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id จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล จ ำนวนหมูบ่ำ้น

11 สมทุรปรำกำร บำงบอ่  ระกำศ 10

11 สมทุรปรำกำร บำงบอ่ คลองนยิมยำตรำ 6

11 สมทุรปรำกำร บำงบอ่ เทศบำลต ำบล คลองดำ่น 13

11 สมทุรปรำกำร บำงพลี บำงโฉลง 11

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร แพรกษำใหม่ 7

11 สมทุรปรำกำร พระสมทุรเจดยี์ แหลมฟ้ำผำ่ 13

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด เกำะเกร็ด 7

12 นนทบรุี ไทรนอ้ย คลองขวำง 12

12 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี บำงไผ่ 5

12 นนทบรุี บำงใหญ่ บำงมว่ง 19

12 นนทบรุี ไทรนอ้ย รำษฎรน์ยิม 8

12 นนทบรุี บำงกรวย ศำลำกลำง 6

13 ปทมุธำนี คลองหลวง คลองหำ้ 16

13 ปทมุธำนี ลำดหลมุแกว้ คบูำงหลวง 12

13 ปทมุธำนี หนองเสอื นพรัตน์ 8

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี บำงพดู 6

13 ปทมุธำนี ล ำลกูกำ บงึคอไห 12

13 ปทมุธำนี ล ำลกูกำ บงึทองหลำง 22

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน  มำ้ 4

14 พระนครศรอียธุยำ  แพรก  ใหม่ 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ เกำะเกดิ 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน ขวัญเมอืง 5

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง คลองสะแก 5

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย คำนหำม 9

14 พระนครศรอียธุยำ ลำดบัวหลวง คูส้ลอด 10

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ โคกชำ้ง 5

14 พระนครศรอียธุยำ ทำ่เรอื จ ำปำ 9

14 พระนครศรอียธุยำ วังนอ้ย ชะแมบ 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร ชำ่งเหล็ก 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร ชำ้งใหญ่ 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน ตำลเอน 3

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน ทับน ้ำ 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล ทำงชำ้ง 6

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ ทำ่ดนิแดง 8

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช ทำ่ตอ 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน เทศบำลต ำบล บำงปะหัน 12

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย เทศบำลต ำบล อทัุย 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล ไทรนอ้ย 10

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล บำงชะนี 5

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ บำงนมโค 11

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช บำงนำ 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน บำงปะหัน 10

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล บำงหลวงโดด 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงซำ้ย ปลำยกลัด 12

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ ปำกกรำน 14

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง ปำกจ่ัน 6

14 พระนครศรอียธุยำ ทำ่เรอื ปำกทำ่ 8

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล พระขำว 7

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย โพสำวหำญ 8

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช มหำรำช 4



14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ รำงจรเข ้ 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร รำชครำม 5

14 พระนครศรอียธุยำ ลำดบัวหลวง ลำดบัวหลวง 9

14 พระนครศรอียธุยำ บำงซำ้ย วังพัฒนำ 8

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ หันตรำ 6

14 พระนครศรอียธุยำ วังนอ้ย หันตะเภำ 5

15 อำ่งทอง ไชโย จรเขร้อ้ง 7

15 อำ่งทอง ไชโย ชะไว 3

15 อำ่งทอง ไชโย ไชยภมูิ 8

15 อำ่งทอง โพธิท์อง ทำงพระ 8

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ บำงจัก 14

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง โพสะ 8

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ มว่งเตีย้ 12

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง ยำ่นซือ่ 5

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ ยีล่น้ 9

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ สีร่อ้ย 7

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ หลักแกว้ 8

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร เทศบำลต ำบล ส ำโรงเหนือ 17

11 สมทุรปรำกำร พระประแดง บำงกระสอบ 11

11 สมทุรปรำกำร บำงพลี บำงแกว้ 16

11 สมทุรปรำกำร บำงบอ่ บำงพลนีอ้ย 11

11 สมทุรปรำกำร พระประแดง บำงยอ 10

11 สมทุรปรำกำร บำงพลี รำชำเทวะ 15

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร ส ำโรงเหนือ 10

12 นนทบรุี ไทรนอ้ย ไทรใหญ่ 11

12 นนทบรุี บำงกรวย บำงคเูวยีง 14

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด บำงตะไนย์ 5

12 นนทบรุี บำงบัวทอง บำงบัวทอง 14

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด บำงพลับ 5

12 นนทบรุี บำงใหญ่ บำงเลน 16

13 ปทมุธำนี สำมโคก เชยีงรำกใหญ่ 7

13 ปทมุธำนี หนองเสอื เทศบำลต ำบล หนองเสอื 2

13 ปทมุธำนี หนองเสอื บงึบำ 8

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ  แถว (อยูใ่นเขตเทศบำล) 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร  แป้ง 3

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ  พลับ 5

14 พระนครศรอียธุยำ  แพรก  แพรก 5

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่  ใหญ่ 6

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล กบเจำ 9

14 พระนครศรอียธุยำ วังนอ้ย ขำ้วงำม 4

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ จักรำช 7

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ ตำลำน 7

14 พระนครศรอียธุยำ ทำ่เรอื เทศบำลต ำบล ทำ่เรอื 7

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง บอ่โพง 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร บำงพลี 5

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง บำงระก ำ 6

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล บำงหัก 8

14 พระนครศรอียธุยำ ภำชี ไผล่อ้ม 11

14 พระนครศรอียธุยำ ภำชี ภำชี 7

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ ลมุพลี 6

14 พระนครศรอียธุยำ วังนอ้ย วังจฬุำ 5



14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล วัดตะกู 9

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล วัดยม 4

14 พระนครศรอียธุยำ ทำ่เรอื ศำลำลอย 15

14 พระนครศรอียธุยำ ลำดบัวหลวง สำมเมอืง 8

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง  แห 6

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง  อฐิ 11

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ คลองขนำก 9

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง คลองวัว 5

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง ตลำดกรวด 6

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ เทศบำลต ำบล บำงจัก 18

15 อำ่งทอง โพธิท์อง บำงเจำ้ฉ่ำ 8

15 อำ่งทอง ป่ำโมก โผงเผง 10

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ ไผด่ ำพัฒนำ 8

15 อำ่งทอง สำมโก ้ รำษฎรพั์ฒนำ 6

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ หว้ยคันแหลน 6

15 อำ่งทอง โพธิท์อง องครักษ์ 8

15 อำ่งทอง สำมโก ้ อบทม 6

16 ลพบรุี  หมี่  กลว้ย 5

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี โคกตมู 16

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี โคกล ำพำน 8

16 ลพบรุี หนองมว่ง ชอนสมบรูณ์ 12

16 ลพบรุี ชยับำดำล ทำ่ดนิด ำ 6

16 ลพบรุี ชยับำดำล ทำ่มะนำว 8

16 ลพบรุี สระโบสถ์ ทุง่ทำ่ชำ้ง 5

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ เทศบำลต ำบล ทำ่วุง้ 6

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ บำงงำ 13

16 ลพบรุี โคกส ำโรง เพนียด 10

16 ลพบรุี ชยับำดำล มะกอกหวำน 3

16 ลพบรุี  หมี่ หนองเตำ่ 8

16 ลพบรุี ชยับำดำล หว้ยหนิ 8

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ หัวส ำโรง 15

17 สงิหบ์รุี ทำ่ชำ้ง พกิลุทอง 5

17 สงิหบ์รุี คำ่ยบำงระจัน โพทะเล 8

18 ชยันำท วัดสงิห์ เทศบำลต ำบล วัดสงิห์ 17

11 สมทุรปรำกำร พระสมทุรเจดยี์ เทศบำลต ำบล พระสมทุรเจดยี์ 15

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร บำงปใูหม่ 10

11 สมทุรปรำกำร บำงบอ่ บำงเพรยีง 6

11 สมทุรปรำกำร บำงเสำธง บำงเสำธง 17

12 นนทบรุี ไทรนอ้ย ขนุศรี 8

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด คลองเกลอื 4

12 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี ไทรมำ้ 6

12 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี บำงกร่ำง 10

12 นนทบรุี บำงกรวย บำงขนุกอง 6

12 นนทบรุี บำงกรวย ปลำยบำง 15

13 ปทมุธำนี สำมโคก  งิว้ 5

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี  ใหม่ 6

13 ปทมุธำนี ลำดหลมุแกว้ คลองพระอดุม 7

13 ปทมุธำนี ลำดหลมุแกว้ คขูวำง 5

13 ปทมุธำนี สำมโคก ทำ้ยเกำะ 4

13 ปทมุธำนี ลำดหลมุแกว้ เทศบำลต ำบล ระแหง 11

13 ปทมุธำนี ล ำลกูกำ เทศบำลต ำบล ล ำไทร 4



13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี บำงกะดี 5

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี บำงเดือ่ 7

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี บำงหลวง 7

13 ปทมุธำนี หนองเสอื บงึกำสำม 9

13 ปทมุธำนี ล ำลกูกำ บงึค ำพรอ้ย 19

13 ปทมุธำนี หนองเสอื บงึช ำออ้ 12

13 ปทมุธำนี ลำดหลมุแกว้ ระแหง 12

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี สวนพรกิไทย 8

13 ปทมุธำนี หนองเสอื หนองสำมวัง 13

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ  กรด 11

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร  กลงึ 9

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง  ชุง้ 7

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช  นำ 6

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ  ป้อม 11

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ  แป้ง 4

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ  โพธิ์ 12

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร  มำ้ 8

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน  ลี่ 5

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช  ใหม่ 4

14 พระนครศรอียธุยำ ภำชี กระจวิ 8

14 พระนครศรอียธุยำ บำงซำ้ย แกว้ฟ้ำ 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ ขนอนหลวง 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ ตลำดเกรยีบ 8

14 พระนครศรอียธุยำ ทำ่เรอื ทำ่หลวง 10

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง เทศบำลต ำบล นครหลวง 18

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร เทศบำลต ำบล บำงไทร 28

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย ธนู 12

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช น ้ำเตำ้ 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงซำ้ย บำงซำ้ย 8

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ ผักไห่ 21

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง พระนอน 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน โพธิส์ำมตน้ 8

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล มหำพรำหมณ์ 10

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง แมล่ำ 6

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ ลำดน ้ำเค็ม 6

14 พระนครศรอียธุยำ วังนอ้ย ล ำตำเสำ 13

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย สำมบัณฑติ 11

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน เสำธง 5

14 พระนครศรอียธุยำ ทำ่เรอื หนองขนำก 12

14 พระนครศรอียธุยำ ภำชี หนองน ้ำใส 8

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ หนองน ้ำใหญ่ 12

15 อำ่งทอง แสวงหำ จ ำลอง 6

15 อำ่งทอง โพธิท์อง เทศบำลต ำบล ร ำมะสกั 6

15 อำ่งทอง โพธิท์อง โพธิรั์งนก 3

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง มหำดไทย 6

15 อำ่งทอง โพธิท์อง สำมงำ่ม 6

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ หัวตะพำน 7

15 อำ่งทอง ป่ำโมก เอกรำช 8

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี  ขอ่ย 12

11 สมทุรปรำกำร บำงบอ่ คลองสวน 7

11 สมทุรปรำกำร พระประแดง ทรงคนอง 13



11 สมทุรปรำกำร บำงเสำธง เทศบำลต ำบล บำงเสำธง 17

11 สมทุรปรำกำร พระประแดง บำงกอบัว 13

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด คลองพระอดุม 6

12 นนทบรุี บำงบัวทอง บำงครัูด 10

12 นนทบรุี บำงใหญ่ บำงแมน่ำง 23

12 นนทบรุี บำงบัวทอง บำงรักใหญ่ 11

12 นนทบรุี บำงบัวทอง พมิลรำช 8

12 นนทบรุี บำงบัวทอง ล ำโพ 8

12 นนทบรุี บำงใหญ่ เสำธงหนิ 12

12 นนทบรุี ไทรนอ้ย หนองเพรำงำย 12

13 ปทมุธำนี คลองหลวง คลองสี่ 16

13 ปทมุธำนี ลำดหลมุแกว้ บอ่เงนิ 7

13 ปทมุธำนี สำมโคก บำงกระบอื 3

13 ปทมุธำนี สำมโคก บำงเตย 10

13 ปทมุธำนี สำมโคก สำมโคก 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล  กุม่ 9

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ  หวำ้ 7

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย  หบี 12

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ เกำะเรยีน 7

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย ขำ้วเมำ่ 18

14 พระนครศรอียธุยำ ลำดบัวหลวง คลองพระยำบันลอื 7

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ คลองสวนพลู 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร แคตก 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร โคกชำ้ง 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงซำ้ย เตำ่เลำ่ 10

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง ทำ่ชำ้ง 8

14 พระนครศรอียธุยำ  แพรก เทศบำลต ำบล  แพรก 6

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ นำคู 8

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง บำงพระครู 4

14 พระนครศรอียธุยำ วังนอ้ย พยอม 5

14 พระนครศรอียธุยำ ภำชี พระแกว้ 7

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ ลำดชดิ 12

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ ล ำตะเคยีน 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ วัดยม 8

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ ส ำเภำลม่ 11

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน หันสงั 7

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ ทำ่ชำ้ง 6

15 อำ่งทอง ไชโย เทวรำช 7

15 อำ่งทอง โพธิท์อง เทศบำลต ำบล โพธิท์อง 13

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ เทศบำลต ำบล วเิศษไชยชำญ 8

15 อำ่งทอง โพธิท์อง บำงพลับ 6

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง ป่ำงิว้ 7

15 อำ่งทอง ป่ำโมก โรงชำ้ง 8

15 อำ่งทอง ป่ำโมก สำยทอง 8

15 อำ่งทอง แสวงหำ แสวงหำ 17

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี กกโก 8

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี โกง่ธนู 14

16 ลพบรุี ล ำสนธิ เขำนอ้ย 5

16 ลพบรุี  หมี่ ดอนดงึ 8

16 ลพบรุี ชยับำดำล นำโสม 6

16 ลพบรุี ชยับำดำล นคิมล ำนำรำยณ์ 9



16 ลพบรุี สระโบสถ์ นยิมชยั 12

16 ลพบรุี พัฒนำนคิม พัฒนำนคิม 14

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี โพธิต์รุ 8

16 ลพบรุี หนองมว่ง ยำงโทน 10

16 ลพบรุี ชยับำดำล ล ำนำรำยณ์ 12

16 ลพบรุี โคกส ำโรง วังเพลงิ 13

16 ลพบรุี  หมี่ สำยหว้ยแกว้ 7

16 ลพบรุี ทำ่หลวง หนองผักแวน่ 8

16 ลพบรุี ชยับำดำล หนองยำยโตะ๊ 8

16 ลพบรุี โคกส ำโรง หว้ยโป่ง 12

17 สงิหบ์รุี พรหมบรุี  หมอ้ 8

17 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี จักรสหี์ 7

17 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี ทำ่งำม 11

17 สงิหบ์รุี คำ่ยบำงระจัน บำงระจัน 11

17 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี โพกรวม 7

17 สงิหบ์รุี บำงระจัน โพชนไก่ 20

11 สมทุรปรำกำร บำงบอ่ คลองดำ่น 14

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร ทำ้ย 7

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร บำงปู 4

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร บำงโปรง 4

11 สมทุรปรำกำร บำงพลี บำงพลใีหญ่ 23

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร บำงเมอืงใหม่ 12

12 นนทบรุี บำงบัวทอง บำงรักพัฒนำ 15

12 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี บำงศรเีมอืง 5

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี  ฉำง 4

13 ปทมุธำนี คลองหลวง คลองสำม 16

13 ปทมุธำนี คลองหลวง คลองหก 14

13 ปทมุธำนี สำมโคก เชยีงรำกนอ้ย 5

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี เทศบำลต ำบล บำงหลวง 6

13 ปทมุธำนี ธัญบรุี รังสติ 4

13 ปทมุธำนี ลำดหลมุแกว้ ลำดหลมุแกว้ 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร  เกำะ 6

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ  เกำะ 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน  ขลอ้ 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ  โพ 9

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ  ใหม่ 9

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร กกแกว้บรูพำ 6

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร กระแชง 5

14 พระนครศรอียธุยำ  แพรก คลองนอ้ย 6

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช เจำ้ปลกุ 5

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ ดอนทอง 5

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ ดอนลำน 6

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ บำงกระสัน้ 17

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช พติเพยีน 7

14 พระนครศรอียธุยำ ภำชี ระโสม 9

14 พระนครศรอียธุยำ ทำ่เรอื วังแดง 8

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร สนำมชยั 8

14 พระนครศรอียธุยำ  แพรก ส ำพะเนียง 6

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย เสนำ 6

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย หนองน ้ำสม้ 7

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง หนองปลงิ 5



14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร หอ่หมก 4

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ อมฤต 11

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง  รี 4

15 อำ่งทอง ป่ำโมก นรสงิห์ 7

15 อำ่งทอง โพธิท์อง บำงระก ำ 7

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ ไผว่ง 7

15 อำ่งทอง แสวงหำ ศรพีรำน 6

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ ศำลเจำ้โรงทอง 12

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ สำวรอ้งไห ้ 8

15 อำ่งทอง แสวงหำ สบีัวทอง 11

15 อำ่งทอง ไชโย หลักฟ้ำ 3

15 อำ่งทอง โพธิท์อง อนิทประมลู 7

16 ลพบรุี ชยับำดำล  ใหมส่ำมัคคี 6

16 ลพบรุี ล ำสนธิ เขำรวก 6

16 ลพบรุี ล ำสนธิ ซับสมบรูณ์ 7

16 ลพบรุี  หมี่ ดงพลับ 5

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี ดอนโพธิ์ 8

16 ลพบรุี พัฒนำนคิม เทศบำลต ำบล แกง่เสอืเตน้ 5

16 ลพบรุี ชยับำดำล เทศบำลต ำบล ล ำนำรำยณ์ 17

16 ลพบรุี หนองมว่ง เทศบำลต ำบล หนองมว่ง 7

16 ลพบรุี  หมี่ บำงกะพี้ 7

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี ป่ำตำล 8

16 ลพบรุี  หมี่ พคุำ 4

16 ลพบรุี ชยับำดำล ศลิำทพิย์ 12

16 ลพบรุี  หมี่ สนำมแจง 9

16 ลพบรุี หนองมว่ง หนองมว่ง 10

16 ลพบรุี  หมี่ หนองเมอืง 7

16 ลพบรุี  หมี่ หนิปัก 10

17 สงิหบ์รุี พรหมบรุี หัวป่ำ 4

18 ชยันำท สรรพยำ เขำแกว้ 6

18 ชยันำท เมอืงชยันำท ชยันำท 9

18 ชยันำท หันคำ เทศบำลต ำบล สำมงำ่มทำ่โบสถ์ 6

18 ชยันำท เมอืงชยันำท นำงลอื 15

18 ชยันำท หันคำ วังไกเ่ถือ่น 11

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร ทำ้ย ใหม่ 8

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร เทพำรักษ์ 9

11 สมทุรปรำกำร บำงบอ่ เทศบำลต ำบล คลองสวน 10

11 สมทุรปรำกำร บำงบอ่ เทศบำลต ำบล บำงบอ่ 10

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร เทศบำลต ำบล บำงปู 46

11 สมทุรปรำกำร พระสมทุรเจดยี์ นำเกลอื 8

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร แพรกษำ 7

11 สมทุรปรำกำร บำงเสำธง ศรีษะจรเขน้อ้ย 12

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด  ใหม่ 6

12 นนทบรุี ไทรนอ้ย ทววีัฒนำ 8

12 นนทบรุี ไทรนอ้ย ไทรนอ้ย 15

12 นนทบรุี บำงกรวย บำงขนุน 5

12 นนทบรุี บำงใหญ่ บำงใหญ่ 16

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี  กลำง 5

13 ปทมุธำนี สำมโคก  ปทมุ 6

13 ปทมุธำนี สำมโคก คลองควำย 8

13 ปทมุธำนี สำมโคก เทศบำลต ำบล บำงเตย 12



13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี บำงขะแยง 4

13 ปทมุธำนี ธัญบรุี บงึยีโ่ถ 4

13 ปทมุธำนี ล ำลกูกำ พชือดุม 9

13 ปทมุธำนี ล ำลกูกำ ล ำลกูกำ 21

13 ปทมุธำนี ลำดหลมุแกว้ หนำ้ไม ้ 11

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี หลักหก 7

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่  แค 8

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ  สรำ้ง 8

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช กะทุม่ 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ เชยีงรำกนอ้ย 12

14 พระนครศรอียธุยำ บำงซำ้ย เทพมงคล 8

14 พระนครศรอียธุยำ ลำดบัวหลวง เทศบำลต ำบล ลำดบัวหลวง 6

14 พระนครศรอียธุยำ วังนอ้ย บอ่ตำโล่ 10

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร บำงไทร 10

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน บำงเพลงิ 3

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร บำงยีโ่ท 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร ไผพ่ระ 8

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ ภเูขำทอง 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร ไมต้รำ 13

14 พระนครศรอียธุยำ วังนอ้ย ล ำไทร 7

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ วัดตมู 5

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ สำมตุม่ 10

14 พระนครศรอียธุยำ ลำดบัวหลวง สงิหนำท 7

15 อำ่งทอง โพธิท์อง โคกพทุรำ 7

15 อำ่งทอง ไชโย ไชโย 7

15 อำ่งทอง ไชโย รำชสถติย์ 7

15 อำ่งทอง โพธิท์อง ร ำมะสกั 12

15 อำ่งทอง แสวงหำ หว้ยไผ่ 5

16 ลพบรุี  หมี่  ชี 12

16 ลพบรุี โคกส ำโรง โคกส ำโรง 9

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี ทำ้ยตลำด 7

16 ลพบรุี พัฒนำนคิม เทศบำลต ำบล พัฒนำนคิม 3

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี นคิมสรำ้งตนเอง 11

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี บำงขันหมำก 12

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ บำงลี่ 16

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี พรหมมำสตร์ 8

16 ลพบรุี ชยับำดำล มว่งคอ่ม 11

16 ลพบรุี โคกส ำโรง วังจ่ัน 7

16 ลพบรุี โคกส ำโรง สะแกรำบ 15

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี สีค่ลอง 6

16 ลพบรุี  หมี่ หนองทรำยขำว 7

16 ลพบรุี โคกส ำโรง หลมุขำ้ว 11

17 สงิหบ์รุี บำงระจัน เชงิกลัด 22

17 สงิหบ์รุี ทำ่ชำ้ง ถอนสมอ 8

17 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี ทับยำ 12

17 สงิหบ์รุี พรหมบรุี บำงน ้ำเชีย่ว 6

17 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี ประศกุ 11

17 สงิหบ์รุี พรหมบรุี พรหมบรุี 6

17 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี โพธิช์ยั 8

17 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี มว่งหมู่ 5

17 สงิหบ์รุี บำงระจัน แมล่ำ 6



11 สมทุรปรำกำร พระสมทุรเจดยี์  คลองสวน 4

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร เทศบำลต ำบล บำงเมอืง 66

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร เทศบำลต ำบล แพรกษำ 21

11 สมทุรปรำกำร พระสมทุรเจดยี์ ในคลองบำงปลำกด 13

11 สมทุรปรำกำร พระประแดง บำงกะเจำ้ 9

11 สมทุรปรำกำร พระประแดง บำงน ้ำผึง้ 11

11 สมทุรปรำกำร บำงบอ่ บำงบอ่ 11

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร บำงเมอืง 10

11 สมทุรปรำกำร บำงบอ่ เปร็ง 9

11 สมทุรปรำกำร บำงเสำธง ศรีษะจรเขใ้หญ่ 9

11 สมทุรปรำกำร บำงพลี หนองปรอื 3

12 นนทบรุี บำงใหญ่  ใหม่ 14

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด คลองขอ่ย 12

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด ทำ่อฐิ 10

12 นนทบรุี บำงใหญ่ เทศบำลต ำบล บำงมว่ง 9

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด บำงตลำด 10

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด ปำกเกร็ด 5

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี  กระแชง 4

13 ปทมุธำนี สำมโคก กระแชง 3

13 ปทมุธำนี ธัญบรุี เทศบำลต ำบล ธัญบรุี 47

13 ปทมุธำนี ล ำลกูกำ เทศบำลต ำบล ล ำลกูกำ 26

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี บำงควูัด 12

13 ปทมุธำนี สำมโคก บำงโพธิเ์หนือ 3

13 ปทมุธำนี ธัญบรุี ล ำผักกดู 4

13 ปทมุธำนี หนองเสอื ศำลำครุ 10

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล  คลัง 7

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย  ชำ้ง 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ  เลน 14

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ คลองจกิ 8

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร แคออก 4

14 พระนครศรอียธุยำ ภำชี โคกมว่ง 12

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร ชำ้งนอ้ย 5

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ ชำยนำ 7

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร เชยีงรำกนอ้ย 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงซำ้ย เทศบำลต ำบล บำงซำ้ย 19

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล เทศบำลต ำบล บำงบำล 41

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล น ้ำเตำ้ 8

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน บำงเดือ่ 6

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ บำงประแดง 9

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล บำงหลวง 5

14 พระนครศรอียธุยำ ลำดบัวหลวง พระยำบันลอื 7

14 พระนครศรอียธุยำ ทำ่เรอื โพธิเ์อน 6

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ ลำดงำ 9

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ สวนพรกิ 6

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ สำมเรอืน 8

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย หนองไมซ้งุ 17

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ หนำ้โคก 8

15 อำ่งทอง โพธิท์อง ค ำหยำด 9

15 อำ่งทอง ไชโย ชยัฤทธิ์ 8

15 อำ่งทอง ไชโย ตรณีรงค์ 3

15 อำ่งทอง ป่ำโมก เทศบำลต ำบล ป่ำโมก 10



15 อำ่งทอง ป่ำโมก บำงเสด็จ 6

15 อำ่งทอง แสวงหำ วังน ้ำเย็น 9

15 อำ่งทอง โพธิท์อง หนองแมไ่ก่ 7

16 ลพบรุี ทำ่วุง้  เบกิ 11

16 ลพบรุี ชยับำดำล เกำะรัง 10

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี โคกกะเทยีม 9

16 ลพบรุี โคกเจรญิ โคกแสมสำร 8

16 ลพบรุี พัฒนำนคิม ชอ่งสำรกิำ 13

16 ลพบรุี ทำ่หลวง ซับจ ำปำ 7

16 ลพบรุี ชยับำดำล ซับตะเคยีน 6

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี ตะลงุ 13

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี ทะเลชบุศร 9

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี ทำ่แค 10

16 ลพบรุี ทำ่หลวง ทำ่หลวง 9

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ บำงคู ้ 15

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี โพธิเ์กำ้ตน้ 13

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร เทศบำลต ำบล ดำ่นส ำโรง 26

11 สมทุรปรำกำร บำงพลี เทศบำลต ำบล บำงพลี 8

11 สมทุรปรำกำร พระสมทุรเจดยี์ เทศบำลต ำบล แหลมฟ้ำผำ่ 14

11 สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร บำงดว้น 8

11 สมทุรปรำกำร บำงพลี บำงปลำ 15

11 สมทุรปรำกำร พระสมทุรเจดยี์ ปำกคลองบำงปลำกด 4

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด บำงพดู 9

12 นนทบรุี เมอืงนนทบรุี บำงรักนอ้ย 6

12 นนทบรุี บำงกรวย บำงสทีอง 5

12 นนทบรุี บำงกรวย มหำสวัสดิ์ 16

12 นนทบรุี บำงบัวทอง ละหำร 9

12 นนทบรุี ปำกเกร็ด ออ้มเกร็ด 6

13 ปทมุธำนี คลองหลวง คลองเจ็ด 9

13 ปทมุธำนี เมอืงปทมุธำนี บำงพนู 6

13 ปทมุธำนี หนองเสอื บงึบอน 9

13 ปทมุธำนี ล ำลกูกำ ลำดสวำย 11

13 ปทมุธำนี ล ำลกูกำ ล ำไทร 14

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ  กระทุม่ 10

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช  ขวำง 4

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ  แพน 9

14 พระนครศรอียธุยำ ทำ่เรอื  ร่อม 9

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ  รุน 4

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ  หลวง 6

14 พระนครศรอียธุยำ ผักไห่ กฎุี 12

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน ขยำย 6

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ คลองตะเคยีน 13

14 พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ คลองสระบัว 6

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ คุง้ลำน 5

14 พระนครศรอียธุยำ ภำชี ดอนหญำ้นำง 10

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะอนิ ตลิง่ชนั 6

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน ตำนมิ 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน ทำงกลำง 4

14 พระนครศรอียธุยำ ทำ่เรอื ทำ่เจำ้สนุก 9

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ เทศบำลต ำบล เจำ้เจ็ด 20

14 พระนครศรอียธุยำ ทำ่เรอื เทศบำลต ำบล ทำ่หลวง 8



14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง นครหลวง 9

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน บำงนำงรำ้ 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล บำงบำล 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงปะหัน พทุเลำ 12

