
ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน อ ำเภอ

1 จังหวัดนครรำชสีมำ

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา

3 เทศบาลนครนครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา

4 เทศบาลต าบลโพธิก์ลาง เมอืงนครราชสีมา

5 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจะบก เมอืงนครราชสีมา

6 เทศบาลต าบลโคกสูง เมอืงนครราชสีมา

7 องค์การบริหารส่วนต าบลมะเริง เมอืงนครราชสีมา

8 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง เมอืงนครราชสีมา

9 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เมอืงนครราชสีมา

10 องค์การบริหารส่วนต าบลหมื่นไวย เมอืงนครราชสีมา

11 องค์การบริหารส่วนต าบลพลกรัง เมอืงนครราชสีมา

12 เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม เมอืงนครราชสีมา

13 เทศบาลต าบลหวัทะเล เมอืงนครราชสีมา

14 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเกาะ เมอืงนครราชสีมา

15 เทศบาลต าบลบา้นใหม่ เมอืงนครราชสีมา

16 เทศบาลต าบลพดุซา เมอืงนครราชสีมา

17 เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ เมอืงนครราชสีมา

18 เทศบาลต าบลจอหอ เมอืงนครราชสีมา

19 องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ เมอืงนครราชสีมา

20 เทศบาลต าบลเมอืงใหมโ่คกกรวด เมอืงนครราชสีมา

21 เทศบาลต าบลโคกกรวด เมอืงนครราชสีมา

22 เทศบาลต าบลไชยมงคล เมอืงนครราชสีมา

23 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลา เมอืงนครราชสีมา

24 เทศบาลต าบลสุรนารี เมอืงนครราชสีมา

25 องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีมมุ เมอืงนครราชสีมา

26 เทศบาลต าบลตลาด เมอืงนครราชสีมา

27 องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา เมอืงนครราชสีมา

28 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม เมอืงนครราชสีมา

29 เทศบาลต าบลหนองไข่น  า เมอืงนครราชสีมา

30 เทศบาลต าบลแชะ ครบรีุ
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31 องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ ครบรีุ

