
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

โดยที่มาตรา ๔๐ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลขึ้น รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงใหสภาตําบลตอไปนี้จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล โดยใหมีช่ือตาม
ตําบลที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นตั้งอยู คือ 

(๑) สภาตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เปนองคการบริหารสวน
ตําบลอาวนาง 

(๒) สภาตําบลเขาคราม อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเขาคราม 

(๓) สภาตําบลคลองขนาน ก่ิงอําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองขนาน 

(๔) สภาตําบลแกงเส้ียน อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลแกงเส้ียน 

(๕) สภาตําบลชองสะเดา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลชองสะเดา 

(๖) สภาตําบลวังดง อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังดง 

(๗) สภาตําบลทามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทามะขาม 

(๘) สภาตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลลาดหญา 

(๙) สภาตําบลวังศาลา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลวังศาลา 

(๑๐) สภาตําบลพังตรุ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลพังตรุ 

(๑๑) สภาตําบลวังขนาย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลวังขนาย 

(๑๒) สภาตําบลทาลอ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลทาลอ 

(๑๓) สภาตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองขาว 

(๑๔) สภาตําบลหนองตากยา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลตากยา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๕) สภาตําบลจรเขเผือก ก่ิงอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เปน
องคการบริหารสวนตําบลจรเขเผือก 

(๑๖) สภาตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบอพลอย 

(๑๗) สภาตําบลทุงกระบ่ํา อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา 

(๑๘) สภาตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทาขนุน 

(๑๙) สภาตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการบรหิาร
สวนตําบลหนองล ู

(๒๐) สภาตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 

(๒๑) สภาตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทาเสา 

(๒๒) สภาตําบลเทพนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลเทพนคร 

(๒๓) สภาตําบลอางทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลอางทอง 

(๒๔) สภาตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

(๒๕) สภาตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ 

(๒๖) สภาตําบลโกสัมพี อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลโกสัมพ ี

(๒๗) สภาตําบลวังทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลวังทอง 

(๒๘) สภาตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล 

(๒๙) สภาตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลคลองลานพัฒนา 

(๓๐) สภาตําบลวังชะพลู อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลวังชะพล ู

(๓๑) สภาตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลปางมะคา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓๒) สภาตําบลบอถํ้า อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบอถํ้า 

(๓๓) สภาตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังไทร 

(๓๔) สภาตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองขลุง 

(๓๕) สภาตําบลโพธิ์ทอง ก่ิงอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง 

(๓๖) สภาตําบลทุงทราย ก่ิงอําเภอทุงทราย จังหวัดกําแพงเพชร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทุงทราย 

(๓๗) สภาตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลลานกระบือ 

(๓๘) สภาตําบลสาวะถี อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน เปนองคการ
บริหารสวนตําบลสาวะถี 

(๓๙) สภาตําบลบานคอ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานคอ 

(๔๐) สภาตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกา 

(๔๑) สภาตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เปนองคการบริหาร
สวนตําบลน้ําพอง 

(๔๒) สภาตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง จังหวัดกําแพงเพชร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 

(๔๓) สภาตําบลแสลง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลแสลง 

(๔๔) สภาตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทาชาง 

(๔๕) สภาตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว 

(๔๖) สภาตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทุงขนาน 

(๔๗) สภาตําบลทับชาง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลทับชาง 

(๔๘) สภาตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลปะตง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔๙) สภาตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทุงเบญจา 

(๕๐) สภาตําบลเขาแกว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลเขาแกว 

(๕๑) สภาตําบลบอเวฬุ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลบอเวฬุ 

(๕๒) สภาตําบลซึ้ง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหารสวนตําบลซึ้ง 
(๕๓) สภาตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหารสวน

ตําบลปถวี 
(๕๔) สภาตําบลพลวง ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เปนองคการบริหาร

สวนตําบลพลวง 
(๕๕) สภาตําบลคลองพลู ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เปนองคการ

บริหารสวนตําบลคลองพลู 
(๕๖) สภาตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี เปนองคการ

บริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
(๕๗) สภาตําบลวังตะเคียน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน 
(๕๘) สภาตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เปนองคการบริหารสวนตําบลเนื่องเขต 
(๕๙) สภาตําบลคลองอุดมชลจร อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เปนองคการบริหารสวนตําบลคลองอุดมชลจร 
(๖๐) สภาตําบลบางไผ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ

บริหารสวนตําบลบางไผ 
(๖๑) สภาตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ

บริหารสวนตําบลบางปะกง 
(๖๒) สภาตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการบริหาร

สวนตําบลบางวัว 
(๖๓) สภาตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ

บริหารสวนตําบลบางสมัคร 
(๖๔) สภาตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ

บริหารสวนตําบลสองคลอง 
(๖๕) สภาตําบลพิมพา อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการบริหาร

สวนตําบลพิมพา 
(๖๖) สภาตําบลหอมศีล อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ

บริหารสวนตําบลหอมศีล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖๗) สภาตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน
องคการบริหารสวนตําบลเขาหินซอน 

(๖๘) สภาตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลปากน้ํา 

(๖๙) สภาตําบลเสม็ดใต อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเสม็ดใต 

(๗๐) สภาตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมแกน 

(๗๑) สภาตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลวังเย็น 

(๗๒) สภาตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวสําโรง 

(๗๓) สภาตําบลคูยายหมี อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคูยายหม ี

(๗๔) สภาตําบลทากระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน
องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน 

(๗๕) สภาตําบลทุงพระยา อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทุงพระยา 

(๗๖) สภาตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลลาดกระทิง 

(๗๗) สภาตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน
องคการบริหารสวนตําบลโพรงอากาศ 

(๗๘) สภาตําบลศาลาแดง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลศาลาแดง 

(๗๙) สภาตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน
องคการบริหารสวนตําบลดอนฉิมพลี 

