่ 26.67 บันทึกถกู
7447 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หนองออ้ 26.43 บันทึกถกู
7448 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หมากหญ้า 31.62 บันทึกถกู
7449 อดุรธานี อ.หนองแสง เทศบาลต าบลนาดี 30.82 บันทึกถกู
7450 อดุรธานี อ.หนองแสง เทศบาลต าบลแสงสว่าง 30.74 บันทึกถกู
7451 อดุรธานี อ.หนองแสง อบต.ทับกงุ 30.74 บันทึกถกู
7452 อดุรธานี อ.หนองแสง อบต.แสงสว่าง 32.78 บันทึกถกู
7453 อดุรธานี อ.หนองแสง อบต.หนองแสง 24.64 บันทึกถกู
7454 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลโคกสูง 25.53 บันทึกถกู
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7455 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลบ้านเชียง 38.00 บันทึกถกู
7456 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลผักตบ 33.14 บันทึกถกู
7457 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลหนองไผ่ 25.30 บันทึกถกู
7458 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลหนองเม็ก 31.66 บันทึกถกู
7459 อดุรธานี อ.หนองหาน เทศบาลต าบลหนองหาน 30.53 บันทึกถกู
7460 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.ดอนหายโศก 27.64 บันทึกถกู
7461 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.บ้านเชยีง 28.82 บันทึกถกู
7462 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.บ้านยา 33.00 บันทึกถกู
7463 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.พงังู 18.64 บันทึกถกู
7464 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.โพนงาม 24.62 บันทึกถกู
7465 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.สร้อยพร้าว 0.00 ยังไม่บันทึก
7466 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.สะแบง 27.81 บันทึกถกู
7467 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.หนองสระปลา 32.86 บันทึกถกู
7468 อดุรธานี อ.หนองหาน อบต.หนองหาน 27.12 บันทึกถกู
7469 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน เทศบาลต าบลตรอน 37.09 บันทึกถกู
7470 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน เทศบาลต าบลบา้นแกง่ 33.06 บันทึกถกู
7471 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.ขอ่ยสูง 24.86 บันทึกถกู
7472 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.น  าอา่ง 29.03 บันทึกถกู
7473 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.บ้านแกง่ 18.46 บันทึกถกู
7474 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.วังแดง 17.87 บันทึกถกู
7475 อตุรดิตถ ์ อ.ตรอน อบต.หาดสองแคว 21.36 บันทึกถกู
7476 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั เทศบาลต าบลทองแสนขัน 27.56 บันทึกถกู
7477 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.น  าพี  24.52 บันทึกถกู
7478 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.บ่อทอง 27.83 บันทึกถกู
7479 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.ป่าคาย 20.41 บันทึกถกู
7480 อตุรดิตถ ์ อ.ทองแสนขนั อบต.ผักขวง 18.55 บันทึกถกู
7481 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา เทศบาลต าบลจริม 19.72 บันทึกถกู
7482 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา เทศบาลต าบลทา่ปลา 27.48 บันทึกถกู
7483 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา เทศบาลต าบลร่วมจติ 28.95 บันทึกถกู
7484 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ท่าปลา 24.76 บันทึกถกู
7485 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ท่าแฝก 26.09 บันทึกถกู
7486 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.นางพญา 0.00 ยังไม่บันทึก
7487 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.น  าหมัน 17.69 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

7488 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ผาเลือด 23.90 บันทึกถกู
7489 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.ร่วมจิต 26.34 บันทึกถกู
7490 อตุรดิตถ ์ อ.ท่าปลา อบต.หาดล้า 25.26 บันทึกถกู
7491 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด เทศบาลต าบลน  าปาด 36.68 บันทึกถกู
7492 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.เด่นเหล็ก 26.48 บันทึกถกู
7493 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.น  าไคร้ 21.36 บันทึกถกู
7494 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.น  าไผ่ 24.51 บันทึกถกู
7495 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.บ้านฝาย 20.36 บันทึกถกู
7496 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.แสนตอ 23.23 บันทึกถกู
7497 อตุรดิตถ ์ อ.น  าปาด อบต.ห้วยมุน่ 29.87 บันทึกถกู
7498 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก เทศบาลต าบลบา้นโคก 30.11 บันทึกถกู
7499 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก อบต.นาขมุ 26.08 บันทึกถกู
7500 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก อบต.บ่อเบี ย 26.78 บันทึกถกู
7501 อตุรดิตถ ์ อ.บ้านโคก อบต.ม่วงเจ็ดต้น 22.33 บันทึกถกู
7502 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั เทศบาลต าบลท่าสัก 36.58 บันทึกถกู
7503 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั เทศบาลต าบลในเมือง 27.87 บันทึกถกู
7504 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.คอรุม 29.22 บันทึกถกู
7505 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ท่ามะเฟอืง 18.50 บันทึกถกู