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร โพแตง 4

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ มำรวชิยั 5

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช โรงชำ้ง 4

14 พระนครศรอียธุยำ วังนอ้ย วังนอ้ย 8

14 พระนครศรอียธุยำ วังนอ้ย สนับทบึ 7

14 พระนครศรอียธุยำ  แพรก สองหอ้ง 5

14 พระนครศรอียธุยำ บำงบำล สะพำนไทย 5

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ สำมกอ 8

14 พระนครศรอียธุยำ นครหลวง สำมไถ 4

14 พระนครศรอียธุยำ บำงไทร หนำ้ไม ้ 4

14 พระนครศรอียธุยำ ลำดบัวหลวง หลักชยั 10

14 พระนครศรอียธุยำ มหำรำช หัวไผ่ 6

14 พระนครศรอียธุยำ เสนำ หัวเวยีง 13

14 พระนครศรอียธุยำ อทัุย อทัุย 15

15 อำ่งทอง แสวงหำ  พรำน 10

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง จ ำปำหลอ่ 7

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ ตลำดใหม่ 5

15 อำ่งทอง โพธิท์อง บอ่แร่ 4

15 อำ่งทอง วเิศษชยัชำญ ไผจ่ ำศลิ 8

15 อำ่งทอง สำมโก ้ โพธิม์ว่งพันธ์ 7

15 อำ่งทอง สำมโก ้ มงคลธรรมนมิติ 8

15 อำ่งทอง โพธิท์อง ยำงซำ้ย 11

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง ศำลำแดง 7

15 อำ่งทอง สำมโก ้ สำมโก ้ 10

15 อำ่งทอง โพธิท์อง อำ่งแกว้ 7

16 ลพบรุี  หมี่  ทรำย 6

16 ลพบรุี โคกส ำโรง เกำะแกว้ 11

15 อำ่งทอง เมอืงอำ่งทอง หัวไผ่ 9

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี เขำพระงำม 10

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ เขำสมอคอน 13

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี เขำสำมยอด 7

16 ลพบรุี โคกส ำโรง คลองเกตุ 10

16 ลพบรุี โคกเจรญิ โคกเจรญิ 12

16 ลพบรุี ชยับำดำล ชยับำดำล 8

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี ถนนใหญ่ 6

16 ลพบรุี โคกส ำโรง ถลงุเหล็ก 8

16 ลพบรุี พัฒนำนคิม น ้ำสดุ 9

16 ลพบรุี หนองมว่ง บอ่ทอง 12

16 ลพบรุี ชยับำดำล บัวชมุ 9

16 ลพบรุี  หมี่ บำงขำม 7

16 ลพบรุี  หมี่ ไผใ่หญ่ 6

16 ลพบรุี สระโบสถ์ มหำโพธิ 10

16 ลพบรุี พัฒนำนคิม มะนำวหวำน 8

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ มจุลนิท์ 9

16 ลพบรุี โคกเจรญิ ยำงรำก 12

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ ลำดสำลี่ 7

16 ลพบรุี โคกเจรญิ วังทอง 9



16 ลพบรุี โคกส ำโรง หนองแขม 13

16 ลพบรุี พัฒนำนคิม หนองบัว 11

16 ลพบรุี ล ำสนธิ หนองรี 13

17 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี ง ิว้รำย 10

17 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี ชนี ้ำรำ้ย 8

17 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี บำงมัญ 7

17 สงิหบ์รุี บำงระจัน ไมด้ัด 25

18 ชยันำท เมอืงชยันำท เขำทำ่พระ 8

18 ชยันำท มโนรมย์ เทศบำลต ำบล คุง้ส ำเภำ 4

18 ชยันำท สรรพยำ เทศบำลต ำบล สรรพยำ 8

18 ชยันำท เมอืงชยันำท เสอืโฮก 14

18 ชยันำท สรรคบรุี หว้ยกรด 9

19 สระบรุี หนองโดน  โปร่ง 5

19 สระบรุี หนองแซง เขำดนิ 7

19 สระบรุี เฉลมิพระเกยีรติ เขำดนิพัฒนำ 7

19 สระบรุี พระพทุธบำท เขำวง 9

19 สระบรุี  หมอ โคกใหญ่ 6

19 สระบรุี หนองโดน ดอนทอง 8

19 สระบรุี เมอืงสระบรุี ตะกดุ 6

19 สระบรุี แกง่คอย ตำลเดีย่ว 11

19 สระบรุี หนองแค เทศบำลต ำบล หนองแค 20

19 สระบรุี หนองแค บัวลอย 13

19 สระบรุี หนองแค ไผต่ ำ่ 8

19 สระบรุี เสำไห ้ สวนดอกไม ้ 11

19 สระบรุี เมอืงสระบรุี หนองโน 12

20 ชลบรุี พำนทอง  เกำ่ 7

20 ชลบรุี ศรรีำชำ เขำคันทรง 10

20 ชลบรุี หนองใหญ่ เขำซก 4

20 ชลบรุี บำงละมงุ เขำไมแ้กว้ 5

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี คลองต ำหรุ 6

20 ชลบรุี พนัสนคิม ทุง่ขวำง 10

20 ชลบรุี สตัหบี เทศบำลต ำบล เกล็ดแกว้ 8

20 ชลบรุี บำงละมงุ โป่ง 10

20 ชลบรุี พนัสนคิม วัดหลวง 7

20 ชลบรุี  บงึ หนองไผแ่กว้ 5

20 ชลบรุี หนองใหญ่ หนองใหญ่ 6

20 ชลบรุี พนัสนคิม หัวถนน 9

21 ระยอง  ฉำง  ฉำง 6

21 ระยอง วังจันทร์ พลงตำเอีย่ม 7

21 ระยอง แกลง พังรำด 8

21 ระยอง แกลง วังหวำ้ 14

21 ระยอง  คำ่ย หนองละลอก 11

22 จันทบรุี แกง่หำงแมว ขนุซอ่ง 18

22 จันทบรุี เมอืงจันทบรุี คลองนำรำยณ์ 29

22 จันทบรุี แหลมสงิห์ คลองน ้ำเค็ม 6

22 จันทบรุี ขลงุ ซึง้ 11

22 จันทบรุี สอยดำว ทับชำ้ง 18

22 จันทบรุี โป่งน ้ำรอ้น เทพนมิติ 8

22 จันทบรุี แหลมสงิห์ บำงสระเกำ้ 5

22 จันทบรุี สอยดำว ปะตง 11

22 จันทบรุี นำยำยอำม วังโตนด 10



23 ตรำด เกำะกดู เกำะกดู 6

23 ตรำด บอ่ไร่ ชำ้งทนู 6

23 ตรำด เขำสมงิ ทำ่โสม 5

23 ตรำด เขำสมงิ เทศบำลต ำบล เขำสมงิ 2

18 ชยันำท เมอืงชยันำท ธรรมำมลู 10

18 ชยันำท สรรพยำ โพนำงด ำตก 6

18 ชยันำท สรรพยำ โพนำงด ำออก 8

18 ชยันำท วัดสงิห์ หนองบัว 5

18 ชยันำท หนองมะโมง หนองมะโมง 12

19 สระบรุี เสำไห ้  ยำง 15

19 สระบรุี หนองแซง โคกสะอำด 7

19 สระบรุี เสำไห ้ ตน้ตำล 8

19 สระบรุี  หมอ ตลำดนอ้ย 8

19 สระบรุี แกง่คอย ทำ่ตมู 4

19 สระบรุี เฉลมิพระเกยีรติ ผึง้รวง 5

19 สระบรุี เสำไห ้ พระยำทด 7

19 สระบรุี หนองแซง มว่งหวำน 8

19 สระบรุี หนองแซง หนองกบ 7

19 สระบรุี เมอืงสระบรุี หนองปลำไหล 9

19 สระบรุี หนองแซง หนองสดีำ 6

19 สระบรุี  หมอ หรเทพ 8

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี  ปึก 7

20 ชลบรุี หนองใหญ่ คลองพลู 4

20 ชลบรุี สตัหบี เทศบำลต ำบล เขตรอดุมศักดิ์ 13

20 ชลบรุี  บงึ เทศบำลต ำบล หนองไผแ่กว้ 3

20 ชลบรุี พำนทอง บำงหัก 4

20 ชลบรุี บอ่ทอง พลวงทอง 7

20 ชลบรุี พนัสนคิม วัดโบสถ์ 11

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี ส ำนักบก 6

20 ชลบรุี  บงึ หนองชำก 4

20 ชลบรุี พนัสนคิม หนองเหยีง 16

21 ระยอง  คำ่ย ตำขัน 9

21 ระยอง เมอืงระยอง เทศบำลต ำบล แกลง-กะเฉด 9

21 ระยอง แกลง เทศบำลต ำบล เมอืงแกลง 13

21 ระยอง แกลง ปำกน ้ำกระแส 11

21 ระยอง  คำ่ย หนองตะพำน 6

21 ระยอง ปลวกแดง หนองไร่ 6

22 จันทบรุี นำยำยอำม กระแจะ 11

22 จันทบรุี เมอืงจันทบรุี เกำะขวำง 9

22 จันทบรุี แกง่หำงแมว แกง่หำงแมว 22

22 จันทบรุี แกง่หำงแมว เขำวงกต 4

22 จันทบรุี เขำคชิฌกฏู ตะเคยีนทอง 9

22 จันทบรุี นำยำยอำม เทศบำลต ำบล นำยำยอำม 7

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ เทศบำลต ำบล หนองคลำ้ 5

22 จันทบรุี นำยำยอำม นำยำยอำม 15

22 จันทบรุี แหลมสงิห์ ปำกน ้ำแหลมสงิห์ 16

22 จันทบรุี เขำคชิฌกฏู พลวง 10

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ พลอยแหวน 7

22 จันทบรุี ขลงุ วันยำว 8

23 ตรำด เมอืงตรำด ช ำรำก 5

23 ตรำด บอ่ไร่ ดำ่นชมุพล 7



23 ตรำด เมอืงตรำด ทำ่กุม่ 8

23 ตรำด เขำสมงิ เทศบำลต ำบล แสนตุง้ 4

23 ตรำด เขำสมงิ แสนตุง้ 10

23 ตรำด บอ่ไร่ หนองบอน 5

23 ตรำด เมอืงตรำด หนองโสน 8

23 ตรำด เมอืงตรำด แหลมกลัด 10

24 ฉะเชงิเทรำ พนมสำรคำม เขำหนิซอ้น 14

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ คลองนครเนื่องเขต 17

24 ฉะเชงิเทรำ ทำ่ตะเกยีบ ทำ่ตะเกยีบ 22

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง ทำ่สะอำ้น 10

24 ฉะเชงิเทรำ แปลงยำว เทศบำลต ำบล ทุง่สะเดำ 5

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ เทศบำลต ำบล เทพรำช 8

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ เทศบำลต ำบล นครเนื่องเขต 4

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง บำงวัว 19

24 ฉะเชงิเทรำ แปลงยำว วังเย็น 11

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ สบิเอ็ดศอก 5

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี กบนิทร์ 12

25 ปรำจนีบรุี ศรมีโหสถ โคกไทย 7

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี ดงพระรำม 12

25 ปรำจนีบรุี  สรำ้ง เทศบำลต ำบล  สรำ้ง 7

25 ปรำจนีบรุี ประจันตคำม เทศบำลต ำบล ประจันตคำม 7

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี เนนิหอม 21

25 ปรำจนีบรุี  สรำ้ง บำงขำม 6

25 ปรำจนีบรุี  สรำ้ง บำงแตน 13

16 ลพบรุี ล ำสนธิ กดุตำเพชร 12

16 ลพบรุี ชยับำดำล เขำแหลม 8

16 ลพบรุี พัฒนำนคิม โคกสลงุ 11

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ โคกสลดุ 7

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี ง ิว้รำย 12

16 ลพบรุี พัฒนำนคิม ชอนนอ้ย 5

16 ลพบรุี หนองมว่ง ชอนสำรเดช 11

16 ลพบรุี  หมี่ เชยีงงำ 10

16 ลพบรุี หนองมว่ง ดงดนิแดง 11

16 ลพบรุี โคกส ำโรง ดงมะรุม 12

16 ลพบรุี พัฒนำนคิม ดลีัง 7

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ ทำ่วุง้ 12

16 ลพบรุี โคกส ำโรง เทศบำลต ำบล โคกส ำโรง 7

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี เทศบำลต ำบล ทำ่ศำลำ 27

16 ลพบรุี  หมี่ บำงพึง่ 9

16 ลพบรุี  หมี่ โพนทอง 7

16 ลพบรุี สระโบสถ์ สระโบสถ์ 12

17 สงิหบ์รุี คำ่ยบำงระจัน คอทรำย 6

17 สงิหบ์รุี ทำ่ชำ้ง วหิำรขำว 5

17 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี อนิทรบ์รุี 16

18 ชยันำท หนองมะโมง กดุจอก 6

18 ชยันำท สรรพยำ ตลกุ 12

18 ชยันำท มโนรมย์ อูต่ะเภำ 5

19 สระบรุี แกง่คอย  ธำตุ 5

19 สระบรุี วหิำรแดง  ล ำ 8

19 สระบรุี หนองแค กุม่หัก 12

19 สระบรุี หนองแค คชสทิธิ์ 20



19 สระบรุี หนองแค โคกแย ้ 16

19 สระบรุี เสำไห ้ งิว้งำม 6

19 สระบรุี แกง่คอย ช ำผักแพว 10

19 สระบรุี ดอนพดุ ดงตะงำว 9

19 สระบรุี แกง่คอย เตำปนู 7

19 สระบรุี เมอืงสระบรุี นำโฉง 3

19 สระบรุี พระพทุธบำท พกุร่ำง 9

19 สระบรุี วังมว่ง วังมว่ง 19

19 สระบรุี เสำไห ้ ศำลำรไีทย 5

19 สระบรุี เสำไห ้ เสำไห ้ 7

19 สระบรุี วังมว่ง แสลงพัน 5

19 สระบรุี พระพทุธบำท หนองแก 12

19 สระบรุี วหิำรแดง หนองหมู 13

19 สระบรุี หนองแค หว้ยขมิน้ 31

19 สระบรุี พระพทุธบำท หว้ยป่ำหวำย 14

20 ชลบรุี พนัสนคิม  ชำ้ง 7

20 ชลบรุี พนัสนคิม โคกเพลำะ 8

20 ชลบรุี พนัสนคิม ทำ่ขำ้ม 7

20 ชลบรุี เกำะจันทร์ ทำ่บญุมี 12

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี เทศบำลต ำบล คลองต ำหรุ 5

20 ชลบรุี พนัสนคิม นำเรกิ 15

20 ชลบรุี บอ่ทอง บอ่กวำงทอง 8

20 ชลบรุี บำงละมงุ บำงละมงุ 5

20 ชลบรุี สตัหบี บำงเสร่ 11

20 ชลบรุี พนัสนคิม หนองขยำด 8

20 ชลบรุี  บงึ หนองซ ้ำซำก 5

20 ชลบรุี  บงึ หนองบอนแดง 6

20 ชลบรุี บำงละมงุ หนองปรอื 14

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี หนองไมแ้ดง 10

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี หนองรี 14

20 ชลบรุี หนองใหญ่ หนองเสอืชำ้ง 5

20 ชลบรุี  บงึ หนองอริุณ 12

20 ชลบรุี พำนทอง หนำ้ประดู่ 5

20 ชลบรุี บำงละมงุ หว้ยใหญ่ 13

21 ระยอง แกลง  นำ 13

21 ระยอง เมอืงระยอง เชงิเนนิ 7

21 ระยอง เมอืงระยอง ตะพง 16

21 ระยอง แกลง ทำงเกวยีน 10

21 ระยอง แกลง ทุง่ควำยกนิ 18

21 ระยอง เขำชะเมำ น ้ำเป็น 7

21 ระยอง  คำ่ย บำงบตุร 12

21 ระยอง เมอืงระยอง เพ 7

21 ระยอง ปลวกแดง ละหำร 4

22 จันทบรุี ขลงุ เกวยีนหัก 10

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ โขมง 6

22 จันทบรุี โป่งน ้ำรอ้น โป่งน ้ำรอ้น 16

22 จันทบรุี เมอืงจันทบรุี พลับพลำ 26

22 จันทบรุี นำยำยอำม สนำมไชย 8

22 จันทบรุี เมอืงจันทบรุี หนองบัว 11

17 สงิหบ์รุี ทำ่ชำ้ง โพประจักษ์ 5

17 สงิหบ์รุี คำ่ยบำงระจัน โพสงัโฆ 17



17 สงิหบ์รุี คำ่ยบำงระจัน หนองกระทุม่ 6

18 ชยันำท สรรคบรุี ดงคอน 16

18 ชยันำท สรรคบรุี ดอนก ำ 8

18 ชยันำท สรรคบรุี เทศบำลต ำบล แพรกศรรีำชำ 5

18 ชยันำท สรรพยำ เทศบำลต ำบล โพธิพ์ทัิกษ์ 4

18 ชยันำท สรรคบรุี เทีย่งแท ้ 10

18 ชยันำท วัดสงิห์ บอ่แร่ 7

18 ชยันำท สรรคบรุี บำงขดุ 12

18 ชยันำท สรรพยำ บำงหลวง 7

18 ชยันำท วัดสงิห์ มะขำมเฒำ่ 11

18 ชยันำท สรรคบรุี หว้ยกรดพัฒนำ 8

18 ชยันำท หันคำ หันคำ 9

19 สระบรุี  หมอ  หมอ 20

19 สระบรุี หนองแค โพนทอง 9

19 สระบรุี เสำไห ้ เมอืงเกำ่ 9

19 สระบรุี เสำไห ้ เรงิรำง 7

19 สระบรุี มวกเหล็ก ล ำพญำกลำง 18

19 สระบรุี หนองแซง หนองควำยโซ 11

19 สระบรุี หนองแค หนองนำก 9

19 สระบรุี หนองแค หนองปลงิ 9

19 สระบรุี เมอืงสระบรุี หนองยำว 10

19 สระบรุี เฉลมิพระเกยีรติ หนำ้พระลำน 26

19 สระบรุี หนองแค หว้ยทรำย 22

20 ชลบรุี เกำะจันทร์ เทศบำลต ำบล เกำะจันทร์ 8

20 ชลบรุี สตัหบี เทศบำลต ำบล เขำชจีรรย์ 9

20 ชลบรุี พำนทอง เทศบำลต ำบล พำนทอง 7

20 ชลบรุี บำงละมงุ เทศบำลต ำบล หว้ยใหญ่ 13

20 ชลบรุี บอ่ทอง ธำตทุอง 11

20 ชลบรุี สตัหบี พลตูำหลวง 8

20 ชลบรุี พำนทอง มำบโป่ง 10

20 ชลบรุี พนัสนคิม สระสีเ่หลีย่ม 11

20 ชลบรุี พำนทอง หนองต ำลงึ 9

21 ระยอง เมอืงระยอง เทศบำลต ำบล  เพ 23

21 ระยอง นคิมพัฒนำ เทศบำลต ำบล มำบขำ่ 6

21 ระยอง  ฉำง พลำ 6

21 ระยอง นคิมพัฒนำ มำบขำ่ 8

21 ระยอง ปลวกแดง มำบยำงพร 7

21 ระยอง เมอืงระยอง ส ำนักทอง 5

21 ระยอง  ฉำง ส ำนักทอ้น 8

21 ระยอง  คำ่ย หนองบัว 11

22 จันทบรุี เขำคชิฌกฏู คลองพลู 10

22 จันทบรุี โป่งน ้ำรอ้น คลองใหญ่ 7

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ ตะกำดเงำ้ 10

22 จันทบรุี โป่งน ้ำรอ้น ทับไทร 15

22 จันทบรุี สอยดำว เทศบำลต ำบล ทรำยขำว 23

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ ร ำพัน 10

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ สพียำ 11

22 จันทบรุี มะขำม อำ่งครีี 8

23 ตรำด เขำสมงิ ทุง่นนทรี 9

23 ตรำด บอ่ไร่ นนทรยี์ 5

23 ตรำด เขำสมงิ ประณีต 10



23 ตรำด เขำสมงิ วังตะเคยีน 7

23 ตรำด เมอืงตรำด หว้ยแรง้ 11

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว เทศบำลต ำบล บำงน ้ำเปรีย้ว 5