(๘๐) สภาตําบลดอนเกาะกา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน
องคการบริหารสวนตําบลดอนเกาะกา 

(๘๑) สภาตําบลหมอนทอง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน
องคการบริหารสวนตําบลหมอนทอง 

(๘๒) สภาตําบลแสนภูดาษ อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลแสนภูดาษ 

(๘๓) สภาตําบลทาตะเกียบ ก่ิงอําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน
องคการบริหารสวนตําบลทาตะเกียบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘๔) สภาตําบลคลองตะเกรา ก่ิงอําเภอทาตะเกียบ จังหวัดกําแพงเพชร เปน
องคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา 

(๘๕) สภาตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลเหมือง 

(๘๖) สภาตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองไมแดง 

(๘๗) สภาตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองตําหรุ 

(๘๘) สภาตําบลหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองรี 

(๘๙) สภาตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลดอนหัวฬอ 

(๙๐) สภาตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลนาปา 

(๙๑) สภาตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลเสม็ด 

(๙๒) สภาตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหวยกะป 

(๙๓) สภาตําบลเกาะจันทร อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเกาะจันทร 

(๙๔) สภาตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหมอนนาง 

(๙๕) สภาตําบลบานบึง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง 

(๙๖) สภาตําบลหนองอิรุณ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิรุณ 

(๙๗) สภาตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองซ้ําซาก 

(๙๘) สภาตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลหนองชาก 

(๙๙) สภาตําบลคลองกิ่ว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลคลองกิ่ว 

(๑๐๐) สภาตําบลหนองไผแกว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองไผแกว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐๑) สภาตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลบางพระ 

(๑๐๒) สภาตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเขาคันทรง 

(๑๐๓) สภาตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลบอวิน 

(๑๐๔) สภาตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปรือ 

(๑๐๕) สภาตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเขาไมแกว 

(๑๐๖) สภาตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลตะเคียนเตี้ย 

(๑๐๗) สภาตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลโปง 

(๑๐๘) สภาตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลนาจอมเทียน 

(๑๐๙) สภาตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลนาพลูตาหลวง 

(๑๑๐) สภาตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลบอทอง 

(๑๑๑) สภาตําบลบอกวางทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบอกวางทอง 

(๑๑๒) สภาตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลธาตุทอง 

(๑๑๓) สภาตําบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ 

(๑๑๔) สภาตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองใหญ 

(๑๑๕) สภาตําบลหนองเสือชาง อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองเสือชาง 

(๑๑๖) สภาตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเขาซก 

(๑๑๗) สภาตําบลวังตะเคียน อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท เปนองคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเคียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๑๘) สภาตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เปนองคการ
บริหารสวนตําบลแพรกศรีราชา 

(๑๑๙) สภาตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เปนองคการบริหาร
สวนตําบลดงคอน 

(๑๒๐) สภาตําบลหนองแซง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแซง 

(๑๒๑) สภาตําบลเนินขาม อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เปนองคการบริหารสวน
ตําบลเนินขาม 

(๑๒๒) สภาตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลรอบเมือง 

(๑๒๓) สภาตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เปนองคการบริหารสวน
ตําบลบานแกง 

(๑๒๔) สภาตําบลทุงลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทุงลุยลาย 

(๑๒๕) สภาตําบลละหาน อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เปนองคการบริหารสวน
ตําบลละหาน 

(๑๒๖) สภาตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เปนองคการบริหาร
สวนตําบลปากน้ํา 

(๑๒๗) สภาตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางหมาก 

(๑๒๘) สภาตําบลตากแดด อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลตากแดด 

(๑๒๙) สภาตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เปนองคการบริหารสวน
ตําบลรับรอ 

(๑๓๐) สภาตําบลทาขาม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เปนองคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม 

(๑๓๑) สภาตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหงษเจริญ 

(๑๓๒) สภาตําบลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เปนองคการบริหารสวน
ตําบลทาแซะ 

(๑๓๓) สภาตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เปนองคการบริหารสวน
ตําบลดอนยาง 

(๑๓๔) สภาตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนองคการ
บริหารสวนตําบลริมกก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓๕) สภาตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนองคการ
บริหารสวนตําบลรอบเวียง 

(๑๓๖) สภาตําบลสันทราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนองคการ
บริหารสวนตําบลสันทราย 

(๑๓๗) สภาตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม 

(๑๓๘) สภาตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเวียง 

(๑๓๙) สภาตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหวยซอ 

(๑๔๐) สภาตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลสุเทพ 

(๑๔๑) สภาตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลปาแดด 

(๑๔๒) สภาตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

(๑๔๓) สภาตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทาศาลา 

(๑๔๔) สภาตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองปาครั่ง 

(๑๔๕) สภาตําบลฟาฮาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลฟาฮาม 

(๑๔๖) สภาตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลแมเหียะ 

(๑๔๗) สภาตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองผึ้ง 

(๑๔๘) สภาตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหารสวน
ตําบลชมภู 

(๑๔๙) สภาตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหารสวน
ตําบลสารภ ี

(๑๕๐) สภาตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร
สวนตําบลแมแฝก 

(๑๕๑) สภาตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลแมแฝกใหม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๕๒) สภาตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองจอม 

(๑๕๓) สภาตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร
สวนตําบลดอนแกว 

(๑๕๔) สภาตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลศรีดงเย็น 

(๑๕๕) สภาตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร
สวนตําบลขวงเปา 

(๑๕๖) สภาตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหารสวน
ตําบลแมปง 

(๑๕๗) สภาตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังกระแจะ 

(๑๕๘) สภาตําบลวังประจบ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนองคการบริหาร
สวนตําบลวังประจบ 

(๑๕๙) สภาตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน
ตําบลไมงาม 

(๑๖๐) สภาตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน
ตําบลน้ํารึม 

(๑๖๑) สภาตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัวใต 

(๑๖๒) สภาตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน
ตําบลสามเงา 

(๑๖๓) สภาตําบลยานรี อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน
ตําบลยานรี 