32 องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ครบรีุ

33 เทศบาลต าบลไทรโยง-ไชยวาล ครบรีุ

34 องค์การบริหารส่วนต าบลครบรีุ ครบรีุ

35 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระชาย ครบรีุ

36 เทศบาลต าบลจระเข้หนิ ครบรีุ

37 องค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้หนิ ครบรีุ

38 องค์การบริหารส่วนต าบลมาบตะโกเอน ครบรีุ

39 เทศบาลต าบลอรพมิพ์ ครบรีุ

40 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ ครบรีุ

41 องค์การบริหารส่วนต าบลล าเพยีก ครบรีุ

42 เทศบาลต าบลครบรีุใต้ ครบรีุ

43 องค์การบริหารส่วนต าบลตะแบกบาน ครบรีุ

44 องค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา ครบรีุ

45 เทศบาลต าบลเสิงสาง เสิงสาง

46 องค์การบริหารส่วนต าบลเสิงสาง เสิงสาง

47 องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เสิงสาง

48 เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ เสิงสาง

49 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ เสิงสาง

50 องค์การบริหารส่วนต าบลกดุโบสถ์ เสิงสาง

51 องค์การบริหารส่วนต าบลสุขไพบลูย์ เสิงสาง

52 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นราษฎร์ เสิงสาง

53 เทศบาลต าบลเมอืงคง คง

54 องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงคง คง

55 องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คง

56 เทศบาลต าบลเทพาลัย คง

57 องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย คง

58 องค์การบริหารส่วนต าบลตาจั่น คง

59 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นปรางค์ คง

60 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว คง

61 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั คง

62 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง คง



63 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ คง

64 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบรูณ์ คง

65 เทศบาลต าบลบา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม

66 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม

67 องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ บา้นเหล่ือม

68 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเบื อง บา้นเหล่ือม

69 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา บา้นเหล่ือม

70 เทศบาลต าบลจักราช จักราช

71 องค์การบริหารส่วนต าบลจักราช จักราช

72 องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง จักราช

73 องค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก จักราช

74 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม จักราช

75 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลวง จักราช

76 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ จักราช

77 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง จักราช

78 องค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน จักราช

79 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก โชคชัย

80 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา โชคชัย

81 องค์การบริหารส่วนต าบลทา่อา่ง โชคชัย

82 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ โชคชัย

83 องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ลาดขาว โชคชัย

84 องค์การบริหารส่วนต าบลทา่จะหลุง โชคชัย

85 เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม โชคชัย

86 เทศบาลต าบลโชคชัย โชคชัย

87 องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย โชคชัย

88 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหมพ่ฒันา โชคชัย

89 เทศบาลต าบลด่านเกวียน โชคชัย

90 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน โชคชัย

91 องค์การบริหารส่วนต าบลกดุพมิาน ด่านขุนทด

92 เทศบาลต าบลด่านขุนทด ด่านขุนทด

93 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด ด่านขุนทด

94 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ด่านขุนทด



95 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านใน ด่านขุนทด

96 องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน ด่านขุนทด

97 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเกา่ ด่านขุนทด

98 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแปรง ด่านขุนทด

99 องค์การบริหารส่วนต าบลพนัชนะ ด่านขุนทด

100 องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้ ด่านขุนทด

101 เทศบาลต าบลหนองกราด ด่านขุนทด

102 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกราด ด่านขุนทด

103 เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกยีด ด่านขุนทด

104 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัละคร ด่านขุนทด

105 องค์การบริหารส่วนต าบลหนิดาด ด่านขุนทด

106 องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง ด่านขุนทด

107 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมอืงพฒันา ด่านขุนทด

108 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร ด่านขุนทด

109 เทศบาลต าบลโนนไทย โนนไทย

110 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย โนนไทย

111 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก โนนไทย

112 องค์การบริหารส่วนต าบลก าปงั โนนไทย

113 องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง โนนไทย

114 องค์การบริหารส่วนต าบลค้างพลู โนนไทย

115 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง โนนไทย

116 เทศบาลต าบลบลัลังก์ โนนไทย