24 ฉะเชงิเทรำ สนำมชยัเขต เทศบำลต ำบล สนำมชยัเขต 6

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ บำงกะไห 9

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ บำงขวัญ 14

24 ฉะเชงิเทรำ สนำมชยัเขต ลำดกระทงิ 11

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว สงิโตทอง 8

24 ฉะเชงิเทรำ บำงคลำ้ เสม็ดใต ้ 6

24 ฉะเชงิเทรำ พนมสำรคำม หนองยำว 12

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง หอมศลี 9

24 ฉะเชงิเทรำ บำงคลำ้ หัวไทร 7

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี  นำ 11

25 ปรำจนีบรุี ประจันตคำม เกำะลอย 7

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี ดงขีเ้หล็ก 14

25 ปรำจนีบรุี  สรำ้ง บำงกระเบำ 9

25 ปรำจนีบรุี  สรำ้ง บำงพลวง 11

25 ปรำจนีบรุี นำดี บพุรำหมณ์ 10

16 ลพบรุี โคกส ำโรง วังขอนขวำ้ง 6

16 ลพบรุี  หมี่ หนองกระเบยีน 9

16 ลพบรุี สระโบสถ์ หว้ยใหญ่ 7

16 ลพบรุี ทำ่หลวง หัวล ำ 8

17 สงิหบ์รุี บำงระจัน  จำ่ 8

17 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี ทองเอน 15

17 สงิหบ์รุี คำ่ยบำงระจัน ทำ่ขำ้ม 14

17 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี น ้ำตำล 10

17 สงิหบ์รุี พรหมบรุี พระงำม 6

17 สงิหบ์รุี บำงระจัน สงิห์ 15

18 ชยันำท หันคำ  เชีย่น 12

18 ชยันำท มโนรมย์ คุง้ส ำเภำ 4

18 ชยันำท เมอืงชยันำท ทำ่ชยั 11

18 ชยันำท หันคำ เทศบำลต ำบล หันคำ 9

18 ชยันำท มโนรมย์ เทศบำลต ำบล หำงน ้ำสำคร 11

18 ชยันำท สรรคบรุี โพงำม 13

18 ชยันำท วัดสงิห์ วังหมัน 8

18 ชยันำท วัดสงิห์ หนองนอ้ย 8

18 ชยันำท เมอืงชยันำท หำดทำ่เสำ 8

19 สระบรุี หนองโดน  กลับ 10

19 สระบรุี วหิำรแดง คลองเรอื 11

19 สระบรุี เมอืงสระบรุี ตลิง่ชนั 8

19 สระบรุี แกง่คอย ทับกวำง 32

19 สระบรุี แกง่คอย ทำ่คลอ้ 11

19 สระบรุี เสำไห ้ ทำ่ชำ้ง 8

19 สระบรุี พระพทุธบำท ธำรเกษม 11

19 สระบรุี เมอืงสระบรุี ปำกขำ้วสำร 4

19 สระบรุี ดอนพดุ ไผห่ลิว่ 7

19 สระบรุี พระพทุธบำท พคุ ำจำน 11

19 สระบรุี เฉลมิพระเกยีรติ พแุค 11

19 สระบรุี มวกเหล็ก ล ำสมพงุ 10

19 สระบรุี หนองโดน หนองโดน 14

20 ชลบรุี บอ่ทอง เกษตรสวุรรณ 7



20 ชลบรุี พำนทอง โคกขีห้นอน 5

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี ดอนหัวฬอ่ 8

20 ชลบรุี บำงละมงุ ตะเคยีนเตีย้ 5

20 ชลบรุี บอ่ทอง เทศบำลต ำบล บอ่ทอง 10

20 ชลบรุี ศรรีำชำ เทศบำลต ำบล บำงพระ 10

20 ชลบรุี  บงึ เทศบำลต ำบล หัวกญุแจ 6

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี นำป่ำ 12

20 ชลบรุี พนัสนคิม นำวังหนิ 11

20 ชลบรุี พนัสนคิม ไร่หลักทอง 11

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี เสม็ด 8

20 ชลบรุี สตัหบี แสมสำร 4

20 ชลบรุี พำนทอง หนองกะขะ 5

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี หนองขำ้งคอก 7

20 ชลบรุี พนัสนคิม หนองปรอื 10

20 ชลบรุี บำงละมงุ หนองปลำไหล 9

20 ชลบรุี พำนทอง หนองหงษ์ 6

20 ชลบรุี พนัสนคิม หนำ้พระธำตุ 11

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี หว้ยกะปิ 7

21 ระยอง เมอืงระยอง  แลง 7

21 ระยอง วังจันทร์ ชมุแสง 8

21 ระยอง  คำ่ย เทศบำลต ำบล  คำ่ย 4

21 ระยอง นคิมพัฒนำ นคิมพัฒนำ 7

21 ระยอง แกลง เนนิฆอ้ 9

21 ระยอง ปลวกแดง แมน่ ้ำคู ้ 7

21 ระยอง แกลง หว้ยยำง 9

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ เขำบำยศรี 12

22 จันทบรุี เขำคชิฌกฏู จันทเขลม 8

22 จันทบรุี เขำคชิฌกฏู ชำกไทย 8

22 จันทบรุี ขลงุ ตกพรม 11

22 จันทบรุี มะขำม ทำ่หลวง 8

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ เทศบำลต ำบล เนนิสงู 5

22 จันทบรุี ขลงุ บอ่เวฬุ 7

22 จันทบรุี มะขำม ปัถวี 12

22 จันทบรุี เมอืงจันทบรุี แสลง 10

23 ตรำด เกำะกดู เกำะหมำก 2

23 ตรำด เมอืงตรำด ทำ่พรกิ 6

23 ตรำด บอ่ไร่ เทศบำลต ำบล บอ่พลอย 12

24 ฉะเชงิเทรำ คลองเขือ่น กอ้นแกว้ 6

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ เกำะไร่ 5

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ คลองประเวศ 3

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ คลองเปรง 12

18 ชยันำท มโนรมย์ ศลิำดำน 6

18 ชยันำท สรรพยำ สรรพยำ 6

18 ชยันำท หันคำ หนองแซง 20

18 ชยันำท สรรพยำ หำดอำษำ 9

19 สระบรุี เฉลมิพระเกยีรติ  แกง้ 8

19 สระบรุี วหิำรแดง เจรญิธรรม 10

19 สระบรุี แกง่คอย ชะอม 11

19 สระบรุี มวกเหล็ก มวกเหล็ก 17

19 สระบรุี เสำไห ้ มว่งงำม 8

19 สระบรุี  หมอ สร่ำงโศก 9



19 สระบรุี แกง่คอย สองคอน 11

19 สระบรุี หนองแค หนองแขม 8

19 สระบรุี หนองแค หนองจรเข ้ 8

19 สระบรุี หนองแค หนองจกิ 13

19 สระบรุี  หมอ หนองบัว 7

19 สระบรุี หนองแค หนองโรง 10

19 สระบรุี เฉลมิพระเกยีรติ หว้ยบง 10

19 สระบรุี แกง่คอย หว้ยแหง้ 12

19 สระบรุี แกง่คอย หนิซอ้น 9

20 ชลบรุี พนัสนคิม  เซดิ                      8

20 ชลบรุี  บงึ  บงึ 5

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี  สวน 10

20 ชลบรุี พนัสนคิม กฎุโงง้ 6

20 ชลบรุี พำนทอง เทศบำลต ำบล หนองต ำลงึ 14

20 ชลบรุี ศรรีำชำ บอ่วนิ 8

20 ชลบรุี สตัหบี สตัหบี 9

20 ชลบรุี ศรรีำชำ สรุศักดิ์ 10

20 ชลบรุี ศรรีำชำ หนองขำม 11

20 ชลบรุี พนัสนคิม หมอนนำง 12

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี เหมอืง 5

21 ระยอง แกลง กระแสบน 14

21 ระยอง วังจันทร์ เทศบำลต ำบล ชมุแสง 5

21 ระยอง เมอืงระยอง น ้ำคอก 4

21 ระยอง นคิมพัฒนำ พนำนคิม 8

21 ระยอง แกลง สองสลงึ 8

21 ระยอง เขำชะเมำ หว้ยทับมอญ 8

22 จันทบรุี แหลมสงิห์ เกำะเปรดิ 7

22 จันทบรุี เมอืงจันทบรุี คมบำง 10

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ คลองขดุ 10

22 จันทบรุี เมอืงจันทบรุี จันทนมิติ 9

22 จันทบรุี นำยำยอำม ชำ้งขำ้ม 13

22 จันทบรุี สอยดำว ทุง่ขนำน 16

22 จันทบรุี ขลงุ บอ่ 10

22 จันทบรุี แหลมสงิห์ บำงกะไชย 9

22 จันทบรุี ขลงุ มำบไพ 6

22 จันทบรุี นำยำยอำม วังใหม่ 10

22 จันทบรุี แหลมสงิห์ หนองชิม่ 10

23 ตรำด เขำสมงิ เขำสมงิ 9

23 ตรำด คลองใหญ่ คลองใหญ่ 9

23 ตรำด คลองใหญ่ เทศบำลต ำบล คลองใหญ่ 11

23 ตรำด บอ่ไร่ บอ่พลอย 10

23 ตรำด เมอืงตรำด วังกระแจะ 12

23 ตรำด เมอืงตรำด หนองคันทรง 5

23 ตรำด เมอืงตรำด หนองเสม็ด 7

23 ตรำด เมอืงตรำด อำ่วใหญ่ 6

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ  ใหม่ 5

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง เขำดนิ 7

24 ฉะเชงิเทรำ รำชสำสน์ ดงนอ้ย 16

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว ดอนฉมิพลี 19

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ ทำ่ไข่ 17

24 ฉะเชงิเทรำ พนมสำรคำม ทำ่ถำ่น 7



24 ฉะเชงิเทรำ สนำมชยัเขต ทุง่พระยำ 19

24 ฉะเชงิเทรำ คลองเขือ่น บำงโรง 7

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง สองคลอง 10

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ แสนภดูำษ 3

24 ฉะเชงิเทรำ พนมสำรคำม หนองแหน 15

25 ปรำจนีบรุี ศรมีหำโพธิ เทศบำลต ำบล กรอกสมบรูณ์ 8

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี บำงบรบิรูณ์ 6

25 ปรำจนีบรุี ประจันตคำม ประจันตคำม 11

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี วังทำ่ชำ้ง 23

25 ปรำจนีบรุี ศรมีหำโพธิ หัวหวำ้ 17

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก ดอนยอ 7

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก ทำ่ชำ้ง 12

17 สงิหบ์รุี พรหมบรุี โรงชำ้ง 6

17 สงิหบ์รุี อนิทรบ์รุี หว้ยชนั 10

18 ชยันำท มโนรมย์ ทำ่ฉนวน 10

18 ชยันำท เนนิขำม เนนิขำม 19

18 ชยันำท สรรคบรุี แพรกศรรีำชำ 16

18 ชยันำท มโนรมย์ ไร่พัฒนำ 5

18 ชยันำท หนองมะโมง วังตะเคยีน 13

18 ชยันำท มโนรมย์ วัดโคก 5

18 ชยันำท หนองมะโมง สะพำนหนิ 10

18 ชยันำท วัดสงิห์ หนองขุน่ 8

18 ชยันำท หันคำ หว้ยงู 11

19 สระบรุี แกง่คอย  ป่ำ 11

19 สระบรุี ดอนพดุ  หลวง 7

19 สระบรุี หนองแซง ไกเ่สำ่ 11

19 สระบรุี วังมว่ง ค ำพรำน 16

19 สระบรุี เมอืงสระบรุี โคกสวำ่ง 11

19 สระบรุี มวกเหล็ก ซับสนุ่น 15

19 สระบรุี มวกเหล็ก มติรภำพ 13

19 สระบรุี วหิำรแดง วหิำรแดง 15

19 สระบรุี หนองแค หนองปลำหมอ 9

19 สระบรุี มวกเหล็ก หนองยำ่งเสอื 14

19 สระบรุี หนองแซง หนองหัวโพ 7

19 สระบรุี เสำไห ้ หัวปลวก 12

20 ชลบรุี เกำะจันทร์ เกำะจันทร์ 15

20 ชลบรุี พำนทอง เกำะลอย 6

20 ชลบรุี  บงึ คลองกิว่ 9

20 ชลบรุี เกำะสชีงั ทำ่เทววงษ์ 7

20 ชลบรุี เกำะจันทร์ เทศบำลต ำบล ทำ่บญุมี 8

20 ชลบรุี สตัหบี เทศบำลต ำบล นำจอมเทยีน 9

20 ชลบรุี สตัหบี เทศบำลต ำบล บำงเสร่ 8

20 ชลบรุี บอ่ทอง บอ่ทอง 9

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี บำงทรำย 22

20 ชลบรุี ศรรีำชำ บำงพระ 12

20 ชลบรุี บำงละมงุ เมอืงพัทยำ 42

20 ชลบรุี เมอืงชลบรุี อำ่งศลิำ 5

21 ระยอง แกลง กร ่ำ 6

21 ระยอง แกลง กองดนิ 17

21 ระยอง เมอืงระยอง กะเฉด 10

21 ระยอง เมอืงระยอง แกลง 7



21 ระยอง แกลง คลองปนู 12

21 ระยอง แกลง ชำกโดน 8

21 ระยอง  คำ่ย ชำกบก 10

21 ระยอง เมอืงระยอง ทับมำ 8

21 ระยอง ปลวกแดง เทศบำลต ำบล จอมพลเจำ้พระยำ 2

21 ระยอง ปลวกแดง เทศบำลต ำบล ปลวกแดง 2

21 ระยอง  ฉำง เทศบำลต ำบล ส ำนักทอ้น 10

21 ระยอง เมอืงระยอง นำตำขวัญ 6

21 ระยอง เมอืงระยอง เนนิพระ 7

21 ระยอง วังจันทร์ ป่ำยบุใน 8

21 ระยอง นคิมพัฒนำ มะขำมคู่ 7

21 ระยอง วังจันทร์ วังจันทร์ 6

22 จันทบรุี ขลงุ ตรอกนอง 6

22 จันทบรุี ขลงุ ตะปอน 6

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ ทุง่เบญจำ 14

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ บอ่พุ 8

22 จันทบรุี แกง่หำงแมว พวำ 12

22 จันทบรุี ขลงุ วังสรรพรส 9

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ สองพีน่อ้ง 17

22 จันทบรุี สอยดำว สะตอน 12

22 จันทบรุี โป่งน ้ำรอ้น หนองตำคง 10

23 ตรำด เกำะชำ้ง เกำะชำ้ง 4

23 ตรำด เมอืงตรำด เนนิทรำย 9

23 ตรำด เมอืงตรำด หว้งน ้ำขำว 5

23 ตรำด แหลมงอบ แหลมงอบ 7

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์  โพธิ์ 4

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ คลองขดุ 4

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ คลองนำ 5

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ ทำ่พลับ 4

24 ฉะเชงิเทรำ พนมสำรคำม เทศบำลต ำบล เขำหนิซอ้น 4

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง บำงเกลอื 7

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ บำงแกว้ 12

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ บำงซอ่น 3

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ บำงตนีเป็ด 13

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ บำงไผ่ 10

16 ลพบรุี ทำ่หลวง แกง่ผักกดู 8

16 ลพบรุี  หมี่ ชอนมว่ง 6

16 ลพบรุี ชยับำดำล ชยันำรำยณ์ 6

16 ลพบรุี ทำ่หลวง ทะเลวังวัด 5

16 ลพบรุี เมอืงลพบรุี ทำ่ศำลำ 8

16 ลพบรุี ทำ่หลวง เทศบำลต ำบล  ทำ่หลวง 4

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ เทศบำลต ำบล ทำ่โขลง 5

16 ลพบรุี ทำ่วุง้ โพตลำดแกว้ 10

16 ลพบรุี  หมี่ มหำสอน 8

16 ลพบรุี ล ำสนธิ ล ำสนธิ 6

16 ลพบรุี โคกเจรญิ หนองมะคำ่ 12

16 ลพบรุี พัฒนำนคิม หว้ยขนุรำม 11

17 สงิหบ์รุี พรหมบรุี  แป้ง 6

17 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี ตน้โพธิ์ 11

17 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี บำงกระบอื 8

17 สงิหบ์รุี บำงระจัน พักทัน 10



17 สงิหบ์รุี บำงระจัน สระแจง 6

17 สงิหบ์รุี เมอืงสงิหบ์รุี หัวไผ่ 13

18 ชยันำท เมอืงชยันำท  กลว้ย 7

18 ชยันำท เนนิขำม กะบกเตีย้ 15

18 ชยันำท หันคำ เดน่ใหญ่ 12

18 ชยันำท หันคำ ไพรนกยงู 13

18 ชยันำท หันคำ สำมงำ่มทำ่โบสถ์ 8

18 ชยันำท เนนิขำม สขุเดอืนหำ้ 14

19 สระบรุี  หมอ  ครัว 18

19 สระบรุี เมอืงสระบรุี กดุนกเปลำ้ 8

19 สระบรุี หนองแค โคกตมู 9

19 สระบรุี ดอนพดุ ดอนพดุ 5

19 สระบรุี เมอืงสระบรุี ดำวเรอืง 7

19 สระบรุี แกง่คอย ทำ่มะปรำง 5

19 สระบรุี พระพทุธบำท นำยำว 7

19 สระบรุี  หมอ บำงโขมด 11

19 สระบรุี  หมอ ไผข่วำง 7

19 สระบรุี หนองแค หนองไขน่ ้ำ 13

19 สระบรุี หนองแซง หนองแซง 9

19 สระบรุี วหิำรแดง หนองสรวง 20

20 ชลบรุี บำงละมงุ เทศบำลต ำบล บำงละมงุ 7

20 ชลบรุี พนัสนคิม นำมะตมู 7

20 ชลบรุี พำนทอง บำงนำง 9

20 ชลบรุี ศรรีำชำ บงึ 9

20 ชลบรุี พำนทอง พำนทอง 10

20 ชลบรุี  บงึ มำบไผ่ 6

20 ชลบรุี บอ่ทอง วัดสวุรรณ 7

20 ชลบรุี หนองใหญ่ หำ้งสงู 5

21 ระยอง  คำ่ย  คำ่ย 7

21 ระยอง เขำชะเมำ เขำนอ้ย 5

21 ระยอง แกลง ชำกพง 7

21 ระยอง เขำชะเมำ ช ำฆอ้ 9

21 ระยอง ปลวกแดง ตำสทิธิ์ 4

21 ระยอง ปลวกแดง ปลวกแดง 6

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ เขำแกว้ 10

22 จันทบรุี ทำ่ใหม่ เขำวัว 9

22 จันทบรุี มะขำม ฉมัน 9

22 จันทบรุี สอยดำว ทรำยขำว 13

22 จันทบรุี เมอืงจันทบรุี ทำ่ชำ้ง 12

22 จันทบรุี เมอืงจันทบรุี บำงกะจะ 12

22 จันทบรุี ขลงุ บำงชนั 6

22 จันทบรุี แหลมสงิห์ พลิว้ 12

22 จันทบรุี มะขำม มะขำม 14

22 จันทบรุี มะขำม วังแซม้ 12

22 จันทบรุี แกง่หำงแมว สำมพีน่อ้ง 10

23 ตรำด เกำะชำ้ง เกำะชำ้งใต ้ 5

23 ตรำด เมอืงตรำด ตะกำง 6

23 ตรำด คลองใหญ่ ไมรู้ด 6

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ คลองจกุกระเฌอ 8

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ คลองหลวงแพง่ 14

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ คลองอดุมชลจร 9



24 ฉะเชงิเทรำ สนำมชยัเขต ทำ่กระดำน 23

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง ทำ่ขำ้ม 8

24 ฉะเชงิเทรำ บำงคลำ้ ทำ่ทองหลำง 6

24 ฉะเชงิเทรำ พนมสำรคำม เทศบำลต ำบล พนมสำรคำม 10

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว เทศบำลต ำบล ศำลำแดง 5

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว บำงขนำก 12

23 ตรำด เมอืงตรำด เทศบำลต ำบล ทำ่พรกิเนนิทรำย 9

23 ตรำด แหลมงอบ บำงปิด 8

23 ตรำด เขำสมงิ สะตอ 9

23 ตรำด คลองใหญ่ หำดเล็ก 5

24 ฉะเชงิเทรำ พนมสำรคำม เกำะขนุน 14

24 ฉะเชงิเทรำ คลองเขือ่น คลองเขือ่น 6

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว เทศบำลต ำบล บำงขนำก 5

24 ฉะเชงิเทรำ บำงคลำ้ เทศบำลต ำบล บำงคลำ้ 10

24 ฉะเชงิเทรำ แปลงยำว เทศบำลต ำบล แปลงยำว 7

24 ฉะเชงิเทรำ บำงคลำ้ บำงกระเจ็ด 9

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว บำงน ้ำเปรีย้ว 16

24 ฉะเชงิเทรำ คลองเขือ่น บำงเลำ่ 6

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง พมิพำ 4

24 ฉะเชงิเทรำ พนมสำรคำม เมอืงเกำ่ 7

24 ฉะเชงิเทรำ รำชสำสน์ เมอืงใหม่ 9

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว โยธะกำ 13

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ วังตะเคยีน 10

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ หนองตนีนก 5

25 ปรำจนีบรุี ศรมีหำโพธิ กรอกสมบรูณ์ 7

25 ปรำจนีบรุี นำดี แกง่ดนิสอ 12

25 ปรำจนีบรุี ศรมีหำโพธิ ทำ่ตมู 10

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี เทศบำลต ำบล กบนิทร์ 7

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี โนนหอ้ม 12

25 ปรำจนีบรุี นำดี ส ำพันตำ 9

25 ปรำจนีบรุี ประจันตคำม หนองแกว้ 12

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี หำดนำงแกว้ 7

26 นครนำยก องครักษ์ บำงสมบรูณ์ 13

26 นครนำยก  นำ ป่ำขะ 13

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก ศรจีฬุำ 12

27 สระแกว้ เขำฉกรรจ์ เขำฉกรรจ์ 11

27 สระแกว้ คลองหำด ซับมะกรูด 11

27 สระแกว้ อรัญประเทศ ทับพรกิ 7

27 สระแกว้ ตำพระยำ เทศบำลต ำบล ตำพระยำ 4

27 สระแกว้ คลองหำด ไทรทอง 8

27 สระแกว้ คลองหำด เบญจขร 10

27 สระแกว้ วังสมบรูณ์ วังสมบรูณ์ 17

27 สระแกว้ วัฒนำนคร หนองหมำกฝ้ำย 8

27 สระแกว้ วัฒนำนคร หว้ยโจด 7

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด  แปรง 12

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง กงรถ 9

30 นครรำชสมีำ คง ขำมสมบรูณ์ 13

30 นครรำชสมีำ บัวใหญ่ ขนุทอง 12

30 นครรำชสมีำ  เหลือ่ม โคกกระเบือ้ง 16

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั โคกไทย 11

30 นครรำชสมีำ ล ำทะเมนชยั ชอ่งแมว 22



30 นครรำชสมีำ  เหลือ่ม ชอ่ระกำ 9

30 นครรำชสมีำ โชคชยั โชคชยั 15

30 นครรำชสมีำ บัวใหญ่ ดอนตะหนนิ 13

30 นครรำชสมีำ โนนสงู ดอนหวำย 7

30 นครรำชสมีำ คง ดอนใหญ่ 7

30 นครรำชสมีำ โชคชยั ดำ่นเกวยีน 10

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด ดำ่นใน 8

30 นครรำชสมีำ ครบรุี ตะแบกบำน 9

30 นครรำชสมีำ พมิำย ทำ่หลวง 12

30 นครรำชสมีำ โชคชยั เทศบำลต ำบล ดำ่นเกวยีน 16

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ เทศบำลต ำบล ลำดบัวขำว 11

30 นครรำชสมีำ วังน ้ำเขยีว เทศบำลต ำบล ศำลเจำ้พอ่ 6

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด เทศบำลต ำบล หนองกรำด 8

30 นครรำชสมีำ ชมุพวง โนนรัง 21

30 นครรำชสมีำ โนนไทย บัลลังก์ 19

30 นครรำชสมีำ แกง้สนำมนำง บงึส ำโรง 9

30 นครรำชสมีำ เฉลมิพระเกยีรติ พระพทุธ 12

30 นครรำชสมีำ พระทองค ำ มำบกรำด 8

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง เมอืงพลับพลำ 13

30 นครรำชสมีำ วังน ้ำเขยีว ระเรงิ 14

30 นครรำชสมีำ พมิำย รังกำใหญ่ 20

30 นครรำชสมีำ จักรำช ศรลีะกอ 17

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด สระจรเข ้ 13

23 ตรำด แหลมงอบ คลองใหญ่ 8

23 ตรำด เขำสมงิ เทพนมิติ 7

23 ตรำด แหลมงอบ เทศบำลต ำบล แหลมงอบ 5

23 ตรำด แหลมงอบ น ้ำเชีย่ว 4

24 ฉะเชงิเทรำ พนมสำรคำม  ซอ่ง 14

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ คลอง โพธิ์ 4

24 ฉะเชงิเทรำ ทำ่ตะเกยีบ คลองตะเกรำ 25

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ บำงกรูด 3

24 ฉะเชงิเทรำ รำชสำสน์ บำงคำ 6

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว บงึน ้ำรักษ์ 15

24 ฉะเชงิเทรำ แปลงยำว แปลงยำว 13

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว ศำลำแดง 22

24 ฉะเชงิเทรำ แปลงยำว หนองไมแ้กน่ 12

25 ปรำจนีบรุี ประจันตคำม  หอย 10

25 ปรำจนีบรุี  สรำ้ง กระทุม่แพว้ 7

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี ทำ่งำม 12

25 ปรำจนีบรุี นำดี ทุง่โพธิ์ 7

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี เทศบำลต ำบล เมอืงเกำ่ 12

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี เทศบำลต ำบล สระบัว 4

25 ปรำจนีบรุี ศรมีหำโพธิ บำงกุง้ 5

25 ปรำจนีบรุี  สรำ้ง บำงเตย 10

25 ปรำจนีบรุี  สรำ้ง บำงปลำรำ้ 8

25 ปรำจนีบรุี ศรมีโหสถ ไผช่ะเลอืด 4

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี ลำดตะเคยีน 13

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี วังดำล 16

25 ปรำจนีบรุี ศรมีหำโพธิ สมัพันธ์ 7

25 ปรำจนีบรุี ศรมีหำโพธิ หำดยำง 4

26 นครนำยก  นำ  พรำ้ว 12



26 นครนำยก ปำกพลี เกำะหวำย 6

26 นครนำยก องครักษ์ ทรำยมลู 11

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก เทศบำลต ำบล ทำ่ชำ้ง 2

26 นครนำยก องครักษ์ เทศบำลต ำบล องครักษ์ 6

27 สระแกว้ อรัญประเทศ คลองน ้ำใส 12

27 สระแกว้ เมอืงสระแกว้ เทศบำลต ำบล ศำลำล ำดวน 6

27 สระแกว้ คลองหำด ไทรเดีย่ว 9

27 สระแกว้ วัฒนำนคร โนนหมำกเค็ง 9

27 สระแกว้ อรัญประเทศ ฟำกหว้ย 11

27 สระแกว้ วัฒนำนคร หนองตะเคยีนบอน 10

27 สระแกว้ เมอืงสระแกว้ หนองบอน 12

27 สระแกว้ โคกสงู หนองมว่ง 14

30 นครรำชสมีำ บัวใหญ่ กดุจอก 14

30 นครรำชสมีำ ขำมทะเลสอ ขำมทะเลสอ 17

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ โครำช 8

30 นครรำชสมีำ ครบรุี จระเขห้นิ 13

30 นครรำชสมีำ ครบรุี เฉลยีง 12

30 นครรำชสมีำ ครบรุี แชะ 11

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ ดอนเมอืง 16

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด ดำ่นนอก 7

30 นครรำชสมีำ ประทำย ตลำดไทร 13

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง ทับสวำย 8

30 นครรำชสมีำ พระทองค ำ ทัพรัง้ 21

30 นครรำชสมีำ เฉลมิพระเกยีรติ ทำ่ชำ้ง 17

30 นครรำชสมีำ ชมุพวง ทำ่ลำด 19

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ เทศบำลต ำบล กดุจกิ 4

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ เทศบำลต ำบล คลองไผ่ 10

30 นครรำชสมีำ ครบรุี เทศบำลต ำบล จระเขห้นิ 6

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ เทศบำลต ำบล หนองไผล่อ้ม 29

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง เทศบำลต ำบล หนิดำด 9

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ นำกลำง 9

30 นครรำชสมีำ ชมุพวง โนนตมู 13

30 นครรำชสมีำ คง โนนเต็ง 12

30 นครรำชสมีำ สดีำ โนนประดู่ 10

30 นครรำชสมีำ ขำมสะแกแสง โนนเมอืง 9

30 นครรำชสมีำ แกง้สนำมนำง โนนส ำรำญ 11

30 นครรำชสมีำ พมิำย ในเมอืง 21

30 นครรำชสมีำ โชคชยั พลับพลำ 18

30 นครรำชสมีำ คง เมอืงคง 18

30 นครรำชสมีำ โนนสงู เมอืงปรำสำท 13

26 นครนำยก ปำกพลี นำหนิลำด 7

26 นครนำยก  นำ บำงออ้ 14

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก พรหมณี 17

26 นครนำยก  นำ พกิลุออก 12

26 นครนำยก องครักษ์ โพธิแ์ทน 9

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก ศรนีำวำ 8

26 นครนำยก องครักษ์ องครักษ์ 6

27 สระแกว้ เขำฉกรรจ์ เขำสำมสบิ 13

27 สระแกว้ คลองหำด คลองไกเ่ถือ่น 11

27 สระแกว้ โคกสงู โคกสงู 11

27 สระแกว้ ตำพระยำ ทัพไทย 12



27 สระแกว้ คลองหำด ไทยอดุม 9

27 สระแกว้ อรัญประเทศ ป่ำไร่ 9

27 สระแกว้ วังสมบรูณ์ วังทอง 17

27 สระแกว้ วัฒนำนคร หนองน ้ำใส 10

27 สระแกว้ วัฒนำนคร หนองแวง 7

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ  เกำะ 6

30 นครรำชสมีำ เสงิสำง  รำษฎร์ 10

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ  ใหม่ 12

30 นครรำชสมีำ โนนสงู ขำมเฒำ่ 15

30 นครรำชสมีำ ชมุพวง ชมุพวง 17

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ ตลำด (ในเขตเทศบำล) 8

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง ตะโก 10

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั ตะคุ 21

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด ตะเคยีน 17

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ ต ำบล โพธิก์ลำง 11

30 นครรำชสมีำ โชคชยั ทำ่ลำดขำว 11

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ เทศบำลต ำบล โคกกรวด 18

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด เทศบำลต ำบล ดำ่นขนุทด 12

30 นครรำชสมีำ โนนสงู เทศบำลต ำบล ตลำดแค 10

30 นครรำชสมีำ ครบรุี เทศบำลต ำบล ไทรโยง-ไชยวำล 8

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ เทศบำลต ำบล สงูเนนิ 14

30 นครรำชสมีำ หนองบญุมำก ไทยเจรญิ 8

30 นครรำชสมีำ วังน ้ำเขยีว ไทยสำมัคคี 11

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั นกออก 10

30 นครรำชสมีำ โนนแดง โนนตำเถร 12

30 นครรำชสมีำ บัวใหญ่ โนนทองหลำง 15

30 นครรำชสมีำ ประทำย โนนเพ็ด 11

30 นครรำชสมีำ โนนสงู บงิ 12

30 นครรำชสมีำ ประทำย ประทำย 27

30 นครรำชสมีำ ขำมสะแกแสง พะงำด 10

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ พะเนำ 9

30 นครรำชสมีำ พระทองค ำ พังเทยีม 20

30 นครรำชสมีำ ขำมทะเลสอ พันดงุ 11

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั ภหูลวง 10

30 นครรำชสมีำ โนนสงู มะคำ่ 15

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ มะเรงิ 9

30 นครรำชสมีำ ขำมสะแกแสง เมอืงเกษตร 7

30 นครรำชสมีำ เมอืงยำง เมอืงยำง 12

30 นครรำชสมีำ วังน ้ำเขยีว วังน ้ำเขยีว 19

30 นครรำชสมีำ โนนไทย สำยออ 11

30 นครรำชสมีำ จักรำช สสีกุ 15

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ สงูเนนิ 15

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ หนองกระทุม่ 9

30 นครรำชสมีำ คง หนองบัว 16

30 นครรำชสมีำ หนองบญุมำก หนองบนุนำก 17

30 นครรำชสมีำ ประทำย หนองพลวง 12

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด หนิดำด 24

31 บรุรัีมย์ นำโพธิ์  คู 15

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์  ยำง 19

31 บรุรัีมย์ กระสงั กันทรำรมย์ 12

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั โคกตมู 10



31 บรุรัีมย์ ช ำนิ ช ำนิ 8

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั ตะโกตำพิ 11

31 บรุรัีมย์ หว้ยรำช ตำเสำ 10

31 บรุรัีมย์ นำงรอง ถนนหัก 13

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั เทศบำลต ำบล ประโคนชยั 16

31 บรุรัีมย์ หนองหงส์ ไทยสำมัคคี 15

31 บรุรัีมย์ สตกึ นคิม 24

24 ฉะเชงิเทรำ สนำมชยัเขต คูย้ำยหมี 17

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว ดอนเกำะกำ 14

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ ดอนทรำย 4

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ เทพรำช 6

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ เทศบำลต ำบล  โพธิ์ 6

24 ฉะเชงิเทรำ พนมสำรคำม เทศบำลต ำบล เกำะขนุน 5

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว เทศบำลต ำบล ดอนฉมิพลี 4

24 ฉะเชงิเทรำ แปลงยำว เทศบำลต ำบล หัวส ำโรง 9

24 ฉะเชงิเทรำ คลองเขือ่น บำงตลำด 7

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ บำงเตย 13

24 ฉะเชงิเทรำ บำงคลำ้ บำงสวน 4

24 ฉะเชงิเทรำ บำงคลำ้ ปำกน ้ำ 12

24 ฉะเชงิเทรำ พนมสำรคำม พนมสำรคำม 3

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ สนำมจันทร์ 6

24 ฉะเชงิเทรำ บำงคลำ้ สำวชะโงก 6

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง หนองจอก 9

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว หมอนทอง 11

25 ปรำจนีบรุี ศรมีโหสถ โคกปีบ 9

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี โคกไมล้ำย 7

25 ปรำจนีบรุี นำดี นำดี 15

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี ไมเ้ค็ด 12

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก เขำพระ 13

26 นครนำยก องครักษ์ คลองใหญ่ 10

26 นครนำยก ปำกพลี โคกกรวด 7

26 นครนำยก องครักษ์ ชมุพล 8

26 นครนำยก ปำกพลี ทำ่เรอื 8

26 นครนำยก องครักษ์ บำงปลำกด 11

26 นครนำยก ปำกพลี หนองแสง 9

27 สระแกว้ อรัญประเทศ  ดำ่น 7

27 สระแกว้ อรัญประเทศ คลองทับจันทร์ 10

27 สระแกว้ เมอืงสระแกว้ โคกป่ีฆอ้ง 19

27 สระแกว้ ตำพระยำ ตำพระยำ 17

27 สระแกว้ อรัญประเทศ ทำ่ขำ้ม 11

27 สระแกว้ โคกสงู โนนหมำกมุน่ 6

27 สระแกว้ วัฒนำนคร วัฒนำนคร 21

27 สระแกว้ เมอืงสระแกว้ สระแกว้ 18

27 สระแกว้ เขำฉกรรจ์ หนองหวำ้ 28

27 สระแกว้ อรัญประเทศ หันทรำย 10

30 นครรำชสมีำ ล ำทะเมนชยั  ยำง 17

30 นครรำชสมีำ โนนไทย  วัง 11

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ กฤษณำ 12

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั เกษมทรัพย์ 9

30 นครรำชสมีำ แกง้สนำมนำง แกง้สนำมนำง 12

30 นครรำชสมีำ ขำมสะแกแสง ขำมสะแกแสง 15



30 นครรำชสมีำ ล ำทะเมนชยั ขยุ 12

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ โคกสงู 11

30 นครรำชสมีำ ขำมสะแกแสง ชวีกึ 12

30 นครรำชสมีำ โนนสงู ดำ่นคลำ้ 14

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั ตะขบ 30

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ ต ำบล หนองไผล่อ้ม 4

30 นครรำชสมีำ จักรำช ทองหลำง 10

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง เทศบำลต ำบล กลำงดง 10

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ เทศบำลต ำบล จอหอ 26

30 นครรำชสมีำ โชคชยั เทศบำลต ำบล โชคชยั 19

30 นครรำชสมีำ โนนสงู เทศบำลต ำบล โนนสงู 13

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั ธงชยัเหนือ 18

30 นครรำชสมีำ พมิำย นคิมสรำ้งตนเอง 22

30 นครรำชสมีำ โนนไทย โนนไทย 17

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ บุง่ขีเ้หล็ก 13

30 นครรำชสมีำ ล ำทะเมนชยั ไพล 11

30 นครรำชสมีำ โนนไทย มะคำ่ 10

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ มติรภำพ 13

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั เมอืงปัก 21

30 นครรำชสมีำ เมอืงยำง ละหำนปลำคำ้ว 12

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ ลำดบัวขำว 17

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั ล ำนำงแกว้ 11

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง วังไทร 18

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ วังโรงใหญ่ 14

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง บำงสมัคร 9

24 ฉะเชงิเทรำ บำงน ้ำเปรีย้ว โพรงอำกำศ 18

24 ฉะเชงิเทรำ บำงคลำ้ เสม็ดเหนือ 6

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ โสธร 7

24 ฉะเชงิเทรำ แปลงยำว หัวส ำโรง 12

25 ปรำจนีบรุี ศรมีหำโพธิ  ทำม 8

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี  พระ 19

25 ปรำจนีบรุี ประจันตคำม ค ำโตนด 18

25 ปรำจนีบรุี ศรมีโหสถ คูล้ ำพัน 4

25 ปรำจนีบรุี ศรมีหำโพธิ ดงกระทงยำม 7

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี นนทรี 16

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี นำแขม 11

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี บำงเดชะ 9

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี วังตะเคยีน 17

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี วัดโบสถ์ 11

26 นครนำยก ปำกพลี เกำะโพธิ์ 7

26 นครนำยก องครักษ์ บำงลกูเสอื 12

26 นครนำยก ปำกพลี ปำกพลี 7

26 นครนำยก องครักษ์ พระอำจำรย์ 13

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก วังกระโจม 7

26 นครนำยก องครักษ์ ศรีษะกระบอื 13

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก หนิตัง้ 9

27 สระแกว้ วัฒนำนคร ชอ่งกุม่ 9

27 สระแกว้ วัฒนำนคร แซรอ์อ 14

27 สระแกว้ เมอืงสระแกว้ ทำ่แยก 15

27 สระแกว้ วังน ้ำเย็น ทุง่มหำเจรญิ 28

27 สระแกว้ เขำฉกรรจ์ พระเพลงิ 19



27 สระแกว้ วังน ้ำเย็น วังน ้ำเย็น 19

27 สระแกว้ วังสมบรูณ์ วังใหม่ 14

27 สระแกว้ เมอืงสระแกว้ ศำลำล ำดวน 15

27 สระแกว้ โคกสงู หนองแวง 10

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้  หัน 11

30 นครรำชสมีำ พมิำย กระชอน 20

30 นครรำชสมีำ เสงิสำง กดุโบสถ์ 18

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง ขนงพระ 15

30 นครรำชสมีำ ครบรุี ครบรุี 14

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ คลองไผ่ 10

30 นครรำชสมีำ โนนไทย คำ้งพลู 10

30 นครรำชสมีำ คง คขูำด 21

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ โคง้ยำง 8

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั งิว้ 15

30 นครรำชสมีำ โนนไทย ดำ่นจำก 13

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั ตมู 16

30 นครรำชสมีำ โนนสงู โตนด 12

30 นครรำชสมีำ โชคชยั ทำ่อำ่ง 10

30 นครรำชสมีำ  เหลือ่ม เทศบำลต ำบล  เหลือ่ม 6

30 นครรำชสมีำ คง เทศบำลต ำบล เมอืงคง 5

30 นครรำชสมีำ พมิำย ธำรละหลอด 14

30 นครรำชสมีำ ชมุพวง โนนยอ 10

30 นครรำชสมีำ บัวลำย บัวลำย 13

30 นครรำชสมีำ ขำมทะเลสอ โป่งแดง 8

30 นครรำชสมีำ โนนสงู พลสงครำม 15

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด พันชนะ 11

30 นครรำชสมีำ ขำมสะแกแสง เมอืงนำท 10

30 นครรำชสมีำ หนองบญุมำก ลงุเขวำ้ 9

30 นครรำชสมีำ  เหลือ่ม วังโพธิ์ 6

30 นครรำชสมีำ ประทำย วังไมแ้ดง 11

30 นครรำชสมีำ โนนแดง วังหนิ 13

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั ส ำโรง 10

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ สคี ิว้ 18

30 นครรำชสมีำ บัวใหญ่ เสมำใหญ่ 11

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด หนองกรำด 11

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ หนองจะบก 5

30 นครรำชสมีำ สดีำ หนองตำดใหญ่ 9

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด หนองไทร 11

30 นครรำชสมีำ บัวใหญ่ หว้ยยำง 12

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั  ไทร 12

31 บรุรัีมย์ แคนดง แคนดง 18

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั จรเขม้ำก 18

31 บรุรัีมย์ นำงรอง ทรัพยพ์ระยำ 13

25 ปรำจนีบรุี  สรำ้ง บำงยำง 13

25 ปรำจนีบรุี นำดี สะพำนหนิ 10

26 นครนำยก  นำ  นำ 9

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก ดงละคร 13

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก ทำ่ทรำย 7

26 นครนำยก  นำ เทศบำลต ำบล  นำ 9

27 สระแกว้ ตำพระยำ ทัพเสด็จ 12

27 สระแกว้ วัฒนำนคร ทำ่เกวยีน 14



27 สระแกว้ เมอืงสระแกว้ ทำ่เกษม 13

27 สระแกว้ เมอืงสระแกว้ เทศบำลต ำบล ทำ่เกษม 5

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด  เกำ่ 13

30 นครรำชสมีำ คง  ปรำงค์ 18

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ  โพธิ์ 10

30 นครรำชสมีำ ครบรุี  ใหม่ 14

30 นครรำชสมีำ โชคชยั กระโทก 13

30 นครรำชสมีำ พมิำย กระเบือ้งใหญ่ 11

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง กลำงดง 12

30 นครรำชสมีำ ประทำย โคกกลำง 9

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง งิว้ 14

30 นครรำชสมีำ เฉลมิพระเกยีรติ ชำ้งทอง 8

30 นครรำชสมีำ พมิำย ดงใหญ่ 20

30 นครรำชสมีำ โนนสงู ดอนชมพู 13

30 นครรำชสมีำ ประทำย ดอนมัน 10

30 นครรำชสมีำ โนนไทย ถนนโพธิ์ 9

30 นครรำชสมีำ โชคชยั ทำ่เยีย่ม 16

30 นครรำชสมีำ ประทำย ทุง่สวำ่ง 8

30 นครรำชสมีำ คง เทพำลัย 17

30 นครรำชสมีำ โนนไทย เทศบำลต ำบล โนนไทย 8

30 นครรำชสมีำ พระทองค ำ เทศบำลต ำบล พระทองค ำ 6

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง เทศบำลต ำบล หว้ยแถลง 8

30 นครรำชสมีำ โนนสงู ธำรปรำสำท 19

30 นครรำชสมีำ โนนแดง โนนแดง 17

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั บอ่ปลำทอง 12

30 นครรำชสมีำ บัวใหญ่ บัวใหญ่ 14

30 นครรำชสมีำ เทพำรักษ์ บงึปรอื 11

30 นครรำชสมีำ แกง้สนำมนำง บงึพะไล 15

30 นครรำชสมีำ ขำมทะเลสอ บงึออ้ 9

30 นครรำชสมีำ พมิำย โบสถ์ 27

30 นครรำชสมีำ ชมุพวง ประสขุ 21

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ ปรุใหญ่ 7

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง พญำเย็น 14

30 นครรำชสมีำ ครบรุี ล ำเพยีก 12

30 นครรำชสมีำ สดีำ สำมเมอืง 10

30 นครรำชสมีำ ชมุพวง สำหร่ำย 6

30 นครรำชสมีำ เฉลมิพระเกยีรติ หนองงเูหลอืม 15

30 นครรำชสมีำ บัวใหญ่ หนองแจง้ใหญ่ 10

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ หนองตะไก ้ 12

30 นครรำชสมีำ หนองบญุมำก หนองตะไก ้ 12

30 นครรำชสมีำ ขำมทะเลสอ หนองสรวง 9

30 นครรำชสมีำ หนองบญุมำก หนองหัวแรต 15

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง หว้ยแถลง 13

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด หว้ยบง 25

31 บรุรัีมย์  กรวด  กรวด 16

31 บรุรัีมย์ พทุไธสง  จำน 14

31 บรุรัีมย์ หว้ยรำช  ตะโก 9

31 บรุรัีมย์ ช ำนิ โคกสนวน 8

31 บรุรัีมย์ หว้ยรำช โคกเหล็ก 11

31 บรุรัีมย์ กระสงั ชมุแสง 12

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ ถลงุเหล็ก 16



31 บรุรัีมย์ นำงรอง ทุง่แสงทอง 7

31 บรุรัีมย์ ปะค ำ ไทยเจรญิ 14

31 บรุรัีมย์ นำงรอง นำงรอง 14

31 บรุรัีมย์  กรวด โนนเจรญิ 11

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ บัวทอง 15

31 บรุรัีมย์ หนองกี่ บกุระสงั 10

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั ประทัดบุ 8

31 บรุรัีมย์ ปะค ำ ปะค ำ 10

31 บรุรัีมย์ คเูมอืง ปะเคยีบ 18

31 บรุรัีมย์ หว้ยรำช เมอืงโพธิ์ 9

31 บรุรัีมย์ ช ำนิ เมอืงยำง 13

31 บรุรัีมย์ หนองกี่ เยย้ปรำสำท 10

25 ปรำจนีบรุี ประจันตคำม โพธิง์ำม 19

25 ปรำจนีบรุี ศรมีหำโพธิ หนองโพรง 13

25 ปรำจนีบรุี ประจันตคำม หนองแสง 6

26 นครนำยก  นำ  พรกิ 12

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก  ใหญ่ 7

26 นครนำยก  นำ ศรกีะอำง 10

27 สระแกว้ คลองหำด คลองหำด 13

27 สระแกว้ วังน ้ำเย็น คลองหนิปนู 16

27 สระแกว้ ตำพระยำ โคคลำน 6

27 สระแกว้ ตำพระยำ ทัพรำช 17

27 สระแกว้ เขำฉกรรจ์ เทศบำลต ำบล เขำฉกรรจ์ 10

27 สระแกว้ อรัญประเทศ เมอืงไผ่ 8

27 สระแกว้ อรัญประเทศ หนองสงัข์ 8

30 นครรำชสมีำ  เหลือ่ม  เหลือ่ม 8

30 นครรำชสมีำ หนองบญุมำก  ใหม่ 9

30 นครรำชสมีำ เมอืงยำง กระเบือ้งนอก 13

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ กดุจกิ 4

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ กดุนอ้ย 14

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ โคกกรวด 15

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ จอหอ 35

30 นครรำชสมีำ จักรำช จักรำช 14

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง จันทกึ 22

30 นครรำชสมีำ โนนสงู จันอัด 8

30 นครรำชสมีำ พมิำย ชวีำน 10

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ ไชยมงคล 6

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั ดอน 12

30 นครรำชสมีำ บัวใหญ่ ดำ่นชำ้ง 11

30 นครรำชสมีำ ชมุพวง ตลำดไทร 19

30 นครรำชสมีำ โชคชยั ทำ่จะหลงุ 10

30 นครรำชสมีำ โชคชยั ทุง่อรุณ 17

30 นครรำชสมีำ ขำมสะแกแสง เทศบำลต ำบล ขำมสะแกแสง 7

30 นครรำชสมีำ โนนไทย เทศบำลต ำบล โคกสวำย 8

30 นครรำชสมีำ ครบรุี เทศบำลต ำบล แชะ 10

30 นครรำชสมีำ พมิำย เทศบำลต ำบล พมิำย 15

30 นครรำชสมีำ ขำมสะแกแสง เทศบำลต ำบล หนองหัวฟำน 12

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด โนนเมอืงพัฒนำ 11

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง ปำกชอ่ง 22

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง โป่งตำลอง 13

30 นครรำชสมีำ สดีำ โพนทอง 10



30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ มะเกลอืใหม่ 12

30 นครรำชสมีำ ประทำย เมอืงโดน 7

30 นครรำชสมีำ โนนสงู ล ำคอหงษ์ 12

30 นครรำชสมีำ เทพำรักษ์ วังยำยทอง 10

30 นครรำชสมีำ วังน ้ำเขยีว วังหมี 22

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ หนองน ้ำใส 18

30 นครรำชสมีำ คง หนองมะนำว 16

30 นครรำชสมีำ เฉลมิพระเกยีรติ หนองยำง 10

30 นครรำชสมีำ บัวลำย หนองหวำ้ 9

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ หมืน่ไวย 9

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง หลุง่ประดู่ 15

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง หนิดำด 15

31 บรุรัีมย์ พทุไธสง  แวง 13

31 บรุรัีมย์ นำงรอง  สงิห์ 14

31 บรุรัีมย์ กระสงั กระสงั 25

31 บรุรัีมย์ คเูมอืง คเูมอืง 12

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั โคกมะขำม 7

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั โคกมำ้ 9

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั โคกยำ่ง 9

31 บรุรัีมย์ หนองกี่ โคกสงู 8

31 บรุรัีมย์  กรวด จันทบเพชร 13

31 บรุรัีมย์ เฉลมิพระเกยีรติ เจรญิสขุ 14

31 บรุรัีมย์ แคนดง ดงพลอง 13

31 บรุรัีมย์ นำโพธิ์ ดอนกอก 14

31 บรุรัีมย์ โนนสวุรรณ เทศบำลต ำบล โนนสวุรรณ 10

31 บรุรัีมย์ คเูมอืง พรส ำรำญ 19

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั ไพศำล 16

31 บรุรัีมย์ ละหำนทรำย ละหำนทรำย 29

31 บรุรัีมย์ นำโพธิ์ ศรสีวำ่ง 10

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ สองหอ้ง 16

30 นครรำชสมีำ โนนสงู ล ำมลู 7

30 นครรำชสมีำ เสงิสำง สระตะเคยีน 15

30 นครรำชสมีำ หนองบญุมำก สำรภี 15

30 นครรำชสมีำ โนนแดง ส ำพะเนียง 12

30 นครรำชสมีำ สดีำ สดีำ 11

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ สรุนำรี 10

30 นครรำชสมีำ เสงิสำง เสงิสำง 17

30 นครรำชสมีำ ประทำย หนองคำ่ย 14

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด หนองบัวตะเกยีด 15

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ หนองบัวนอ้ย 12

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง หนองสำหร่ำย 25

30 นครรำชสมีำ สคี ิว้ หนองหญำ้ขำว 15

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง หมสูี 19

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ หัวทะเล 12

30 นครรำชสมีำ จักรำช หนิโคน 11

30 นครรำชสมีำ ครบรุี อรพมิพ์ 8

31 บรุรัีมย์ พทุไธสง  ยำง 18

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ  ยำง 13

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ กระสงั 19

31 บรุรัีมย์  ใหมไ่ชยพจน์ กูส่วนแตง 12

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั เขำคอก 15



31 บรุรัีมย์ ปะค ำ โคกมะมว่ง 22

31 บรุรัีมย์ ละหำนทรำย โคกวำ่น 11

31 บรุรัีมย์ สตกึ ชมุแสง 18

31 บรุรัีมย์  ใหมไ่ชยพจน์ ทองหลำง 10

31 บรุรัีมย์ หนองกี่ ทำ่โพธิช์ยั 9

31 บรุรัีมย์ หนองกี่ ทุง่กระเต็น 13

31 บรุรัีมย์ พทุไธสง พทุไธสง 19

31 บรุรัีมย์ สตกึ เมอืงแก 19

31 บรุรัีมย์ สตกึ สนำมชยั 12

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ สะแกซ ำ 19

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ เสม็ด 19

31 บรุรัีมย์ นำงรอง หนองกง 11

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ หนองกะทงิ 11

31 บรุรัีมย์ ละหำนทรำย หนองตระครอง 12

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ หนองบัวโคก 13

31 บรุรัีมย์  กรวด หนองไมง้ำม 15

31 บรุรัีมย์ ละหำนทรำย หนองแวง 13

31 บรุรัีมย์ พทุไธสง หำยโศก 15

32 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี กระเบือ้ง 10