(๑๖๔) สภาตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน
ตําบลชองแคบ 

(๑๖๕) สภาตําบลสาริกา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลสาริกา 

(๑๖๖) สภาตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เปน
องคการบริหารสวนตําบลพรหมณ ี

(๑๖๗) สภาตําบลบานพริก อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานพริก 

(๑๖๘) สภาตําบลทาเรือ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทาเรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๖๙) สภาตําบลศีรษะกระบือ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลศีรษะกระบือ 

(๑๗๐) สภาตําบลทรายมูล อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทรายมูล 

(๑๗๑) สภาตําบลถนนขาด อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลถนนขาด 

(๑๗๒) สภาตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปน
องคการบริหารสวนตําบลดอนยายหอม 

(๑๗๓) สภาตําบลสระกระเทียม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปน
องคการบริหารสวนตําบลสระกระเทียม 

(๑๗๔) สภาตําบลลําพยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลลําพยา 

(๑๗๕) สภาตําบลขุนแกว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลขุนแกว 

(๑๗๖) สภาตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลนครชัยศร ี

(๑๗๗) สภาตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลศีรษะทอง 

(๑๗๘) สภาตําบลบางไทรปา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางไทรปา 

(๑๗๙) สภาตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองใหม 

(๑๘๐) สภาตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองจินดา 

(๑๘๑) สภาตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลกระทุมลม 

(๑๘๒) สภาตําบลยายชา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนองคการบริหาร
สวนตําบลยายชา 

(๑๘๓) สภาตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 

(๑๘๔) สภาตําบลทาตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทาตลาด 

(๑๘๕) สภาตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางชาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๘๖) สภาตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนองคการบริหาร
สวนตําบลไรขิง 

(๑๘๗) สภาตําบลทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทาขาม 

(๑๘๘) สภาตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางกระทึก 

(๑๘๙) สภาตําบลทุงลูกนก  อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทุงลูกนก 

(๑๙๐) สภาตําบลศาลายา ก่ิงอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลศาลายา 

(๑๙๑) สภาตําบลคลองโยง ก่ิงอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองโยง 

(๑๙๒) สภาตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปน
องคการบริหารสวนตําบลโคกกรวด 

(๑๙๓) สภาตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
เปนองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา 

(๑๙๔) สภาตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลมะเกลือเกา 

(๑๙๕) สภาตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลสูงเนิน 

(๑๙๖) สภาตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลมะเกลือใหม 

(๑๙๗) สภาตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง 

(๑๙๘) สภาตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลตะคุ 

(๑๙๙) สภาตําบลกระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลกระเบื้องใหญ 

(๒๐๐) สภาตําบลโบสถ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลโบสถ 

(๒๐๑) สภาตําบลหนองบุนนาก อําเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองบุนนาก 

(๒๐๒) สภาตําบลวังน้ําเขียว ก่ิงอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เปน
องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๐๓) สภาตําบลวังหมี ก่ิงอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังหมี 

(๒๐๔) สภาตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองน้ําแดง 

(๒๐๕) สภาตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหมูสี 

(๒๐๖) สภาตําบลวังกะทะ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังกะทะ 

(๒๐๗) สภาตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลปากชอง 

(๒๐๘) สภาตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลกลางดง 

(๒๐๙) สภาตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลขนงพระ 

(๒๑๐) สภาตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย 

(๒๑๑) สภาตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลลาดบัวขาว 

(๒๑๒) สภาตําบลวังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังโรงใหญ 

(๒๑๓)  สภาตํ าบลโพธิ์ เ สด็ จ  อํ า เภอเมืองนครศรี ธรรมราช  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช เปนองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เสด็จ 

(๒๑๔) สภาตําบลทาง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เปนองคการบริหารสวนตําบลทาง้ิว 

(๒๑๕) สภาตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เปนองคการบริหารสวนตําบลทาเรือ 

(๒๑๖) สภาตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เปนองคการบริหารสวนตําบลปากพูน 

(๒๑๗) สภาตําบลชางกลาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนองคการ
บริหารสวนตําบลชางกลาง 

(๒๑๘) สภาตําบลไสหรา อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนองคการ
บริหารสวนตําบลไสหรา 

(๒๑๙) สภาตําบลทองเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทองเนียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๒๐) สภาตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม 

(๒๒๑) สภาตําบลชะมาย อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนองคการ
บริหารสวนตําบลชะมาย 

(๒๒๒) สภาตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนองคการ
บริหารสวนตําบลที่วัง 

(๒๒๓) สภาตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนองคการ
บริหารสวนตําบลถ้ําใหญ 

(๒๒๔) สภาตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทาศาลา 

(๒๒๕) สภาตําบลบานมะเกลือ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เปน
องคการบริหารสวนตําบลบานมะเกลือ 

(๒๒๖) สภาตําบลหนองกรด อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองกรด 

(๒๒๗) สภาตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

(๒๒๘) สภาตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เปนองคการบริหาร
สวนตําบลตาคลี 

(๒๒๙) สภาตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองโพ 

(๒๓๐) สภาตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหัวหวาย 

(๒๓๑) สภาตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองกรด 

(๒๓๒) สภาตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค เปนองคการ
บริหารสวนตําบลลาดยาว 

(๒๓๓) สภาตําบลบานไร อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานไร 

(๒๓๔) สภาตําบลหัวถนน อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวถนน 

(๒๓๕) สภาตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเขากะลา 

(๒๓๖) สภาตําบลอุดมธัญญา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เปนองคการ
บริหารสวนตําบลอุดมธัญญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๓๗) สภาตําบลวังซาน ก่ิงอําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังซาน 