7506 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ท่าสัก 0.00 ยังไม่บันทึก
7507 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.นายาง 19.39 บันทึกถกู
7508 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.นาอนิ 22.84 บันทึกถกู
7509 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ในเมือง 26.74 บันทึกถกู
7510 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.บ้านโคน 23.55 บันทึกถกู
7511 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.บ้านดารา 18.84 บันทึกถกู
7512 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.บ้านหม้อ 13.50 บันทึกถกู
7513 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.พญาแมน 20.12 บันทึกถกู
7514 อตุรดิตถ ์ อ.พชิยั อบต.ไร่ออ้ย 17.12 บันทึกถกู
7515 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า เทศบาลต าบลฟากท่า 36.35 บันทึกถกู
7516 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.บ้านเสี ยว 25.48 บันทึกถกู
7517 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.ฟากท่า 24.27 บันทึกถกู
7518 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.สองคอน 23.28 บันทึกถกู
7519 อตุรดิตถ ์ อ.ฟากท่า อบต.สองห้อง 26.07 บันทึกถกู
7520 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา 22.84 บันทึกถกู
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7521 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลงิ วงาม 24.03 บันทึกถกู
7522 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลท่าเสา 32.50 บันทึกถกู
7523 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลน  าริด 28.56 บันทึกถกู
7524 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลบ้านเกาะ 30.16 บันทึกถกู
7525 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลบา้นด่านนาขาม 31.50 บันทึกถกู
7526 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลป่าเซ่า 22.61 บันทึกถกู
7527 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลผาจกุ 25.48 บันทึกถกู
7528 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลวังกะพี  24.18 บันทึกถกู
7529 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลต าบลหาดกรวด 23.85 บันทึกถกู
7530 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 16.72 บันทึกถกู
7531 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบจ.อตุรดิตถ ์ 26.15 บันทึกถกู
7532 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.ขนุฝาง 27.61 บันทึกถกู
7533 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.ถ  าฉลอง 27.22 บันทึกถกู
7534 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.บ้านด่าน 16.64 บันทึกถกู
7535 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.บา้นด่านนาขาม 18.75 บันทึกถกู
7536 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.วังดิน 24.45 บันทึกถกู
7537 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.แสนตอ 20.96 บันทึกถกู
7538 อตุรดิตถ ์ อ.เมืองอตุรดิตถ ์ อบต.หาดงิ ว 17.17 บันทึกถกู
7539 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลทุ่งยั ง 23.09 บันทึกถกู
7540 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลพระเสด็จ 27.59 บันทึกถกู
7541 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 23.06 บันทึกถกู
7542 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล เทศบาลต าบลหัวดง 23.48 บันทึกถกู
7543 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ชยัจุมพล 22.16 บันทึกถกู
7544 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ด่านแม่ค ามัน 23.61 บันทึกถกู
7545 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.นานกกก 28.72 บันทึกถกู
7546 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ไผ่ล้อม 26.15 บันทึกถกู
7547 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.ฝายหลวง 15.48 บันทึกถกู
7548 อตุรดิตถ ์ อ.ลับแล อบต.แม่พลู 32.46 บันทึกถกู
7549 อทุัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลต าบลตลุกดู่ 24.35 บันทึกถกู
7550 อทุัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลต าบลทัพทัน 27.35 บันทึกถกู
7551 อทุัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลต าบลหนองสระ 31.00 บันทึกถกู
7552 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.โคกหม้อ 26.67 บันทึกถกู
7553 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองกระทุ่ม 20.88 บันทึกถกู
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7554 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองกลางดง 24.23 บันทึกถกู
7555 อทุัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองยายดา 22.79 บันทึกถกู
7556 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ เทศบาลต าบลบ้านไร่ 31.51 บันทึกถกู
7557 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ เทศบาลต าบลเมืองการุ้ง 24.76 บันทึกถกู
7558 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.คอกควาย 20.51 บันทึกถกู
7559 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.เจ้าวัด 20.08 บันทึกถกู
7560 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.ทัพหลวง 22.01 บันทึกถกู
7561 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.บ้านบึง 22.77 บันทึกถกู