32 สรุนิทร์ กำบเชงิ โคกตะเคยีน 14

32 สรุนิทร์ ปรำสำท โคกสะอำด 20

32 สรุนิทร์ ล ำดวน โชคเหนือ 9

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ ตรมไพร 10

32 สรุนิทร์ สงัขะ เทศบำลต ำบล สงัขะ 9

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ รำม 14

32 สรุนิทร์ สนม สนม 12

32 สรุนิทร์ ทำ่ตมู หนองบัว 11

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ หนองบัว 18

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี หนองบัวทอง 9

32 สรุนิทร์ ส ำโรงทำบ หนองไผล่อ้ม 15

32 สรุนิทร์ สนม หนองระฆัง 8

32 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี หนองเรอื 9

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ กันทรำรมย์ 11

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั แขม 12

33 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ ดงรัก 8

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ ดู่ 8

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล ดู่ 14

33 ศรสีะเกษ น ้ำเกลีย้ง ตองปิด 14

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั ตำเกษ 12

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั แต ้ 8

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั ทุง่ไชย 9

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ นคิมพัฒนำ 10

33 ศรสีะเกษ บงึบรูพ์ บงึบรูพ์ 21

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ปรำสำท 9

33 ศรสีะเกษ ปรำงคก์ู่ โพธิศ์รี 14

33 ศรสีะเกษ วังหนิ โพนยำง 12

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ ภเูงนิ 19

33 ศรสีะเกษ ยำงชมุนอ้ย ยำงชมุนอ้ย 20

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ ละลำย 12

33 ศรสีะเกษ วังหนิ วังหนิ 11

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล กระเดยีน 9



30 นครรำชสมีำ เทพำรักษ์ ส ำนักตะครอ้ 16

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ สมีมุ 10

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั สขุเกษม 11

30 นครรำชสมีำ เสงิสำง สขุไพบลูย์ 13

30 นครรำชสมีำ จักรำช หนองขำม 15

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ หนองไขน่ ้ำ 8

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง หนองน ้ำแดง 11

30 นครรำชสมีำ พมิำย หนองระเวยีง 20

30 นครรำชสมีำ เทพำรักษ์ หนองแวง 22

30 นครรำชสมีำ พระทองค ำ หนองหอย 15

31 บรุรัีมย์ นำโพธิ์  ดู่ 12

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์  บัว 18

31 บรุรัีมย์ กระสงั  ปรอื 15

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ กลันทำ 13

31 บรุรัีมย์ นำงรอง กำ้นเหลอืง 10

31 บรุรัีมย์ โนนสวุรรณ โกรกแกว้ 12

31 บรุรัีมย์ พลับพลำชยั โคกขมิน้ 15

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ โคกลำ่ม 12

31 บรุรัีมย์ นำงรอง ชมุแสง 14

31 บรุรัีมย์ โนนสวุรรณ ดงอจีำน 13

31 บรุรัีมย์ ละหำนทรำย ตำจง 22

31 บรุรัีมย์ คเูมอืง ตมูใหญ่ 19

31 บรุรัีมย์ สตกึ ทำ่มว่ง 11

31 บรุรัีมย์ หนองกี่ ทุง่กระตำดพัฒนำ 21

31 บรุรัีมย์  ดำ่น ปรำสำท 18

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั ปังกู 14

31 บรุรัีมย์ โนนดนิแดง ล ำนำงรอง 15

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ สวำยจกี 19

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ สะแกโพรง 26

31 บรุรัีมย์ หว้ยรำช สำมแวง 9

31 บรุรัีมย์ พลับพลำชยั ส ำโรง 11

31 บรุรัีมย์ กระสงั สงูเนนิ 19

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ หลักเขต 14

32 สรุนิทร์ ปรำสำท  ไทร 9

32 สรุนิทร์ ปรำสำท กังแอน 22

32 สรุนิทร์ ปรำสำท กันตวจระมวล 8

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี แก 15

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ คำละแมะ 15

32 สรุนิทร์ ศรณีรงค์ ตรวจ 15

32 สรุนิทร์ ล ำดวน ตร ำดม 10

32 สรุนิทร์ กำบเชงิ ตะเคยีน 9

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ ตำอ็อง 16

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ แตล 22

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี ทับใหญ่ 10

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ นำรุ่ง 9

32 สรุนิทร์ ปรำสำท ปรำสำททนง 11

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ ผักไหม 11

32 สรุนิทร์ สงัขะ พระแกว้ 18

32 สรุนิทร์ สนม โพนโก 12

32 สรุนิทร์ ทำ่ตมู โพนครก 16

32 สรุนิทร์ ส ำโรงทำบ สะโน 9



32 สรุนิทร์ จอมพระ หนองสนทิ 10

32 สรุนิทร์ ปรำสำท หนองใหญ่ 17

32 สรุนิทร์ สนม หัวงัว 8

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ กระแชง 20

33 ศรสีะเกษ ศลิำลำด โจดมว่ง 10

33 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ โดด 25

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ ตะดอบ 8

33 ศรสีะเกษ พยหุ์ ต ำแย 15

33 ศรสีะเกษ ปรำงคก์ู่ ตมู 12

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ น ้ำค ำ 15

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ โพนขำ่ 10

33 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ ไพรพัฒนำ 10

33 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ ละลม 13

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั สระก ำแพงใหญ่ 14

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั ส ำโรง 17

33 ศรสีะเกษ ไพรบงึ ส ำโรงพลัน 20

33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ สิ 24

33 ศรสีะเกษ โนนคณู หนองกงุ 18

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ หนองแกว้ 12

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ หนองไผ่ 11

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ หนองหัวชำ้ง 12

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ หมำกเขยีบ 11

31 บรุรัีมย์  ดำ่น โนนขวำง 9

31 บรุรัีมย์ โนนดนิแดง โนนดนิแดง 15

31 บรุรัีมย์ เฉลมิพระเกยีรติ ยำยแยม้วัฒนำ 16

31 บรุรัีมย์ กระสงั ล ำดวน 18

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ ลมุปุ๊ ก 19

31 บรุรัีมย์  ดำ่น วังเหนือ 12

31 บรุรัีมย์ ละหำนทรำย ส ำโรงใหม่ 14

31 บรุรัีมย์ หนองกี่ หนองกี่ 13

31 บรุรัีมย์ คเูมอืง หนองขมำร 10

31 บรุรัีมย์ หว้ยรำช หว้ยรำช 10

31 บรุรัีมย์ หว้ยรำช หว้ยรำชำ 10

31 บรุรัีมย์ เฉลมิพระเกยีรติ อสีำนเขต 15

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี กดุขำคมี 11

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ แกใหญ่ 13

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ คอโค 12

32 สรุนิทร์ จอมพระ ชมุแสง 7

32 สรุนิทร์ สงัขะ ตำคง 14

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ ทำ่สวำ่ง 21

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี ธำตุ 14

32 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี นำหนองไผ่ 19

32 สรุนิทร์ บัวเชด บัวเชด 23

32 สรุนิทร์ เขวำสนิรนิทร์ บงึ 11

32 สรุนิทร์ ปรำสำท ประทัดบุ 9

32 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี เมอืงบัว 16

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ ระแงง 23

32 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี สระขดุ 11

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ สวำย 14

32 สรุนิทร์ ส ำโรงทำบ ส ำโรงทำบ 13

32 สรุนิทร์ ส ำโรงทำบ เสม็จ 8



33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ กระหวัน 12

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ กฤษณำ 13

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั กำ้นเหลอืง 20

33 ศรสีะเกษ ศลิำลำด กงุ 14

33 ศรสีะเกษ ยำงชมุนอ้ย กดุเมอืงฮำม 8

33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ ขนุหำญ 9

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ คซูอด 10

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ ซ ำ 14

33 ศรสีะเกษ เบญจลักษ์ ทำ่คลอ้ 13

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ ทุม่ 13

33 ศรสีะเกษ โนนคณู บก 17

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ บงึมะลู 20

33 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ ผอืใหญ่ 14

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล ไผ่ 12

33 ศรสีะเกษ ปรำงคก์ู่ พมิำยเหนือ 11

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ เมอืงนอ้ย 10

33 ศรสีะเกษ ยำงชมุนอ้ย ยำงชมุใหญ่ 8

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ลมศักดิ์ 11

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ส ำโรงตำเจ็น 17

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ หญำ้ปลอ้ง 8

33 ศรสีะเกษ เบญจลักษ์ หนองงเูหลอืม 13

33 ศรสีะเกษ เบญจลักษ์ หนองหวำ้ 15

34 อบุลรำชธำนี นำจะหลวย  ตมู 17

34 อบุลรำชธำนี บณุฑรกิ  แมด 12

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน กอ่เอ ้ 12

34 อบุลรำชธำนี เขมรำฐ ขำมป้อม 17

34 อบุลรำชธำนี โขงเจยีม โขงเจยีม 12

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล ค ำเจรญิ 8

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล โคกจำน 12

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร ดอนจกิ 23

34 อบุลรำชธำนี ดอนมดแดง ดอนมดแดง 14

34 อบุลรำชธำนี โขงเจยีม นำโพธิก์ลำง 10

34 อบุลรำชธำนี ศรเีมอืงใหม่ นำเลนิ 7

34 อบุลรำชธำนี สรินิธร นคิมสรำ้งตนเองล ำโดมนอ้ย 13

34 อบุลรำชธำนี ส ำโรง โนนกลำง 10

34 อบุลรำชธำนี บณุฑรกิ โนนคอ้ 11

34 อบุลรำชธำนี ส ำโรง บอน 7

34 อบุลรำชธำนี สวำ่งวรีะวงศ์ บุง่มะแลง 13

34 อบุลรำชธำนี โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร 17

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ โพนแพง 10

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ มว่งสำมสบิ 12

30 นครรำชสมีำ พระทองค ำ สระพระ 11

30 นครรำชสมีำ พมิำย สมัฤทธิ์ 15

30 นครรำชสมีำ บัวใหญ่ หนองบัวสะอำด 10

30 นครรำชสมีำ จักรำช หนองพลวง 16

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ หนองระเวยีง 15

30 นครรำชสมีำ ขำมสะแกแสง หนองหัวฟำน 9

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง หลุง่ตะเคยีน 15

30 นครรำชสมีำ โนนสงู ใหม่ 16

31 บรุรัีมย์ คเูมอืง  แพ 11

31 บรุรัีมย์  กรวด เขำดนิเหนือ 11



31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ โคกกลำง 16

31 บรุรัีมย์ หนองกี่ โคกสวำ่ง 9

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ โคกสะอำด 16

31 บรุรัีมย์ พลับพลำชยั จันดมุ 18

31 บรุรัีมย์ สตกึ ดอนมนต์ 10

31 บรุรัีมย์ เฉลมิพระเกยีรติ ถำวร 11

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ ทะเมนชยั 17

31 บรุรัีมย์ นำโพธิ์ นำโพธิ์ 14

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ พระครู 13

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ เมอืงฝำง 16

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ เมอืงแฝก 17

31 บรุรัีมย์ นำงรอง ล ำไทรโยง 14

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ ล ำปลำยมำศ 21

31 บรุรัีมย์ กระสงั ศรภีมู ิ 9

31 บรุรัีมย์ กระสงั สองชัน้ 17

31 บรุรัีมย์ ช ำนิ หนองปลอ่ง 10

31 บรุรัีมย์ นำงรอง หนองโสน 12

31 บรุรัีมย์ แคนดง หัวฝำย 11

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ หนิโคน 17

31 บรุรัีมย์ ปะค ำ หทู ำนบ 19

32 สรุนิทร์ สงัขะ  ชบ 11

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ กำเกำะ 12

32 สรุนิทร์ สงัขะ ขอนแตก 17

32 สรุนิทร์ บัวเชด จรัส 12

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ จำรพัต 20

32 สรุนิทร์ พนมดงรัก จกีแดก 12

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ เฉนียง 20

32 สรุนิทร์ ปรำสำท เชือ้เพลงิ 12

32 สรุนิทร์ ปรำสำท โชคนำสำม 14

32 สรุนิทร์ ปรำสำท ตำนี 9

32 สรุนิทร์ กำบเชงิ แนงมดุ 15

32 สรุนิทร์ เขวำสนิรนิทร์ ปรำสำททอง 13

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ เพีย้รำม 11

32 สรุนิทร์ ปรำสำท ไพล 12

32 สรุนิทร์ บัวเชด สะเดำ 12

32 สรุนิทร์ บัวเชด อำโพน 11

33 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน กลว้ยกวำ้ง 13

33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ กันทรอม 13

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ กดุเสลำ 16

33 ศรสีะเกษ น ้ำเกลีย้ง เขนิ 13

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั แข ้ 9

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ ค ำเนียม 10

33 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ โคกตำล 13

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ จำน 15

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ จำนใหญ่ 16

33 ศรสีะเกษ ไพรบงึ ดนิแดง 9

33 ศรสีะเกษ ศรรัีตนะ ตมู 12

33 ศรสีะเกษ วังหนิ ทุง่สวำ่ง 15

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ ทุง่ใหญ่ 17

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ น ้ำออ้ม 9

33 ศรสีะเกษ โนนคณู โนนคอ้ 20



33 ศรสีะเกษ ยำงชมุนอ้ย โนนคณู 14

33 ศรสีะเกษ ไพรบงึ โนนปนู 10

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ บัวนอ้ย 11

33 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน ปรำสำท 16

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ปรอืใหญ่ 20

33 ศรสีะเกษ พยหุ์ พยหุ์ 22

33 ศรสีะเกษ พยหุ์ พรหมสวัสดิ์ 20

33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ พรำน 20

33 ศรสีะเกษ ศรรัีตนะ พงิพวย 14

33 ศรสีะเกษ ปรำงคก์ู่ พมิำย 22

33 ศรสีะเกษ โนนคณู โพธิ์ 13

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ โพนเขวำ 11

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง บำงปะกง 23

24 ฉะเชงิเทรำ บำงปะกง บำงผึง้ 7

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ บำงพระ 10

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ ลำดขวำง 4

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ หนองบัว 4

24 ฉะเชงิเทรำ เมอืงฉะเชงิเทรำ หนำมแดง 7

24 ฉะเชงิเทรำ  โพธิ์ แหลมประดู่ 6

25 ปรำจนีบรุี  สรำ้ง  สรำ้ง 11

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี เขำไมแ้กว้ 11

25 ปรำจนีบรุี ประจันตคำม ดงบัง 10

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี บอ่ทอง 10

25 ปรำจนีบรุี ประจันตคำม บฝุ้ำย 13

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี เมอืงเกำ่ 22

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี ยำ่นรี 12

25 ปรำจนีบรุี เมอืงปรำจนีบรุี รอบเมอืง 9

25 ปรำจนีบรุี ศรมีหำโพธิ ศรมีหำโพธิ 16

25 ปรำจนีบรุี กบนิทรบ์รุี หนองกี่ 12

26 นครนำยก  นำ เขำเพิม่ 16

26 นครนำยก  นำ ทองหลำง 8

26 นครนำยก ปำกพลี เทศบำลต ำบล เกำะหวำย 4

26 นครนำยก องครักษ์ บงึศำล 9

26 นครนำยก เมอืงนครนำยก สำรกิำ 12

26 นครนำยก  นำ อำษำ 8

27 สระแกว้ เมอืงสระแกว้  แกง้ 16

27 สระแกว้ อรัญประเทศ  ใหมห่นองไทร 8

27 สระแกว้ วังน ้ำเย็น ตำหลังใน 21

27 สระแกว้ วัฒนำนคร ผักขะ 13

27 สระแกว้ อรัญประเทศ ผำ่นศกึ 13

27 สระแกว้ เมอืงสระแกว้ สระขวัญ 21

30 นครรำชสมีำ ประทำย กระทุม่รำย 17

30 นครรำชสมีำ โนนไทย ก ำปัง 16

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด กดุพมิำน 15

30 นครรำชสมีำ ครบรุี ครบรุใีต ้ 16

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง คลองมว่ง 21

30 นครรำชสมีำ จักรำช คลองเมอืง 11

30 นครรำชสมีำ ครบรุี โคกกระชำย 24

30 นครรำชสมีำ โนนแดง ดอนยำวใหญ่ 11

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด ดำ่นขนุทด 17

30 นครรำชสมีำ คง ตำจ่ัน 18



30 นครรำชสมีำ จักรำช เทศบำลต ำบล จักรำช 6

30 นครรำชสมีำ คง เทศบำลต ำบล เทพำลัย 3

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ เทศบำลต ำบล โพธิก์ลำง 32

30 นครรำชสมีำ โนนสงู เทศบำลต ำบล มะคำ่ 5

30 นครรำชสมีำ บัวลำย เทศบำลต ำบล หนองบัวลำย 8

30 นครรำชสมีำ ประทำย นำงร ำ 13

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ โนนคำ่ 8

30 นครรำชสมีำ บัวลำย โนนจำน 14

30 นครรำชสมีำ เสงิสำง โนนสมบรูณ์ 14

30 นครรำชสมีำ เมอืงยำง โนนอดุม 9

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ พลกรัง 8

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ พดุซำ 18

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ มะเกลอืเกำ่ 20

30 นครรำชสมีำ ครบรุี มำบตะโกเอน 10

30 นครรำชสมีำ บัวลำย เมอืงพะไล 9

30 นครรำชสมีำ โชคชยั ละลมใหมพั่ฒนำ 12

30 นครรำชสมีำ ปำกชอ่ง วังกะทะ 24

30 นครรำชสมีำ ครบรุี สระวำ่นพระยำ 10

30 นครรำชสมีำ ปักธงชยั สะแกรำช 15

30 นครรำชสมีำ โนนไทย ส ำโรง 17

30 นครรำชสมีำ แกง้สนำมนำง สสีกุ 9

30 นครรำชสมีำ สงูเนนิ เสมำ 16

30 นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด หนองบัวละคร 9

30 นครรำชสมีำ เมอืงนครรำชสมีำ หนองบัวศำลำ 10

30 นครรำชสมีำ หนองบญุมำก หนองไมไ้ผ่ 9

30 นครรำชสมีำ ชมุพวง หนองหลัก 8

30 นครรำชสมีำ โนนสงู หลมุขำ้ว 17

30 นครรำชสมีำ หว้ยแถลง หว้ยแคน 8

30 นครรำชสมีำ ประทำย หันหว้ยทรำย 9

30 นครรำชสมีำ หนองบญุมำก แหลมทอง 10

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั ละเวีย้ 13

31 บรุรัีมย์ สตกึ สตกึ 15

31 บรุรัีมย์ หว้ยรำช สนวน 12

31 บรุรัีมย์ โนนดนิแดง สม้ป่อย 10

31 บรุรัีมย์ แคนดง สระบัว 12

31 บรุรัีมย์ สตกึ สะแก 13

31 บรุรัีมย์ นำงรอง สะเดำ 17

31 บรุรัีมย์  กรวด สำยตะกู 16

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ หนองตำด 22

31 บรุรัีมย์ หนองหงส์ หว้ยหนิ 19

31 บรุรัีมย์ คเูมอืง หนิเหล็กไฟ 17

32 สรุนิทร์ ส ำโรงทำบ กระออม 9

32 สรุนิทร์ กำบเชงิ คตูัน 10

32 สรุนิทร์ สงัขะ ดม 12

32 สรุนิทร์ ปรำสำท ตำเบำ 19

32 สรุนิทร์ บัวเชด ตำวัง 10

32 สรุนิทร์ ทำ่ตมู ทำ่ตมู 34

32 สรุนิทร์ สงัขะ เทพรักษำ 13

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ นอกเมอืง 22

32 สรุนิทร์ ทำ่ตมู บะ 15

32 สรุนิทร์ จอมพระ บแุกรง 15



32 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี ยะวกึ 10

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี ยำงสวำ่ง 11

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ แสลงพันธ์ 9

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ หนองขวำว 17

32 สรุนิทร์ ส ำโรงทำบ หนองฮะ 11

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล จกิสงัขท์อง 10

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ใจดี 11

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ ช ำ 8

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ ดนู 32

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ตะเคยีน 12

33 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ ตะเคยีนรำม 14

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ตำอดุ 9

33 ศรสีะเกษ พยหุ์ โนนเพ็ก 11

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ โนนสงั 14

33 ศรสีะเกษ วังหนิ บอ่แกว้ 19

33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ บักดอง 22

33 ศรสีะเกษ ไพรบงึ ปรำสำทเยอ 11

33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ ภฝู้ำย 8

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล เมอืงแคน 14

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั รังแรง้ 12

33 ศรสีะเกษ ศรรัีตนะ ศรแีกว้ 22

33 ศรสีะเกษ ศรรัีตนะ สระเยำว์ 14

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ สงัเม็ก 20

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล หนองแค 17

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล หนองอึง่ 17

33 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ หว้ยตำมอญ 10

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ หว้ยใต ้ 13

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ อปีำด 5

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม กลำง 18

34 อบุลรำชธำนี ทุง่ศรอีดุม กดุเรอื 10

34 อบุลรำชธำนี เขมรำฐ แกง้เหนือ 10

34 อบุลรำชธำนี น ้ำขุน่ ขีเ้หล็ก 13

34 อบุลรำชธำนี บณุฑรกิ คอแลน 18

34 อบุลรำชธำนี ดอนมดแดง ค ำไฮใหญ่ 10

34 อบุลรำชธำนี ทุง่ศรอีดุม โคกช ำแระ 10

34 อบุลรำชธำนี น ้ำขุน่ ตำเกำ 15

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม ทำ่โพธิศ์รี 11

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม ทุง่เทงิ 15

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร เทศบำลต ำบล อำ่งศลิำ 5

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ ธำตุ 11

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม นำเจรญิ 11

34 อบุลรำชธำนี น ้ำยนื บเุปือย 15

34 อบุลรำชธำนี นำจะหลวย พรสวรรค์ 10

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ สระสมงิ 16

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร หนองบัวฮี 16

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน หัวดอน 11

34 อบุลรำชธำนี โพธิไ์ทร เหลำ่งำม 9

35 ยโสธร เลงินกทำ กดุแห่ 13

35 ยโสธร เมอืงยโสธร เดดิ 17

35 ยโสธร ไทยเจรญิ น ้ำค ำ 12

35 ยโสธร เลงินกทำ สวำท 19



35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ เหลำ่ไฮ 6

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ เมอืงศรไีค 11

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร ระเว 12

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร ไร่ใต ้ 15

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม สมสะอำด 13

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน สรำ้งถอ่ 17

34 อบุลรำชธำนี โพธิไ์ทร สองคอน 9

34 อบุลรำชธำนี โพธิไ์ทร ส ำโรง 11

34 อบุลรำชธำนี กดุขำ้วปุ้น หนองทันน ้ำ 13

34 อบุลรำชธำนี บณุฑรกิ หนองสะโน 23

35 ยโสธร เมอืงยโสธร ขัน้ไดใหญ่ 9

35 ยโสธร ไทยเจรญิ ค ำเตย 13

35 ยโสธร มหำชนะชยั คเูมอืง 12

35 ยโสธร ทรำยมลู ดูล่ำด 12

35 ยโสธร ทรำยมลู ทรำยมลู 16

35 ยโสธร เมอืงยโสธร ทุง่แต ้ 10

35 ยโสธร ไทยเจรญิ ไทยเจรญิ 6

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ นำแก 8

35 ยโสธร เมอืงยโสธร น ้ำค ำใหญ่ 15

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ โพนทัน 5

35 ยโสธร มหำชนะชยั ฟ้ำหยำด 10

35 ยโสธร มหำชนะชยั มว่ง 12

35 ยโสธร เลงินกทำ ศรแีกว้ 10

35 ยโสธร ป่ำติว้ ศรฐีำน 9

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ สงเปือย 9

35 ยโสธร ไทยเจรญิ สม้ผอ่ 8

35 ยโสธร กดุชมุ หนองหมี 12

35 ยโสธร กดุชมุ หว้ยแกง้ 14

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ  เลำ่ 15

36 ชยัภมูิ ภเูขยีว กดุยม 9

36 ชยัภมูิ  เขวำ้ ชบีน 12

36 ชยัภมูิ ซับใหญ่ ซับใหญ่ 14

36 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ นำหนองทุม่ 29

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ รอบเมอืง 4

36 ชยัภมูิ เนนิสงำ่ รังงำม 9

36 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ ศรสี ำรำญ 10

36 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ หนองสงัข์ 16

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ หว้ยตอ้น 12

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ หว้ยบง 14

36 ชยัภมูิ หนองบัวระเหว หว้ยแย ้ 14

37 อ ำนำจเจรญิ ชำนุมำน ค ำเขือ่นแกว้ 12

37 อ ำนำจเจรญิ หัวตะพำน จกิดู่ 12

37 อ ำนำจเจรญิ ลอือ ำนำจ ดงมะยำง 7

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ นำหมอมำ้ 8

37 อ ำนำจเจรญิ พนำ พระเหลำ 13

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ หนองมะแซว 12

38 บงึกำฬ เซกำ ซำง 13

38 บงึกำฬ โซพ่สิยั โซ่ 22

38 บงึกำฬ บงึโขงหลง ดงบัง 11

38 บงึกำฬ เซกำ ทำ่สะอำด 21

38 บงึกำฬ ปำกคำด นำดง 8



38 บงึกำฬ ศรวีไิล นำสะแบง 9

38 บงึกำฬ โซพ่สิยั บัวตมู 14

38 บงึกำฬ บงึโขงหลง บงึโขงหลง 17

38 บงึกำฬ บุง่คลำ้ บุง่คลำ้ 9

38 บงึกำฬ เซกำ ป่งไฮ 18

38 บงึกำฬ เซกำ หนองทุม่ 13

38 บงึกำฬ โซพ่สิยั หนองพันทำ 12

38 บงึกำฬ พรเจรญิ หนองหัวชำ้ง 11

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู โนนขมิน้ 10

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง โนนมว่ง 12

40 ขอนแกน่ หนองเรอื  กง 14

40 ขอนแกน่ โคกโพธิไ์ชย  โคก 11

40 ขอนแกน่ ซ ำสงู  โนน 9

40 ขอนแกน่  ไผ่  ลำน 16

40 ขอนแกน่ สชีมพู  ใหม่ 10

40 ขอนแกน่ ชนบท กดุเพยีขอม 7

40 ขอนแกน่ มัญจำครีี ค ำแคน 14

40 ขอนแกน่ ชมุแพ ไชยสอ 6

40 ขอนแกน่ สชีมพู ดงลำน 11

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง ดอนดั่ง 10

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ดอนหัน 15

40 ขอนแกน่ แวงนอ้ย ทำงขวำง 11

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ทำ่พระ 32

40 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ ทุง่โป่ง 10

40 ขอนแกน่ สชีมพู เทศบำลต ำบล สชีมพู 9

31 บรุรัีมย์ โนนสวุรรณ ทุง่จังหัน 14

31 บรุรัีมย์ โนนสวุรรณ โนนสวุรรณ 17

31 บรุรัีมย์  กรวด บงึเจรญิ 13

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ บโุพธิ์ 8

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั ประโคนชยั 14

31 บรุรัีมย์ พทุไธสง มะเฟือง 18

31 บรุรัีมย์ กระสงั เมอืงไผ่ 13

31 บรุรัีมย์ หนองกี่ เมอืงไผ่ 18

31 บรุรัีมย์ ช ำนิ ละลวด 11

31 บรุรัีมย์ หนองหงส์ สระแกว้ 15

31 บรุรัีมย์ หนองหงส์ สระทอง 9

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั สีเ่หลีย่ม 8

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ แสลงพัน 17

31 บรุรัีมย์ หนองหงส์ หนองชยัศรี 15

31 บรุรัีมย์ นำงรอง หนองโบสถ์ 14

31 บรุรัีมย์ สตกึ หนองใหญ่ 16

31 บรุรัีมย์  กรวด หนิลำด 9

32 สรุนิทร์ ปรำสำท  พลวง 14

32 สรุนิทร์ จอมพระ กระหำด 9

32 สรุนิทร์ ส ำโรงทำบ เกำะแกว้ 11

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ ขวำวใหญ่ 9

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ ชำ่งป่ี 14

32 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี ชมุพลบรุี 28

32 สรุนิทร์ กำบเชงิ ดำ่น 18

32 สรุนิทร์ ล ำดวน ตระเปียงเตยี 10

32 สรุนิทร์ สงัขะ ตำตมุ 18



32 สรุนิทร์ สงัขะ ทับทัน 16

32 สรุนิทร์ ทำ่ตมู ทุง่กลุำ 10

32 สรุนิทร์ ปรำสำท ทุง่มน 11

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ เทนมยี์ 14

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ นำบัว 19

32 สรุนิทร์ พนมดงรัก บักได 20

32 สรุนิทร์ ทำ่ตมู บัวโคก 19

32 สรุนิทร์ จอมพระ เป็นสขุ 10

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ ยำง 18

32 สรุนิทร์ ศรณีรงค์ ศรสีขุ 12

32 สรุนิทร์ ปรำสำท สมดุ 8

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ สลักได 16

32 สรุนิทร์ สงัขะ สะกำด 16

32 สรุนิทร์ บัวเชด ส ำเภำลนู 10

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ ส ำโรง 15

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ หนองเหล็ก 18

32 สรุนิทร์ ส ำโรงทำบ หมืน่ศรี 9

32 สรุนิทร์ ล ำดวน อูโ่ลก 11

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั ก ำแพง 17

33 ศรสีะเกษ ปรำงคก์ู่ กู่ 17

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั โคกจำน 10

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั โคกหลำ่ม 10

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ จะกง 13

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ดองก ำเม็ด 11

33 ศรสีะเกษ วังหนิ ธำตุ 16

33 ศรสีะเกษ น ้ำเกลีย้ง น ้ำเกลีย้ง 10

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล บัวหุง่ 18

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ ผักแพว 18

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ โพธิ์ 6

33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ โพธิว์งศ์ 8

33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ ไพร 11

33 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน เมอืงหลวง 14

33 ศรสีะเกษ น ้ำเกลีย้ง ละเอำะ 13

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ศรตีระกลู 7

33 ศรสีะเกษ ศรรัีตนะ ศรโีนนงำม 10

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ ศรสีะอำด 9

33 ศรสีะเกษ วังหนิ ศรสี ำรำญ 13

33 ศรสีะเกษ เบญจลักษ์ เสยีว 14

33 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ หนองมำ้ 12

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั หนองหำ้ง 17

33 ศรสีะเกษ เบญจลักษ์ หนองฮำง 12

33 ศรสีะเกษ ภสูงิห์ หว้ยตึ๊กชู 18

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั หัวชำ้ง 11

33 ศรสีะเกษ โนนคณู เหลำ่กวำง 12

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร  แขม 8

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล กดุยำลวน 7

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล คอนสำย 10

31 บรุรัีมย์ หนองหงส์ เสำเดยีว 15

31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั แสลงโทน 7

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ หนองคู 20

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ หนองโดน 8



31 บรุรัีมย์ ประโคนชยั หนองบอน 11

31 บรุรัีมย์ ปะค ำ หนองบัว 12

31 บรุรัีมย์  ใหมไ่ชยพจน์ หนองเยอืง 9

31 บรุรัีมย์ กระสงั หว้ยส ำรำญ 14

32 สรุนิทร์ เขวำสนิรนิทร์  แร่ 10

32 สรุนิทร์ ทำ่ตมู กระโพ 20

32 สรุนิทร์ กำบเชงิ กำบเชงิ 20

32 สรุนิทร์ เขวำสนิรนิทร์ เขวำสนิรนิทร์ 11

32 สรุนิทร์ สนม แคน 14

32 สรุนิทร์ พนมดงรัก โคกกลำง 11

32 สรุนิทร์ ปรำสำท โคกยำง 18

32 สรุนิทร์ จอมพระ จอมพระ 15

32 สรุนิทร์ ศรณีรงค์ ณรงค์ 12

32 สรุนิทร์ พนมดงรัก ตำเมยีง 12

32 สรุนิทร์ สนม นำนวน 13

32 สรุนิทร์ โนนนำรำยณ์ โนน 15

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ บฤุๅษี 10

32 สรุนิทร์ ส ำโรงทำบ ประดู่ 10

32 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี ไพรขลำ 12

32 สรุนิทร์ ทำ่ตมู เมอืงแก 19

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ เมอืงที 14

32 สรุนิทร์ จอมพระ เมอืงลงี 18

32 สรุนิทร์ โนนนำรำยณ์ ระเวยีง 13

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี รัตนบรุี 24

32 สรุนิทร์ ส ำโรงทำบ ศรสีขุ 8

32 สรุนิทร์ สงัขะ สงัขะ 17

32 สรุนิทร์ ทำ่ตมู หนองเมธี 11

32 สรุนิทร์ ศรณีรงค์ หนองแวง 11

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ ขนุน 15

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั ขะยงู 13

33 ศรสีะเกษ ศลิำลำด คลกีลิง้ 11

33 ศรสีะเกษ วังหนิ ดวนใหญ่ 18

33 ศรสีะเกษ ปรำงคก์ู่ ดู่ 13

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ ตระกำจ 12

33 ศรสีะเกษ เมอืงจันทร์ ตำโกน 15

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ ทำม 12

33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ โนนสงู 15

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั ปะอำว 14

33 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน ผักไหม 17

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั โพธิช์ยั 11

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ โพนคอ้ 6

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ เมอืง 10

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล เมอืงคง 26

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ ยำง 12

33 ศรสีะเกษ น ้ำเกลีย้ง รุ่งระวี 15

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ ละทำย 9

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ เวยีงเหนือ 9

33 ศรสีะเกษ ปรำงคก์ู่ สวำย 10

33 ศรสีะเกษ ศรรัีตนะ เสือ่งขำ้ว 11

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ โสน 23

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ หนองครก 9



33 ศรสีะเกษ พยหุ์ หนองคำ้ 7

33 ศรสีะเกษ ศลิำลำด หนองบัวดง 9

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ หนองแวง 11

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ หนองหญำ้ลำด 12

33 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน หว้ยทับทัน 15

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ หัวเสอื 14

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั อีห่ล ำ่ 12

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน กลำงใหญ่ 11

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม กดุประทำย 21

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล กศุกร 9

34 อบุลรำชธำนี เมอืงอบุลรำชธำนี ขำมใหญ่ 30

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล ขหุลุ 8

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ ค ำน ้ำแซบ 10

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ คเูมอืง 12

34 อบุลรำชธำนี ตำลสมุ จกิเทงิ 9

34 อบุลรำชธำนี ศรเีมอืงใหม่ ดอนใหญ่ 7

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ ดมุใหญ่ 13

33 ศรสีะเกษ ไพรบงึ ไพรบงึ 29

33 ศรสีะเกษ เมอืงจันทร์ เมอืงจันทร์ 25

33 ศรสีะเกษ ยำงชมุนอ้ย ลิน้ฟ้ำ 14

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล สรำ้งป่ี 12

33 ศรสีะเกษ ศรรัีตนะ สะพงุ 16

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ หนองแกว้ 7

33 ศรสีะเกษ อทุมุพรพสิยั หนองไฮ 12

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน  ไทย 12

34 อบุลรำชธำนี กดุขำ้วปุ้น กำบนิ 14

34 อบุลรำชธำนี ศรเีมอืงใหม่ แกง้กอก 7

34 อบุลรำชธำนี สวำ่งวรีะวงศ์ แกง่โดม 14

34 อบุลรำชธำนี ส ำโรง ขำมป้อม 9

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ ค ำขวำง 10

34 อบุลรำชธำนี สรินิธร ค ำเขือ่นแกว้ 16

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน ชทีวน 11

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล เซเป็ด 10

34 อบุลรำชธำนี สวำ่งวรีะวงศ์ ทำ่ชำ้ง 20

34 อบุลรำชธำนี ดอนมดแดง ทำ่เมอืง 10

34 อบุลรำชธำนี โพธิไ์ทร เทศบำลต ำบล โพธิไ์ทร 7

34 อบุลรำชธำนี ทุง่ศรอีดุม นำเกษม 11

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร โนนกลำง 12

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล โนนกงุ 12

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม บัวงำม 23

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ บุง่หวำย 20

34 อบุลรำชธำนี เมอืงอบุลรำชธำนี ปทมุ 12

34 อบุลรำชธำนี นำตำล พะลำน 13

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ โพธิใ์หญ่ 13

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน สหธำตุ 7

34 อบุลรำชธำนี ตำลสมุ หนองกงุ 8

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ หนองชำ้งใหญ่ 8

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล หนองเตำ่ 9

34 อบุลรำชธำนี โขงเจยีม หว้ยไผ่ 10

35 ยโสธร ป่ำติว้ กระจำย 13

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ กูจ่ำน 12



35 ยโสธร ป่ำติว้ โคกนำโก 16

35 ยโสธร กดุชมุ นำโส่ 11

35 ยโสธร มหำชนะชยั โนนทรำย 7

35 ยโสธร มหำชนะชยั บงึแก 11

35 ยโสธร ป่ำติว้ โพธิไ์ทร 15

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ ยอ่ 11

35 ยโสธร มหำชนะชยั สงยำง 8

35 ยโสธร เลงินกทำ สำมแยก 19

35 ยโสธร เมอืงยโสธร สงิห์ 11

36 ชยัภมูิ แกง้ครอ้  แกง้ 12

36 ชยัภมูิ ภเูขยีว  แกง้ 21

36 ชยัภมูิ ภักดชีมุพล  เจยีง 11

36 ชยัภมูิ ภเูขยีว กวำงโจน 18

36 ชยัภมูิ คอนสำร คอนสำร 14

36 ชยัภมูิ ภักดชีมุพล เจำทอง 14

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ ชลีอง 17

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ นำฝำย 19

36 ชยัภมูิ เทพสถติ นำยำงกลัก 17

36 ชยัภมูิ จัตรัุส ละหำน 18

36 ชยัภมูิ หนองบัวแดง วังชมภู 11

36 ชยัภมูิ ภเูขยีว หนองคอนไทย 15

36 ชยัภมูิ หนองบัวแดง หนองบัวแดง 21

36 ชยัภมูิ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 9

37 อ ำนำจเจรญิ ลอือ ำนำจ โคกกลำง 11

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ นำจกิ 8

37 อ ำนำจเจรญิ เสนำงคนคิม นำเวยีง 9

37 อ ำนำจเจรญิ ปทมุรำชวงศำ นำหวำ้ 13

37 อ ำนำจเจรญิ ลอือ ำนำจ ไร่ขี 10

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ สรำ้งนกทำ 16

37 อ ำนำจเจรญิ เสนำงคนคิม เสนำงคนคิม 15

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ เหลำ่พรวน 8

38 บงึกำฬ เซกำ  ตอ้ง 15

38 บงึกำฬ พรเจรญิ ดอนหญำ้นำง 7

38 บงึกำฬ ปำกคำด โนนศลิำ 13

38 บงึกำฬ พรเจรญิ ศรชีมภู 7

38 บงึกำฬ พรเจรญิ ศรสี ำรำญ 7

39 หนองบัวล ำภู นำกลำง กดุดนิจี่ 23

33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ หว้ยจันทร์ 5

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล หวำ้นค ำ 13

33 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ อเีซ 12

34 อบุลรำชธำนี นำตำล กองโพน 14

34 อบุลรำชธำนี น ้ำยนื เกำ่ขำม 13

34 อบุลรำชธำนี กดุขำ้วปุ้น ขำ้วปุ้น 15

34 อบุลรำชธำนี ส ำโรง โคกกอ่ง 17

34 อบุลรำชธำนี เขมรำฐ เจยีด 9

34 อบุลรำชธำนี สรินิธร ชอ่งเม็ก 13

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม ตบหู 22

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล ตำกแดด 10

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล ทำ่หลวง 9

34 อบุลรำชธำนี กดุขำ้วปุ้น เทศบำลต ำบล กดุขำ้วปุ้น 10

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม นำกระแซง 16



34 อบุลรำชธำนี ตำลสมุ นำคำย 13

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน นำค ำใหญ่ 8

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล นำพนิ 11

34 อบุลรำชธำนี สรินิธร โนนกอ่ 14

34 อบุลรำชธำนี ส ำโรง โนนกำเล็น 12

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม โนนสมบรูณ์ 9

34 อบุลรำชธำนี กดุขำ้วปุ้น โนนสวำง 20

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ โนนโหนน 12

34 อบุลรำชธำนี ศรเีมอืงใหม่ ลำดควำย 8

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน ศรสีขุ 8

34 อบุลรำชธำนี เมอืงอบุลรำชธำนี หัวเรอื 16

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ เหลำ่บก 12

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ กดุกงุ 7

35 ยโสธร เลงินกทำ กดุเชยีงหมี 12

35 ยโสธร เมอืงยโสธร เขือ่งค ำ 14

35 ยโสธร คอ้วัง คอ้วัง 11

35 ยโสธร ไทยเจรญิ ค ำไผ่ 9

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ ดงแคนใหญ่ 13

35 ยโสธร เมอืงยโสธร นำสะไมย์ 13

35 ยโสธร คอ้วัง น ้ำออ้ม 12

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ  คำ่ย 18

36 ชยัภมูิ ภเูขยีว  ดอน 11

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์  หัน 17

36 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย 15

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ โคกสงู 6

36 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ ชอ่งสำมหมอ 8

36 ชยัภมูิ คอนสำร ดงบัง 11

36 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ ทำ่มะไฟหวำน 11

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ ทำ่หนิโงม 11

36 ชยัภมูิ คอนสำร ทุง่พระ 10

36 ชยัภมูิ คอนสำร ทุง่ลยุลำย 7

36 ชยัภมูิ เนนิสงำ่ หนองฉมิ 15

36 ชยัภมูิ จัตรัุส หนองบัวโคก 13

37 อ ำนำจเจรญิ หัวตะพำน เค็งใหญ่ 10

37 อ ำนำจเจรญิ ชำนุมำน โคกกง่ 13

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ นำแต ้ 9

37 อ ำนำจเจรญิ ปทมุรำชวงศำ นำป่ำแซง 10

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ นำยม 8

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ ปลำคำ้ว 12

38 บงึกำฬ ศรวีไิล ชมุภพูร 13

38 บงึกำฬ เซกำ เซกำ 29

38 บงึกำฬ โซพ่สิยั ถ ้ำเจรญิ 12

38 บงึกำฬ บงึโขงหลง ทำ่ดอกค ำ 13

38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ บงึกำฬ 14

38 บงึกำฬ ศรวีไิล ศรวีไิล 12

38 บงึกำฬ ปำกคำด หนองยอง 11

38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ หนองเลงิ 13

39 หนองบัวล ำภู สวุรรณคหูำ  โคก 15

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู  พรำ้ว 15

39 หนองบัวล ำภู สวุรรณคหูำ กดุผึง้ 10

39 หนองบัวล ำภู โนนสงั โคกใหญ่ 7



39 หนองบัวล ำภู นำวัง เทพครีี 9

39 หนองบัวล ำภู สวุรรณคหูำ นำดี 13

39 หนองบัวล ำภู โนนสงั ปำงกู่ 10

39 หนองบัวล ำภู นำกลำง ฝ่ังแดง 18

39 หนองบัวล ำภู นำวัง วังปลำป้อม 8

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู หนองหวำ้ 7

40 ขอนแกน่ เขำสวนกวำง นำงิว้ 7

40 ขอนแกน่ ภผูำมำ่น นำฝำย 6

40 ขอนแกน่ ชมุแพ โนนหัน 10

40 ขอนแกน่  ไผ่ ในเมอืง 9

40 ขอนแกน่ พระยนื พระยนื 17

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง พังทยุ 13

40 ขอนแกน่ สชีมพู ภหูำ่น 7

40 ขอนแกน่  ไผ่ ภเูหล็ก 9

40 ขอนแกน่ พล เมอืงพล 11

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศนูยแ์พทยป์ฐมภมูนัิกศกึษำ มข.  (ทน.ขอนแกน่)1