117 เทศบาลต าบลโคกสวาย โนนไทย

118 องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ โนนไทย

119 องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ โนนไทย

120 องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า โนนไทย

121 เทศบาลต าบลโนนสูง โนนสูง

122 เทศบาลต าบลใหม่ โนนสูง

123 องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด โนนสูง

124 องค์การบริหารส่วนต าบลบงิ โนนสูง

125 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู โนนสูง

126 เทศบาลต าบลตลาดแค โนนสูง



127 องค์การบริหารส่วนต าบลธารปราสาท โนนสูง

128 องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว โนนสูง

129 เทศบาลต าบลมะค่า โนนสูง

130 องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า โนนสูง

131 องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม โนนสูง

132 องค์การบริหารส่วนต าบลจันอดั โนนสูง

133 องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า โนนสูง

134 เทศบาลต าบลด่านคล้า โนนสูง

135 องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ โนนสูง

136 องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงปราสาท โนนสูง

137 เทศบาลต าบลดอนหวาย โนนสูง

138 องค์การบริหารส่วนต าบลล ามลู โนนสูง

139 เทศบาลต าบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

140 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

141 เทศบาลต าบลโนนเมอืง ขามสะแกแสง

142 องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงนาท ขามสะแกแสง

143 องค์การบริหารส่วนต าบลชีวึก ขามสะแกแสง

144 องค์การบริหารส่วนต าบลพะงาด ขามสะแกแสง

145 เทศบาลต าบลหนองหวัฟาน ขามสะแกแสง

146 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัฟาน ขามสะแกแสง

147 องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงเกษตร ขามสะแกแสง

148 เทศบาลเมอืงบวัใหญ่ บวัใหญ่

149 องค์การบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ บวัใหญ่

150 องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง บวัใหญ่

151 องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ บวัใหญ่

152 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนนิ บวัใหญ่

153 เทศบาลต าบลหนองบวัสะอาด บวัใหญ่

154 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง บวัใหญ่

155 องค์การบริหารส่วนต าบลกดุจอก บวัใหญ่

156 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง บวัใหญ่

157 องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง บวัใหญ่

158 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ บวัใหญ่



159 เทศบาลต าบลสีดา สีดา

160 องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา สีดา

161 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง สีดา

162 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ สีดา

163 องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมอืง สีดา

164 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ สีดา

165 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทอง เฉลิมพระเกยีรติ

166 เทศบาลต าบลทา่ช้าง เฉลิมพระเกยีรติ

167 องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ช้าง เฉลิมพระเกยีรติ

168 องค์การบริหารส่วนต าบลพระพทุธ เฉลิมพระเกยีรติ

169 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม เฉลิมพระเกยีรติ

170 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาง เฉลิมพระเกยีรติ



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน อ ำเภอ

1 เทศบาลต าบลประทาย ประทาย

2 องค์การบริหารส่วนต าบลประทาย ประทาย

3 องค์การบริหารส่วนต าบลกระทุ่มราย ประทาย

4 องค์การบริหารส่วนต าบลวังไมแ้ดง ประทาย

5 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ประทาย

6 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลวง ประทาย

7 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค่าย ประทาย

8 องค์การบริหารส่วนต าบลหนัหว้ยทราย ประทาย

9 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมนั ประทาย

10 องค์การบริหารส่วนต าบลนางร า ประทาย

11 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพด็ ประทาย

12 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสว่าง ประทาย

13 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง ประทาย

14 องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงโดน ประทาย

15 เทศบาลเมอืงเมอืงปกั ปกัธงชัย

16 เทศบาลต าบลปกัธงชัย ปกัธงชัย

17 องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ ปกัธงชัย

18 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ปกัธงชัย

19 องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ปกัธงชัย

20 เทศบาลต าบลตะขบ ปกัธงชัย

21 องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ปกัธงชัย

22 เทศบาลต าบลนกออก ปกัธงชัย

23 องค์การบริหารส่วนต าบลดอน ปกัธงชัย

24 องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ปกัธงชัย

25 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ ว ปกัธงชัย

26 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช ปกัธงชัย

27 เทศบาลต าบลล านางแกว้ ปกัธงชัย

28 องค์การบริหารส่วนต าบลภหูลวง ปกัธงชัย

29 องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยเหนอื ปกัธงชัย
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30 องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเกษม ปกัธงชัย