(๒๓๘) สภาตําบลปางสวรรค ก่ิงอําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค เปนองคการ
บริหารสวนตําบลปางสวรรค 

(๒๓๙) สภาตําบลเขาชนกัน ก่ิงอําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเขาชนกัน 

(๒๔๐) สภาตําบลแมเลย ก่ิงอําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค เปนองคการ
บริหารสวนตําบลแมเลย 

(๒๔๑) สภาตําบลแมเบิน ก่ิงอําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค เปนองคการ
บริหารสวนตําบลแมเบิน 

(๒๔๒) สภาตําบลไทรมา อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลไทรมา 

(๒๔๓) สภาตําบลบางรักนอย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางรักนอย 

(๒๔๔) สภาตําบลบางกราง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางกราง 

(๒๔๕) สภาตําบลบางมวง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบางมวง 

(๒๔๖) สภาตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบางเลน 

(๒๔๗) สภาตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเสาธงหิน 

(๒๔๘) สภาตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

(๒๔๙) สภาตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางรักพัฒนา 

(๒๕๐) สภาตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลละหาร 

(๒๕๑) สภาตําบลบางรักใหญ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางรักใหญ 

(๒๕๒) สภาตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองเพรางาย 

(๒๕๓) สภาตําบลไทรใหญ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลไทรใหญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๕๔) สภาตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองขวาง 

(๒๕๕) สภาตําบลไทรนอย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลไทรนอย 

(๒๕๖) สภาตําบลขุนศรี อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลขุนศรี 

(๒๕๗) สภาตําบลราษรนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลราษรนิยม 

(๒๕๘) สภาตําบลโละจูด อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส เปนองคการบริหารสวน
ตําบลโละจูด 

(๒๕๙) สภาตําบลบานฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานฉาง 

(๒๖๐) สภาตําบลบางเดื่อ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางเดื่อ 

(๒๖๑) สภาตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางคูวัด 

(๒๖๒) สภาตําบลบางขะแยง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปน
องคการบริหารสวนตําบลบางขะแยง 

(๒๖๓) สภาตําบลบานใหม อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานใหม 

(๒๖๔) สภาตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางกะด ี

(๒๖๕) สภาตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางพูน 

(๒๖๖) สภาตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานกลาง 

(๒๖๗) สภาตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปน
องคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย 

(๒๖๘) สภาตําบลบานกระแชง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปน
องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง 

(๒๖๙) สภาตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหลักหก 

(๒๗๐) สภาตําบลกระแชง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลกระแชง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๗๑) สภาตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปนองคการบรหิาร
สวนตําบลสามโคก 

(๒๗๒) สภาตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เปน
องคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง 

(๒๗๓) สภาตําบลหนาไม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนาไม 

(๒๗๔) สภาตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคูขวาง 

(๒๗๕) สภาตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลระแหง 

(๒๗๖) สภาตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองสาม 

(๒๗๗) สภาตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองสี่ 

(๒๗๘) สภาตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองหา 

(๒๗๙) สภาตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองหก 

(๒๘๐) สภาตําบลปงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลปงย่ีโถ 

(๒๘๑) สภาตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลคูคต 

(๒๘๒) สภาตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบึงทองหลาง 

(๒๘๓) สภาตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลลาดสวาย 

(๒๘๔) สภาตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลลําลูกกา 

(๒๘๕) สภาตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบึงคําพรอย 

(๒๘๖) สภาตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบึงคอไห 

(๒๘๗) สภาตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบึงบา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๘๘) สภาตําบลบึงบอน อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบึงบอน 

(๒๘๙) สภาตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบึงกาสาม 

(๒๙๐) สภาตําบลบึงชําออ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบึงชําออ 

(๒๙๑) สภาตําบลหนองสามวัง อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองสามวัง 

(๒๙๒) สภาตําบลศาลาครุ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลศาลาครุ 

(๒๙๓) สภาตําบลนพรัตน อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลนพรัตน 

(๒๙๔) สภาตําบลเกาะหลัก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก 

(๒๙๕) สภาตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

(๒๙๖)  สภาตํ าบลคลองวาฬ  อํ า เภอเมื องประจวบคี รี ขันธ  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนองคการบริหารสวนตําบลคลองวาฬ 

(๒๙๗) สภาตําบลบอนอก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลบอนอก 

(๒๙๘)  สภาตํ าบลห วยทราย  อํ า เภอ เมืองประจวบคี รี ขันธ  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 

(๒๙๙) สภาตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

(๓๐๐) สภาตําบลทับใต  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทับใต 

(๓๐๑) สภาตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตม 

(๓๐๒) สภาตําบลไรเกา อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลไรเกา 

(๓๐๓) สภาตําบลศิลาลอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน
องคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย 

(๓๐๔) สภาตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓๐๕) สภาตําบลอางทอง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลอางทอง 

(๓๐๖) สภาตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน
องคการบริหารสวนตําบลนาหูกวาง 

(๓๐๗) สภาตําบลหวยยาง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

(๓๐๘) สภาตําบลชัยเกษม อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน
องคการบริหารสวนตําบลชัยเกษม 

(๓๐๙) สภาตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน
องคการบริหารสวนตําบลแมรําพึง 

(๓๑๐) สภาตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลทรายทอง 

(๓๑๑) สภาตําบลชางแรก อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน
องคการบริหารสวนตําบลชางแรก 

(๓๑๒) สภาตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปน
องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก 

(๓๑๓) สภาตําบลวังทาชาง อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังทาชาง 

(๓๑๔) สภาตําบลเขาไมแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเขาไมแกว 

(๓๑๕) สภาตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปน
องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน 

(๓๑๖) สภาตําบลยานรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลยานร ี

(๓๑๗) สภาตําบลทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทาตูม 

(๓๑๘) สภาตําบลบานา อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี เปนองคการบรหิาร
สวนตําบลบานา 