7562 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.บ้านไร่ 18.41 บันทึกถกู
7563 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.บา้นใหม่คลองเคียน 24.39 บันทึกถกู
7564 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.เมืองการุ้ง 18.46 บันทึกถกู
7565 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.วังหิน 22.90 บันทึกถกู
7566 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หนองจอก 22.56 บันทึกถกู
7567 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หนองบม่กล้วย 25.58 บันทึกถกู
7568 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.ห้วยแห้ง 29.61 บันทึกถกู
7569 อทุัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หูชา้ง 25.10 บันทึกถกู
7570 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี เทศบาลต าบลหาดทนง 27.14 บันทึกถกู
7571 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี เทศบาลเมืองอุทยัธานี 22.44 บันทึกถกู
7572 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบจ.อทุัยธานี 23.27 บันทึกถกู
7573 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.เกาะเทโพ 24.58 บันทึกถกู
7574 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.ดอนขวาง 27.37 บันทึกถกู
7575 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.ท่าซุง 21.95 บันทึกถกู
7576 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.น  าซึม 19.56 บันทึกถกู
7577 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.เนินแจง 30.55 บันทึกถกู
7578 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.สะแกกรัง 23.23 บันทึกถกู
7579 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.หนองแก 22.72 บันทึกถกู
7580 อทุัยธานี อ.เมืองอทุัยธานี อบต.หนองไผ่แบน 22.26 บันทึกถกู
7581 อทุัยธานี อ.ลานสัก เทศบาลต าบลลานสัก 25.63 บันทึกถกู
7582 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ทุ่งนางาม 18.82 บันทึกถกู
7583 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.น  ารอบ 13.78 บันทึกถกู
7584 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ประดู่ยืน 17.27 บันทึกถกู
7585 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ป่าออ้ 16.93 บันทึกถกู
7586 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ระบ า 15.89 บันทึกถกู
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7587 อทุัยธานี อ.ลานสัก อบต.ลานสัก 16.56 บันทึกถกู
7588 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลพลวงสองนาง 20.53 บันทึกถกู
7589 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลสว่างแจ้งสบายใจ 33.63 บันทึกถกู
7590 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลสว่างอารมณ์ 33.77 บันทึกถกู
7591 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.บ่อยาง 12.22 บันทึกถกู
7592 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.ไผ่เขยีว 16.71 บันทึกถกู
7593 อทุัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.หนองหลวง 25.05 บันทึกถกู
7594 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง เทศบาลต าบลหนองขาหย่าง 38.35 บันทึกถกู
7595 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.ดงขวาง 26.90 บันทึกถกู
7596 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.ท่าโพ 22.96 บันทึกถกู
7597 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หนองขาหย่าง 20.88 บันทึกถกู
7598 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หนองไผ่ 24.91 บันทึกถกู
7599 อทุัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หลุมเขา้ 30.68 บันทึกถกู
7600 อทุัยธานี อ.หนองฉาง เทศบาลต าบลเขาบางแกรก 28.64 บันทึกถกู
7601 อทุัยธานี อ.หนองฉาง เทศบาลต าบลหนองฉาง 33.98 บันทึกถกู
7602 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.เขากวางทอง 18.49 บันทึกถกู
7603 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.ทุ่งพง 23.20 บันทึกถกู
7604 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.ทุ่งโพ 21.94 บันทึกถกู
7605 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองฉาง 25.96 บันทึกถกู
7606 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองนางนวล 28.85 บันทึกถกู
7607 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองยาง 20.35 บันทึกถกู
7608 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.หนองสรวง 20.61 บันทึกถกู
7609 อทุัยธานี อ.หนองฉาง อบต.อทุัยเกา่ 28.68 บันทึกถกู
7610 อทุัยธานี อ.ห้วยคต อบต.ทองหลาง 17.24 บันทึกถกู
7611 อทุัยธานี อ.ห้วยคต อบต.สุขฤทัย 21.77 บันทึกถกู
7612 อทุัยธานี อ.ห้วยคต อบต.ห้วยคต 20.29 บันทึกถกู
7613 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น เทศบาลต าบลกดุข้าวปุ้น 34.77 บันทึกถกู
7614 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.กาบิน 19.98 บันทึกถกู
7615 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.แกง่เค็ง 22.96 บันทึกถกู
7616 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.ขา้วปุ้น 23.55 บันทึกถกู
7617 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.โนนสวาง 20.41 บันทึกถกู
7618 อบุลราชธานี อ.กดุขา้วปุ้น อบต.หนองทันน  า 24.00 บันทึกถกู
7619 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลขามปอ้ม 22.26 บันทึกถกู
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7620 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลเขมราฐ 27.47 บันทึกถกู