31 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปกัธงชัย

32 เทศบาลต าบลบอ่ปลาทอง ปกัธงชัย

33 เทศบาลต าบลพมิาย พมิาย

34 องค์การบริหารส่วนต าบลในเมอืง พมิาย

35 องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ พมิาย

36 องค์การบริหารส่วนต าบลโบสถ์ พมิาย

37 องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื องใหญ่ พมิาย

38 องค์การบริหารส่วนต าบลทา่หลวง พมิาย

39 เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ พมิาย

40 องค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน พมิาย

41 องค์การบริหารส่วนต าบลนคิมสร้างตนเอง พมิาย

42 องค์การบริหารส่วนต าบลกระชอน พมิาย

43 องค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ พมิาย

44 องค์การบริหารส่วนต าบลธารละหลอด พมิาย

45 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง พมิาย

46 เทศบาลต าบลหว้ยแถลง หว้ยแถลง

47 องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแถลง หว้ยแถลง

48 องค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย หว้ยแถลง

49 องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพลับพลา หว้ยแถลง

50 องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง

51 เทศบาลต าบลหนิดาด หว้ยแถลง

52 องค์การบริหารส่วนต าบลหนิดาด หว้ยแถลง

53 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ ว หว้ยแถลง

54 เทศบาลต าบลกงรถ หว้ยแถลง

55 องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งประดู่ หว้ยแถลง

56 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก หว้ยแถลง

57 องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแคน หว้ยแถลง

58 เทศบาลต าบลชุมพวง ชุมพวง

59 องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ชุมพวง

60 องค์การบริหารส่วนต าบลประสุข ชุมพวง

61 องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ลาด ชุมพวง



62 องค์การบริหารส่วนต าบลสาหร่าย ชุมพวง

63 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ชุมพวง

64 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง ชุมพวง

65 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก ชุมพวง

66 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ชุมพวง

67 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ ชุมพวง

68 เทศบาลต าบลสูงเนนิ สูงเนนิ

69 องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนนิ สูงเนนิ

70 องค์การบริหารส่วนต าบลเสมา สูงเนนิ

71 องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช สูงเนนิ

72 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งขี เหล็ก สูงเนนิ

73 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า สูงเนนิ

74 องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สูงเนนิ

75 องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเกา่ สูงเนนิ

76 องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ สูงเนนิ

77 เทศบาลต าบลกดุจิก สูงเนนิ

78 องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สูงเนนิ

79 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ สูงเนนิ

80 องค์การบริหารส่วนต าบลกดุจิก สูงเนนิ

81 เทศบาลต าบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ

82 องค์การบริหารส่วนต าบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ

83 องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่แดง ขามทะเลสอ

84 เทศบาลต าบลพนัดุง ขามทะเลสอ

85 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ขามทะเลสอ

86 องค์การบริหารส่วนต าบลบงึออ้ ขามทะเลสอ

87 องค์การบริหารส่วนต าบลสีคิ ว สีคิ ว

88 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหนั สีคิ ว

89 องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา สีคิ ว

90 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว สีคิ ว

91 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว สีคิ ว

92 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว สีคิ ว

93 องค์การบริหารส่วนต าบลกดุนอ้ย สีคิ ว



94 เทศบาลต าบลหนองน  าใส สีคิ ว

95 องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ สีคิ ว

96 เทศบาลเมอืงสีคิ ว สีคิ ว

97 องค์การบริหารส่วนต าบลมติรภาพ สีคิ ว

98 เทศบาลต าบลคลองไผ่ สีคิ ว

99 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ สีคิ ว

100 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเมอืง สีคิ ว

101 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวันอ้ย สีคิ ว

102 เทศบาลเมอืงปากช่อง ปากช่อง

103 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ปากช่อง

104 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย ปากช่อง

105 เทศบาลต าบลกลางดง ปากช่อง

106 เทศบาลต าบลสีมามงคล ปากช่อง

107 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทกึ ปากช่อง

108 องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระทะ ปากช่อง

109 เทศบาลต าบลหมสีู ปากช่อง

110 องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ปากช่อง

111 องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่ตาลอง ปากช่อง

112 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมว่ง ปากช่อง

113 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าแดง ปากช่อง

114 เทศบาลต าบลวังไทร ปากช่อง

115 องค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น ปากช่อง

116 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบนุนาก หนองบญุมาก

117 องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี หนองบญุมาก

118 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ หนองบญุมาก

119 เทศบาลต าบลหนองหวัแรต หนองบญุมาก

120 เทศบาลต าบลแหลมทอง หนองบญุมาก

121 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หนองบญุมาก

122 องค์การบริหารส่วนต าบลลุงเขว้า หนองบญุมาก

123 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไมไ้ผ่ หนองบญุมาก

124 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ หนองบญุมาก

125 องค์การบริหารส่วนต าบลแกง้สนามนาง แกง้สนามนาง



126 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ แกง้สนามนาง

127 องค์การบริหารส่วนต าบลบงึพะไล แกง้สนามนาง

128 องค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก แกง้สนามนาง

129 เทศบาลต าบลบงึส าโรง แกง้สนามนาง

130 เทศบาลต าบลโนนแดง โนนแดง

131 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โนนแดง

132 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร โนนแดง

133 องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนยีง โนนแดง

134 เทศบาลต าบลวังหนิ โนนแดง

135 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ โนนแดง

136 องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าเขียว วังน  าเขียว

137 องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี วังน  าเขียว

138 องค์การบริหารส่วนต าบลระเริง วังน  าเขียว

139 องค์การบริหารส่วนต าบลอดุมทรัพย์ วังน  าเขียว

140 เทศบาลต าบลศาลเจ้าพอ่ วังน  าเขียว

141 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามคัคี วังน  าเขียว

142 องค์การบริหารส่วนต าบลส านกัตะคร้อ เทพารักษ์

143 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เทพารักษ์

144 องค์การบริหารส่วนต าบลบงึปรือ เทพารักษ์

145 องค์การบริหารส่วนต าบลวังยายทอง เทพารักษ์

146 เทศบาลต าบลเมอืงยาง เมอืงยาง

147 องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื องนอก เมอืงยาง

148 องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว เมอืงยาง

149 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนอดุม เมอืงยาง

150 เทศบาลต าบลพระทองค า พระทองค า

151 เทศบาลต าบลสระพระ พระทองค า

152 องค์การบริหารส่วนต าบลมาบกราด พระทองค า

153 องค์การบริหารส่วนต าบลพงัเทยีม พระทองค า

154 องค์การบริหารส่วนต าบลทพัรั ง พระทองค า

155 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย พระทองค า

156 เทศบาลต าบลขุย ล าทะเมนชัย

157 เทศบาลต าบลหนองบวัวง ล าทะเมนชัย



158 เทศบาลต าบลบา้นยาง ล าทะเมนชัย

159 เทศบาลต าบลช่องแมว ล าทะเมนชัย

160 เทศบาลต าบลไพล ล าทะเมนชัย

161 องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงพะไล บวัลาย

162 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนจาน บวัลาย

163 เทศบาลต าบลหนองบวัลาย บวัลาย

164 องค์การบริหารส่วนต าบลบวัลาย บวัลาย

165 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า บวัลาย