40 ขอนแกน่ ชมุแพ หนองเขยีด 10

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ หนองตมู 11

40 ขอนแกน่ กระนวน หว้ยโจด 11

40 ขอนแกน่ ภผูำมำ่น หว้ยมว่ง 9

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง หันโจด 12

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี  จ่ัน 11

41 อดุรธำนี ศรธีำตุ  โปร่ง 11

41 อดุรธำนี กมุภวำปี กมุภวำปี 15

41 อดุรธำนี  ผอื ค ำบง 10

41 อดุรธำนี เพ็ญ โคกกลำง 12

41 อดุรธำนี กมุภวำปี เชยีงแหว 13

41 อดุรธำนี กมุภวำปี แชแล 14

41 อดุรธำนี พบิลูยรั์กษ์ ดอนกลอย 11

41 อดุรธำนี โนนสะอำด ทมนำงำม 10

41 อดุรธำนี กมุภวำปี ทำ่ลี่ 14

41 อดุรธำนี พบิลูยรั์กษ์ นำทรำย 11

41 อดุรธำนี เพ็ญ นำบัว 11

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี นคิมสงเครำะห์ 12

41 อดุรธำนี โนนสะอำด บุง่แกว้ 13

41 อดุรธำนี หนองหำน พังงู 15

41 อดุรธำนี กมุภวำปี เวยีงค ำ 18

41 อดุรธำนี หนองวัวซอ หมำกหญำ้ 8

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี หมมูน่ 13

41 อดุรธำนี ศรธีำตุ หัวนำค ำ 17

41 อดุรธำนี ประจักษ์ศลิปำคม อุม่จำน 14

42 เลย วังสะพงุ เขำหลวง 13

42 เลย เชยีงคำน เชยีงคำน 6

42 เลย นำดว้ง ทำ่สะอำด 7

42 เลย ภกูระดงึ ผำนกเคำ้ 14

42 เลย วังสะพงุ ผำบิง้ 6

42 เลย ภเูรอื ร่องจกิ 10

42 เลย ภเูรอื สำนตม 9

42 เลย วังสะพงุ หนองงิว้ 9

43 หนองคำย ทำ่บอ่  เดือ่ 9

43 หนองคำย ทำ่บอ่  ถอ่น 8



43 หนองคำย โพนพสิยั ชมุชำ้ง 19

43 หนองคำย สงัคม นำงิว้ 9

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย พระธำตบุังพวน 14

43 หนองคำย ศรเีชยีงใหม่ พำนพรำ้ว 15

43 หนองคำย โพธิต์ำก โพธิต์ำก 7

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย เวยีงคกุ 8

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ ขำมป้อม 16

44 มหำสำรคำม กันทรวชิยั เขวำใหญ่ 21

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั ดอนกลำง 11

44 มหำสำรคำม แกด ำ โนนภบิำล 14

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั ภำรแอน่ 10

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั เม็กด ำ 22

44 มหำสำรคำม บรบอื ยำง 15

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั วังยำว 12

44 มหำสำรคำม แกด ำ วังแสง 20

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม แวงน่ำง 20

44 มหำสำรคำม นำเชอืก สนัป่ำตอง 12

44 มหำสำรคำม นำเชอืก ส ำโรง 15

44 มหำสำรคำม นำเชอืก หนองแดง 10

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ หนองทุม่ 10

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั หนองบอน 11

44 มหำสำรคำม กดุรัง หว้ยเตย 19

45 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ  บำก 8

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน โคกลำ่ม 16

45 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ 12

45 รอ้ยเอ็ด จังหำร ดงสงิห์ 18

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ ทุง่ศรเีมอืง 12

45 รอ้ยเอ็ด ทุง่เขำหลวง เทอดไทย 10

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร นำนวล 13

30 นครรำชสมีำ วังน ้ำเขยีว อดุมทรัพย์ 17

31 บรุรัีมย์  ดำ่น  ดำ่น 20

31 บรุรัีมย์ พทุไธสง  เป้ำ 12

31 บรุรัีมย์ สตกึ กระสงั 8

31 บรุรัีมย์ ช ำนิ ชอ่ผกำ 13

31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ ชมุเห็ด 22

31 บรุรัีมย์ หนองกี่ ดอนอะรำง 15

31 บรุรัีมย์  ใหมไ่ชยพจน์ แดงใหญ่ 9

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ ตลำดโพธิ์ 9

31 บรุรัีมย์ เฉลมิพระเกยีรติ ตำเป๊ก 11

31 บรุรัีมย์ สตกึ ทุง่วัง 15

31 บรุรัีมย์  กรวด ปรำสำท 14

31 บรุรัีมย์ พลับพลำชยั ป่ำชนั 10

31 บรุรัีมย์ ล ำปลำยมำศ ผไทรนิทร์ 19

31 บรุรัีมย์ หนองหงส์ เมอืงฝ้ำย 12

31 บรุรัีมย์ สตกึ ร่อนทอง 18

31 บรุรัีมย์ พลับพลำชยั สะเดำ 13

31 บรุรัีมย์ กระสงั หนองเต็ง 18

31 บรุรัีมย์ นำงรอง หนองไทร 14

31 บรุรัีมย์ นำงรอง หนองยำยพมิพ์ 10

31 บรุรัีมย์  ใหมไ่ชยพจน์ หนองแวง 16

31 บรุรัีมย์ นำงรอง หัวถนน 11



31 บรุรัีมย์ เมอืงบรุรัีมย์ อสิำณ 18

32 สรุนิทร์ สงัขะ  จำรย์ 13

32 สรุนิทร์ จอมพระ  ผอื 11

32 สรุนิทร์ สงัขะ กระเทยีม 21

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ กดุหวำย 14

32 สรุนิทร์ โนนนำรำยณ์ ค ำผง 12

32 สรุนิทร์ ศรณีรงค์ แจนแวน 12

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี ดอนแรด 16

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ ตระแสง 12

32 สรุนิทร์ ศขีรภมู ิ ตรมึ 18

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ ตัง้ใจ 9

32 สรุนิทร์ เขวำสนิรนิทร์ ตำกกู 10

32 สรุนิทร์ ปรำสำท ทมอ 13

32 สรุนิทร์ เมอืงสรุนิทร์ นำดี 17

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี น ้ำเขยีว 13

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี เบดิ 17

32 สรุนิทร์ ปรำสำท ปรอื 27

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี ไผ่ 14

32 สรุนิทร์ ทำ่ตมู พรมเทพ 22

32 สรุนิทร์ ล ำดวน ล ำดวน 13

32 สรุนิทร์ จอมพระ ลุม่ระวี 10

32 สรุนิทร์ ชมุพลบรุี ศรณีรงค์ 13

32 สรุนิทร์ โนนนำรำยณ์ หนองเทพ 20

32 สรุนิทร์ รัตนบรุี หนองบัวบำน 15

32 สรุนิทร์ โนนนำรำยณ์ หนองหลวง 8

32 สรุนิทร์ สนม หนองอยีอ 11

33 ศรสีะเกษ ยำงชมุนอ้ย คอนกำม 13

33 ศรสีะเกษ น ้ำเกลีย้ง คบู 10

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ โคกเพชร 11

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ จำน 12

33 ศรสีะเกษ หว้ยทับทัน จำนแสนไชย 13

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล ดำ่น 13

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ โนนส ำรำญ 11

33 ศรสีะเกษ ยำงชมุนอ้ย บงึบอน 13

33 ศรสีะเกษ วังหนิ บสุงู 22

33 ศรสีะเกษ บงึบรูพ์ เป๊ำะ 20

33 ศรสีะเกษ ขนุหำญ โพธิก์ระสงัข์ 14

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ ภผูำหมอก 6

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ รุง 10

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล สม้ป่อย 17

33 ศรสีะเกษ ปรำงคก์ู่ สมอ 17

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ สวนกลว้ย 12

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ สะเดำใหญ่ 17

33 ศรสีะเกษ ปรำงคก์ู่ ส ำโรงปรำสำท 17

33 ศรสีะเกษ ไพรบงึ สขุสวัสดิ์ 12

33 ศรสีะเกษ กันทรลักษ์ เสำธงชยั 13

33 ศรสีะเกษ โพธิศ์รสีวุรรณ เสยีว 17

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ หนองฉลอง 10

33 ศรสีะเกษ ปรำงคก์ู่ หนองเชยีงทนู 19

33 ศรสีะเกษ กันทรำรมย์ หนองบัว 7

33 ศรสีะเกษ รำษีไศล หนองหมี 18



34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล ตระกำร 9

34 อบุลรำชธำนี ศรเีมอืงใหม่ ตะบำ่ย 12

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร ทรำยมลู 10

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ เทศบำลต ำบล มว่งสำมสบิ 7

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน ธำตนุอ้ย 10

34 อบุลรำชธำนี ศรเีมอืงใหม่ นำค ำ 16

34 อบุลรำชธำนี บณุฑรกิ นำโพธิ์ 11

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม นำสว่ง 18

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล นำสะไม 13

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ โนนผึง้ 11

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน โนนรัง 7

34 อบุลรำชธำนี นำจะหลวย โนนสวรรค์ 10

34 อบุลรำชธำนี เหลำ่เสอืโกก้ แพงใหญ่ 13

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร โพธิไ์ทร 19

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม เมอืงเดช 35

34 อบุลรำชธำนี น ้ำยนื ยำง 13

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ ยำงโยภำพ 13

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ ยำงสกักระโพหลุม่ 11

34 อบุลรำชธำนี สวำ่งวรีะวงศ์ สวำ่ง 13

34 อบุลรำชธำนี โพธิไ์ทร สำรภี 10

34 อบุลรำชธำนี เขมรำฐ หนองสมิ 10

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ หนองเหลำ่ 15

34 อบุลรำชธำนี ส ำโรง หนองไฮ 12

35 ยโสธร เมอืงยโสธร คอ้เหนือ 15

35 ยโสธร ทรำยมลู นำเวยีง 7

35 ยโสธร มหำชนะชยั บำกเรอื 11

35 ยโสธร ทรำยมลู ไผ่ 9

35 ยโสธร เมอืงยโสธร ส ำรำญ 11

35 ยโสธร เมอืงยโสธร หนองเป็ด 9

35 ยโสธร เมอืงยโสธร หนองหนิ 9

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์  เป้ำ 18

36 ชยัภมูิ เทพสถติ  ไร่ 16

36 ชยัภมูิ จัตรัุส กดุน ้ำใส 14

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ กดุเลำะ 11

36 ชยัภมูิ หนองบัวแดง คเูมอืง 17

36 ชยัภมูิ บ ำเหน็จณรงค์ โคกเรงิรมย์ 12

36 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ ชอ่งสำมหมอ 21

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ โนนกอก 10

36 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ โนนสะอำด 9

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ โนนส ำรำญ 10

36 ชยัภมูิ เทพสถติ โป่งนก 15

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ สระโพนทอง 12

36 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ หนองขำม 11

36 ชยัภมูิ ภักดชีมุพล แหลมทอง 9

36 ชยัภมูิ ภเูขยีว โอโล 13

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ คมึใหญ่ 10

37 อ ำนำจเจรญิ ชำนุมำน ชำนุมำน 15

37 อ ำนำจเจรญิ ปทมุรำชวงศำ โนนงำม 8

37 อ ำนำจเจรญิ พนำ พนำ 15

37 อ ำนำจเจรญิ เสนำงคนคิม โพนทอง 10

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ หว้ยไร่ 10



38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ ค ำนำดี 8

38 บงึกำฬ เซกำ น ้ำจัน้ 13

38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ โนนสมบรูณ์ 13

38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ โนนสวำ่ง 11

38 บงึกำฬ บงึโขงหลง โพธิห์มำกแขง้ 16

38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ วศิษิฐ์ 15

38 บงึกำฬ โซพ่สิยั ศรชีมภู 16

38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ หอค ำ 14

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู  ขำม 14

39 หนองบัวล ำภู โนนสงั  ถิน่ 10

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู นำมะเฟือง 10

39 หนองบัวล ำภู สวุรรณคหูำ นำสี 16

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู โนนทัน 10

39 หนองบัวล ำภู โนนสงั โนนเมอืง 7

39 หนองบัวล ำภู สวุรรณคหูำ บญุทัน 9

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง ยำงหลอ่ 15

39 หนองบัวล ำภู นำวัง วังทอง 12

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง หันนำงำม 8

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู หัวนำ 17

34 อบุลรำชธำนี กดุขำ้วปุ้น แกง่เค็ง 13

34 อบุลรำชธำนี เมอืงอบุลรำชธำนี ขีเ้หล็ก 11

34 อบุลรำชธำนี เขมรำฐ เขมรำฐ 22

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน เขือ่งใน 24

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน คอ้ทอง 11

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม ค ำคร่ัง 10

34 อบุลรำชธำนี น ้ำขุน่ โคกสะอำด 12

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล ถ ้ำแข ้ 9

34 อบุลรำชธำนี นำเยยี นำเรอืง 9

34 อบุลรำชธำนี ทุง่ศรอีดุม นำหอ่ม 11

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ บุง่ไหม 12

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม ป่ำโมง 10

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ ไผใ่หญ่ 12

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม โพนงำม 13

34 อบุลรำชธำนี น ้ำยนื ยำงใหญ่ 12

34 อบุลรำชธำนี ส ำโรง ส ำโรง 12

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ แสนสขุ 20

34 อบุลรำชธำนี เมอืงอบุลรำชธำนี หนองบอ่ 13

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน หนองเหลำ่ 11

34 อบุลรำชธำนี ทุง่ศรอีดุม หนองอม้ 10

34 อบุลรำชธำนี บณุฑรกิ หว้ยขำ่ 23

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล หว้ยฝ้ำยพัฒนำ 12

34 อบุลรำชธำนี เขมรำฐ หัวนำ 15

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล ไหลทุ่ง่ 12

35 ยโสธร กดุชมุ ก ำแมด 18

35 ยโสธร กดุชมุ ค ำน ้ำสรำ้ง 11

35 ยโสธร ทรำยมลู ดงมะไฟ 10

35 ยโสธร เมอืงยโสธร ดูทุ่ง่ 11

35 ยโสธร เมอืงยโสธร ตำดทอง 13

35 ยโสธร เลงินกทำ สำมัคคี 15

35 ยโสธร มหำชนะชยั หัวเมอืง 14

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์  บัว 8



36 ชยัภมูิ ภเูขยีว  เพชร 19

36 ชยัภมูิ หนองบัวแดง กดุชมุแสง 18

36 ชยัภมูิ บ ำเหน็จณรงค์ โคกเพชรพัฒนำ 11

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ ซับสทีอง 13

36 ชยัภมูิ หนองบัวแดง ถ ้ำวัวแดง 12

36 ชยัภมูิ ซับใหญ่ ทำ่กบู 12

36 ชยัภมูิ คอนสำร โนนคณู 11

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ บุง่คลำ้ 12

36 ชยัภมูิ เทพสถติ วะตะแบก 29

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ หนองขำ่ 12

36 ชยัภมูิ จัตรัุส หนองโดน 11

36 ชยัภมูิ จัตรัุส หนองบัวใหญ่ 10

36 ชยัภมูิ หนองบัวแดง หนองแวง 20

36 ชยัภมูิ คอนสำร หว้ยยำง 19

36 ชยัภมูิ เทพสถติ หว้ยยำยจิว๋ 22

37 อ ำนำจเจรญิ ชำนุมำน โคกสำร 9

37 อ ำนำจเจรญิ ชำนุมำน ป่ำกอ่ 13

37 อ ำนำจเจรญิ เสนำงคนคิม ไร่สสีกุ 9

37 อ ำนำจเจรญิ ปทมุรำชวงศำ ลอื 14

38 บงึกำฬ ศรวีไิล นำแสง 9

38 บงึกำฬ ปำกคำด ปำกคำด 19

38 บงึกำฬ พรเจรญิ ป่ำแฝก 7

38 บงึกำฬ พรเจรญิ พรเจรญิ 11

38 บงึกำฬ ปำกคำด สมสนุก 8

39 หนองบัวล ำภู นำกลำง ดำ่นชำ้ง 19

39 หนองบัวล ำภู นำวัง นำเหลำ่ 15

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง ศรบีญุเรอืง 19

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง หนองกงุแกว้ 13

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง หนองแก 11

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู หนองภัยศนูย์ 10

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู หนองสวรรค์ 11

39 หนองบัวล ำภู นำกลำง อทัุยสวรรค์ 12

40 ขอนแกน่ อบุลรัตน์  ดง 15

40 ขอนแกน่  ไผ่  ไผ่ 13

40 ขอนแกน่ เปือยนอ้ย ขำมป้อม 10

40 ขอนแกน่  ฝำง โคกงำม 10

40 ขอนแกน่ หนองเรอื จระเข ้ 16

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง ดงเค็ง 13

40 ขอนแกน่ เขำสวนกวำง ดงเมอืงแอม 15

34 อบุลรำชธำนี สรินิธร คันไร่ 16

34 อบุลรำชธำนี ส ำโรง โคกสวำ่ง 12

34 อบุลรำชธำนี น ้ำยนื โซง 12

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน แดงหมอ้ 6

34 อบุลรำชธำนี น ้ำยนื โดมประดษิฐ์ 21

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ เตย 12

34 อบุลรำชธำนี นำเยยี เทศบำลต ำบล นำเยยี 12

34 อบุลรำชธำนี นำตำล นำตำล 18

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร นำโพธิ์ 11

34 อบุลรำชธำนี เขมรำฐ นำแวง 13

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร โนนกำหลง 9

34 อบุลรำชธำนี นำจะหลวย โนนสมบรูณ์ 11



34 อบุลรำชธำนี เมอืงอบุลรำชธำนี ปะอำว 8

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร โพธิศ์รี 14

34 อบุลรำชธำนี บณุฑรกิ โพนงำม 14

34 อบุลรำชธำนี เหลำ่เสอืโกก้ โพนเมอืง 17

34 อบุลรำชธำนี น ้ำขุน่ ไพบลูย์ 15

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน ยำงขีน้ก 10

34 อบุลรำชธำนี เมอืงอบุลรำชธำนี ไร่นอ้ย 19

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล สะพอื 8

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ หนองไขน่ก 8

34 อบุลรำชธำนี เหลำ่เสอืโกก้ หนองบก 13

34 อบุลรำชธำนี เขมรำฐ หนองผอื 14

34 อบุลรำชธำนี ศรเีมอืงใหม่ หนำมแทง่ 12

34 อบุลรำชธำนี โขงเจยีม หว้ยยำง 11

34 อบุลรำชธำนี ศรเีมอืงใหม่ เออืดใหญ่ 8

35 ยโสธร คอ้วัง กดุน ้ำใส 13

35 ยโสธร ป่ำติว้ เชยีงเพ็ง 7

35 ยโสธร เมอืงยโสธร ทุง่นำงโอก 9

35 ยโสธร คอ้วัง ฟ้ำหว่น 9

35 ยโสธร เลงินกทำ สรำ้งมิง่ 11

35 ยโสธร เมอืงยโสธร หนองคู 7

35 ยโสธร เลงินกทำ หอ้งแซง 19

36 ชยัภมูิ  แทน่  แทน่ 16

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ กดุตุม้ 19

36 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 20

36 ชยัภมูิ ภเูขยีว โคกสะอำด 16

36 ชยัภมูิ หนองบัวระเหว โคกสะอำด 9

36 ชยัภมูิ ซับใหญ่ ตะโกทอง 11

36 ชยัภมูิ หนองบัวแดง ทำ่ใหญ่ 11

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ นำเสยีว 12

36 ชยัภมูิ  เขวำ้ โนนแดง 9

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ โพนทอง 12

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ ลำดใหญ่ 13

36 ชยัภมูิ ภักดชีมุพล วังทอง 13

36 ชยัภมูิ  แทน่ สระพัง 9

36 ชยัภมูิ ภเูขยีว หนองตมู 13

36 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ หนองไผ่ 12

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ หนองไผ่ 14

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ หนองโพนงำม 15

36 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ หลบุคำ 10

36 ชยัภมูิ บ ำเหน็จณรงค์ หัวทะเล 12

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ ไกค่ ำ 13

37 อ ำนำจเจรญิ หัวตะพำน ค ำพระ 12

37 อ ำนำจเจรญิ ปทมุรำชวงศำ ค ำโพน 10

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ โนนหนำมแทง่ 14

37 อ ำนำจเจรญิ หัวตะพำน โพนเมอืงนอ้ย 12

37 อ ำนำจเจรญิ หัวตะพำน สรำ้งถอ่นอ้ย 13

37 อ ำนำจเจรญิ ปทมุรำชวงศำ หนองขำ่ 9

38 บงึกำฬ พรเจรญิ วังชมภู 8

38 บงึกำฬ เซกำ โสกกำ่ม 12

39 หนองบัวล ำภู สวุรรณคหูำ ดงมะไฟ 13

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง ทรำยทอง 10



39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู นำค ำไฮ 13

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง หนองบัวใต ้ 10

39 หนองบัวล ำภู โนนสงั หนองเรอื 14

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่  ทุม่ 18

40 ขอนแกน่ กระนวน  ฝำง 11

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง  เรอื 9

40 ขอนแกน่ พล เกำ่งิว้ 11

39 หนองบัวล ำภู นำกลำง เกำ่กลอย 13

39 หนองบัวล ำภู โนนสงั โคกมว่ง 9

39 หนองบัวล ำภู สวุรรณคหูำ นำดำ่น 11

39 หนองบัวล ำภู นำกลำง โนนเมอืง 15

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู โพธิช์ยั 5

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่  คอ้ 20

40 ขอนแกน่ หนองเรอื  ผอื 10

40 ขอนแกน่  แฮด  แฮด 11

40 ขอนแกน่ ซ ำสงู กระนวน 6

40 ขอนแกน่ หนองนำค ำ กดุธำตุ 16

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง กดุน ้ำใส 10

40 ขอนแกน่  ไผ่ แคนเหนือ 9

40 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ โคกสงู 13

40 ขอนแกน่ ชมุแพ ชมุแพ 11

40 ขอนแกน่ สชีมพู ซ ำยำง 6

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ดอนชำ้ง 8

40 ขอนแกน่ แวงนอ้ย ทำ่วัด 10

40 ขอนแกน่ ชนบท เทศบำลต ำบล ชนบท 15

40 ขอนแกน่ มัญจำครีี นำขำ่ 17

40 ขอนแกน่ กระนวน น ้ำออ้ม 8

40 ขอนแกน่ ชมุแพ โนนสะอำด 9

40 ขอนแกน่ ชมุแพ โนนอดุม 11

40 ขอนแกน่ เวยีงเกำ่ ในเมอืง 15

40 ขอนแกน่  ไผ่ ป่ำปอ 11

40 ขอนแกน่ โนนศลิำ เปือยใหญ่ 8

40 ขอนแกน่ หนองเรอื ยำงค ำ 14

40 ขอนแกน่ สชีมพู วังเพิม่ 15

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง วังหนิ 8

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศนูยแ์พทยส์ำมเหลีย่ม (ทน.ขอนแกน่) 10

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง สะอำด 14

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง หนองกงุเซนิ 9

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง หนองเม็ก 15

40 ขอนแกน่ ชมุแพ หนองเสำเลำ้ 10

40 ขอนแกน่ กระนวน หว้ยยำง 9

41 อดุรธำนี นำยงู  กอ้ง 13

41 อดุรธำนี  ผอื  คอ้ 6

41 อดุรธำนี  ดงุ  มว่ง 14

41 อดุรธำนี เพ็ญ  เหลำ่ 13

41 อดุรธำนี กูแ่กว้ คอ้ใหญ่ 6

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี เชยีงพณิ 10

41 อดุรธำนี เพ็ญ เตำไห 9

41 อดุรธำนี  ดงุ ถอ่นนำลับ 8

41 อดุรธำนี  ดงุ นำค ำ 13

41 อดุรธำนี ทุง่ฝน นำชมุแสง 8



41 อดุรธำนี สรำ้งคอม นำสะอำด 8

41 อดุรธำนี วังสำมหมอ ผำสกุ 18

41 อดุรธำนี หนองหำน โพนงำม 21

41 อดุรธำนี วังสำมหมอ หนองกงุทับมำ้ 11

41 อดุรธำนี หนองแสง หนองแสง 8

41 อดุรธำนี กมุภวำปี หว้ยเกิง้ 8

41 อดุรธำนี หนองวัวซอ อบูมงุ 10

42 เลย นำดว้ง นำดอกค ำ 17

42 เลย ดำ่นซำ้ย นำดี 9

42 เลย นำแหว้ นำมำลำ 8

42 เลย ภเูรอื ปลำบำ่ 7

42 เลย ภเูรอื ลำดคำ่ง 6

42 เลย เมอืงเลย ศรสีองรัก 11

42 เลย วังสะพงุ หนองหญำ้ปลอ้ง 20

42 เลย ปำกชม หว้ยพชิยั 10

42 เลย เอรำวัณ เอรำวัณ 16

43 หนองคำย สระใคร  ฝำง 13

43 หนองคำย ทำ่บอ่  วำ่น 8

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย กวนวัน 9

43 หนองคำย โพธิต์ำก ดำ่นศรสีขุ 9

43 หนองคำย โพนพสิยั ทุง่หลวง 12

43 หนองคำย เฝ้ำไร่ นำดี 7

43 หนองคำย ศรเีชยีงใหม่ พระพทุธบำท 10

43 หนองคำย รัตนวำปี โพนแพง 13

43 หนองคำย ทำ่บอ่ โพนสำ 10

43 หนองคำย โพนพสิยั วัดหลวง 16

43 หนองคำย โพนพสิยั เหลำ่ตำ่งค ำ 15

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม เขวำ 24

44 มหำสำรคำม กันทรวชิยั ทำ่ขอนยำง 15

44 มหำสำรคำม นำเชอืก นำเชอืก 18

44 มหำสำรคำม นำเชอืก ปอพำน 16

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั เมอืงเตำ 26

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์  เดือ่ 21

36 ชยัภมูิ บ ำเหน็จณรงค์  ตำล 12

36 ชยัภมูิ  แทน่  เตำ่ 13

36 ชยัภมูิ บ ำเหน็จณรงค์  เพชร 23

36 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ เกำ่ยำ่ดี 9

36 ชยัภมูิ บ ำเหน็จณรงค์ เกำะมะนำว 8

36 ชยัภมูิ เนนิสงำ่ ตำเนนิ 14

36 ชยัภมูิ ภเูขยีว ธำตทุอง 13

36 ชยัภมูิ หนองบัวแดง นำงแดด 22

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ โนนทอง 11

36 ชยัภมูิ ภเูขยีว ผักปัง 28

36 ชยัภมูิ  เขวำ้ ภแูลนคำ 8

36 ชยัภมูิ หนองบัวระเหว วังตะเฆ่ 18

36 ชยัภมูิ จัตรัุส สม้ป่อย 14

36 ชยัภมูิ  แทน่ สำมสวน 18

36 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ หนองขำม 13

36 ชยัภมูิ  แทน่ หนองคู 11

37 อ ำนำจเจรญิ ลอือ ำนำจ ดงบัง 16

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ ดอนเมย 5



37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ นำผอื 12

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ น ้ำปลกี 17

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ บุง่ 5

37 อ ำนำจเจรญิ ลอือ ำนำจ เปือย 13

37 อ ำนำจเจรญิ ลอือ ำนำจ แมด 11

37 อ ำนำจเจรญิ พนำ ไมก้ลอน 16

37 อ ำนำจเจรญิ หัวตะพำน หนองแกว้ 11

37 อ ำนำจเจรญิ เสนำงคนคิม หนองสำมสี 6

37 อ ำนำจเจรญิ ปทมุรำชวงศำ หว้ย 13

38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ โคกกอ่ง 9

38 บงึกำฬ ศรวีไิล นำสงิห์ 8

38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ โป่งเปือย 7

38 บงึกำฬ โซพ่สิยั เหลำ่ทอง 10

39 หนองบัวล ำภู โนนสงั  คอ้ 10

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู กดุจกิ 14

39 หนองบัวล ำภู โนนสงั กดุดู่ 15

39 หนองบัวล ำภู นำกลำง ดงสวรรค์ 9

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง นำกอก 23

39 หนองบัวล ำภู นำวัง นำแก 10

39 หนองบัวล ำภู โนนสงั โนนสงั 15

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู ป่ำไมง้ำม 13

39 หนองบัวล ำภู สวุรรณคหูำ สวุรรณคหูำ 9

39 หนองบัวล ำภู เมอืงหนองบัวล ำภู หนองบัว 8

40 ขอนแกน่ ชนบท  แทน่ 8

40 ขอนแกน่ หนองนำค ำ ขนวน 11

40 ขอนแกน่ ชมุแพ ขัวเรยีง 12

40 ขอนแกน่ เขำสวนกวำง ค ำมว่ง 13

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ โคกสี 14

40 ขอนแกน่ โคกโพธิไ์ชย ซับสมบรูณ์ 11

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง ทุง่ชมพู 8

40 ขอนแกน่ หนองเรอื เทศบำลต ำบล หนองแก 8

40 ขอนแกน่ มัญจำครีี นำงำม 14

40 ขอนแกน่ ชมุแพ นำเพยีง 15

40 ขอนแกน่ ชมุแพ นำหนองทุม่ 13

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง นำหวำ้ 11

40 ขอนแกน่ แวงใหญ่ โนนทอง 11

40 ขอนแกน่  ฝำง ป่ำหวำยน่ัง 9

40 ขอนแกน่ โคกโพธิไ์ชย โพธิไ์ชย 10

40 ขอนแกน่ ภผูำมำ่น ภผูำมำ่น 12

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง มว่งหวำน 14

40 ขอนแกน่ พล ลอมคอม 11

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศนูยแ์พทยช์ำตะผดงุ (ทน.ขอนแกน่) 12

40 ขอนแกน่ เปือยนอ้ย สระแกว้ 7

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ สำวะถี 24

40 ขอนแกน่ โนนศลิำ หนองปลำหมอ 8

40 ขอนแกน่ พระยนื หนองแวง 8

40 ขอนแกน่ แวงใหญ่ ใหมน่ำเพยีง 14

41 อดุรธำนี สรำ้งคอม  โคก 11

41 อดุรธำนี  ดงุ  จันทน์ 18

41 อดุรธำนี เพ็ญ  ธำตุ 20

41 อดุรธำนี สรำ้งคอม  ยวด 6



41 อดุรธำนี หนองหำน  ยำ 9

41 อดุรธำนี กดุจับ ตำลเลยีน 8

41 อดุรธำนี กมุภวำปี เทศบำลต ำบล กมุภวำปี 14

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด นำโพธิ์ 10

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง นำอดุม 17

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน น ้ำใส 10

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด โนนรัง 9

45 รอ้ยเอ็ด หนองพอก บงึงำม 11

45 รอ้ยเอ็ด หนองพอก ผำน ้ำยอ้ย 13

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร พนมไพร 19

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร โพธิใ์หญ่ 14

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี เมอืงนอ้ย 13

45 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ สระบัว 17

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั สงิหโ์คก 13

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงสรวง หนองผอื 9

45 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ หนองแวงควง 12

45 รอ้ยเอ็ด อำจสำมำรถ หนองหมืน่ถำ่น 17

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงสรวง หนองหนิ 10

45 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ หนองใหญ่ 10

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ หว้ยหนิลำด 12

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ หนิกอง 16

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั เหลำ่หลวง 15

45 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั อัคคะค ำ 14

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ กดุหวำ้ 13

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ ค ำบง 15

46 กำฬสนิธุ์ สำมชยั ค ำสรำ้งเทีย่ง 7

46 กำฬสนิธุ์ กมลำไสย เจำ้ทำ่ 16

46 กำฬสนิธุ์ ดอนจำน ดงพยงุ 13

46 กำฬสนิธุ์ กมลำไสย ดงลงิ 17

46 กำฬสนิธุ์ ค ำมว่ง ดนิจี่ 11

46 กำฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ นคิม 7

46 กำฬสนิธุ์ กมลำไสย โพนงำม 13

46 กำฬสนิธุ์ สมเด็จ มหำไชย 10

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ ล ำคลอง 13

46 กำฬสนิธุ์ นำมน สงเปลอืย 16

46 กำฬสนิธุ์ หนองกงุศรี เสำเลำ้ 14

46 กำฬสนิธุ์ สำมชยั หนองชำ้ง 8

46 กำฬสนิธุ์ นำมน หนองบัว 8

46 กำฬสนิธุ์ กมลำไสย หลักเมอืง 14

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ หว้ยโพธิ์ 18

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก หัวหนิ 8

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ เหลำ่ใหญ่ 12

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด อุม่เมำ่ 13

47 สกลนคร โพนนำแกว้  แป้น 10

47 สกลนคร ภพูำน โคกภู 18

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ โคกสี 14

47 สกลนคร เตำ่งอย จันทรเ์พ็ญ 8

47 สกลนคร วำนรนวิำส เดือ่ศรคีันไชย 17

47 สกลนคร พังโคน ตน้ผึง้ 13

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ ทรำยมลู 8

47 สกลนคร กสุมุำลย์ เทศบำลต ำบล กสุมุำลย์ 10



47 สกลนคร พังโคน เทศบำลต ำบล พังโคน 11

47 สกลนคร วำนรนวิำส ธำตุ 22

47 สกลนคร อำกำศอ ำนวย นำฮี 9

47 สกลนคร อำกำศอ ำนวย บะหวำ้ 9

47 สกลนคร พรรณำนคิม พอกนอ้ย 12

47 สกลนคร ค ำตำกลำ้ แพด 17

47 สกลนคร อำกำศอ ำนวย โพนงำม 13

47 สกลนคร พรรณำนคิม สวำ่ง 13

47 สกลนคร สอ่งดำว สอ่งดำว 18

47 สกลนคร อำกำศอ ำนวย อำกำศ 12

48 นครพนม เมอืงนครพนม  ผึง้ 23

48 นครพนม ธำตพุนม กดุฉมิ 7

48 นครพนม เมอืงนครพนม ค ำเตย 18

48 นครพนม นำแก นำแก 24

48 นครพนม  แพง นำเข 6

48 นครพนม เมอืงนครพนม นำทรำย 9

48 นครพนม ธำตพุนม น ้ำก ำ่ 20

48 นครพนม นำแก พุ่มแก 16

48 นครพนม โพนสวรรค์ โพนบก 11

48 นครพนม ธำตพุนม โพนแพง 8

48 นครพนม ทำ่อเุทน รำมรำช 17

48 นครพนม ศรสีงครำม สำมผง 16

48 นครพนม นำทม หนองซน 14

48 นครพนม ปลำปำก หนองเทำใหญ่ 8

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร ดงมอน 10

49 มกุดำหำร ดอนตำล ดอนตำล 15

40 ขอนแกน่ หนองนำค ำ  โคก 8

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่  เป็ด 23

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่  หวำ้ 13

40 ขอนแกน่  ฝำง  เหลำ่ 14

40 ขอนแกน่ แวงนอ้ย กำ้นเหลอืง 14

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง กดุขอนแกน่ 15

40 ขอนแกน่ เขำสวนกวำง เขำสวนกวำง 11

40 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ เขือ่นอบุลรัตน์ 21

40 ขอนแกน่ ซ ำสงู ค ำแมด 5

40 ขอนแกน่ พล โจดหนองแก 14

40 ขอนแกน่ โนนศลิำ เทศบำลต ำบล โนนศลิำ 19

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง น ้ำพอง 26

40 ขอนแกน่ พล โนนขำ่ 9

40 ขอนแกน่ โนนศลิำ โนนแดง 7

40 ขอนแกน่  แฮด โนนสมบรูณ์ 12

40 ขอนแกน่ แวงใหญ่ โนนสะอำด 11

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ บงึเนียม 12

40 ขอนแกน่ มัญจำครีี โพนเพ็ก 15

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศนูยแ์พทยม์ติรภำพ (ทน.ขอนแกน่) 14

40 ขอนแกน่ พล โสกนกเต็น 11

40 ขอนแกน่ กระนวน หนองโก 19

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง หนองไผล่อ้ม 9

40 ขอนแกน่ พล หนองแวงนำงเบำ้ 13

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง หวำ้ทอง 8

40 ขอนแกน่ กระนวน หัวนำค ำ 10



41 อดุรธำนี น ้ำโสม  หยวก 17

41 อดุรธำนี กดุจับ กดุจับ 12

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี กดุสระ 12

41 อดุรธำนี วังสำมหมอ ค ำโคกสงู 9

41 อดุรธำนี  ผอื ค ำดว้ง 10

41 อดุรธำนี เพ็ญ เชยีงหวำง 21

41 อดุรธำนี ศรธีำตุ ตำดทอง 11

41 อดุรธำนี หนองแสง ทับกงุ 11

41 อดุรธำนี หนองวัวซอ เทศบำลต ำบล หนองวัวซอ 27

41 อดุรธำนี นำยงู นำแค 8

41 อดุรธำนี น ้ำโสม นำงัว 11

41 อดุรธำนี หนองหำน ผักตบ 13

41 อดุรธำนี โนนสะอำด โพธิศ์รสี ำรำญ 10

41 อดุรธำนี น ้ำโสม ศรสี ำรำญ 12

41 อดุรธำนี กดุจับ สรำ้งกอ่ 14

41 อดุรธำนี น ้ำโสม สำมัคคี 8

41 อดุรธำนี กมุภวำปี สอีอ 8

41 อดุรธำนี เพ็ญ สมุเสำ้ 19

41 อดุรธำนี ศรธีำตุ หนองนกเขยีน 8

41 อดุรธำนี หนองหำน หนองสระปลำ 9

41 อดุรธำนี ไชยวำน หนองหลัก 12

41 อดุรธำนี  ผอื หนองหัวคู 11

41 อดุรธำนี  ผอื หำยโศก 17

42 เลย ปำกชม ชมเจรญิ 6

42 เลย ปำกชม เชยีงกลม 10

42 เลย นำดว้ง ทำ่สวรรค์ 5

42 เลย เชยีงคำน ธำตุ 16

42 เลย เชยีงคำน นำซำ่ว 15

42 เลย เมอืงเลย นำดนิด ำ 14

42 เลย เมอืงเลย นำโป่ง 16

42 เลย เอรำวัณ ผำสำมยอด 10

42 เลย ภหูลวง เลยวังไสย์ 8

42 เลย วังสะพงุ วังสะพงุ 14

42 เลย ปำกชม หำดคัมภรี์ 6

43 หนองคำย รัตนวำปี  ตอ้น 9

43 หนองคำย ศรเีชยีงใหม่  หมอ้ 8

43 หนองคำย ทำ่บอ่ กองนำง 13

43 หนองคำย สงัคม ผำตัง้ 7

43 หนองคำย เฝ้ำไร่ เฝ้ำไร่ 17

43 หนองคำย รัตนวำปี พระบำทนำสงิห์ 17

43 หนองคำย โพนพสิยั สรำ้งนำงขำว 8

43 หนองคำย เฝ้ำไร่ หนองหลวง 20

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม ดอนหวำ่น 9

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม ทำ่สองคอน 23

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ นำขำ่ 16

44 มหำสำรคำม บรบอื บรบอื 17

44 มหำสำรคำม นำดนู พระธำตุ 8

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ โพธิช์ยั 12

44 มหำสำรคำม ยำงสสีรุำช ยำงสสีรุำช 13

44 มหำสำรคำม ยำงสสีรุำช แวงดง 19

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง  ขำม 16



40 ขอนแกน่ พระยนื  โตน้ 9

40 ขอนแกน่  ฝำง  ฝำง 12

40 ขอนแกน่ หนองเรอื  เม็ง 18

40 ขอนแกน่ หนองเรอื กดุกวำ้ง 21

40 ขอนแกน่ เวยีงเกำ่ เขำนอ้ย 11

40 ขอนแกน่  แฮด โคกส ำรำญ 16

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง นำชมุแสง 12

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง โนนธำตุ 11

40 ขอนแกน่ ชนบท โนนพะยอม 10

40 ขอนแกน่  ฝำง ป่ำมะนำว 9

40 ขอนแกน่ พระยนื พระบุ 8

40 ขอนแกน่ เวยีงเกำ่ เมอืงเกำ่พัฒนำ 10

40 ขอนแกน่ ชนบท วังแสง 11

40 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ ศรสีขุส ำรำญ 10

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศลิำ 28

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศนูยแ์พทยโ์นนชยั (ทน.ขอนแกน่) 6

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศนูยแ์พทยห์นองใหญ ่(ทน.ขอนแกน่) 11

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง สงเปือย 11

40 ขอนแกน่ มัญจำครีี สวนหมอ่น 14

40 ขอนแกน่ สชีมพู สชีมพู 13

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง หนองกงุธนสำร 16

40 ขอนแกน่  แฮด หนองแซง 7

40 ขอนแกน่ กระนวน หนองโน 7

40 ขอนแกน่ ชนบท หว้ยแก 9

41 อดุรธำนี  ดงุ  ชยั 9

41 อดุรธำนี  ดงุ  ตำด 10

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี  ตำด 16

41 อดุรธำนี สรำ้งคอม  หนิโงม 7

41 อดุรธำนี  ผอื กลำงใหญ่ 13

41 อดุรธำนี หนองวัวซอ กดุหมำกไฟ 11

41 อดุรธำนี  ผอื เขอืน ้ำ 15

41 อดุรธำนี ไชยวำน ค ำเลำะ 11

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี เชยีงยนื 21

41 อดุรธำนี หนองหำน ดอนหำยโศก 10

41 อดุรธำนี ทุง่ฝน ทุง่ฝน 17

41 อดุรธำนี กดุจับ เทศบำลต ำบล กดุจับ 13

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี นำขำ่ 17

41 อดุรธำนี หนองวัวซอ น ้ำพน่ 9

41 อดุรธำนี  ผอื โนนทอง 15

41 อดุรธำนี กดุจับ ปะโค 14

41 อดุรธำนี ไชยวำน โพนสงู 11

41 อดุรธำนี เพ็ญ สรำ้งแป้น 9

41 อดุรธำนี น ้ำโสม โสมเยีย่ม 6

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี หนองนำค ำ 18

41 อดุรธำนี น ้ำโสม หนองแวง 13

42 เลย ดำ่นซำ้ย กกสะทอน 12

42 เลย วังสะพงุ โคกขมิน้ 20

42 เลย ดำ่นซำ้ย ดำ่นซำ้ย 15

42 เลย ทำ่ลี่ ทำ่ลี่ 13

42 เลย นำแหว้ นำแหว้ 7

42 เลย ทำ่ลี่ น ้ำแคม 6



42 เลย ทำ่ลี่ น ้ำทนู 5

42 เลย เมอืงเลย น ้ำหมำน 6

42 เลย หนองหนิ ปวนพุ 15

42 เลย ดำ่นซำ้ย โป่ง 11

42 เลย นำแหว้ แสงภำ 6

42 เลย ปำกชม หว้ยบอ่ซนื 6

43 หนองคำย สงัคม  มว่ง 7

43 หนองคำย ทำ่บอ่ ทำ่บอ่ 14

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย โพธิช์ยั 13

43 หนองคำย สระใคร สระใคร 15

43 หนองคำย สงัคม สงัคม 7

43 หนองคำย เฝ้ำไร่ อดุมพร 14

44 มหำสำรคำม ยำงสสีรุำช  กู่ 9

44 มหำสำรคำม บรบอื ดอนงัว 10

44 มหำสำรคำม กันทรวชิยั นำสนีวน 27

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั ปะหลำน 16

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั โพนงำม 12

44 มหำสำรคำม กันทรวชิยั มะคำ่ 15

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั ยำงทำ่แจง้ 10

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั รำษฎรเ์จรญิ 14

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั เวยีงชยั 14

44 มหำสำรคำม บรบอื หนองคขูำด 18

44 มหำสำรคำม บรบอื หนองสมิ 10

44 มหำสำรคำม นำดนู หัวดง 15

40 ขอนแกน่ พล โคกสงำ่ 10

40 ขอนแกน่ ชนบท ชนบท 13

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง ดนิด ำ 7

40 ขอนแกน่ กระนวน ดนูสำด 11

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง ตะกั่วป่ำ 11

40 ขอนแกน่ แวงนอ้ย ทำ่นำงแนว 10

40 ขอนแกน่ เขำสวนกวำง เทศบำลต ำบล เขำสวนกวำง 13

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง เทศบำลต ำบล ภเูวยีง 6

40 ขอนแกน่ โนนศลิำ โนนศลิำ 7

40 ขอนแกน่ ชนบท ปอแดง 10

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ พระลับ 19

40 ขอนแกน่ ภเูวยีง ภเูวยีง 8

40 ขอนแกน่ แวงนอ้ย ละหำนนำ 16

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง วังชยั 16

40 ขอนแกน่ แวงนอ้ย แวงนอ้ย 19

40 ขอนแกน่ สชีมพู ศรสีขุ 15

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ส ำรำญ 13

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง ส ำโรง 9

40 ขอนแกน่ กระนวน หนองกงุใหญ่ 13

40 ขอนแกน่ สชีมพู หนองแดง 11

40 ขอนแกน่  ไผ่ หนองน ้ำใส 12

40 ขอนแกน่  ฝำง หนองบัว 11

40 ขอนแกน่ มัญจำครีี หนองแปน 16

40 ขอนแกน่ พล หนองแวงโสกพระ 14

40 ขอนแกน่ พล หัวทุง่ 8

40 ขอนแกน่  ไผ่ หัวหนอง 6

40 ขอนแกน่  ไผ่ หนิตัง้ 12



41 อดุรธำนี หนองหำน  เชยีง 15

41 อดุรธำนี  ผอื  ผอื 14

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี  เลือ่ม 7

41 อดุรธำนี โนนสะอำด โคกกลำง 13

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี โคกสะอำด 10

41 อดุรธำนี  ผอื จ ำปำโมง 17

41 อดุรธำนี ศรธีำตุ จ ำปี 17

41 อดุรธำนี สรำ้งคอม เชยีงดำ 8

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี เทศบำลต ำบล  จ่ัน 14

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี เทศบำลต ำบล นคิมสงเครำะห์ 8