7621 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลเทพวงศา 35.16 บันทึกถกู
7622 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองนกทา 28.51 บันทึกถกู
7623 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองผือ 25.41 บันทึกถกู
7624 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ เทศบาลต าบลหัวนา 29.45 บันทึกถกู
7625 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.แกง้เหนือ 27.30 บันทึกถกู
7626 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.เจียด 27.18 บันทึกถกู
7627 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.นาแวง 24.57 บันทึกถกู
7628 อบุลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.หนองสิม 20.07 บันทึกถกู
7629 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน เทศบาลต าบลเขื่องใน 27.24 บันทึกถกู
7630 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน เทศบาลต าบลบา้นกอก 24.33 บันทึกถกู
7631 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน เทศบาลต าบลหว้ยเรือ 19.68 บันทึกถกู
7632 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.กลางใหญ่ 28.35 บันทึกถกู
7633 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.กอ่เอ ้ 22.26 บันทึกถกู
7634 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ค้อทอง 20.17 บันทึกถกู
7635 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ชทีวน 31.63 บันทึกถกู
7636 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.แดงหม้อ 26.73 บันทึกถกู
7637 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ท่าไห 18.01 บันทึกถกู
7638 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ธาตุน้อย 22.92 บันทึกถกู
7639 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.นาค าใหญ่ 23.44 บันทึกถกู
7640 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.โนนรัง 26.57 บันทึกถกู
7641 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.บ้านไทย 21.32 บันทึกถกู
7642 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ยางขี นก 25.66 บันทึกถกู
7643 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.ศรีสุข 2,824.61 บันทึกผิด
7644 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.สร้างถอ่ 14.91 บันทึกถกู
7645 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.สหธาตุ 26.88 บันทึกถกู
7646 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.หนองเหล่า 21.93 บันทึกถกู
7647 อบุลราชธานี อ.เขือ่งใน อบต.หัวดอน 23.07 บันทึกถกู
7648 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 0.00 ยังไม่บันทึก
7649 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.โขงเจียม 27.61 บันทึกถกู
7650 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.นาโพธ์ิกลาง 25.46 บันทึกถกู
7651 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.หนองแสงใหญ่ 19.13 บันทึกถกู
7652 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.ห้วยไผ่ 26.21 บันทึกถกู
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7653 อบุลราชธานี อ.โขงเจียม อบต.ห้วยยาง 24.08 บันทึกถกู
7654 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.ค าไฮใหญ่ 23.58 บันทึกถกู
7655 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง 21.18 บันทึกถกู
7656 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.ท่าเมือง 26.28 บันทึกถกู
7657 อบุลราชธานี อ.ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง 26.48 บันทึกถกู
7658 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลกุดประทาย 19.69 บันทึกถกู
7659 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลนาส่วง 0.00 ยังไม่บันทึก
7660 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลบวังาม 250.00 บันทึกผิด
7661 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลต าบลโพนงาม 24.55 บันทึกถกู
7662 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม เทศบาลเมืองเดชอดุม 33.77 บันทึกถกู
7663 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.กลาง 22.95 บันทึกถกู
7664 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.แกง้ 26.71 บันทึกถกู
7665 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ค าคร่ัง 14.58 บันทึกถกู
7666 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ตบหู 25.23 บันทึกถกู
7667 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ท่าโพธ์ิศรี 26.37 บันทึกถกู
7668 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ทุ่งเทิง 19.87 บันทึกถกู
7669 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.นากระแซง 19.64 บันทึกถกู
7670 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.นาเจริญ 25.21 บันทึกถกู
7671 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.นาส่วง 31.15 บันทึกถกู
7672 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.โนนสมบูรณ์ 25.03 บันทึกถกู
7673 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.บัวงาม 30.80 บันทึกถกู
7674 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.ป่าโมง 33.34 บันทึกถกู
7675 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.เมืองเดช 19.37 บันทึกถกู
7676 อบุลราชธานี อ.เดชอดุม อบต.สมสะอาด 23.64 บันทึกถกู
7677 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล เทศบาลต าบลตระการพืชผล 22.82 บันทึกถกู