(๓๑๙) สภาตําบลรูสะมีแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลรูสะมีแล 

(๓๒๐) สภาตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลเขาตูม 

(๓๒๑) สภาตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
องคการบริหารสวนตําบลศาลาลอย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓๒๒) สภาตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
องคการบริหารสวนตําบลบานเลน 

(๓๒๓) สภาตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เปนองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากนอย 

(๓๒๔) สภาตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
องคการบริหารสวนตําบลบางกระสั้น 

(๓๒๕) สภาตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
องคการบริหารสวนตําบลคลองจิก 

(๓๒๖) สภาตําบลบานหวา อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
องคการบริหารสวนตําบลบานหวา 

(๓๒๗) สภาตําบลพยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลพยอม 

(๓๒๘) สภาตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลลําไทร 

(๓๒๙) สภาตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
องคการบริหารสวนตําบลสนับทึบ 

(๓๓๐) สภาตําบลชะแมบ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ 

(๓๓๑) สภาตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
องคการบริหารสวนตําบลบางนมโค 

(๓๓๒) สภาตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลสามกอ 

(๓๓๓) สภาตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
องคการบริหารสวนตําบลคลองสะแก 

(๓๓๔) สภาตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลธน ู

(๓๓๕) สภาตําบลคานหาม อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคานหาม 

(๓๓๖) สภาตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลนบปริง 

(๓๓๗) สภาตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเกาะปนหยี 

(๓๓๘) สภาตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลถ้ําน้ําผุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓๓๙) สภาตําบลบางนายสี อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบางนายสี 

(๓๔๐) สภาตําบลเกาะเตา ก่ิงอําเภอปาพยอม จังหวัดพัทลุง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเกาะเตา 

(๓๔๑) สภาตําบลวังใหม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง เปนองคการบริหารสวน
ตําบลวังใหม 

(๓๔๒) สภาตําบลวังสําโรง อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เปนองคการบริหาร
สวนตําบลวังสําโรง 

(๓๔๓) สภาตําบลบึงนาราง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบึงนาราง 

(๓๔๔) สภาตําบลเนินปอ อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เปนองคการบริหารสวน
ตําบลเนินปอ 

(๓๔๕) สภาตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองโสน 

(๓๔๖) สภาตําบลบานนา อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เปนองคการบริหารสวน
ตําบลบานนา 

(๓๔๗) สภาตําบลไผรอบ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลไผรอบ 

(๓๔๘) สภาตําบลทุงใหญ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทุงใหญ 

(๓๔๙) สภาตําบลหนองปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองปลาไหล 

(๓๕๐) สภาตําบลหนองพระ อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพระ 

(๓๕๑) สภาตําบลเขาทราย อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเขาทราย 

(๓๕๒) สภาตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเขาเจ็ดลูก 

(๓๕๓) สภาตําบลทายทุง อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร เปนองคการบริหารสวน
ตําบลทายทุง 

(๓๕๔) สภาตําบลหัวรอ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหัวรอ 

(๓๕๕) สภาตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางระกํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓๕๖) สภาตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองกุลา 

(๓๕๗) สภาตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบึงกอก 

(๓๕๘) สภาตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เปน
องคการบริหารสวนตําบลชุมแสงสงคราม 

(๓๕๙) สภาตําบลทับยายเชียง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เปน
องคการบริหารสวนตําบลทับยายเชียง 

(๓๖๐) สภาตําบลพันชาลี อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการบริหาร
สวนตําบลพันชาลี 

(๓๖๑) สภาตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบานกลาง 

(๓๖๒) สภาตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการบริหาร
สวนตําบลแกงโสภา 

(๓๖๓) สภาตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังนกแอน 

(๓๖๔) สภาตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลชมพ ู

(๓๖๕) สภาตําบลไทรยอย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลไทรยอย 

(๓๖๖) สภาตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองกะทาว 

(๓๖๗) สภาตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานแยง 

(๓๖๘) สภาตําบลไรสม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลไรสม 

(๓๖๙) สภาตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลธงชัย 

(๓๗๐) สภาตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 

(๓๗๑) สภาตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เปน
องคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน 

(๓๗๒) สภาตําบลบานโคก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ เปน
องคการบริหารสวนตําบลบานโคก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓๗๓) สภาตําบลศิลา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการบริหาร
สวนตําบลศิลา 

(๓๗๔) สภาตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการบริหาร
สวนตําบลดงขุย 

(๓๗๕) สภาตําบลน้ํารอน อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลน้ํารอน 

(๓๗๖) สภาตําบลทาโรง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทาโรง 

(๓๗๗) สภาตําบลภูน้ําหยด อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลภูน้ําหยด 

(๓๗๘) สภาตําบลพุขาม อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการบริหาร
สวนตําบลพุขาม 

(๓๗๙) สภาตําบลบอรัง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบอรัง 

(๓๘๐) สภาตําบลซับนอย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลซับนอย 

(๓๘๑) สภาตําบลยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลยางสาว 

(๓๘๒) สภาตําบลนาสนุน อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการบริหาร
สวนตําบลนาสนุน 

(๓๘๓) สภาตําบลคลองกระจัง อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองกระจัง 

(๓๘๔) สภาตําบลซับไมแดง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลซับไมแดง 

(๓๘๕) สภาตําบลซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ เปน
องคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด 

(๓๘๖) สภาตําบลกันจุ อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการบริหาร
สวนตําบลกันจุ 

(๓๘๗) สภาตําบลวังพิกุล อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังพิกุล 

(๓๘๘) สภาตําบลทาวังทอง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทาวังทอง 

(๓๘๙) สภาตําบลรัษฏา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหาร
สวนตําบลรัษฏา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓๙๐) สภาตําบลราไวย อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหาร
สวนตําบลราไวษ 

(๓๙๑) สภาตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหารสวน
ตําบลวิชิต 

(๓๙๒) สภาตําบลกะรน อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหาร
สวนตําบลกะรน 