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี นำดี 8

41 อดุรธำนี ศรธีำตุ นำยงู 10

41 อดุรธำนี หนองวัวซอ โนนหวำย 10

41 อดุรธำนี กมุภวำปี ปะโค 17

41 อดุรธำนี วังสำมหมอ วังสำมหมอ 16

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี หนองบัว 7

41 อดุรธำนี หนองหำน หนองไผ่ 12

41 อดุรธำนี หนองหำน หนองเม็ก 20

41 อดุรธำนี หนองวัวซอ หนองออ้ 12

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี หนองไฮ 16

42 เลย เชยีงคำน เขำแกว้ 13

42 เลย ดำ่นซำ้ย โคกงำม 7

42 เลย เมอืงเลย ชยัพฤกษ์ 11

42 เลย เมอืงเลย น ้ำสวย 13

42 เลย ผำขำว โนนป่ำซำง 12

42 เลย เชยีงคำน ปำกตม 8

42 เลย วังสะพงุ ปำกปวน 12

42 เลย วังสะพงุ ศรสีงครำม 11

42 เลย ทำ่ลี่ อำฮี 6

43 หนองคำย ทำ่บอ่ เทศบำลต ำบล โพนสำ 6

43 หนองคำย โพนพสิยั นำหนัง 17

43 หนองคำย โพธิต์ำก โพนทอง 11

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย เมอืงหมี 8

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย วัดธำตุ 14

44 มหำสำรคำม ชืน่ชม กดุปลำดกุ 15

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม เกิง้ 14

44 มหำสำรคำม กันทรวชิยั ขำมเรยีง 23

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั เขวำไร่ 20

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั เขือ่น 11

44 มหำสำรคำม กันทรวชิยั โคกพระ 15

44 มหำสำรคำม ยำงสสีรุำช ดงเมอืง 9

44 มหำสำรคำม เชยีงยนื ดอนเงนิ 15

44 มหำสำรคำม บรบอื เทศบำลต ำบล บรบอื 7

44 มหำสำรคำม เชยีงยนื นำทอง 11

44 มหำสำรคำม บรบอื บอ่ใหญ่ 18

44 มหำสำรคำม แกด ำ มติรภำพ 21

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั เมอืงเสอื 11

49 มกุดำหำร หวำ้นใหญ่ ป่งขำม 11

49 มกุดำหำร ดงหลวง พังแดง 8

50 เชยีงใหม่ พรำ้ว  โป่ง 8

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง กืด้ชำ้ง 8



50 เชยีงใหม่ พรำ้ว น ้ำแพร่ 8

50 เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ ป่ำแดด 13

50 เชยีงใหม่ สนัป่ำตอง แมก่ำ๊ 14

50 เชยีงใหม่ แมร่มิ รมิเหนือ 5

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด สนัปเูลย 15

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย หนองจ๊อม 11

50 เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ หนองหอย 7

50 เชยีงใหม่ แมร่มิ หว้ยทรำย 5

50 เชยีงใหม่ สนัก ำแพง หว้ยทรำย 8

50 เชยีงใหม่ แมอ่อน ออนเหนือ 10

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู  แป้น 9

51 ล ำพนู  โฮง่ ป่ำพลู 14

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู ป่ำสกั 18

51 ล ำพนู ป่ำซำง มะกอก 9

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู เหมอืงจี้ 14

52 ล ำปำง แมเ่มำะ  ดง 8

52 ล ำปำง งำว  ออ้น 8

52 ล ำปำง เกำะคำ เกำะคำ 8

52 ล ำปำง เมอืงปำน แจซ้อ้น 12

52 ล ำปำง เถนิ นำโป่ง 12

52 ล ำปำง แมท่ะ น ้ำโจ ้ 10

52 ล ำปำง งำว แมต่บี 5

52 ล ำปำง แมท่ะ แมท่ะ 10

52 ล ำปำง หำ้งฉัตร วอแกว้ 7

52 ล ำปำง วังเหนือ วังซำ้ย 10

52 ล ำปำง แจห้ม่ วเิชตนคร 11

52 ล ำปำง เกำะคำ ใหมพั่ฒนำ 9

53 อตุรดติถ์ พชิยั  โคน 8

53 อตุรดติถ์ พชิยั ทำ่มะเฟือง 10

53 อตุรดติถ์ ทำ่ปลำ น ้ำหมัน 12

53 อตุรดติถ์ ทำ่ปลำ ผำเลอืด 13

53 อตุรดติถ์ พชิยั ไร่ออ้ย 11

53 อตุรดติถ์ ลับแล ศรพีนมมำศ (ในเขตเทศบำล) 1

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ หำดกรวด 9

53 อตุรดติถ์ ทำ่ปลำ หำดลำ้ 9

54 แพร่ สอง แดนชมุพล 4

54 แพร่ หนองมว่งไข่ ต ำหนักธรรม 8

54 แพร่ สอง เตำปนู 12

54 แพร่ เมอืงแพร่ ทุง่กวำว 6

54 แพร่ หนองมว่งไข่ ทุง่แคว้ 4

54 แพร่ รอ้งกวำง ทุง่ศรี 5

54 แพร่ สงูเมน่ น ้ำช ำ 15

54 แพร่ วังช ิน้ วังช ิน้ 13

54 แพร่ เมอืงแพร่ วังหงษ์ 7

54 แพร่ ลอง เวยีงตำ้ 10

54 แพร่ สอง หว้ยหมำ้ย 17

54 แพร่ ลอง หว้ยออ้ 19

54 แพร่ สงูเมน่ หัวฝำย 13

55 น่ำน เวยีงสำ ขึง่ 7

55 น่ำน เวยีงสำ ตำลชมุ 7

55 น่ำน ภเูพยีง ทำ่นำ้ว 7



55 น่ำน เวยีงสำ น ้ำปั้ว 7

55 น่ำน เมอืงน่ำน ผำสงิห์ 9

55 น่ำน บอ่เกลอื ภฟู้ำ 6

55 น่ำน เวยีงสำ ยำบหัวนำ 7

55 น่ำน เมอืงน่ำน สะเนียน 16

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้  ถ ้ำ 12

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ จ ำป่ำหวำย 13

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้ บญุเกดิ 9

56 พะเยำ จนุ พระธำตขุงิแกง 9

57 เชยีงรำย เทงิ งิว้ 25

57 เชยีงรำย ดอยหลวง โชคชยั 12

57 เชยีงรำย เทงิ ตับเตำ่ 25

57 เชยีงรำย แมล่ำว บัวสลี 12

57 เชยีงรำย เวยีงป่ำเป้ำ ป่ำงิว้ 16

57 เชยีงรำย แมส่รวย ป่ำแดด 22

57 เชยีงรำย พญำเม็งรำย แมต่ ำ๋ 11

57 เชยีงรำย แมฟ้่ำหลวง แมส่ลองนอก 13

57 เชยีงรำย เชยีงของ รมิโขง 10

57 เชยีงรำย ป่ำแดด โรงชำ้ง 12

57 เชยีงรำย เชยีงของ เวยีง 16

57 เชยีงรำย เวยีงป่ำเป้ำ เวยีงกำหลง 15

57 เชยีงรำย เชยีงของ ศรดีอนชยั 18

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย สนัทรำย 11

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง โคกสงู 13

45 รอ้ยเอ็ด จังหำร จังหำร 19

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ นำเมอืง 21

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง โนนชยัศรี 18

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด โนนตำล 10

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง พรมสวรรค์ 11

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร โพธชิยั 12

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง โพธิศ์รสีวำ่ง 13

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ วังหลวง 18

45 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ ศรสีมเด็จ 13

45 รอ้ยเอ็ด โพนทรำย สำมขำ 8

45 รอ้ยเอ็ด หนองฮี สำวแห 7

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด สแีกว้ 22

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร แสนสขุ 18

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด หนองแกว้ 13

45 รอ้ยเอ็ด อำจสำมำรถ หนองขำม 19

45 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ หนองแคน 14

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั หนองแวง 15

46 กำฬสนิธุ์ กมลำไสย เทศบำลต ำบล กมลำไสย 12

46 กำฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ โนนน ้ำเกลีย้ง 8

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก โนนสะอำด 7

46 กำฬสนิธุ์ ดอนจำน มว่งนำ 9

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด ยำงตลำด 26

46 กำฬสนิธุ์ ฆอ้งชยั ล ำชี 8

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ ล ำปำว 11

47 สกลนคร วำนรนวิำส กดุเรอืค ำ 9

47 สกลนคร พรรณำนคิม ชำ้งมิง่ 18

47 สกลนคร พรรณำนคิม เชงิชมุ 10



47 สกลนคร อำกำศอ ำนวย ทำ่กอ้น 8

47 สกลนคร สอ่งดำว ทำ่ศลิำ 13

47 สกลนคร  มว่ง เทศบำลต ำบล  มว่ง 5

47 สกลนคร เจรญิศลิป์ เทศบำลต ำบล เจรญิศลิป์ 18

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบำลต ำบล ทำ่แร่ 15

47 สกลนคร เตำ่งอย นำตำล 7

47 สกลนคร พรรณำนคิม นำใน 11

47 สกลนคร พรรณำนคิม นำหัวบอ่ 19

47 สกลนคร สอ่งดำว ปทมุวำปี 13

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร พังขวำ้ง 14

47 สกลนคร พรรณำนคิม วังยำง 13

47 สกลนคร วำรชิภมู ิ วำรชิภมู ิ 20

47 สกลนคร ค ำตำกลำ้ หนองบัวสมิ 16

47 สกลนคร เจรญิศลิป์ หนองแปน 11

47 สกลนคร วำนรนวิำส หนองแวง 6

48 นครพนม  แพง  แพง 14

48 นครพนม ปลำปำก โคกสวำ่ง 8

48 นครพนม ปลำปำก โคกสงู 10

48 นครพนม ทำ่อเุทน ทำ่จ ำปำ 16

48 นครพนม เรณูนคร ทำ่ลำด 8

48 นครพนม เรณูนคร นำขำม 9

48 นครพนม ธำตพุนม นำถอ่น 14

48 นครพนม โพนสวรรค์ นำใน 8

48 นครพนม นำแก นำเลยีง 12

48 นครพนม  แพง ไผล่อ้ม 8

48 นครพนม เรณูนคร เรณู 14

48 นครพนม วังยำง วังยำง 9

48 นครพนม ศรสีงครำม ศรสีงครำม 10

48 นครพนม  แพง หนองแวง 17

49 มกุดำหำร นคิมค ำสรอ้ย กกแดง 13

49 มกุดำหำร ค ำชะอี ค ำชะอี 14

49 มกุดำหำร นคิมค ำสรอ้ย นำกอก 13

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร นำสนีวน 10

49 มกุดำหำร ดงหลวง หนองบัว 8

49 มกุดำหำร หนองสงู หนองสงู 5

49 มกุดำหำร หนองสงู หนองสงูใต ้ 8

50 เชยีงใหม่ แมว่ำง  กำด 10

50 เชยีงใหม่ กัลยำณวิัฒนำ  จันทร์ 7

50 เชยีงใหม่ จอมทอง  แปะ 20

50 เชยีงใหม่ จอมทอง ขว่งเปำ 18

50 เชยีงใหม่ สำรภี ชมภู 9

50 เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ ชำ้งเผอืก 8

50 เชยีงใหม่ สนัก ำแพง แชช่ำ้ง 10

50 เชยีงใหม่ แมร่มิ ดอนแกว้ 10

50 เชยีงใหม่ แมว่ำง ดอนเปำ 11

50 เชยีงใหม่ แมอ่อน ทำเหนือ 5

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั ยำงนอ้ย 14

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม ลำดพัฒนำ 19

44 มหำสำรคำม กดุรัง เลงิแฝก 15

44 มหำสำรคำม บรบอื วังไชย 10

44 มหำสำรคำม บรบอื วังใหม่ 10



44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ เสอืโกก้ 20

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั หนองบัว 10

44 มหำสำรคำม นำดนู หนองไผ่ 8

44 มหำสำรคำม เชยีงยนื เหลำ่บัวบำน 8

45 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ  เขอืง 13

45 รอ้ยเอ็ด อำจสำมำรถ  แจง้ 9

45 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั ขำมเบีย้ 20

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด แคนใหญ่ 11

45 รอ้ยเอ็ด เมยวดี ชมุพร 14

45 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั เชยีงใหม่ 12

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน ดงกลำง 10

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั ดงคร่ังใหญ่ 13

45 รอ้ยเอ็ด ทุง่เขำหลวง ทุง่เขำหลวง 7

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ นำเลงิ 10

45 รอ้ยเอ็ด ทุง่เขำหลวง บงึงำม 13

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ โพธิท์อง 14

45 รอ้ยเอ็ด โพนทรำย โพนทรำย 14

45 รอ้ยเอ็ด อำจสำมำรถ โพนเมอืง 17

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี ไพศำล 9

45 รอ้ยเอ็ด จังหำร มว่งลำด 12

45 รอ้ยเอ็ด ทุง่เขำหลวง มะบำ้ 10

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ เมอืงทุง่ 8

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ สระคู 34

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง สวำ่ง 13

45 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั สะอำด 14

45 รอ้ยเอ็ด หนองพอก หนองขุน่ใหญ่ 13

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี หนองไผ่ 18

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด หนองแวง 15

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง หนองใหญ่ 15

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ กดุคำ้ว 8

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก ค ำเหมอืดแกว้ 9

46 กำฬสนิธุ์ เขำวง คุม้เกำ่ 29

46 กำฬสนิธุ์ ฆอ้งชยั โคกสะอำด 12

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ ไคนุ่้น 13

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ นำโก 9

46 กำฬสนิธุ์ ดอนจำน นำจ ำปำ 9

46 กำฬสนิธุ์ ค ำมว่ง นำบอน 11

46 กำฬสนิธุ์ ฆอ้งชยั โนนศลิำเลงิ 9

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ บงึวชิยั 9

46 กำฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ ภสูงิห์ 9

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ สมสะอำด 7

46 กำฬสนิธุ์ ดอนจำน สะอำดไชยศรี 8

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ หนองอบีตุร 8

46 กำฬสนิธุ์ สมเด็จ หมมูน่ 11

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ หลบุ 16

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก 15

46 กำฬสนิธุ์ ร่องค ำ เหลำ่ออ้ย 12

47 สกลนคร โพนนำแกว้  โพน 9

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร งิว้ดอ่น 16

47 สกลนคร เจรญิศลิป์ เจรญิศลิป์ 12

47 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ ดำ่นมว่งค ำ 11



47 สกลนคร เจรญิศลิป์ ทุง่แก 11

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบำลต ำบล ดงมะไฟ 12

47 สกลนคร วำรชิภมู ิ เทศบำลต ำบล วำรชิภมู ิ 7

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร ธำตนุำเวง 5

47 สกลนคร วำนรนวิำส นำซอ 11

47 สกลนคร เตำ่งอย บงึทวำย 10

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ โพนสงู 9

47 สกลนคร  มว่ง มว่ง 11

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร มว่งลำย 9

47 สกลนคร  มว่ง มำย 10

47 สกลนคร วำนรนวิำส ศรวีชิยั 16

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร หนองลำด 10

48 นครพนม ธำตพุนม ดอนนำงหงส์ 11

48 นครพนม ธำตพุนม นำหนำด 10

48 นครพนม นำหวำ้ นำหวำ้ 25

48 นครพนม เมอืงนครพนม โพธิต์ำก 10

57 เชยีงรำย เชยีงของ หว้ยซอ้ 23

58 แมฮ่อ่งสอน สบเมย กองกอ๋ย 9

58 แมฮ่อ่งสอน แมล่ำนอ้ย ทำ่ผำปุ้ม 8

58 แมฮ่อ่งสอน ปำย ทุง่ยำว 13

58 แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม เทศบำลต ำบล ขนุยวม 8

58 แมฮ่อ่งสอน ปำงมะผำ้ ปำงมะผำ้ 14

58 แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม แมก่ิ๊ 5

58 แมฮ่อ่งสอน แมล่ำนอ้ย แมล่ำนอ้ย 18

58 แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรยีง แมส่ะเรยีง 14

58 แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรยีง แมเ่หำะ 13

58 แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรยีง เสำหนิ 6

60 นครสวรรค์ พยหุะครีี เขำกะลำ 19

60 นครสวรรค์ ตำคลี จันเสน 12

60 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก ดอนคำ 17

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ ตะเคยีนเลือ่น 12

60 นครสวรรค์ ตำคลี ตำคลี 24

60 นครสวรรค์ ชมุแสง ทับกฤช 20

60 นครสวรรค์ ชมุแสง ไผส่งิห์ 10

60 นครสวรรค์ ไพศำลี ไพศำลี 12

60 นครสวรรค์ แมเ่ปิน แมเ่ปิน 24

60 นครสวรรค์ พยหุะครีี ยำ่นมัทรี 7

60 นครสวรรค์ พยหุะครีี สระทะเล 12

60 นครสวรรค์ ไพศำลี ส ำโรงชยั 21

60 นครสวรรค์ เกำ้เลีย้ว หนองเตำ่ 10

60 นครสวรรค์ โกรกพระ หำดสงู 6

60 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ อดุมธัญญำ 16

61 อทัุยธำนี  ไร่ คอกควำย 16

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี ทุง่ใหญ่ 5

61 อทัุยธำนี  ไร่ เทศบำลต ำบล  ไร่ 6

61 อทัุยธำนี สวำ่งอำรมณ์ พลวงสองนำง 8

61 อทัุยธำนี หนองขำหยำ่ง หนองไผ่ 9

61 อทัุยธำนี สวำ่งอำรมณ์ หนองหลวง 10

61 อทัุยธำนี หนองขำหยำ่ง หลมุเขำ้ 7

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี หำดทนง 6

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี เกำะตำล 8



62 ก ำแพงเพชร คลองขลงุ คลองขลงุ 16

62 ก ำแพงเพชร คลองลำน คลองลำนพัฒนำ 21

62 ก ำแพงเพชร ลำนกระบอื จันทมิำ 8

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร ไตรตรงึษ์ 15

62 ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย ถ ้ำกระตำ่ยทอง 14

62 ก ำแพงเพชร คลองขลงุ ทำ่มะเขอื 15

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร เทพนคร 22

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี ยำงสงู 10

62 ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย วังตะแบก 10

62 ก ำแพงเพชร คลองขลงุ วังยำง 9

62 ก ำแพงเพชร คลองลำน สกังำม 10

62 ก ำแพงเพชร ไทรงำม หนองคลำ้ 8

62 ก ำแพงเพชร ไทรงำม หนองทอง 10

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร อำ่งทอง 21

63 ตำก  ตำก ทอ้งฟ้ำ 9

63 ตำก อุม้ผำง แมก่ลอง 4

63 ตำก แมส่อด แมกุ่ 15

63 ตำก  ตำก แมส่ลดิ 13

64 สโุขทัย เมอืงสโุขทัย เทศบำลต ำบล เมอืงเกำ่ 12

64 สโุขทัย ศรนีคร นครเดฐิ 11

64 สโุขทัย ศรนีคร น ้ำขมุ 10

64 สโุขทัย เมอืงสโุขทัย ปำกพระ 6

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง วังลกึ 8

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก จอมทอง 9

65 พษิณุโลก พรหมพริำม ทับยำยเชยีง 6

65 พษิณุโลก ชำตติระกำร ทำ่สะแก 9

65 พษิณุโลก บำงกระทุม่ เทศบำลต ำบล เนนิกุม่ 26

65 พษิณุโลก พรหมพริำม เทศบำลต ำบล พรหมพริำม 4

65 พษิณุโลก เนนิมะปรำง เนนิมะปรำง 9

65 พษิณุโลก วังทอง วังทอง 13

65 พษิณุโลก วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 4

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก หัวรอ 12

66 พจิติร วชริบำรมี  นำ 16

66 พจิติร สำมงำ่ม ก ำแพงดนิ 20

66 พจิติร สำกเหล็ก คลองทรำย 6

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่ำป้อง 9

50 เชยีงใหม่ พรำ้ว ป่ำไหน่ 10

50 เชยีงใหม่ เชยีงดำว ปิงโคง้ 16

50 เชยีงใหม่ ฝำง แมข่ำ่ 13

50 เชยีงใหม่ พรำ้ว แมป๋ั่ง 14

50 เชยีงใหม่ แมร่มิ แมส่ำ 8

50 เชยีงใหม่ สะเมงิ แมส่ำบ 10

50 เชยีงใหม่ สำรภี ยำงเนิง้ 7

50 เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ สนัผเีสือ้ 9

50 เชยีงใหม่ แมอ่อน หว้ยแกว้ 8

50 เชยีงใหม่ แมร่มิ เหมอืงแกว้ 9

51 ล ำพนู ทุง่หัวชำ้ง  ปวง 11

51 ล ำพนู แมท่ำ ทำกำศ 16

51 ล ำพนู ทุง่หัวชำ้ง ทุง่หัวชำ้ง 12

51 ล ำพนู ป่ำซำง น ้ำดบิ 17

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู ประตปู่ำ 9



51 ล ำพนู ป่ำซำง ป่ำซำง 5

51 ล ำพนู ป่ำซำง มว่งนอ้ย 8

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู มะเขอืแจ ้ 21

52 ล ำปำง เมอืงปำน  ขอ 13

52 ล ำปำง งำว  โป่ง 12

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง  เสด็จ 17

52 ล ำปำง งำว  หวด 6

52 ล ำปำง เถนิ เถนิบรุี 14

52 ล ำปำง เกำะคำ นำแกว้ 9

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง บอ่แฮว้ 17

52 ล ำปำง งำว ปงเตำ 13

52 ล ำปำง แมท่ะ ป่ำตน้ 9

52 ล ำปำง แมพ่รกิ ผำปัง 5

52 ล ำปำง หำ้งฉัตร เมอืงยำว 15

52 ล ำปำง เถนิ ลอ้มแรด 14

52 ล ำปำง วังเหนือ วังแกว้ 7

52 ล ำปำง เกำะคำ ศำลำ 7

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์  ดำ่น 12

53 อตุรดติถ์ ฟำกทำ่  เสีย้ว 6

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ ขนุฝำง 7

53 อตุรดติถ์ พชิยั คอรุม 12

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ ทำ่เสำ 10

53 อตุรดติถ์ ลับแล นำนกกก 5

53 อตุรดติถ์ น ้ำปำด น ้ำไคร ้ 9

53 อตุรดติถ์ ลับแล ฝำยหลวง 13

53 อตุรดติถ์ น ้ำปำด แสนตอ 21

53 อตุรดติถ์ น ้ำปำด หว้ยมุน่ 8

54 แพร่ เมอืงแพร่ ทำ่ขำ้ม 5

54 แพร่ รอ้งกวำง น ้ำเลำ 10

54 แพร่ วังช ิน้ ป่ำสกั 10

54 แพร่ รอ้งกวำง ไผโ่ทน 9

54 แพร่ รอ้งกวำง แมย่ำงรอ้ง 6

54 แพร่ เมอืงแพร่ แมห่ลำ่ย 8

54 แพร่ รอ้งกวำง รอ้งเข็ม 9

54 แพร่ เมอืงแพร่ สวนเขือ่น 10

54 แพร่ สอง หัวเมอืง 13

55 น่ำน แมจ่รมิ น ้ำปำย 6

55 น่ำน บอ่เกลอื บอ่เกลอืเหนือ 11

55 น่ำน ทำ่วังผำ ป่ำคำ 7

55 น่ำน แมจ่รมิ แมจ่รมิ 6

55 น่ำน เวยีงสำ ไหลน่่ำน 8

56 พะเยำ เชยีงมว่น  มำง 11

56 พะเยำ ภซูำง เชยีงแรง 12

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ ทำ่วังทอง 14

56 พะเยำ ปง นำปรัง 11

56 พะเยำ เชยีงค ำ เวยีง 10

56 พะเยำ ภซูำง สบบง 12

56 พะเยำ เชยีงค ำ อำ่งทอง 13

57 เชยีงรำย เชยีงแสน  แซว 15

57 เชยีงรำย แมจั่น จันจวำ้ใต ้ 12

57 เชยีงรำย เวยีงชยั ดอนศลิำ 17



57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย ดอยฮำง 8

57 เชยีงรำย พำน ทรำยขำว 17

57 เชยีงรำย เวยีงแกน่ ทำ่ขำ้ม 6

57 เชยีงรำย เวยีงแกน่ ปอ 20

57 เชยีงรำย ป่ำแดด ป่ำแดด 12

57 เชยีงรำย ขนุตำล ป่ำตำล 14

57 เชยีงรำย เชยีงแสน แมเ่งนิ 12

57 เชยีงรำย แมจั่น แมจั่น 18

57 เชยีงรำย แมฟ้่ำหลวง แมฟ้่ำหลวง 19

57 เชยีงรำย พำน แมเ่ย็น 11

57 เชยีงรำย เทงิ แมล่อย 13

57 เชยีงรำย เชยีงแสน โยนก 9

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั รำษฎรพัฒนำ 14

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั ลำนสะแก 19

44 มหำสำรคำม เชยีงยนื เสอืเฒำ่ 16

44 มหำสำรคำม นำดนู หนองคู 14

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม หนองโน 8

44 มหำสำรคำม บรบอื หนองมว่ง 14

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงสรวง กกกงุ 11

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ กลำง 11

45 รอ้ยเอ็ด หนองพอก โคกสวำ่ง 10

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ จ ำปำขัน 12

45 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ ดอกล ้ำ 15

45 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั ดอนโอง 10

45 รอ้ยเอ็ด หนองฮี ดกูอึง่ 17

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน ดูน่อ้ย 14

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ทำ่มว่ง 11

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั ทุง่ทอง 10

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี ธวัชบรุี 12

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั โนนสวำ่ง 14

45 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ โพธิท์อง 7

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี มะอึ 10

45 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ เมอืงเปลอืย 8

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี รำชธำนี 11

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร วำรสีวัสดิ์ 11

45 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ สวนจกิ 14

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด สะอำดสมบรูณ์ 16

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน หนองผอื 11

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ หนองหลวง 9

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด เหนือเมอืง 23

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ กลำงหมืน่ 12

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก กดุโดน 13

46 กำฬสนิธุ์ ฆอ้งชยั ฆอ้งชยัพัฒนำ 11

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ จมุจัง 15

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด ดอนสมบรูณ์ 16

46 กำฬสนิธุ์ กมลำไสย ธัญญำ 22

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ นำจำรย์ 9

46 กำฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง 12

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ บัวขำว 16

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด บัวบำน 23

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ โพนทอง 10



46 กำฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 13

46 กำฬสนิธุ์ ร่องค ำ สำมัคคี 15

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ หนองกงุ 8

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด หนองตอกแป้น 10

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ  ตำ้ย 7

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ  ถอ่น 10

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร ขมิน้ 14

47 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ ตองโขบ 18

47 สกลนคร พรรณำนคิม เทศบำลต ำบล พรรณำนคิม 8

47 สกลนคร โพนนำแกว้ นำตงวัฒนำ 12

47 สกลนคร ค ำตำกลำ้ นำแต ้ 12

47 สกลนคร กสุมุำลย์ นำโพธิ์ 12

47 สกลนคร  มว่ง บอ่แกว้ 14

47 สกลนคร พรรณำนคิม บะฮี 10

47 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ แมดนำทม่ 13

47 สกลนคร อำกำศอ ำนวย วำใหญ่ 14

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ แวง 20

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ สวำ่งแดนดนิ 27

47 สกลนคร อำกำศอ ำนวย สำมัคคพัีฒนำ 10

47 สกลนคร ภพูำน หลบุเลำ 15

47 สกลนคร โคกศรสีพุรรณ เหลำ่โพนคอ้ 11

47 สกลนคร วำนรนวิำส อนิทรแ์ปลง 9

47 สกลนคร กสุมุำลย์ อุม่จำน 17

48 นครพนม เมอืงนครพนม  กลำง 13

48 นครพนม ศรสีงครำม  ขำ่ 13

48 นครพนม โพนสวรรค์  คอ้ 20

48 นครพนม นำแก ค ำพี้ 9

48 นครพนม เมอืงนครพนม ดงขวำง 11

48 นครพนม ศรสีงครำม ทำ่บอ่สงครำม 7

48 นครพนม นำหวำ้ ทำ่เรอื 8

48 นครพนม ธำตพุนม ธำตพุนมเหนือ 10

48 นครพนม เรณูนคร นำงำม 14

48 นครพนม นำทม นำทม 15

48 นครพนม โพนสวรรค์ โพนจำน 14

48 นครพนม เมอืงนครพนม วังตำมัว 11

48 นครพนม นำแก หนองบอ่ 12

48 นครพนม นำแก หนองสงัข์ 12

48 นครพนม ธำตพุนม อุม่เหมำ้ 9

49 มกุดำหำร ดอนตำล  แกง้ 7

49 มกุดำหำร ค ำชะอี  เหลำ่ 11

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร กดุแข ้ 6

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร ค ำป่ำหลำย 17

49 มกุดำหำร ค ำชะอี น ้ำเทีย่ง 12

49 มกุดำหำร นคิมค ำสรอ้ย นคิมค ำสรอ้ย 14

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร โพนทรำย 15

49 มกุดำหำร หนองสงู ภวูง 7

49 มกุดำหำร ดอนตำล เหลำ่หมี 10

50 เชยีงใหม่ พรำ้ว เขือ่นผำก 10

50 เชยีงใหม่ กัลยำณวิัฒนำ แจม่หลวง 7

50 เชยีงใหม่ สำรภี ดอนแกว้ 7

50 เชยีงใหม่ สนัก ำแพง ตน้เปำ 10



50 เชยีงใหม่ สำรภี ทำ่กวำ้ง 7

50 เชยีงใหม่ หำงดง น ้ำแพร่ 11

50 เชยีงใหม่ ฮอด บอ่หลวง 13

50 เชยีงใหม่ แมแ่จม่ ปำงหนิฝน 14

50 เชยีงใหม่ พรำ้ว ป่ำตุม้ 12

50 เชยีงใหม่ สนัป่ำตอง มะขนุหวำน 8

50 เชยีงใหม่ ดอยเตำ่ มดืกำ 6

50 เชยีงใหม่ ฝำง แมง่อน 15

50 เชยีงใหม่ กัลยำณวิัฒนำ แมแ่ดด 8

50 เชยีงใหม่ ไชยปรำกำร แมท่ะลบ 7

50 เชยีงใหม่ เชยีงดำว แมน่ะ 13

50 เชยีงใหม่ แมแ่จม่ แมน่ำจร 19

50 เชยีงใหม่ พรำ้ว แมแ่วน 11

50 เชยีงใหม่ สนัก ำแพง สนัก ำแพง 17

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย สนัทรำยหลวง 9

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย สนันำเม็ง 12

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย สนัพระเนตร 7

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง สนัมหำพน 10

50 เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ สเุทพ 15

50 เชยีงใหม่ หำงดง หนองตอง 14

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย หนองหำร 18

50 เชยีงใหม่ ฮอด หำงดง 14

50 เชยีงใหม่ พรำ้ว โหลง่ขอด 9

50 เชยีงใหม่ สนัก ำแพง ออนใต ้ 11

51 ล ำพนู แมท่ำ ทำปลำดกุ 15

51 ล ำพนู ป่ำซำง นครเจดยี์ 13

51 ล ำพนู  ธิ หว้ยยำบ 16

52 ล ำปำง แมท่ะ  กิว่ 10

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง  แลง 12

52 ล ำปำง แมท่ะ นำครัว 12

52 ล ำปำง แมเ่มำะ นำสกั 9

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง นคิมพัฒนำ 14

52 ล ำปำง แมพ่รกิ พระบำทวังตวง 8

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง พชิยั 22

52 ล ำปำง สบปรำบ แมก่ัวะ 8

52 ล ำปำง เถนิ แมถ่อด 13

52 ล ำปำง เถนิ แมป่ะ 10

52 ล ำปำง หำ้งฉัตร เวยีงตำล 11

52 ล ำปำง แมท่ะ สนัดอนแกว้ 9

52 ล ำปำง เสรมิงำม เสรมิซำ้ย 10

52 ล ำปำง เมอืงปำน หัวเมอืง 8

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์  ดำ่นนำขำม 25

53 อตุรดติถ์ พชิยั  ดำรำ 9

53 อตุรดติถ์ น ้ำปำด  ฝำย 9

53 อตุรดติถ์ ตรอน ขอ่ยสงู 8

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ คุง้ตะเภำ 8

53 อตุรดติถ์ พชิยั นำยำง 7

53 อตุรดติถ์ น ้ำปำด น ้ำไผ่ 8

53 อตุรดติถ์ ทองแสนขัน น ้ำพี้ 9

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ ผำจกุ 14

53 อตุรดติถ์ ตรอน หำดสองแคว 7



54 แพร่ เมอืงแพร่ ชอ่แฮ 12

54 แพร่ ลอง ตำ้ผำมอก 8

54 แพร่ เดน่ชยั ไทรยอ้ย 12

54 แพร่ เมอืงแพร่ นำจักร 9

55 น่ำน สนัตสิขุ ดูพ่งษ์ 8

55 น่ำน เมอืงน่ำน นำซำว 7

55 น่ำน นำนอ้ย นำนอ้ย 10

48 นครพนม ปลำปำก นำมะเขอื 11

48 นครพนม ปลำปำก ปลำปำก 16

48 นครพนม ทำ่อเุทน พนอม 11

48 นครพนม ธำตพุนม พระกลำงทุง่ 16

48 นครพนม ศรสีงครำม โพนสวำ่ง 10

48 นครพนม ธำตพุนม แสนพัน 8

48 นครพนม เมอืงนครพนม หนองญำติ 13

48 นครพนม ศรสีงครำม หำดแพง 9

48 นครพนม เมอืงนครพนม อำจสำมำรถ 11

49 มกุดำหำร ดงหลวง ชะโนดนอ้ย 9

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร ดงเย็น 14

49 มกุดำหำร ดงหลวง ดงหลวง 12

49 มกุดำหำร ดงหลวง หนองแคน 7

50 เชยีงใหม่ ฮอด  ตำล 10

50 เชยีงใหม่ สนัป่ำตอง  แม 13

50 เชยีงใหม่ ดอยเตำ่  แอน่ 4

50 เชยีงใหม่ สำรภี ขัวมงุ 10

50 เชยีงใหม่ แมแ่จม่ ชำ่งเคิง่ 19

50 เชยีงใหม่ สำรภี ไชยสถำน 8

50 เชยีงใหม่ ดอยเตำ่ ดอยเตำ่ 10

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลำดขวัญ 6

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลำดใหญ่ 5

50 เชยีงใหม่ สนัป่ำตอง ทุง่ตอ้ม 13

50 เชยีงใหม่ แมว่ำง ทุง่ป้ี 12

50 เชยีงใหม่ พรำ้ว ทุง่หลวง 6

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ 8

50 เชยีงใหม่ สนัป่ำตอง น ้ำบอ่หลวง 11

50 เชยีงใหม่ สนัก ำแพง บวกคำ้ง 13

50 เชยีงใหม่ สะเมงิ บอ่แกว้ 10

50 เชยีงใหม่ ฮอด บอ่สลี 10

50 เชยีงใหม่ เวยีงแหง เปียงหลวง 6

50 เชยีงใหม่ แมอ่ำย มะลกิำ 10

50 เชยีงใหม่ เชยีงดำว เมอืงคอง 6

50 เชยีงใหม่ เชยีงดำว เมอืงนะ 14

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย แมแ่ฝกใหม่ 14

50 เชยีงใหม่ สะเมงิ ยัง้เมนิ 7

50 เชยีงใหม่ อมกอ๋ย ยำงเปียง 17

50 เชยีงใหม่ สนัป่ำตอง ยหุวำ่ 22

50 เชยีงใหม่ แมร่มิ รมิใต ้ 11

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง สบเปิง 13

50 เชยีงใหม่ สะเมงิ สะเมงิใต ้ 11

50 เชยีงใหม่ สะเมงิ สะเมงิเหนือ 6

50 เชยีงใหม่ ดอยหลอ่ สนัตสิขุ 9

50 เชยีงใหม่ เวยีงแหง แสนไห 5



50 เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ หนองป่ำคร่ัง 7

51 ล ำพนู ป่ำซำง  เรอืน 8

51 ล ำพนู ลี้ กอ้ 4

51 ล ำพนู ป่ำซำง ทำ่ตุม้ 14

51 ล ำพนู แมท่ำ ทำแมล่อบ 6

51 ล ำพนู ลี้ ป่ำไผ่ 12

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู เวยีงยอง 8

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู ศรบีัวบำน 12

51 ล ำพนู เวยีงหนองลอ่ง หนองยวง 5

52 ล ำปำง งำว  รอ้ง 13

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง กลว้ยแพะ 7

52 ล ำปำง แมเ่มำะ จำงเหนือ 7

52 ล ำปำง สบปรำบ นำยำง 10

52 ล ำปำง เกำะคำ นำแสง่ 8

52 ล ำปำง หำ้งฉัตร ปงยำงคก 13

52 ล ำปำง แมพ่รกิ แมปุ่ 6

52 ล ำปำง หำ้งฉัตร หำ้งฉัตร 9

53 อตุรดติถ์ น ้ำปำด เดน่เหล็ก 6

53 อตุรดติถ์ ลับแล เทศบำลต ำบล ศรพีนมมำศ 6

53 อตุรดติถ์  โคก นำขมุ 7

53 อตุรดติถ์ ตรอน น ้ำอำ่ง 10

53 อตุรดติถ์ ทองแสนขัน บอ่ทอง 21

53 อตุรดติถ์  โคก บอ่เบีย้ 10

53 อตุรดติถ์ ทองแสนขัน ป่ำคำย 9

53 อตุรดติถ์ ตรอน วังแดง 23

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ แสนตอ 8

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ หำดงิว้ 10

54 แพร่ เมอืงแพร่ กำญจนำ 9

54 แพร่ ลอง ปำกกำง 9

54 แพร่ วังช ิน้ แมเ่กิง๋ 8

54 แพร่ เมอืงแพร่ แมค่ ำมี 12

54 แพร่ หนองมว่งไข่ แมค่ ำมี 4

55 น่ำน นำหมืน่ บอ่แกว้ 14

55 น่ำน นำนอ้ย บัวใหญ่ 8

55 น่ำน ทุง่ชำ้ง ปอน 8

55 น่ำน ทำ่วังผำ ผำตอ 7

55 น่ำน ภเูพยีง ฝำยแกว้ 17

55 น่ำน ภเูพยีง มว่งตึ๊ด 5

55 น่ำน เวยีงสำ แมส่ำ 7

55 น่ำน ปัว ศลิำแลง 8

55 น่ำน ทำ่วังผำ แสนทอง 8

55 น่ำน ปัว อวน 11

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้  ปิน 10

56 พะเยำ ปง ขนุควร 12

56 พะเยำ จนุ จนุ 17

56 พะเยำ เชยีงมว่น เชยีงมว่น 10

56 พะเยำ ภกูำมยำว ดงเจน 19

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ ทำ่จ ำปี 11

56 พะเยำ เชยีงค ำ ทุง่ผำสขุ 7

56 พะเยำ จนุ ทุง่รวงทอง 13

56 พะเยำ แมใ่จ แมใ่จ 12



56 พะเยำ แมใ่จ แมส่กุ 10

56 พะเยำ แมใ่จ ศรถีอ้ย 17

56 พะเยำ เชยีงมว่น สระ 13

56 พะเยำ จนุ หงสห์นิ 13

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้ หนองหลม่ 9

56 พะเยำ เชยีงค ำ หยว่น 19

57 เชยีงรำย แมส่ำย  ดำ้ย 8

57 เชยีงรำย แมจั่น จันจวำ้ 11

57 เชยีงรำย แมส่รวย เจดยีห์ลวง 13

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย ดอยลำน 22

57 เชยีงรำย ดอยหลวง ปงนอ้ย 11

57 เชยีงรำย แมส่ำย โป่งผำ 12

57 เชยีงรำย พญำเม็งรำย เม็งรำย 18

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย แมข่ำ้วตม้ 23

57 เชยีงรำย แมฟ้่ำหลวง แมส่ลองใน 27

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย รมิกก 7

57 เชยีงรำย พำน เวยีงหำ้ว 8

57 เชยีงรำย ป่ำแดด สนัมะคำ่ 9

57 เชยีงรำย แมส่ำย หว้ยไคร ้ 12

58 แมฮ่อ่งสอน ปำย เมอืงแปง 11

58 แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม แมเ่งำ 8

58 แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม แมย่วมนอ้ย 8

58 แมฮ่อ่งสอน เมอืงแมฮ่อ่งสอน หมอกจ ำแป่ 9

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั  แดน 10

60 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ เขำชำยธง 9

60 นครสวรรค์ เกำ้เลีย้ว เขำดนิ 11

60 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ ตำกฟ้ำ 12

60 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก ทำ่ตะโก 15

60 นครสวรรค์ ชมุแสง ทำ่ไม ้ 15

60 นครสวรรค์ ไพศำลี นำขอม 11

60 นครสวรรค์ ตำคลี ลำดทพิรส 13

60 นครสวรรค์ ลำดยำว วังมำ้ 16

60 นครสวรรค์ โกรกพระ ศำลำแดง 5

60 นครสวรรค์ ตำคลี สรอ้ยทอง 10

60 นครสวรรค์ ลำดยำว สระแกว้ 10

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ หนองปลงิ 8

60 นครสวรรค์ ลำดยำว หนองยำว 9

60 นครสวรรค์ ตำคลี หนองหมอ้ 7

60 นครสวรรค์ หนองบัว หว้ยถ่ัวใต ้ 7

61 อทัุยธำนี  ไร่  บงึ 7

61 อทัุยธำนี ทัพทัน เขำขีฝ้อย 6

61 อทัุยธำนี ทัพทัน โคกหมอ้ 5

61 อทัุยธำนี หนองขำหยำ่ง ทุง่พึง่ 7

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี โนนเหล็ก 6

61 อทัุยธำนี สวำ่งอำรมณ์ ไผเ่ขยีว 25

61 อทัุยธำนี  ไร่ หนองบม่กลว้ย 11

61 อทัุยธำนี ทัพทัน หนองหญำ้ปลอ้ง 6

62 ก ำแพงเพชร โกสมัพนีคร โกสมัพี 26

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร คณฑี 13

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร คลองแมล่ำย 10

62 ก ำแพงเพชร คลองขลงุ คลองสมบรูณ์ 9



62 ก ำแพงเพชร คลองขลงุ ทำ่พทุรำ 13

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร เทศบำลต ำบล คลองแมล่ำย 11

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร เทศบำลต ำบล นครชมุ 11

62 ก ำแพงเพชร ไทรงำม ไทรงำม 18

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร ธ ำมรงค์ 8

66 พจิติร เมอืงพจิติร ฆะมัง 12

66 พจิติร เมอืงพจิติร ดงป่ำค ำ 9

66 พจิติร ตะพำนหนิ ทับหมัน 6

66 พจิติร บงึนำรำง บงึนำรำง 10

66 พจิติร โพทะเล วัดขวำง 8

66 พจิติร สำกเหล็ก สำกเหล็ก 23

66 พจิติร ตะพำนหนิ หว้ยเกตุ 9

66 พจิติร บงึนำรำง แหลมรัง 14

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน  กลว้ย 17

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์  โคก 17

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์  โตก 13

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซับนอ้ย 14

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ตำลเดีย่ว 11

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน ทำ่ขำ้ม 11

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทำ่ดว้ง 8

67 เพชรบรูณ์ เขำคอ้ ทุง่สมอ 11

67 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ เทศบำลต ำบล สวำ่งวัฒนำ 11