7678 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.กระเดียน 27.36 บันทึกถกู
7679 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.กดุยาลวน 25.53 บันทึกถกู
7680 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.กศุกร 25.47 บันทึกถกู
7681 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.เกษม 0.00 ยังไม่บันทึก
7682 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ขามเปี้ย 23.54 บันทึกถกู
7683 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.คอนสาย 0.00 ยังไม่บันทึก
7684 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ค าเจริญ 30.10 บันทึกถกู
7685 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.โคกจาน 26.30 บันทึกถกู
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7686 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.เซเป็ด 28.49 บันทึกถกู
7687 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ตระการ 26.06 บันทึกถกู
7688 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ตากแดด 32.53 บันทึกถกู
7689 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ถ  าแข ้ 26.81 บันทึกถกู
7690 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ท่าหลวง 36.24 บันทึกถกู
7691 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.นาพนิ 25.62 บันทึกถกู
7692 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.นาสะไม 23.43 บันทึกถกู
7693 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.โนนกงุ 26.30 บันทึกถกู
7694 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.บ้านแดง 32.33 บันทึกถกู
7695 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.เป้า 25.37 บันทึกถกู
7696 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.สะพอื 24.66 บันทึกถกู
7697 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.หนองเต่า 32.70 บันทึกถกู
7698 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ห้วยฝ้ายพฒันา 25.95 บันทึกถกู
7699 อบุลราชธานี อ.ตระการพชืผล อบต.ไหล่ทุ่ง 25.07 บันทึกถกู
7700 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม เทศบาลต าบลตาลสุม 34.04 บันทึกถกู
7701 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.ค าหว้า 30.52 บันทึกถกู
7702 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.จิกเทิง 27.38 บันทึกถกู
7703 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.ตาลสุม 27.26 บันทึกถกู
7704 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.นาคาย 27.89 บันทึกถกู
7705 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.ส าโรง 28.40 บันทึกถกู
7706 อบุลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.หนองกงุ 34.48 บันทึกถกู
7707 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.กดุเรือ 26.10 บันทึกถกู
7708 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.โคกช าแระ 0.00 ยังไม่บันทึก
7709 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.นาเกษม 29.32 บันทึกถกู
7710 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.นาห่อม 19.23 บันทึกถกู
7711 อบุลราชธานี อ.ทุ่งศรีอดุม อบต.หนองอม้ 22.37 บันทึกถกู
7712 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย เทศบาลต าบลนาจะหลวย 32.82 บันทึกถกู
7713 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย เทศบาลต าบลภูจองนายอย 31.08 บันทึกถกู
7714 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ 29.85 บันทึกถกู
7715 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โนนสวรรค์ 23.82 บันทึกถกู
7716 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.บ้านตูม 17.12 บันทึกถกู
7717 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์ 22.51 บันทึกถกู
7718 อบุลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง 20.37 บันทึกถกู
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7719 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.กองโพน 21.28 บันทึกถกู
7720 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.นาตาล 24.65 บันทึกถกู
7721 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.พะลาน 22.46 บันทึกถกู
7722 อบุลราชธานี อ.นาตาล อบต.พงัเคน 24.10 บันทึกถกู
7723 อบุลราชธานี อ.นาเยีย เทศบาลต าบลนาจาน 22.03 บันทึกถกู
7724 อบุลราชธานี อ.นาเยีย เทศบาลต าบลนาเยีย 31.40 บันทึกถกู
7725 อบุลราชธานี อ.นาเยีย เทศบาลต าบลนาเรือง 23.34 บันทึกถกู
7726 อบุลราชธานี อ.นาเยีย อบต.นาดี 24.29 บันทึกถกู
7727 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ เทศบาลต าบลขี เหล็ก 26.05 บันทึกถกู
7728 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ เทศบาลต าบลตาเกา 32.30 บันทึกถกู
7729 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ อบต.โคกสะอาด 32.47 บันทึกถกู
7730 อบุลราชธานี อ.น  าขุน่ อบต.ไพบูลย์ 23.17 บันทึกถกู
7731 อบุลราชธานี อ.น  ายืน เทศบาลต าบลโซง 0.00 ยังไม่บันทึก
7732 อบุลราชธานี อ.น  ายืน เทศบาลต าบลน  ายืน 29.96 บันทึกถกู
7733 อบุลราชธานี อ.น  ายืน เทศบาลต าบลสีวิเชียร 25.29 บันทึกถกู
7734 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.เกา่ขาม 26.55 บันทึกถกู
7735 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.โดมประดิษฐ์ 17.89 บันทึกถกู
7736 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.บุเปือย 20.47 บันทึกถกู