(๓๙๓) สภาตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหาร
สวนตําบลฉลอง 

(๓๙๔) สภาตําบลเกาะแกว อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเกาะแกว 

(๓๙๕) สภาตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหารสวน
ตําบลเชิงทะเล 

(๓๙๖) สภาตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหารสวน
ตําบลไมขาว 

(๓๙๗) สภาตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหารสวนตําบล
สาคู 

(๓๙๘) สภาตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหารสวน
ตําบลศรีสุนทร 

(๓๙๙) สภาตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเทพกระษัตรี 

(๔๐๐) สภาตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต เปนองคการบริหารสวนตําบล
กมลา 

(๔๐๑) สภาตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการ
บริหารสวนตําบลแมสะเรียง 

(๔๐๒) สภาตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานกาศ 

(๔๐๓) สภาตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเตงนอก 

(๔๐๔) สภาตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบันนังสตา 

(๔๐๕) สภาตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเขื่อนบางลาง 

(๔๐๖) สภาตําบลอัยเยอรเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลอัยเยอรเวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔๐๗) สภาตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลตาเนาะแมเราะ 

(๔๐๘) สภาตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเหนือเมือง 

(๔๐๙) สภาตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบางริ้น 

(๔๑๐) สภาตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางนอน 

(๔๑๑) สภาตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เปนองคการบริหารสวน
ตําบลปากจั่น 

(๔๑๒) สภาตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเชิงเนิน 

(๔๑๓) สภาตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลตะพง 

(๔๑๔) สภาตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลกะเฉด 

(๔๑๕) สภาตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลสํานักทอง 

(๔๑๖) สภาตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองละลอก 

(๔๑๗) สภาตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว 

(๔๑๘) สภาตําบลบางบุตร อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบางบุตร 

(๔๑๙) สภาตําบลมาบขา อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลมาบขา 

(๔๒๐) สภาตําบลพนานิคม อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลพนานิคม 

(๔๒๑) สภาตําบลกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหารสวน
ตําบลกองดิน 

(๔๒๒) สภาตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทางเกวียน 

(๔๒๓) สภาตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหารสวน
ตําบลวังหวา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔๒๔) สภาตําบลสองสลึง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหารสวน
ตําบลสองสลึง 

(๔๒๕) สภาตําบลหวยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 

(๔๒๖) สภาตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลแมน้ําคู 

(๔๒๗) สภาตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลมาบยางพร 

(๔๒๘) สภาตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลตาสิทธิ์ 

(๔๒๙) สภาตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลละหาร 

(๔๓๐) สภาตําบลหนองไร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองไร 

(๔๓๑) สภาตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบานฉาง 

(๔๓๒) สภาตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลสํานักทอน 

(๔๓๓) สภาตําบลปายุบใน อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลปายุบใน 

(๔๓๔) สภาตําบลหวยทับมอญ ก่ิงอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหวยทับมอญ 

(๔๓๕) สภาตําบลชําฆอ ก่ิงอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลชําฆอ 

(๔๓๖) สภาตําบลหนองกลางนา อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองกลางนา 

(๔๓๗) สภาตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลดอนตะโก 

(๔๓๘) สภาตําบลเจดียหัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเจดียหัก 

(๔๓๙) สภาตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลรางบัว 

(๔๔๐) สภาตําบลปากชอง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลปากชอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔๔๑) สภาตําบลบานบึง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง 

(๔๔๒) สภาตําบลเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเขาชะงุม 

(๔๔๓) สภาตําบลหนองกวาง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองกวาง 

(๔๔๔) สภาตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบานฆอง 

(๔๔๕) สภาตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบานสิงห 

(๔๔๖) สภาตําบลดอนกรวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลดอนกรวย 

(๔๔๗) สภาตําบลอางหิน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลอางหิน 

(๔๔๘) สภาตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทุงหลวง 

(๔๔๙) สภาตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลดอนกระเบื้อง 

(๔๕๐) สภาตําบลสวนกลวย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลสวนกลวย 

(๔๕๑) สภาตําบลปากแรต อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลปากแรต 

(๔๕๒) สภาตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเบิกไพร 

(๔๕๓) สภาตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลเขาขลุง 

(๔๕๔) สภาตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสามยอด 

(๔๕๕) สภาตําบลทาศาลา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทาศาลา 

(๔๕๖) สภาตําบลมะนาวหวาน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลมะนาวหวาน 

(๔๕๗) สภาตําบลดีลัง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลดีลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔๕๘) สภาตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัว 

(๔๕๙) สภาตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลชองสาริกา 

(๔๖๐) สภาตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลโคกสลุง 

(๔๖๑) สภาตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลพัฒนานิคม 

(๔๖๒) สภาตําบลศิลาทิพย อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลศิลาทิพย 

(๔๖๓) สภาตําบลแกงผักกูด อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลแกงผักกูด 

(๔๖๔) สภาตําบลตนธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลตนธงชัย 

(๔๖๕) สภาตําบลบานเอื้อม อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานเอื้อม 

(๔๖๖) สภาตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลแมเมาะ 

(๔๖๗) สภาตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลวังพราว 

(๔๖๘) สภาตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เปนองคการบริหาร
สวนตําบลสันดอนแกว 

(๔๖๙) สภาตําบลบานกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานกลาง 

(๔๗๐) สภาตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เปนองคการ
บริหารสวนตําบลมะเขือแจ 

(๔๗๑) สภาตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเวียงยอง 

(๔๗๒) สภาตําบลเหมืองงา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเหมืองงา 

(๔๗๓) สภาตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เปนองคการบริหาร
สวนตําบลปาสัก 

(๔๗๔) สภาตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เปนองคการบริหาร
สวนตําบลนครเจดีย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔๗๕) สภาตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเขารูปชาง 