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นำง่ัว 13

67 เพชรบรูณ์ หลม่เกำ่ นำซ ำ 10

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เพชรละคร 14

67 เพชรบรูณ์ น ้ำหนำว วังกวำง 11

67 เพชรบรูณ์ หลม่เกำ่ ศลิำ 16

67 เพชรบรูณ์ เขำคอ้ สะเดำะพง 5

70 รำชบรุี โพธำรำม  ฆอ้ง 10

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี เจดยีห์ัก 14

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก ดอนคลัง 5

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก ทำ่นัด 8

70 รำชบรุี  โป่ง ปำกแรต 14

70 รำชบรุี ปำกทอ่ ป่ำไก่ 5

70 รำชบรุี ปำกทอ่ วัดยำงงำม 5

70 รำชบรุี  โป่ง หนองกบ 15

70 รำชบรุี ปำกทอ่ หนองกระทุม่ 8

70 รำชบรุี ปำกทอ่ หว้ยยำงโทน 5

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง  ใหม่ 11

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี แกง่เสีย้น 9

71 กำญจนบรุี ดำ่นมะขำมเตีย้ จรเขเ้ผอืก 12

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง ทำ่ตะครอ้ 7

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง ทำ่ลอ้ 6

71 กำญจนบรุี เลำขวัญ เทศบำลต ำบล เลำขวัญ 8

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง เทศบำลต ำบล หนองขำว 9

71 กำญจนบรุี ไทรโยค บอ้งตี้ 4

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง พังตรุ 9

71 กำญจนบรุี พนมทวน พังตรุ 20

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี ลำดหญำ้ 7

71 กำญจนบรุี ไทรโยค ลุม่สุม่ 10

71 กำญจนบรุี หว้ยกระเจำ วังไผ่ 11



71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ สนำมแย ้ 7

71 กำญจนบรุี หนองปรอื สมเด็จเจรญิ 7

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ หวำยเหนียว 14

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง  ชำ้ง 5

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ ตะคำ่ 9

72 สพุรรณบรุี หนองหญำ้ไซ ทัพหลวง 12

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง ทุง่คอก 16

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี เทศบำลต ำบล ทำ่เสด็จ 21

72 สพุรรณบรุี สำมชกุ เทศบำลต ำบล สำมชกุ 20

72 สพุรรณบรุี สำมชกุ ยำ่นยำว 8

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช หัวนำ 7

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ องครักษ์ 7

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม  ยำง 11

73 นครปฐม ก ำแพงแสน กระตบี 8

73 นครปฐม นครชยัศรี โคกพระเจดยี์ 5

73 นครปฐม นครชยัศรี ดอนแฝก 4

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม ทัพหลวง 16

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม เทศบำลต ำบล ดอนยำยหอม 12

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม เทศบำลต ำบล โพรงมะเดือ่ 20

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม นครปฐม 8

73 นครปฐม นครชยัศรี บำงแกว้ฟ้ำ 5

73 นครปฐม นครชยัศรี ศรษีะทอง 5

73 นครปฐม นครชยัศรี สมัปทวน 6

73 นครปฐม ก ำแพงแสน หนองกระทุม่ 11

54 แพร่ ลอง แมป่ำน 7

54 แพร่ วังช ิน้ แมพ่งุ 16

54 แพร่ เมอืงแพร่ แมย่ม 4

54 แพร่ รอ้งกวำง รอ้งกวำง 19

54 แพร่ เมอืงแพร่ ร่องฟอง 5

54 แพร่ เมอืงแพร่ วังธง 6

54 แพร่ หนองมว่งไข่ วังหลวง 5

54 แพร่ สงูเมน่ สงูเมน่ 11

55 น่ำน  หลวง  ฟ้ำ 8

55 น่ำน เมอืงน่ำน กองควำย 12

55 น่ำน ทุง่ชำ้ง งอบ 11

55 น่ำน ปัว แงง 7

55 น่ำน ทำ่วังผำ จอมพระ 11

55 น่ำน ปัว ไชยวัฒนำ 8

55 น่ำน ทำ่วังผำ ตำลชมุ 14

55 น่ำน ทำ่วังผำ ทำ่วังผำ 7

55 น่ำน ทุง่ชำ้ง ทุง่ชำ้ง 7

55 น่ำน แมจ่รมิ น ้ำพำง 10

55 น่ำน เมอืงน่ำน บอ่สวก 13

55 น่ำน ปัว ป่ำกลำง 7

55 น่ำน เชยีงกลำง เปือ 15

55 น่ำน เชยีงกลำง พระพทุธบำท 10

55 น่ำน นำนอ้ย ศรษีะเกษ 14

55 น่ำน นำนอ้ย สถำน 12

55 น่ำน ปัว สถำน 13

55 น่ำน เฉลมิพระเกยีรติ หว้ยโกน๋ 7

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ  ต ๊ำ 13



56 พะเยำ เมอืงพะเยำ  ตุน่ 11

56 พะเยำ แมใ่จ  เหลำ่ 14

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้ ดอกค ำใต ้ 10

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้ ดอนศรชีมุ 10

56 พะเยำ แมใ่จ ป่ำแฝก 11

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ แมน่ำเรอื 18

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ แมปื่ม 18

56 พะเยำ ภกูำมยำว แมอ่งิ 8

57 เชยีงรำย เวยีงเชยีงรุง้ ดงมหำวัน 12

57 เชยีงรำย แมส่รวย ทำ่กอ๊ 28

57 เชยีงรำย เชยีงของ บญุเรอืง 10

57 เชยีงรำย แมจั่น ป่ำตงึ 20

57 เชยีงรำย เชยีงแสน ป่ำสกั 13

57 เชยีงรำย พำน มว่งค ำ 17

57 เชยีงรำย เทงิ เวยีง 25

57 เชยีงรำย แมส่ำย เวยีงพำงค ำ 14

57 เชยีงรำย เทงิ ศรดีอนไชย 10

57 เชยีงรำย เทงิ สนัทรำยงำม 7

57 เชยีงรำย เทงิ หนองแรด 7

57 เชยีงรำย เวยีงแกน่ หลำ่ยงำว 6

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย หว้ยชมภู 11

58 แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรยีง ป่ำแป๋ 12

58 แมฮ่อ่งสอน สบเมย ป่ำโปง 7

58 แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม เมอืงปอน 10

58 แมฮ่อ่งสอน แมล่ำนอ้ย แมโ่ถ 8

58 แมฮ่อ่งสอน ปำย แมน่ำเตงิ 16

58 แมฮ่อ่งสอน ปำย แมฮ่ี้ 11

58 แมฮ่อ่งสอน ปำย เวยีงใต ้ 10

58 แมฮ่อ่งสอน ปำย เวยีงเหนือ 17

58 แมฮ่อ่งสอน ปำงมะผำ้ สบป่อง 15

58 แมฮ่อ่งสอน สบเมย สบเมย 12

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์  มะเกลอื 12

60 นครสวรรค์ โกรกพระ โกรกพระ 12

60 นครสวรรค์ ตำคลี ชอ่งแค 21

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั ดำ่นชำ้ง 13

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั บำงตำหงำย 7

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั บงึปลำทู 9

60 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ ล ำพยนต์ 10

60 นครสวรรค์ ไพศำลี วังขอ่ย 11

60 นครสวรรค์ ลำดยำว วังเมอืง 10

60 นครสวรรค์ ตำคลี หว้ยหอม 11

61 อทัุยธำนี หนองฉำง  เกำ่ 9

61 อทัุยธำนี หนองฉำง เทศบำลต ำบล เขำบำงแกรก 14

61 อทัุยธำนี  ไร่ เมอืงกำรุง้ 13

61 อทัุยธำนี ลำนสกั ระบ ำ 19

61 อทัุยธำนี  ไร่ วังหนิ 6

62 ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย คลองพไิกร 10

62 ก ำแพงเพชร ลำนกระบอื บงึทับแรต 8

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี ปำงมะคำ่ 24

62 ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย วังควง 12

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม หนองปำกโลง 10



74 สมทุรสำคร  แพว้ เกษตรพัฒนำ 5

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร ทำ่จนี 7

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร นำดี 9

74 สมทุรสำคร กระทุม่แบน บำงยำง 13

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร บำงหญำ้แพรก 6

74 สมทุรสำคร  แพว้ โรงเข ้ 10

75 สมทุรสงครำม บำงคนที  ปรำโมทย์ 6

75 สมทุรสงครำม บำงคนที กระดังงำ 13

75 สมทุรสงครำม เมอืงสมทุรสงครำมทำ้ยหำด 6

75 สมทุรสงครำม เมอืงสมทุรสงครำมนำงตะเคยีน 7

75 สมทุรสงครำม บำงคนที บำงกุง้ 7

76 เพชรบรุี  ลำด  ทำน 6

76 เพชรบรุี  ลำด  ลำด 8

76 เพชรบรุี  ลำด ต ำหรุ 6

76 เพชรบรุี ทำ่ยำง เทศบำลต ำบล ทำ่ยำง 37

76 เพชรบรุี  แหลม บำงครก 12

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี บำงจำน 9

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี โพพระ 11

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี โพไร่หวำน 7

76 เพชรบรุี  ลำด ลำดโพธิ์ 4

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี หนองขนำน 13

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี หนองโสน 7

77 ประจวบครีขีันธ์ กยุบรุี กยุบรุี 7

77 ประจวบครีขีันธ์ ปรำณบรุี เขำจำ้ว 6

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำน ทองมงคล 10

80 นครศรธีรรมรำช จฬุำภรณ์  ชะอวด 4

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง กะเปำ 5

80 นครศรธีรรมรำช ลำนสกำ เขำแกว้ 6

80 นครศรธีรรมรำช ร่อนพบิลูย์ ควนชมุ 7

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง ชะมำย 8

80 นครศรธีรรมรำช เชยีรใหญ่ เชยีรใหญ่ 10

80 นครศรธีรรมรำช พรหมครีี ทอนหงส์ 9

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง ทำ่พยำ 10

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง ทีว่ัง 11

80 นครศรธีรรมรำช นำบอน เทศบำลต ำบล นำบอน 2

80 นครศรธีรรมรำช พปินู เทศบำลต ำบล พปินู 5

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชนำเคยีน 9

80 นครศรธีรรมรำช นำบอน นำบอน 14

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง นำโพธิ์ 5

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง นำหลวงเสน 9

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชบำงจำก 11

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชปำกพนู 12

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง ป่ำระก ำ 11

80 นครศรธีรรมรำช เชยีรใหญ่ แมเ่จำ้อยูห่ัว 10

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง ไมเ้รยีง 10

80 นครศรธีรรมรำช พปินู ยำงคอ้ม 9

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง ละอำย 17

80 นครศรธีรรมรำช บำงขัน วังหนิ 13

80 นครศรธีรรมรำช สชิล เสำเภำ 16

80 นครศรธีรรมรำช เชยีรใหญ่ ไสหมำก 11

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร หัวไทร 12



80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง แหลมตะลมุพกุ 4

81 กระบี่ เขำพนม เขำดนิ 9

81 กระบี่ เขำพนม เขำพนม 11

81 กระบี่ คลองทอ่ม คลองทอ่มเหนือ 8

81 กระบี่ อำ่วลกึ คลองยำ 6

81 กระบี่ เหนือคลอง โคกยำง 7

81 กระบี่ เมอืงกระบี่ ทับปรกิ 8

81 กระบี่ ล ำทับ ทุง่ไทรทอง 5

81 กระบี่ เหนือคลอง เทศบำลต ำบล เหนือคลอง 7

81 กระบี่ เขำพนม พรุเตยีว 10

81 กระบี่ ล ำทับ ล ำทับ 10

81 กระบี่ เขำพนม สนิปนุ 10

81 กระบี่ คลองทอ่ม หว้ยน ้ำขำว 10

81 กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง 7

81 กระบี่ อำ่วลกึ อำ่วลกึเหนือ 6

82 พังงำ เมอืงพังงำ เกำะปันหยี 4

82 พังงำ ตะกั่วป่ำ โคกเคยีน 9

62 ก ำแพงเพชร บงึสำมัคคี วังชะโอน 14

62 ก ำแพงเพชร คลองขลงุ วังบัว 10

62 ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย หนองหัววัว 8

62 ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย หว้ยยัง้ 9

63 ตำก สำมเงำ  นำ 5

63 ตำก พบพระ ชอ่งแคบ 15

63 ตำก แมส่อด พะวอ 9

63 ตำก แมร่ะมำด แมร่ะมำด 13

63 ตำก ทำ่สองยำง แมอ่สุุ 10

63 ตำก เมอืงตำก ไมง้ำม 9

63 ตำก สำมเงำ ยกกระบัตร 12

63 ตำก สำมเงำ ยำ่นรี 5

63 ตำก เมอืงตำก วังหนิ 13

63 ตำก พบพระ วำเลย่์ 7

63 ตำก  ตำก สมอโคน 9

63 ตำก แมร่ะมำด สำมหมืน่ 5

64 สโุขทัย ศรสีชันำลัย  แกง่ 13

64 สโุขทัย  ดำ่นลำนหอย  ดำ่น 8

64 สโุขทัย ศรสีชันำลัย  ตกึ 14

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง  ไร่ 11

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง เกำะตำเลีย้ง 14

64 สโุขทัย กงไกรลำศ ไกรใน 15

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง คลองตำล 8

64 สโุขทัย กงไกรลำศ ดงเดอืย 11

64 สโุขทัย สวรรคโลก นำทุง่ 8

64 สโุขทัย เมอืงสโุขทัย เมอืงเกำ่ 11

64 สโุขทัย ศรสีชันำลัย แมส่ ำ 14

64 สโุขทัย สวรรคโลก วังพณิพำทย์ 4

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง วัดเกำะ 7

64 สโุขทัย ครีมีำศ หนองกระดิง่ 6

65 พษิณุโลก เนนิมะปรำง  มงุ 8

65 พษิณุโลก บำงกระทุม่  ไร่ 10

65 พษิณุโลก วัดโบสถ์ คันโชง้ 10

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก ทำ่ทอง 11



65 พษิณุโลก บำงกระทุม่ เทศบำลต ำบล บำงกระทุม่ 4

65 พษิณุโลก ชำตติระกำร เทศบำลต ำบล ป่ำแดง 8

65 พษิณุโลก บำงกระทุม่ บำงกระทุม่ 9

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก มะขำมสงู 10

65 พษิณุโลก พรหมพริำม มะตอ้ง 12

65 พษิณุโลก พรหมพริำม มะตมู 6

65 พษิณุโลก พรหมพริำม วงฆอ้ง 10

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก วัดจันทร์ 6

66 พจิติร ทับคลอ้ เขำเจ็ดลกู 12

66 พจิติร โพทะเล ทะนง 11

66 พจิติร ตะพำนหนิ ไทรโรงโขน 3

66 พจิติร บงึนำรำง บำงลำย 10

66 พจิติร วังทรำยพนู วังทรำยพนู 19

66 พจิติร วชริบำรมี วังโมกข์ 10

66 พจิติร สำกเหล็ก หนองหญำ้ไทร 6

66 พจิติร ดงเจรญิ หว้ยร่วม 12

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่  โภชน์ 13

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ดงมลูเหล็ก 11

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน เทศบำลต ำบล ดงขยุ 9

67 เพชรบรูณ์ วังโป่ง เทศบำลต ำบล ทำ้ยดง 4

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี เทศบำลต ำบล พเุตย 9

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ เทศบำลต ำบล วังชมภู 6

67 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ นำสนุ่น 21

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บอ่ไทย 14

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ระวงิ 10

67 เพชรบรูณ์ เขำคอ้ รมิสมีว่ง 6

67 เพชรบรูณ์ บงึสำมพัน หนองแจง 18

67 เพชรบรูณ์ หลม่เกำ่ หลม่เกำ่ 18

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยใหญ่ 14

70 รำชบรุี  คำ  บงึ 14

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี  ไร่ 6

70 รำชบรุี โพธำรำม เขำชะงุม้ 12

70 รำชบรุี  โป่ง คุง้พยอม 14

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี คบูัว 15

70 รำชบรุี โพธำรำม ดอนกระเบือ้ง 6

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก ดอนไผ่ 7

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี ดอนแร่ 10

70 รำชบรุี  โป่ง ทำ่ผำ 21

70 รำชบรุี สวนผึง้ เทศบำลต ำบล  ชฎัป่ำหวำย 8

82 พังงำ ทับปดุ ถ ้ำทองหลำง 4

82 พังงำ ตะกั่วทุง่ เทศบำลต ำบล กระโสม 2

82 พังงำ เมอืงพังงำ บำงเตย 9

82 พังงำ ครุะบรุี บำงวัน 9

82 พังงำ เมอืงพังงำ ป่ำกอ 5

82 พังงำ กะปง รมณีย์ 4

82 พังงำ เมอืงพังงำ สองแพรก 3

82 พังงำ กะปง เหมำะ 4

82 พังงำ กะปง เหล 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ฉำง เขำถำ่น 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนม คลองชะอุน่ 13

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ชนะ คลองพำ 13



84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำสำร ควนสบุรรณ 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ ชำ้งซำ้ย 12

84 สรุำษฎรธ์ำนี ครีรัีฐนคิม ถ ้ำสงิขร 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี ครีรัีฐนคิม ทำ่ขนอน 15

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ ทำ่ทอง 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ ทุง่กง 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำสำร ทุง่เตำใหม่ 8

84 สรุำษฎรธ์ำนี เคยีนซำ เทศบำลต ำบล เคยีนซำ 4

84 สรุำษฎรธ์ำนี เวยีงสระ เทศบำลต ำบล เวยีงสระ 12

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำสำร น ้ำพุ 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี ดอนสกั ปำกแพรก 16

84 สรุำษฎรธ์ำนี เคยีนซำ พว่งพรมคร 13

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ พนุพนิ 3

84 สรุำษฎรธ์ำนี ครีรัีฐนคิม ยำ่นยำว 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำสำร ล ำพนู 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี ไชยำ เลม็ด 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ชนะ วัง 8

85 ระนอง กะเปอร์  นำ 8

85 ระนอง สขุส ำรำญ ก ำพวน 7

85 ระนอง เมอืงระนอง เกำะพยำม 2

86 ชมุพร ทุง่ตะโก ชอ่งไมแ้กว้ 8

86 ชมุพร สวี ดำ่นสวี 11

86 ชมุพร ทำ่แซะ เทศบำลต ำบล เนนิสนัติ 4

86 ชมุพร ปะทวิ เทศบำลต ำบล ปะทวิ 4

86 ชมุพร เมอืงชมุพร ปำกน ้ำ 19

86 ชมุพร ทำ่แซะ สลยุ 8

90 สงขลำ หำดใหญ่  พรุ 5

90 สงขลำ ระโนด  ใหม่ 9

90 สงขลำ กระแสสนิธุ์ เกำะใหญ่ 9

90 สงขลำ สทงิพระ คลองรี 9

90 สงขลำ นำหมอ่ม คลองหรัง 6

90 สงขลำ รัตภมูิ ควนรู 9

90 สงขลำ ควนเนียง ควนโส 11

90 สงขลำ สทงิพระ คขูดุ 9

90 สงขลำ คลองหอยโขง่ โคกมว่ง 9

90 สงขลำ นำทวี ฉำง 9

90 สงขลำ สงิหนคร ชงิโค 10

90 สงขลำ สทงิพระ ดหีลวง 8

90 สงขลำ ระโนด แดนสงวน 5

90 สงขลำ นำทวี ทำ่ประดู่ 9

90 สงขลำ สะเดำ ทำ่โพธิ์ 8

90 สงขลำ จะนะ เทศบำลต ำบล จะนะ 9

90 สงขลำ นำทวี นำทวี 13

90 สงขลำ จะนะ นำทับ 14

90 สงขลำ สงิหนคร ปำกรอ 6

90 สงขลำ ควนเนียง รัตภมูิ 13

90 สงขลำ กระแสสนิธุ์ โรง 5

90 สงขลำ สทงิพระ สนำมชยั 5

90 สงขลำ เทพำ สะกอม 8

91 สตลู ควนกำหลง ควนกำหลง 11

91 สตลู เมอืงสตลู ต ำมะลัง 3



91 สตลู ทำ่แพ ทำ่เรอื 6

91 สตลู มะนัง นคิมพัฒนำ 9

91 สตลู ทุง่หวำ้ ป่ำแกบ่อ่หนิ 7

91 สตลู มะนัง ปำลม์พัฒนำ 10

91 สตลู ทำ่แพ แป-ระ 7

92 ตรัง หว้ยยอด เขำขำว 7

92 ตรัง หว้ยยอด เขำปนู 7

92 ตรัง วังวเิศษ เขำวเิศษ 21

92 ตรัง ปะเหลยีน ทุง่ยำว 7

92 ตรัง เมอืงตรัง เทศบำลต ำบล คลองเต็ง 9

92 ตรัง หว้ยยอด เทศบำลต ำบล ล ำภรูำ 6

92 ตรัง วังวเิศษ เทศบำลต ำบล วังวเิศษ 5

92 ตรัง ยำ่นตำขำว นำชมุเห็ด 9

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร หนองปลงิ 11

62 ก ำแพงเพชร คลองขลงุ หัวถนน 9

63 ตำก แมส่อด ทำ่สำยลวด 15

63 ตำก สำมเงำ เทศบำลต ำบล สำมเงำ 10

63 ตำก วังเจำ้ ประดำง 5

63 ตำก เมอืงตำก ป่ำมะมว่ง 7

63 ตำก แมส่อด แมก่ำษำ 16

63 ตำก เมอืงตำก แมท่อ้ 13

64 สโุขทัย ทุง่เสลีย่ม  ใหมไ่ชยมงคล 9

64 สโุขทัย ศรสีชันำลัย ทำ่ชยั 13

64 สโุขทัย ครีมีำศ ทุง่หลวง 13

64 สโุขทัย สวรรคโลก ปำกน ้ำ 12

64 สโุขทัย สวรรคโลก เมอืงสวรรคโลก 11

64 สโุขทัย  ดำ่นลำนหอย ลำนหอย 19

64 สโุขทัย  ดำ่นลำนหอย วังตะครอ้ 8

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง วังทอง 8

64 สโุขทัย เมอืงสโุขทัย วังทองแดง 8

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง วังใหญ่ 8

64 สโุขทัย ครีมีำศ ศรคีรีมีำศ 11

64 สโุขทัย ครีมีำศ สำมพวง 10

65 พษิณุโลก วังทอง  กลำง 27

65 พษิณุโลก เนนิมะปรำง  นอ้ยซุม้ขีเ้หล็ก 12

65 พษิณุโลก บำงระก ำ คยุมว่ง 12

65 พษิณุโลก บำงกระทุม่ ทำ่ตำล 9

65 พษิณุโลก บำงระก ำ ทำ่นำงงำม 11

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก ทำ่โพธิ์ 11

65 พษิณุโลก วังทอง ทำ่หมืน่รำม 14

65 พษิณุโลก พรหมพริำม เทศบำลต ำบล วงฆอ้ง 4

65 พษิณุโลก วัดโบสถ์ เทศบำลต ำบล วัดโบสถ์ 12

65 พษิณุโลก นครไทย น ้ำกุม่ 7

65 พษิณุโลก ชำตติระกำร บอ่ภำค 16

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก บงึพระ 10

65 พษิณุโลก เนนิมะปรำง วังโพรง 9

65 พษิณุโลก พรหมพริำม ศรภีริมย์ 13

65 พษิณุโลก วังทอง หนองพระ 12

65 พษิณุโลก นครไทย หว้ยเฮีย้ 10

65 พษิณุโลก วัดโบสถ์ หนิลำด 9

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก อรัญญกิ 10



66 พจิติร ตะพำนหนิ คลองคณู 7

66 พจิติร โพธิป์ระทับชำ้ง ดงเสอืเหลอืง 15

66 พจิติร ทับคลอ้ ทับคลอ้ 22

66 พจิติร โพทะเล ทำ่เสำ 12

66 พจิติร บงึนำรำง โพธิไ์ทรงำม 9

66 พจิติร สำมงำ่ม รังนก 12

66 พจิติร ตะพำนหนิ วังหวำ้ 7

66 พจิติร ตะพำนหนิ หนองพยอม 11

66 พจิติร วังทรำยพนู หนองพระ 19

66 พจิติร สำมงำ่ม หนองโสน 20

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั  หวำย 7

67 เพชรบรูณ์ บงึสำมพัน กันจุ 19

67 เพชรบรูณ์ เขำคอ้ เข็กนอ้ย 12

67 เพชรบรูณ์ เขำคอ้ แคมป์สน 14

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ซับสมบรูณ์ 10

67 เพชรบรูณ์ บงึสำมพัน ซับสมอทอด 9

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ตะเบำะ 11

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ทำ่โรง 14

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ทำ่อบิญุ 12

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน เทศบำลต ำบล ทำ่ขำ้ม 8

67 เพชรบรูณ์ หลม่เกำ่ นำเกำะ 6

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ นำเฉลยีง 10

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นำยม 15

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น ้ำเฮีย้ 5

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ฝำยนำแซง 6

67 เพชรบรูณ์ บงึสำมพัน พญำวัง 16

67 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ศรเีทพ 16

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สำมแยก 10

67 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ หนองยำ่งทอย 13

70 รำชบรุี โพธำรำม  เลอืก 9

70 รำชบรุี โพธำรำม คลองตำคต 11

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก ด ำเนนิสะดวก 10

70 รำชบรุี สวนผึง้ เทศบำลต ำบล สวนผึง้ 4

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี น ้ำพุ 6

70 รำชบรุี  โป่ง เทศบำลต ำบล หว้ยกระบอก 2

70 รำชบรุี ปำกทอ่ บอ่กระดำน 4

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก บัวงำม 6

70 รำชบรุี โพธำรำม บำงโตนด 6

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี บำงป่ำ 12

70 รำชบรุี  โป่ง เบกิไพร 12

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี พกิลุทอง 6

70 รำชบรุี ปำกทอ่ วังมะนำว 7

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี สำมเรอืน 7

70 รำชบรุี  โป่ง หนองปลำหมอ 16

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี อำ่งทอง 11

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี  เกำ่ 15

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี ชอ่งสะเดำ 7

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ ทำ่มะกำ 15

71 กำญจนบรุี ศรสีวัสดิ์ เทศบำลต ำบล เอรำวัณ 4

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี ปำกแพรก 13

71 กำญจนบรุี หว้ยกระเจำ สระลงเรอื 17



71 กำญจนบรุี เลำขวัญ หนองโสน 11

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี หนองหญำ้ 9

72 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์  กร่ำง 6

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี โคกโคเฒำ่ 4

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ จรเขใ้หญ่ 9

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ดอนโพธิท์อง 6

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ดอนมะสงัข์ 5

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง ตน้ตำล 6

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ตลิง่ชนั 7

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี เทศบำลต ำบล สวนแตง 7

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ไผข่วำง 6

72 สพุรรณบรุี อูท่อง พลับพลำไชย 14

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ วังน ้ำเย็น 7

72 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ วังยำง 38

72 สพุรรณบรุี อูท่อง สระพังลำน 10

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช หนองกระทุม่ 9

72 สพุรรณบรุี หนองหญำ้ไซ หนองโพธิ์ 14

72 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ หนองสำหร่ำย 10

73 นครปฐม ดอนตมู  หลวง 5

73 นครปฐม สำมพรำน กระทุม่ลม้ 9

73 นครปฐม ก ำแพงแสน ก ำแพงแสน 12

73 นครปฐม สำมพรำน คลองจนิดำ 14

73 นครปฐม บำงเลน คลองนกกระทงุ 11

73 นครปฐม สำมพรำน ตลำดจนิดำ 11

73 นครปฐม ก ำแพงแสน ทุง่บัว 11

73 นครปฐม สำมพรำน เทศบำลต ำบล บำงกระทกึ 8

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม บอ่พลับ 8

73 นครปฐม บำงเลน บัวปำกทำ่ 10

73 นครปฐม บำงเลน ไผห่ชูำ้ง 7

73 นครปฐม ก ำแพงแสน รำงพกิลุ 9

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม วังตะกู 8

73 นครปฐม ดอนตมู หว้ยดว้น 7

73 นครปฐม นครชยัศรี หว้ยพลู 5

73 นครปฐม ก ำแพงแสน หว้ยมว่ง 12

74 สมทุรสำคร  แพว้ คลองตัน 5

74 สมทุรสำคร กระทุม่แบน ดอนไกด่ี 6

74 สมทุรสำคร กระทุม่แบน ทำ่เสำ 8

74 สมทุรสำคร  แพว้ สวนสม้ 5

74 สมทุรสำคร  แพว้ หลักสอง 7

74 สมทุรสำคร  แพว้ หลักสำม 13

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ แควออ้ม 8

75 สมทุรสงครำม บำงคนที จอมปลวก 7

75 สมทุรสงครำม บำงคนที บำงคนที 9

75 สมทุรสงครำม บำงคนที บำงพรม 8

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ วัดประดู่ 10

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ เหมอืงใหม่ 10

75 สมทุรสงครำม เมอืงสมทุรสงครำมแหลมใหญ่ 8

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี  กุม่ 13

76 เพชรบรุี ชะอ ำ เขำใหญ่ 11

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี ตน้มะพรำ้ว 4

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี ตน้มะมว่ง 6



76 เพชรบรุี ทำ่ยำง ทำ่คอย 4

92 ตรัง เมอืงตรัง นำตำลว่ง 6

92 ตรัง หว้ยยอด นำวง 11

92 ตรัง นำโยง นำหมืน่ศรี 8

93 พัทลงุ ปำกพะยนู เกำะนำงค ำ 9

93 พัทลงุ ควนขนุน ดอนทรำย 11

93 พัทลงุ ปำกพะยนู ดอนประดู่ 11

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทำ่แค 12

93 พัทลงุ ป่ำบอน ทุง่นำรี 9

93 พัทลงุ ป่ำบอน ป่ำบอน 10

93 พัทลงุ ควนขนุน พนำงตงุ 13

93 พัทลงุ ควนขนุน แพรกหำ 8

93 พัทลงุ ควนขนุน มะกอกเหนือ 9

93 พัทลงุ ศรนีครนิทร์ ล ำสนิธุ์ 9

93 พัทลงุ เขำชยัสน หำนโพธิ์ 12

93 พัทลงุ ควนขนุน แหลมโตนด 9

93 พัทลงุ ศรนีครนิทร์ อำ่งทอง 8

94 ปัตตำนี ปะนำเระ  กลำง 9

94 ปัตตำนี มำยอ กระหวะ 5

94 ปัตตำนี เมอืงปัตตำนี คลองมำนงิ 4

94 ปัตตำนี ปะนำเระ ควน 6

94 ปัตตำนี ปะนำเระ ดอน 6

94 ปัตตำนี ยะหริง่ ตอหลัง 3

94 ปัตตำนี ยะหริง่ ตะโละกำโปร์ 5

94 ปัตตำนี มำยอ ถนน 4

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ ทำ่เรอื 8

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ ทุง่พลำ 5

94 ปัตตำนี ทุง่ยำงแดง ปำกู 7

94 ปัตตำนี แมล่ำน มว่งเตีย้ 6

94 ปัตตำนี ยะหริง่ ยำมู 5

94 ปัตตำนี มำยอ ลำงำ 7

94 ปัตตำนี มำยอ ลโุบะยไิร 8

94 ปัตตำนี ยะรัง สะดำวำ 8

95 ยะลำ รำมัน กอตอตอืร๊ะ 5

95 ยะลำ รำมัน กำลปัูง 4

95 ยะลำ กรงปินัง ปโุรง 4

95 ยะลำ เมอืงยะลำ ยะลำ 3

95 ยะลำ เบตง อัยเยอรเ์วง 11

96 นรำธวิำส แวง้ ฆอเลำะ 7

96 นรำธวิำส จะแนะ ดซุงญอ 8

96 นรำธวิำส บำเจำะ เทศบำลต ำบล บำเจำะ 11

96 นรำธวิำส เมอืงนรำธวิำส บำงปอ 11

96 นรำธวิำส สคุรินิ มำโมง 12

96 นรำธวิำส ยีง่อ ยีง่อ 13

96 นรำธวิำส สไุหงปำดี สำกอ 12

96 นรำธวิำส รอืเสำะ สวุำรี 8

33 ศรสีะเกษ เมอืงจันทร์ หนองใหญ่ 12

33 ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ หนองไฮ 7

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ หว้ยส ำรำญ 11

33 ศรสีะเกษ ขขุันธ์ หว้ยเหนือ 21

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน  กอก 6



34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล  แดง 9

34 อบุลรำชธำนี เมอืงอบุลรำชธำนี กระโสบ 11

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร กดุชมภู 19

34 อบุลรำชธำนี เมอืงอบุลรำชธำนี กดุลำด 14

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล เกษม 15

34 อบุลรำชธำนี เดชอดุม แกง้ 11

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล ขำมเป้ีย 20

34 อบุลรำชธำนี ส ำโรง คอ้นอ้ย 17

34 อบุลรำชธำนี ตำลสมุ ค ำหวำ้ 6

34 อบุลรำชธำนี ศรเีมอืงใหม่ ค ำไหล 18

34 อบุลรำชธำนี เมอืงอบุลรำชธำนี แจระแม 13

34 อบุลรำชธำนี ตำลสมุ ตำลสมุ 15

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ ทำ่ลำด 12

34 อบุลรำชธำนี เขือ่งใน ทำ่ไห 13

34 อบุลรำชธำนี นำจะหลวย นำจะหลวย 19

34 อบุลรำชธำนี นำเยยี นำดี 13

34 อบุลรำชธำนี นำเยยี นำเยยี 13

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ นำเลงิ 9

34 อบุลรำชธำนี บณุฑรกิ บัวงำม 15

34 อบุลรำชธำนี ตระกำรพชืผล เป้ำ 11

34 อบุลรำชธำนี สรินิธร ฝำงค ำ 4

34 อบุลรำชธำนี นำตำล พังเคน 19

34 อบุลรำชธำนี โพธิไ์ทร มว่งใหญ่ 15

34 อบุลรำชธำนี ศรเีมอืงใหม่ วำรนิ 11

34 อบุลรำชธำนี ศรเีมอืงใหม่ สงยำง 15

34 อบุลรำชธำนี ตำลสมุ ส ำโรง 8

34 อบุลรำชธำนี น ้ำยนื สวีเิชยีร 16

34 อบุลรำชธำนี นำจะหลวย โสกแสง 11

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ หนองกนิเพล 9

34 อบุลรำชธำนี เมอืงอบุลรำชธำนี หนองขอน 15

34 อบุลรำชธำนี เขมรำฐ หนองนกทำ 13

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ หนองเมอืง 14

34 อบุลรำชธำนี โขงเจยีม หนองแสงใหญ่ 9

34 อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ หนองฮำง 9

34 อบุลรำชธำนี วำรนิช ำรำบ หว้ยขะยงู 13

34 อบุลรำชธำนี ดอนมดแดง เหลำ่แดง 13

34 อบุลรำชธำนี เหลำ่เสอืโกก้ เหลำ่เสอืโกก้ 12

34 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร อำ่งศลิำ 12

35 ยโสธร กดุชมุ กดุชมุ 21

35 ยโสธร เมอืงยโสธร ขมุเงนิ 8

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ แคนนอ้ย 7

35 ยโสธร เลงินกทำ โคกส ำรำญ 15

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ ดงเจรญิ 7

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ ทุง่มน 9

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ นำค ำ 6

35 ยโสธร กดุชมุ โนนเปือย 14

35 ยโสธร เลงินกทำ บุง่คำ้ 19

35 ยโสธร มหำชนะชยั ผอืฮี 8

35 ยโสธร มหำชนะชยั พระเสำร์ 10

35 ยโสธร กดุชมุ โพนงำม 17

35 ยโสธร ค ำเขือ่นแกว้ ลมุพกุ 17



35 ยโสธร เมอืงยโสธร หนองเรอื 9

35 ยโสธร กดุชมุ หนองแหน 10

36 ชยัภมูิ จัตรัุส  กอก 20

36 ชยัภมูิ จัตรัุส  ขำม 12

36 ชยัภมูิ  เขวำ้  เขวำ้ 23

36 ชยัภมูิ บ ำเหน็จณรงค์  ชวน 17

36 ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์  ยำง 17

36 ชยัภมูิ คอนสวรรค์  โสก 14

36 ชยัภมูิ เนนิสงำ่ กะฮำด 10

36 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ โคกกงุ 13

36 ชยัภมูิ คอนสำร ดงกลำง 9

36 ชยัภมูิ  เขวำ้ ตลำดแรง้ 18

36 ชยัภมูิ คอนสำร ทุง่นำเลำ 11

36 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ ยำงหวำย 9

36 ชยัภมูิ  เขวำ้ ลุม่ล ำชี 22

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ แดงใหญ่ 11

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง ทรำยมลู 13

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง ทำ่กระเสรมิ 10

40 ขอนแกน่ มัญจำครีี เทศบำลต ำบล มัญจำครีี 7

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง เทศบำลต ำบล วังชยั 14

40 ขอนแกน่ หนองเรอื โนนทอง 21

40 ขอนแกน่ สชีมพู บรบิรูณ์ 12

40 ขอนแกน่ เปือยนอ้ย เปือยนอ้ย 7

40 ขอนแกน่  ไผ่ เมอืงเพยี 14

40 ขอนแกน่ เปือยนอ้ย วังมว่ง 8

40 ขอนแกน่ ภผูำมำ่น วังสวำบ 10

40 ขอนแกน่ ชมุแพ วังหนิลำด 12

40 ขอนแกน่ แวงใหญ่ แวงใหญ่ 7

40 ขอนแกน่ ชนบท ศรบีญุเรอืง 12

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ หน่วยบรกิำรปฐมภมู ิ123 (ทน.ขอนแกน่) 17