7737 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.ยาง 26.12 บันทึกถกู
7738 อบุลราชธานี อ.น  ายืน อบต.ยางใหญ่ 25.35 บันทึกถกู
7739 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลต าบลคอแลน 31.23 บันทึกถกู
7740 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 34.46 บันทึกถกู
7741 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลต าบลบุณฑริก 32.95 บันทึกถกู
7742 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.โนนค้อ 26.64 บันทึกถกู
7743 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บัวงาม 31.68 บันทึกถกู
7744 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บ้านแมด 26.99 บันทึกถกู
7745 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.โพนงาม 26.17 บันทึกถกู
7746 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.หนองสะโน 24.69 บันทึกถกู
7747 อบุลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.ห้วยขา่ 15.53 บันทึกถกู
7748 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลกุดชมภู 24.66 บันทึกถกู
7749 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร 169.09 บันทึกผิด
7750 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธ์ิศรี 22.55 บันทึกถกู
7751 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลต าบลอ่างศิลา 28.80 บันทึกถกู
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7752 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพบิลูมังสาหาร 22.34 บันทึกถกู
7753 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ดอนจิก 0.00 ยังไม่บันทึก
7754 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ทรายมูล 33.17 บันทึกถกู
7755 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.นาโพธ์ิ 22.90 บันทึกถกู
7756 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกลาง 20.15 บันทึกถกู
7757 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง 28.73 บันทึกถกู
7758 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม 32.85 บันทึกถกู
7759 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ระเว 23.33 บันทึกถกู
7760 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.ไร่ใต้ 25.27 บันทึกถกู
7761 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.หนองบัวฮี 23.68 บันทึกถกู
7762 อบุลราชธานี อ.พบิูลมังสาหาร อบต.อา่งศิลา 30.49 บันทึกถกู
7763 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร 30.47 บันทึกถกู
7764 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.โพธ์ิไทร 21.63 บันทึกถกู
7765 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.ม่วงใหญ่ 20.98 บันทึกถกู
7766 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.สองคอน 23.40 บันทึกถกู
7767 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.สารภี 22.96 บันทึกถกู
7768 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.ส าโรง 22.39 บันทึกถกู
7769 อบุลราชธานี อ.โพธ์ิไทร อบต.เหล่างาม 20.63 บันทึกถกู
7770 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ เทศบาลต าบลม่วงสามสิบ 26.56 บันทึกถกู
7771 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ดุมใหญ่ 26.03 บันทึกถกู
7772 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.เตย 336.17 บันทึกผิด
7773 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.นาเลิง 27.37 บันทึกถกู
7774 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ไผ่ใหญ่ 26.80 บันทึกถกู
7775 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.โพนแพง 27.36 บันทึกถกู
7776 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 27.92 บันทึกถกู
7777 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ 15.55 บันทึกถกู
7778 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม 43.30 บันทึกผิด
7779 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองไขน่ก 26.49 บันทึกถกู
7780 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองช้างใหญ่ 30.41 บันทึกถกู
7781 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองเมือง 20.20 บันทึกถกู
7782 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองเหล่า 23.60 บันทึกถกู
7783 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.หนองฮาง 23.34 บันทึกถกู
7784 อบุลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ อบต.เหล่าบก 26.93 บันทึกถกู
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7785 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ 25.30 บันทึกถกู
7786 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี เทศบาลต าบลปทุม 32.47 บันทึกถกู
7787 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี เทศบาลต าบลอบุล 38.33 บันทึกถกู
7788 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 0.00 ยังไม่บันทึก
7789 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม 30.59 บันทึกถกู
7790 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบจ.อบุลราชธานี 0.00 ยังไม่บันทึก
7791 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.กระโสบ 28.24 บันทึกถกู
7792 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.กดุลาด 21.24 บันทึกถกู
7793 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.ขี เหล็ก 28.66 บันทึกถกู