(๔๗๖) สภาตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลพะวง 

(๔๗๗) สภาตําบลทุงหวัง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทุงหวัง 

(๔๗๘) สภาตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลควนลัง 

(๔๗๙) สภาตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทาขาม 

(๔๘๐) สภาตําบลทุงใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทุงใหญ 

(๔๘๑) สภาตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทุงตําเสา 

(๔๘๒) สภาตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบานพร ุ

(๔๘๓) สภาตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลคอหงส 

(๔๘๔) สภาตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลน้ํานอย 

(๔๘๕) สภาตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลคลองแห 

(๔๘๖) สภาตําบลตะพง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลตะพง 

(๔๘๗) สภาตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลปริก 

(๔๘๘) สภาตําบลพังลา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลพังลา 

(๔๘๙) สภาตําบลทุงหมอ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลทุงหมอ 

(๔๙๐) สภาตําบลสํานักแตว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลสํานักแตว 

(๔๙๑) สภาตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลสํานักขาม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔๙๒) สภาตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลกําแพงเพชร 

(๔๙๓) สภาตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลเขาพระ 

(๔๙๔) สภาตําบลทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทาชะมวง 

(๔๙๕) สภาตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลนาทวี 

(๔๙๖) สภาตําบลคลองทราย อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลคลองทราย 

(๔๙๗) สภาตําบลบานนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลบานนา 

(๔๙๘) สภาตําบลลําไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลลําไพล 

(๔๙๙) สภาตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลชิงโค 

(๕๐๐) สภาตําบลวัดขนุน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลวัดขนุน 

(๕๐๑) สภาตําบลทาบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลทาบอน 

(๕๐๒) สภาตําบลปากแตระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลปากแตระ 

(๕๐๓) สภาตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางเหรียง 

(๕๐๔) สภาตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหาร
สวนตําบลนาหมอม 

(๕๐๕) สภาตําบลคลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา เปน
องคการบริหารสวนตําบลคลองหอยโขง 

(๕๐๖) สภาตําบลคลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองหลา 

(๕๐๗) สภาตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา เปนองคการบริหารสวน
ตําบลทาชาง 

(๕๐๘) สภาตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เปนองคการบริหาร
สวนตําบลคลองขุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕๐๙) สภาตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลเทพารักษ 

(๕๑๐) สภาตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง 

(๕๑๑) สภาตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลบางโปรง 

(๕๑๒) สภาตําบลบางดวน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลบางดวน 

(๕๑๓) สภาตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

(๕๑๔) สภาตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปน
องคการบริหารสวนตําบลบางยอ 

(๕๑๕) สภาตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปน
องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 

(๕๑๖) สภาตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางพลีใหญ 

(๕๑๗) สภาตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางปลา 

(๕๑๘) สภาตําบลศรีษะจรเขนอย อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปน
องคการบริหารสวนตําบลศรีษะจรเขนอย 

(๕๑๙) สภาตําบลศรีษะจรเขใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปน
องคการบริหารสวนตําบลศรีษะจรเขใหญ 

(๕๒๐) สภาตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางแกว 

(๕๒๑) สภาตําบลราชเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลราชเทวะ 

(๕๒๒) สภาตําบลบางเสาธง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางเสาธง 

(๕๒๓) สภาตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางโฉลง 

(๕๒๔) สภาตําบลบางบอ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางบอ 

(๕๒๕) สภาตําบลบานระกาศ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานระกาศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕๒๖) สภาตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางเพรียง 

(๕๒๗) สภาตําบลบางพลีนอย อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เปน
องคการบริหารสวนตําบลบางพลีนอย 

(๕๒๘) สภาตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองดาน 

(๕๒๙) สภาตําบลบานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน 

(๕๓๐) สภาตําบลในคลองบางปลากด  อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ เปนองคการบริหารสวนตําบลในคลองบางปลากด 

(๕๓๑) สภาตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
เปนองคการบริหารสวนตําบลแหลมฟาผา 

(๕๓๒) สภาตําบลบางแกว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
เปนองคการบริหารสวนตําบลบางแกว 

(๕๓๓) สภาตําบลลาดใหญ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
เปนองคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ 

(๕๓๔) สภาตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
เปนองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

(๕๓๕) สภาตําบลบางหญาแพรก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
เปนองคการบริหารสวนตําบลบางหญาแพรก 

(๕๓๖) สภาตําบลทาจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปน
องคการบริหารสวนตําบลทาจีน 

(๕๓๗) สภาตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลนาดี 

(๕๓๘) สภาตําบลทาทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปน
องคการบริหารสวนตําบลทาทราย 

(๕๓๙) สภาตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปน
องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําจืด 

(๕๔๐) สภาตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปน
องคการบริหารสวนตําบลโคกขาม 

(๕๔๑) สภาตําบลบางกระเจา อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปน
องคการบริหารสวนตําบลบางกระเจา 

(๕๔๒) สภาตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปน
องคการบริหารสวนตําบลคอกกระบือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕๔๓) สภาตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปน
องคการบริหารสวนตําบลชัยมงคล 

(๕๔๔) สภาตําบลบางโทรัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปน
องคการบริหารสวนตําบลบางโทรัด 

(๕๔๕) สภาตําบลทาไม อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทาไม 

(๕๔๖) สภาตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปน
องคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ 

(๕๔๗) สภาตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปน
องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง 

(๕๔๘) สภาตําบลทาเสา อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทาเสา 

(๕๔๙) สภาตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลดอนไกดี 

(๕๕๐) สภาตําบลหลักสาม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหลักสาม 

(๕๕๑) สภาตําบลหนาพระลาน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนาพระลาน 

(๕๕๒) สภาตําบลพุแค อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลพุแค 

(๕๕๓) สภาตําบลหวยบง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหวยบง 

(๕๕๔) สภาตําบลหนองยาว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองยาว 

(๕๕๕) สภาตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลตลิ่งชัน 

(๕๕๖) สภาตําบลตะกุด อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลตะกุด 

(๕๕๗) สภาตําบลบานธาตุ อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบานธาต ุ

(๕๕๘) สภาตําบลทาคลอ อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลทาคลอ 

(๕๕๙) สภาตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบานปา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕๖๐) สภาตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลตาลเดี่ยว 

(๕๖๑) สภาตําบลสองคอน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลสองคอน 

(๕๖๒) สภาตําบลโคกแย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลโคกแย 

(๕๖๓) สภาตําบลไผต่ํา อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหารสวน
ตําบลไผต่ํา 

(๕๖๔) สภาตําบลหนองนาก อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองนาก 

(๕๖๕) สภาตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปลิง 

(๕๖๖) สภาตําบลบางโขมด อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลบางโขมด 

(๕๖๗) สภาตําบลเขาวง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเขาวง 

(๕๖๘) สภาตําบลพุกราง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลพุกราง 

(๕๖๙) สภาตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลลําพญากลาง 

(๕๗๐) สภาตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลมวกเหล็ก 

(๕๗๑) สภาตําบลซับสนุน อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลซับสนุน 

(๕๗๒) สภาตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลมิตรภาพ 

(๕๗๓) สภาตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองยางเสือ 

(๕๗๔) สภาตําบลวังมวง ก่ิงอําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลวังมวง 

(๕๗๕) สภาตําบลคําพราน ก่ิงอําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลคําพราน 

(๕๗๖) สภาตําบลแสลงพัน ก่ิงอําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลแสลงพัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕๗๗) สภาตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานกลวย 

(๕๗๘) สภาตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น 

(๕๗๙) สภาตําบลวังใหม อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว เปนองคการบริหาร
สวนตําบลวังใหม 

(๕๘๐) สภาตําบลวังสมบูรณ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว เปนองคการ
บริหารสวนตําบลวังสมบูรณ 

(๕๘๑) สภาตําบลตาหลังใน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว เปนองคการ
บริหารสวนตําบลตาหลังใน 

(๕๘๒) สภาตําบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว เปนองคการ
บริหารสวนตําบลคลองหินปูน 

(๕๘๓) สภาตําบลทุงมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 

(๕๘๔) สภาตําบลบานใหมหนองไทร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว เปน
องคการบริหารสวนตําบลบานใหมหนองไทร 

(๕๘๕) สภาตําบลหนองโอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลหนองโอง 

(๕๘๖) สภาตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลจรเขสามพัน 

(๕๘๗) สภาตําบลพลับพลาไชย อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลาไชย 

(๕๘๘) สภาตําบลบอสุพรรณ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 

(๕๘๙) สภาตําบลบางตาเถร อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบางตาเถร 

(๕๙๐) สภาตําบลวังลึก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลวังลึก 

(๕๙๑) สภาตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี เปน
องคการบริหารสวนตําบลมะขามเตี้ย 

(๕๙๒) สภาตําบลบางกุง อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี เปน
องคการบริหารสวนตําบลบางกุง 

(๕๙๓) สภาตําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเขาหัวควาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕๙๔) สภาตําบลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลทาโรงชาง 

(๕๙๕) สภาตําบลชางซาย อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลชางซาย 

(๕๙๖) สภาตําบลกรูด อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลกรูด 

(๕๙๗) สภาตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลดอนสัก 

(๕๙๘) สภาตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลปากแพรก 

(๕๙๙) สภาตําบลเกาะพงัน อําเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเกาะพงัน 

(๖๐๐) สภาตําบลบานใต อําเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานใต 

(๖๐๑) สภาตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลเขาพัง 

(๖๐๒) สภาตําบลหาดคํา อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหาดคํา 

(๖๐๓) สภาตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เปนองคการ
บริหารสวนตําบลโพธิ์ชัย 

(๖๐๔) สภาตําบลซาง อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เปนองคการบริหารสวน
ตําบลซาง 

(๖๐๕) สภาตําบลหนองหัวชาง อําเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย เปนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหัวชาง 

(๖๐๖) สภาตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลโพสะ 

(๖๐๗) สภาตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลบานอิฐ 

(๖๐๘) สภาตําบลศาลาแดง อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลศาลาแดง 

(๖๐๙) สภาตําบลปะโค อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เปนองคการบริหาร
สวนตําบลปะโค 

(๖๑๐) สภาตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลผาจุก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖๑๑) สภาตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ เปนองคการบริหารสวน
ตําบลวังแดง 

(๖๑๒) สภาตําบลผาเลือด อําเภอเมืองทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลผาเลือด 

(๖๑๓) สภาตําบลผักขวง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลผักขวง 

(๖๑๔) สภาตําบลปาคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลปาคาย 

(๖๑๕) สภาตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปน
องคการบริหารสวนตําบลขามใหญ 

(๖๑๖) สภาตําบลไรนอย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลไรนอย 

(๖๑๗) สภาตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เปนองคการ
บริหารสวนตําบลกุดประทาย 

(๖๑๘) สภาตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี เปนองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 
ใหองคการบริหารสวนตําบลดังกลาวมีเขตตามเขตตําบลตามกฎหมายวาดวย

ลักษณะปกครองทองที่ยกเวนสวนที่อยูในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยูในตําบลนั้น กรณีที่มี
ปญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององคการบริหารสวนตําบลใด ใหประธานคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาฝายบริหารของราชการบริหารสวน
ทองถ่ินที่เก่ียวของรวมกันวินิจฉัย 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนพิเศษ ๖ ง/หนา ๑/๓ มีนาคม ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรัลพร/พิมพ 
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

ฐิติพงษ/ตรวจ 
๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 