7794 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.ปะอาว 22.82 บันทึกถกู
7795 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.ไร่น้อย 27.24 บันทึกถกู
7796 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.หนองขอน 27.19 บันทึกถกู
7797 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.หนองบ่อ 22.07 บันทึกถกู
7798 อบุลราชธานี อ.เมืองอบุลราชธานี อบต.หัวเรือ 24.43 บันทึกถกู
7799 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลค าขวาง 31.38 บันทึกถกู
7800 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลค าน  าแซบ 27.47 บันทึกถกู
7801 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลธาตุ 28.17 บันทึกถกู
7802 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลบุ่งไหม 29.51 บันทึกถกู
7803 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 28.14 บันทึกถกู
7804 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลแสนสุข 21.22 บันทึกถกู
7805 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลต าบลหว้ยขะยุง 31.37 บันทึกถกู
7806 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ เทศบาลเมืองวารินช าราบ 18.34 บันทึกถกู
7807 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.คูเมือง 25.90 บันทึกถกู
7808 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.ท่าลาด 23.49 บันทึกถกู
7809 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.โนนผึ ง 27.12 บันทึกถกู
7810 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.โนนโหนน 25.02 บันทึกถกู
7811 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.บุ่งหวาย 22.95 บันทึกถกู
7812 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.โพธ์ิใหญ่ 26.84 บันทึกถกู
7813 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.สระสมิง 27.28 บันทึกถกู
7814 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.หนองกนิเพล 26.63 บันทึกถกู
7815 อบุลราชธานี อ.วารินช าราบ อบต.ห้วยขะยุง 30.09 บันทึกถกู
7816 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ เทศบาลต าบลศรีเมืองใหม่ 29.03 บันทึกถกู
7817 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.แกง้กอก 25.89 บันทึกถกู
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7818 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ค าไหล 16.32 บันทึกถกู
7819 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ดอนใหญ่ 30.46 บันทึกถกู
7820 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ตะบ่าย 0.00 ยังไม่บันทึก
7821 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค า 1.35 ยังไม่บันทึก
7822 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน 23.10 บันทึกถกู
7823 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย 29.17 บันทึกถกู
7824 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน 23.80 บันทึกถกู
7825 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.สงยาง 30.60 บันทึกถกู
7826 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแท่ง 31.90 บันทึกถกู
7827 อบุลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.เออืดใหญ่ 30.08 บันทึกถกู
7828 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลท่าช้าง 29.18 บันทึกถกู
7829 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลบุ่งมะแลง 27.68 บันทึกถกู
7830 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลสว่าง 42.86 บันทึกผิด
7831 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ อบต.แกง่โดม 22.18 บันทึกถกู
7832 อบุลราชธานี อ.ส าโรง เทศบาลต าบลส าโรง 26.37 บันทึกถกู
7833 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.ขามป้อม 32.18 บันทึกถกู
7834 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.ค้อน้อย 25.44 บันทึกถกู
7835 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โคกกอ่ง 23.34 บันทึกถกู
7836 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โคกสว่าง 22.71 บันทึกถกู
7837 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โนนกลาง 21.89 บันทึกถกู
7838 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.โนนกาเล็น 24.93 บันทึกถกู
7839 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.บอน 28.88 บันทึกถกู
7840 อบุลราชธานี อ.ส าโรง อบต.หนองไฮ 25.49 บันทึกถกู
7841 อบุลราชธานี อ.สิรินธร เทศบาลต าบลช่องเม็ก 34.17 บันทึกถกู
7842 อบุลราชธานี อ.สิรินธร เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย 29.63 บันทึกถกู
7843 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.คันไร่ 18.14 บันทึกถกู
7844 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.ค าเขือ่นแกว้ 17.49 บันทึกถกู
7845 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.ชอ่งเม็ก 27.56 บันทึกถกู
7846 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.โนนกอ่ 19.43 บันทึกถกู
7847 อบุลราชธานี อ.สิรินธร อบต.ฝางค า 28.32 บันทึกถกู
7848 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก 27.95 บันทึกถกู
7849 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ อบต.แพงใหญ่ 28.29 บันทึกถกู
7850 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ อบต.โพนเมือง 22.68 บันทึกถกู



ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. รอ้ยละ สถานะ

7851 อบุลราชธานี อ.เหล่าเสือโกก้ อบต.หนองบก 27.19 บันทึกถกู