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง 24

40 ขอนแกน่ ซ ำสงู หว้ยเตย 7

41 อดุรธำนี กูแ่กว้  จตี 8

41 อดุรธำนี  ดงุ  ดงุ 18

41 อดุรธำนี กดุจับ ขอนยงู 14

41 อดุรธำนี  ผอื ขำ้วสำร 10

41 อดุรธำนี โนนสะอำด เทศบำลต ำบล โนนสะอำด 8

41 อดุรธำนี น ้ำโสม น ้ำโสม 18

41 อดุรธำนี โนนสะอำด โนนสะอำด 9

41 อดุรธำนี วังสำมหมอ บะยำว 12

41 อดุรธำนี  ผอื เมอืงพำน 16

41 อดุรธำนี กดุจับ เมอืงเพยี 15

41 อดุรธำนี หนองหำน สะแบง 9

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี สำมพรำ้ว 15

41 อดุรธำนี หนองแสง แสงสวำ่ง 8

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี หนองขอนกวำ้ง 8

42 เลย ผำขำว  เพิม่ 9

42 เลย เชยีงคำน จอมศรี 8

42 เลย เอรำวัณ ทรัพยไ์พวัลย์ 7

42 เลย ภเูรอื ทำ่ศำลำ 7

42 เลย เมอืงเลย นำแขม 9



42 เลย ดำ่นซำ้ย นำหอ 9

42 เลย เมอืงเลย นำออ้ 9

42 เลย เชยีงคำน บฮุม 11

42 เลย ปำกชม ปำกชม 12

42 เลย ผำขำว ผำขำว 12

42 เลย เอรำวัณ ผำอนิทรแ์ปลง 14

42 เลย ภหูลวง ภหูอ 13

42 เลย เมอืงเลย เมอืง 13

42 เลย ภกูระดงึ ศรฐีำน 16

42 เลย เมอืงเลย เสีย้ว 6

42 เลย ภกูระดงึ หว้ยสม้ 11

42 เลย ภหูลวง หว้ยสเีสยีด 8

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย  เดือ่ 16

43 หนองคำย โพนพสิยั  โพธิ์ 13

43 หนองคำย สงัคม แกง้ไก่ 6

43 หนองคำย สระใคร คอกชำ้ง 13

43 หนองคำย ทำ่บอ่ โคกคอน 7

43 หนองคำย ทำ่บอ่ น ้ำโมง 13

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย โพนสวำ่ง 10

43 หนองคำย ศรเีชยีงใหม่ หนองปลำปำก 10

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย หำดค ำ 21

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย หนิโงม 8

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั กำ้มปู 17

44 มหำสำรคำม กันทรวชิยั กดุใสจ้อ่ 11

44 มหำสำรคำม นำดนู กูส่นัตรัตน์ 9

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั แกง้แก 10

44 มหำสำรคำม นำเชอืก เขวำไร่ 19

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ งัวบำ 19

44 มหำสำรคำม นำดนู ดงยำง 11

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ ดงใหญ่ 16

44 มหำสำรคำม นำดนู นำดนู 10

44 มหำสำรคำม กดุรัง นำโพธิ์ 21

44 มหำสำรคำม เชยีงยนื โพนทอง 12

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั เลงิใต ้ 12

44 มหำสำรคำม แกด ำ หนองกงุ 15

44 มหำสำรคำม ยำงสสีรุำช หนองบัวสนัตุ 12

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม หนองปลงิ 8

44 มหำสำรคำม นำเชอืก หนองเรอื 13

44 มหำสำรคำม กดุรัง หนองแวง 14

44 มหำสำรคำม ชืน่ชม หนองกงุ 10

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั หนองกงุสวรรค์ 10

44 มหำสำรคำม บรบอื หนองโก 10

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ หนองแสน 10

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร กดุน ้ำใส 10

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั เกษตรวสิยั 18

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ เกำะแกว้ 14

45 รอ้ยเอ็ด อำจสำมำรถ ขีเ้หล็ก 12

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร คอ้ใหญ่ 7

45 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั ค ำพองุ 13

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร ค ำไฮ 10

45 รอ้ยเอ็ด เมยวดี ชมสะอำด 9



45 รอ้ยเอ็ด จังหำร ดนิด ำ 17

45 รอ้ยเอ็ด โพนทรำย ทำ่หำดยำว 10

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ ทุง่กลุำ 14

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี ธงธำนี 10

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ นำแซง 14

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ บงึเกลอื 9

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง โพธิท์อง 18

45 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั โพธิศ์รี 8

45 รอ้ยเอ็ด หนองพอก ภเูขำทอง 17

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงสรวง เมอืงสรวง 9

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน เมอืงหงส์ 17

45 รอ้ยเอ็ด โพนทรำย ยำงค ำ 10

45 รอ้ยเอ็ด จังหำร ยำงใหญ่ 10

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด รอบเมอืง 20

45 รอ้ยเอ็ด หนองพอก รอบเมอืง 19

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ศรวีลิัย 11

45 รอ้ยเอ็ด จังหำร แสนชำติ 9

45 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั หนองตำไก ้ 10

45 รอ้ยเอ็ด อำจสำมำรถ หนองบัว 10

45 รอ้ยเอ็ด หนองฮี หนองฮี 17

45 รอ้ยเอ็ด อำจสำมำรถ หน่อม 13

45 รอ้ยเอ็ด ทุง่เขำหลวง เหลำ่ 11

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ เหลำ่นอ้ย 10

46 กำฬสนิธุ์ เขำวง กดุปลำคำ้ว 7

46 กำฬสนิธุ์ กมลำไสย โคกสมบรูณ์ 9

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ นำขำม 17

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด นำเชอืก 14

46 กำฬสนิธุ์ นำคู โนนนำจำน 9

46 กำฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ โนนบรุี 11

46 กำฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ โนนศลิำ 13

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก บงึนำเรยีง 7

46 กำฬสนิธุ์ สมเด็จ ผำเสวย 11

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ ไผ่ 10

46 กำฬสนิธุ์ นำมน ยอดแกง 18

46 กำฬสนิธุ์ สมเด็จ สมเด็จ 18

46 กำฬสนิธุ์ สำมชยั ส ำรำญ 12

46 กำฬสนิธุ์ สำมชยั ส ำรำญใต ้ 20

46 กำฬสนิธุ์ กมลำไสย หนองแปน 9

46 กำฬสนิธุ์ หนองกงุศรี หนองหนิ 10

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด หัวงัว 13

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด อติือ้ 12

47 สกลนคร เจรญิศลิป์  เหลำ่ 17

47 สกลนคร ค ำตำกลำ้ ค ำตำกลำ้ 16

47 สกลนคร วำรชิภมู ิ ค ำบอ่ 18

47 สกลนคร โพนนำแกว้ เชยีงสอื 8

47 สกลนคร  มว่ง ดงหมอ้ทอง 11

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ ตำลเนิง้ 9

47 สกลนคร กดุบำก เทศบำลต ำบล กดุบำก 8

47 สกลนคร อำกำศอ ำนวย เทศบำลต ำบล อำกำศอ ำนวย 17

47 สกลนคร วำนรนวิำส นำค ำ 9

47 สกลนคร กสุมุำลย์ นำเพยีง 12



47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ บงเหนือ 12

47 สกลนคร พังโคน พังโคน 13

47 สกลนคร  มว่ง หนองกวัง่ 11

47 สกลนคร วำนรนวิำส หนองสนม 22

47 สกลนคร  มว่ง หว้ยหลัว 9

48 นครพนม นำแก  แกง้ 11

48 นครพนม นำหวำ้  เสยีว 10

48 นครพนม ศรสีงครำม  เอือ้ง 16

48 นครพนม เมอืงนครพนม ขำมเฒำ่ 11

48 นครพนม ทำ่อเุทน ทำ่อเุทน 7

48 นครพนม นำหวำ้ นำคณูใหญ่ 7

70 รำชบรุี จอมบงึ ปำกชอ่ง 16

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก แพงพวย 12

70 รำชบรุี บำงแพ วังเย็น 10

70 รำชบรุี โพธำรำม สรอ้ยฟ้ำ 5

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี หนองกลำงนำ 7

70 รำชบรุี โพธำรำม หนองโพ 10

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง เขำนอ้ย 8

71 กำญจนบรุี บอ่พลอย ชอ่งดำ่น 15

71 กำญจนบรุี พนมทวน ดอนเจดยี์ 8

71 กำญจนบรุี ศรสีวัสดิ์ ทำ่กระดำน 5

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง ทำ่มว่ง 3

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง เทศบำลต ำบล ทำ่มว่ง 8

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ พงตกึ 6

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ พระแทน่ 21

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง มว่งชมุ 5

71 กำญจนบรุี ศรสีวัสดิ์ แมก่ระบงุ 6

71 กำญจนบรุี เลำขวัญ เลำขวัญ 16

71 กำญจนบรุี ไทรโยค วังกระแจะ 9

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี วังดง้ 12

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง วังศำลำ 10

71 กำญจนบรุี ไทรโยค สงิห์ 6

71 กำญจนบรุี บอ่พลอย หนองกร่ำง 9

71 กำญจนบรุี บอ่พลอย หนองรี 10

71 กำญจนบรุี ทองผำภมูิ หนิดำด 8

72 สพุรรณบรุี อูท่อง เจดยี์ 8

72 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ เทศบำลต ำบล ดอนเจดยี์ 5

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง เทศบำลต ำบล ทุง่คอก 6

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช เทศบำลต ำบล นำงบวช 8

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี เทศบำลต ำบล โพธิพ์ระยำ 9

72 สพุรรณบรุี อูท่อง เทศบำลต ำบล อูท่อง 13

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี บำงกุง้ 4

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง บำงตำเถร 18

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ ไผก่องดนิ 6

72 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ มดแดง 7

72 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ ไร่รถ 10

72 สพุรรณบรุี ดำ่นชำ้ง วังคัน 11

72 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ วังน ้ำซับ 7

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ วัดดำว 10

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ศำลำขำว 10

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี สวนแตง 9



72 สพุรรณบรุี อูท่อง หนองโอง่ 14

72 สพุรรณบรุี ดำ่นชำ้ง หว้ยขมิน้ 16

73 นครปฐม สำมพรำน ทำ่ขำ้ม 6

73 นครปฐม พทุธมณฑล เทศบำลต ำบล คลองโยง 16

73 นครปฐม นครชยัศรี เทศบำลต ำบล นครชยัศรี 9

73 นครปฐม บำงเลน เทศบำลต ำบล บำงหลวง 5

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม ธรรมศำลำ 7

73 นครปฐม สำมพรำน บำงชำ้ง 11

73 นครปฐม บำงเลน บำงระก ำ 15

73 นครปฐม บำงเลน บำงเลน 11

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม พระประโทน 6

73 นครปฐม พทุธมณฑล มหำสวัสดิ์ 4

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม ล ำพญำ 8

73 นครปฐม นครชยัศรี วัดแค 4

73 นครปฐม นครชยัศรี ศรมีหำโพธิ์ 5

73 นครปฐม ก ำแพงแสน หว้ยขวำง 21

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร นำโคก 6

75 สมทุรสงครำม บำงคนที ดอนมะโนรำ 8

75 สมทุรสงครำม บำงคนที บำงกระบอื 5

75 สมทุรสงครำม บำงคนที บำงนกแขวก 7

75 สมทุรสงครำม เมอืงสมทุรสงครำมลำดใหญ่ 12

76 เพชรบรุี  ลำด  หำด 5

76 เพชรบรุี  ลำด ทำ่ชำ้ง 8

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี นำวุง้ 9

76 เพชรบรุี  แหลม บำงแกว้ 8

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี บำงจำก 8

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี เวยีงคอย 3

76 เพชรบรุี  ลำด สะพำนไกร 3

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี ส ำมะโรง 7

76 เพชรบรุี ทำ่ยำง ทำ่แลง 10

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี ธงชยั 9

76 เพชรบรุี หนองหญำ้ปลอ้ง ยำงน ้ำกลัดเหนือ 5

76 เพชรบรุี เขำยอ้ย หนองชมุพลเหนือ 7

76 เพชรบรุี ชะอ ำ หนองศำลำ 8

76 เพชรบรุี หนองหญำ้ปลอ้ง หนองหญำ้ปลอ้ง 11

76 เพชรบรุี ชะอ ำ หว้ยทรำยเหนือ 7

76 เพชรบรุี  แหลม แหลมผักเบีย้ 4

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำน ก ำเนดินพคณุ 8

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำน ชยัเกษม 12

77 ประจวบครีขีันธ์ กยุบรุี เทศบำลต ำบล กยุบรุี 9

77 ประจวบครีขีันธ์ ปรำณบรุี เทศบำลต ำบล ปรำณบรุี 14

77 ประจวบครีขีันธ์ สำมรอ้ยยอด เทศบำลต ำบล ไร่ใหม่ 10

77 ประจวบครีขีันธ์ ทับสะแก นำหกูวำง 13

77 ประจวบครีขีันธ์ เมอืงประจวบครีขีันธบ์อ่นอก 14

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำน พงศป์ระศำสน์ 10

77 ประจวบครีขีันธ์ สำมรอ้ยยอด ไร่เกำ่ 8

77 ประจวบครีขีันธ์ สำมรอ้ยยอด ศำลำลัย 8

77 ประจวบครีขีันธ์ กยุบรุี สำมกระทำย 10

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่ใหญ่ กรุงหยัน 8

80 นครศรธีรรมรำช ลำนสกำ ขนุทะเล 12

80 นครศรธีรรมรำช พปินู เขำพระ 12



80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง คลองนอ้ย 19

80 นครศรธีรรมรำช พระพรหม ชำ้งซำ้ย 13

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชไชยมนตรี 5

80 นครศรธีรรมรำช ทำ่ศำลำ ตลิง่ชนั 9

80 นครศรธีรรมรำช ทำ่ศำลำ ทำ่ขึน้ 15

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชทำ่งิว้ 8

80 นครศรธีรรมรำช สชิล ทุง่ใส 8

80 นครศรธีรรมรำช เชยีรใหญ่ เทศบำลต ำบล เชยีรใหญ่ 4

80 นครศรธีรรมรำช พระพรหม นำพรุ 7

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง นำไมไ้ผ่ 14

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง ปำกพนังฝ่ังตะวันตก 4

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง ปำกพนังฝ่ังตะวันออก 7

80 นครศรธีรรมรำช พรหมครีี พรหมโลก 6

80 นครศรธีรรมรำช ลำนสกำ ลำนสกำ 7

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด วังอำ่ง 9

81 กระบี่ เหนือคลอง เกำะศรบีอยำ 7

81 กระบี่ ปลำยพระยำ ครีวีง 8

81 กระบี่ ล ำทับ ดนิอดุม 7

81 กระบี่ ปลำยพระยำ เทศบำลต ำบล ปลำยพระยำ 7

81 กระบี่ เหนือคลอง ปกำสยั 9

81 กระบี่ เมอืงกระบี่ หนองทะเล 7

81 กระบี่ เมอืงกระบี่ อำ่วนำง 8

81 กระบี่ อำ่วลกึ อำ่วลกึใต ้ 7

81 กระบี่ อำ่วลกึ อำ่วลกึนอ้ย 6

82 พังงำ ตะกั่วทุง่ คลองเคยีน 8

82 พังงำ ตะกั่วป่ำ ต ำตัว 6

82 พังงำ ตะกั่วทุง่ ถ ้ำ 9

82 พังงำ เมอืงพังงำ ถ ้ำน ้ำผดุ 4

82 พังงำ กะปง ทำ่นำ 4

82 พังงำ เมอืงพังงำ ทุง่คำโงก 5

82 พังงำ ทำ้ยเหมอืง บำงทอง 7

82 พังงำ ทำ้ยเหมอืง ล ำภี 7

83 ภเูก็ต ถลำง ป่ำคลอก 11

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ กะแดะ 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี ครีรัีฐนคิม กะเปำ 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำสำร คลองปรำบ 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี เคยีนซำ เคยีนซำ 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ ทำ่สะทอ้น 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ฉำง เทศบำลต ำบล ทำ่ฉำง 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี พระแสง ไทรขงึ 13

84 สรุำษฎรธ์ำนี ชยับรุี ไทรทอง 8

84 สรุำษฎรธ์ำนี เกำะสมยุ บอ่ผดุ 22

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ บำงมะเดือ่ 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำสำร เพิม่พนูทรัพย์ 6

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี เทศบำลต ำบล หนองบัว 34

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี นำกวำ้ง 12

41 อดุรธำนี ทุง่ฝน นำทม 6

41 อดุรธำนี ประจักษ์ศลิปำคม นำมว่ง 14

41 อดุรธำนี นำยงู นำยงู 10

41 อดุรธำนี กูแ่กว้ โนนทองอนิทร์ 8

41 อดุรธำนี กมุภวำปี พันดอน 20



41 อดุรธำนี กมุภวำปี เสอเพลอ 19

41 อดุรธำนี โนนสะอำด หนองกงุศรี 11

41 อดุรธำนี หนองวัวซอ หนองบัวบำน 9

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี หนองไผ่ 12

41 อดุรธำนี หนองวัวซอ หนองวัวซอ 5

41 อดุรธำนี  ผอื หนองแวง 10

41 อดุรธำนี วังสำมหมอ หนองหญำ้ไซ 9

41 อดุรธำนี กมุภวำปี หนองหวำ้ 11

41 อดุรธำนี หนองหำน หนองหำน 27

42 เลย เมอืงเลย กกทอง 5

42 เลย ภหูลวง แกง่ศรภีมู ิ 8

42 เลย นำดว้ง นำดว้ง 12

42 เลย เมอืงเลย นำอำน 12

42 เลย ดำ่นซำ้ย ปำกหมัน 7

42 เลย ภหูลวง หนองคัน 9

42 เลย ภเูรอื หนองบัว 8

42 เลย ทำ่ลี่ หนองผอื 10

42 เลย หนองหนิ หนองหนิ 14

42 เลย เชยีงคำน หำดทรำยขำว 5

42 เลย ดำ่นซำ้ย อปิุ่ ม 13

43 หนองคำย โพนพสิยั กดุบง 14

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย คำ่ยบกหวำน 23

43 หนองคำย โพนพสิยั เซมิ 11

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย ต ำบล ในเมอืง (ทม.หนองคำย) 15

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย ต ำบล มชียั (ทม.หนองคำย) 8

43 หนองคำย ทำ่บอ่ นำขำ่ 8

43 หนองคำย รัตนวำปี นำทับไฮ 11

43 หนองคำย รัตนวำปี รัตนวำปี 12

43 หนองคำย ทำ่บอ่ หนองนำง 10

44 มหำสำรคำม เชยีงยนื กูท่อง 19

44 มหำสำรคำม แกด ำ แกด ำ 24

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ โคกสทีองหลำง 11

44 มหำสำรคำม นำดนู ดงดวน 10

44 มหำสำรคำม บรบอื โนนแดง 20

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม บัวคอ้ 10

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ ประชำพัฒนำ 11

44 มหำสำรคำม ยำงสสีรุำช สรำ้งแซง่ 12

44 มหำสำรคำม นำเชอืก หนองกงุ 11

44 มหำสำรคำม เชยีงยนื หนองซอน 16

44 มหำสำรคำม นำเชอืก หนองเม็ก 20

45 รอ้ยเอ็ด หนองพอก กกโพธิ์ 12

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด ขอนแกน่ 14

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี เขวำทุง่ 10

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง โคกกกมว่ง 13

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ ชำ้งเผอืก 11

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั ดงคร่ังนอ้ย 13

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด ดงลำน 14

45 รอ้ยเอ็ด หนองพอก ทำ่สดีำ 11

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ นำงำม 16

45 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ โนนสวรรค์ 16

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี บงึนคร 13



45 รอ้ยเอ็ด เมยวดี บุง่เลศิ 9

45 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ พระเจำ้ 12

45 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ โพนสงู 9

45 รอ้ยเอ็ด เมยวดี เมยวดี 11

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด เมอืงทอง 10

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง แวง 12

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง สระนกแกว้ 16

45 รอ้ยเอ็ด หนองพอก หนองพอก 14

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ หัวโทน 12

45 รอ้ยเอ็ด อำจสำมำรถ อำจสำมำรถ 17

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง อุม่เมำ่ 12

46 กำฬสนิธุ์ เขำวง กดุสมิคุม้ใหม่ 20

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด คลองขำม 19

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ เชยีงเครอื 11

46 กำฬสนิธุ์ สมเด็จ แซงบำดำล 15

84 สรุำษฎรธ์ำนี เกำะสมยุ แมน่ ้ำ 19

84 สรุำษฎรธ์ำนี ไชยำ โมถำ่ย 6

85 ระนอง กระบรุี บำงใหญ่ 5

85 ระนอง เมอืงระนอง ปำกน ้ำ 12

85 ระนอง ละอุน่ ละอุน่เหนือ 5

85 ระนอง เมอืงระนอง หงำว 5

86 ชมุพร สวี เขำทะลุ 11

86 ชมุพร ปะทวิ ชมุโค 14

86 ชมุพร ทำ่แซะ ทรัพยอ์นันต์ 7

86 ชมุพร ปะทวิ ทะเลทรัพย์ 8

86 ชมุพร ทุง่ตะโก ทุง่ตะไคร 8

86 ชมุพร หลังสวน นำขำ 13

86 ชมุพร เมอืงชมุพร บำงหมำก 12

86 ชมุพร ปะทวิ ปำกคลอง 7

86 ชมุพร ทำ่แซะ รับร่อ 23

86 ชมุพร เมอืงชมุพร วังไผ่ 17

86 ชมุพร ละแม สวนแตง 10

86 ชมุพร เมอืงชมุพร หำดทรำยรี 7

90 สงขลำ จะนะ แค 7

90 สงขลำ หำดใหญ่ ทำ่ขำ้ม 8

90 สงขลำ เทพำ ทำ่มว่ง 14

90 สงขลำ ระโนด เทศบำลต ำบล บอ่ตรุ 15

90 สงขลำ สะเดำ เทศบำลต ำบล ปรกิ 7

90 สงขลำ นำหมอ่ม นำหมอ่ม 10

90 สงขลำ บำงกล ำ่ บำงกล ำ่ 7

90 สงขลำ นำทวี ปลักหนู 7

90 สงขลำ จะนะ ป่ำชงิ 9

90 สงขลำ สงิหนคร มว่งงำม (ทม.) 10

90 สงขลำ นำทวี สะทอ้น 10

91 สตลู เมอืงสตลู คลองขดุ 7

91 สตลู เมอืงสตลู ตันหยงโป 3

91 สตลู ทุง่หวำ้ ทุง่บหุลัง 5

91 สตลู ควนโดน ยำ่นซือ่ 5

91 สตลู ทำ่แพ สำคร 8

91 สตลู ควนกำหลง อไุดเจรญิ 9

92 ตรัง หว้ยยอด เขำกอบ 12



92 ตรัง เมอืงตรัง ควนปรงิ 9

92 ตรัง เมอืงตรัง น ้ำผดุ 12

92 ตรัง หว้ยยอด ปำกคม 7

92 ตรัง ปะเหลยีน ลพัิง 7

92 ตรัง หว้ยยอด วังครีี 5

92 ตรัง วังวเิศษ วังมะปรำง 11

92 ตรัง ปะเหลยีน สโุสะ 11

92 ตรัง ยำ่นตำขำว หนองบอ่ 6

92 ตรัง รัษฎำ หนองปรอื 12

92 ตรัง หว้ยยอด หว้ยยอด 5

92 ตรัง หำดส ำรำญ หำดส ำรำญ 12

92 ตรัง ปะเหลยีน แหลมสอม 11

93 พัทลงุ ควนขนุน ควนขนุน 9

93 พัทลงุ ตะโหมด ตะโหมด 12

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ทำ่มหิร ำ 10

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ นำทอ่ม 8

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ พญำขัน 10

93 พัทลงุ ควนขนุน พนมวังก์ 8

93 พัทลงุ ตะโหมด แมข่รี 11

93 พัทลงุ กงหรำ สมหวัง 7

93 พัทลงุ ป่ำบอน หนองธง 9

94 ปัตตำนี ยะรัง กระโด 5

94 ปัตตำนี สำยบรุี ตะบิง้ 6

94 ปัตตำนี ยะหริง่ ตะโละ 5

94 ปัตตำนี ทุง่ยำงแดง ตะโละแมะนำ 4

94 ปัตตำนี ยะรัง เทศบำลต ำบล ยะรัง 6

94 ปัตตำนี สำยบรุี ปะเสยะวอ 7

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ ปำกลอ่ 9

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ ป่ำบอน 5

94 ปัตตำนี ยะหริง่ ปลุำกง 4

94 ปัตตำนี หนองจกิ ปโุละปโุย 9

94 ปัตตำนี ปะนำเระ พอ่มิง่ 5

94 ปัตตำนี มำยอ สำคอใต ้ 4

95 ยะลำ รำมัน กำลอ 4

95 ยะลำ รำมัน เกะรอ 7

95 ยะลำ รำมัน เทศบำลต ำบล โกตำบำรู 9

95 ยะลำ ธำรโต เทศบำลต ำบล คอกชำ้ง 2

95 ยะลำ รำมัน บำลอ 7

95 ยะลำ เมอืงยะลำ เปำะเสง้ 4

95 ยะลำ กรงปินัง สะเอะ 6

96 นรำธวิำส เมอืงนรำธวิำส กะลวุอ 8

96 นรำธวิำส บำเจำะ เทศบำลต ำบล ตน้ไทร 8

96 นรำธวิำส ระแงะ บำโงสะโต 12

96 นรำธวิำส สไุหงโก-ลก ปโูยะ 6

96 นรำธวิำส ตำกใบ พร่อน 6

96 นรำธวิำส เมอืงนรำธวิำส ล ำภู 11

96 นรำธวิำส แวง้ แวง้ 16

96 นรำธวิำส รอืเสำะ สำมัคคี 9

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำนนอ้ย ชำ้งแรก 8

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำนนอ้ย เทศบำลต ำบล บำงสะพำนนอ้ย 6

77 ประจวบครีขีันธ์ สำมรอ้ยยอด เทศบำลต ำบล ไร่เกำ่ 10



77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำน ธงชยั 11

77 ประจวบครีขีันธ์ ปรำณบรุี ปำกน ้ำปรำณ 5

77 ประจวบครีขีันธ์ สำมรอ้ยยอด สำมรอ้ยยอด 9

80 นครศรธีรรมรำช บำงขัน  ล ำนำว 16

80 นครศรธีรรมรำช นบพติ ำ กรุงชงิ 11

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชก ำแพงเซำ 9

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด เกำะขันธ์ 10

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง ขนำบนำก 10

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง เขำขำว 12

80 นครศรธีรรมรำช สชิล เขำนอ้ย 7

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง คลองกระบอื 13

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง ควนกรด 13

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด ควนหนองหงษ์ 6

80 นครศรธีรรมรำช ชำ้งกลำง ชำ้งกลำง 17

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชทำ่ซัก 9

80 นครศรธีรรมรำช พระพรหม ทำ้ยส ำเภำ 13

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชเทศบำลต ำบล ปำกนคร 12

80 นครศรธีรรมรำช ร่อนพบิลูย์ เทศบำลต ำบล ร่อนพบิลูย์ 12

80 นครศรธีรรมรำช พรหมครีี นำเรยีง 8

80 นครศรธีรรมรำช บำงขัน บำงขัน 18

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง บำงพระ 4

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง ปำกแพรก 9

80 นครศรธีรรมรำช พปินู พปินู 7

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชโพธิเ์สด็จ 9

80 นครศรธีรรมรำช ทำ่ศำลำ สระแกว้ 11

80 นครศรธีรรมรำช สชิล สีข่ดี 13

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง หลูอ่ง 7

81 กระบี่ อำ่วลกึ เขำใหญ่ 5

81 กระบี่ คลองทอ่ม คลองพน 14

81 กระบี่ คลองทอ่ม ทรำยขำว 7

81 กระบี่ คลองทอ่ม เพหลำ 9

81 กระบี่ เกำะลันตำ ศำลำดำ่น 5

81 กระบี่ เขำพนม หนำ้เขำ 8

81 กระบี่ อำ่วลกึ แหลมสกั 6

82 พังงำ ตะกั่วทุง่ กระโสม 7

82 พังงำ ทับปดุ โคกเจรญิ 8

82 พังงำ ตะกั่วทุง่ ทำ่อยู่ 7

82 พังงำ ทับปดุ บอ่แสน 8

83 ภเูก็ต กะทู ้ กมลำ 6

83 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต ฉลอง 14

83 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต รัษฎำ 22

83 ภเูก็ต ถลำง ศรสีนุทร 8

83 ภเูก็ต ถลำง สำคู 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี เวยีงสระ  สอ้ง 23

84 สรุำษฎรธ์ำนี เคยีนซำ  เสด็จ 20

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ กรูด 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี เกำะพะงัน เกำะเตำ่ 3

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำสำร ควนศรี 8

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ชนะ คันธลุี 14

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ ชำ้งขวำ 14

84 สรุำษฎรธ์ำนี ครีรัีฐนคิม ทำ่กระดำน 9



84 สรุำษฎรธ์ำนี ไชยำ ทุง่ 8

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำสำร ทุง่เตำ 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี บำงชนะ 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี  ตำขนุ พะแสง 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ ศรวีชิยั 3

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ฉำง เสวยีด 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี เกำะสมยุ หนำ้เมอืง 16

84 สรุำษฎรธ์ำนี เกำะสมยุ อำ่งทอง 18

85 ระนอง เมอืงระนอง เทศบำลต ำบล หงำว 6

85 ระนอง ละอุน่ บำงแกว้ 5

85 ระนอง เมอืงระนอง บำงนอน 4

85 ระนอง กระบรุี มะมุ 8

85 ระนอง เมอืงระนอง หำดสม้แป้น 3

86 ชมุพร หลังสวน  ควน 18

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ หนองไฮ 17

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม หว้ยแอง่ 10

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั เหลำ่ 11

44 มหำสำรคำม ชืน่ชม เหลำ่ดอกไม ้ 11

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั แหใ่ต ้ 19

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั ก ำแพง 12

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ขวำว 16

45 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ ขีเ้หล็ก 8

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร โคกสวำ่ง 16

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร ชำนุวรรณ 7

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ ดอกไม ้ 14

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี นเิวศน์ 17

45 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ โนนสงำ่ 10

45 รอ้ยเอ็ด ปทมุรัตต์ บัวแดง 12

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด ปอภำร 14

45 รอ้ยเอ็ด จังหำร ผักแวน่ 13

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ พรสวรรค์ 9

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ภเูงนิ 18

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ เมอืงไพร 14

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน ลิน้ฟ้ำ 9

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง วังสำมัคคี 12

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน ศรโีคตร 9

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร สระแกว้ 9

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ หัวชำ้ง 12

46 กำฬสนิธุ์ กมลำไสย กมลำไสย 18

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ ขมิน้ 11

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด เขำพระนอน 9

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ แจนแลน 9

46 กำฬสนิธุ์ ทำ่คันโท ทำ่คันโท 9

46 กำฬสนิธุ์ นำคู นำคู 14

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด นำดี 9

46 กำฬสนิธุ์ ค ำมว่ง นำทัน 16

46 กำฬสนิธุ์ นำมน นำมน 15

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ นคิมหว้ยผึง้ 16

46 กำฬสนิธุ์ ค ำมว่ง เนนิยำง 10

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด โนนสงู 12

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ ภดูนิ 14



46 กำฬสนิธุ์ ร่องค ำ ร่องค ำ 13

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ ล ำพำน 16

46 กำฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ล ำหนองแสน 8

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด เวอ่ 11

46 กำฬสนิธุ์ เขำวง สงเปลอืย 16

46 กำฬสนิธุ์ เขำวง สระพังทอง 7

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ หนองหำ้ง 9

46 กำฬสนิธุ์ หนองกงุศรี หนองใหญ่ 15

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด หนองอเิฒำ่ 11

46 กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด หัวนำค ำ 19

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ เหนือ 12

47 สกลนคร กดุบำก กดุบำก 10

47 สกลนคร กดุบำก กดุไห 11

47 สกลนคร วำนรนวิำส ขัวกำ่ย 13

47 สกลนคร วำนรนวิำส คสูะคำม 8

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร โคกกอ่ง 8

47 สกลนคร  มว่ง ดงหมอ้ทองใต ้ 10

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร ทำ่แร่ 8

47 สกลนคร ค ำตำกลำ้ เทศบำลต ำบล ค ำตำกลำ้ 11

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ ธำตทุอง 8

47 สกลนคร นคิมน ้ำอนู นคิมน ้ำอนู 10

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร โนนหอม 11

47 สกลนคร วำรชิภมู ิ ปลำโหล 16

47 สกลนคร พรรณำนคิม พรรณำ 13

47 สกลนคร พังโคน มว่งไข่ 11

47 สกลนคร พังโคน แร่ 14

47 สกลนคร วำนรนวิำส วำนรนวิำส 17

47 สกลนคร นคิมน ้ำอนู หนองปลงิ 8

47 สกลนคร วำนรนวิำส หนองแวงใต ้ 15

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ หนองหลวง 12

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร หว้ยยำง 16

48 นครพนม เมอืงนครพนม กรุุคุ 10

48 นครพนม เรณูนคร โคกหนิแฮ่ 15

48 นครพนม ทำ่อเุทน ไชยบรุี 17

48 นครพนม เมอืงนครพนม ทำ่คอ้ 14

48 นครพนม ธำตพุนม ธำตพุนม 15

57 เชยีงรำย แมส่รวย วำวี 27

57 เชยีงรำย พำน สนักลำง 18

57 เชยีงรำย แมจั่น สนัทรำย 12

58 แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรยีง  กำศ 18

58 แมฮ่อ่งสอน เมอืงแมฮ่อ่งสอน ผำบอ่ง 12

58 แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรยีง แมย่วม 13

58 แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม แมอ่คูอ 6

58 แมฮ่อ่งสอน แมล่ำนอ้ย สนัตคิรีี 8

58 แมฮ่อ่งสอน เมอืงแมฮ่อ่งสอน หว้ยโป่ง 15

58 แมฮ่อ่งสอน แมล่ำนอ้ย หว้ยหอ้ม 9

60 นครสวรรค์ แมว่งก์ เขำชนกัน 17

60 นครสวรรค์ พยหุะครีี ทำ่น ้ำออ้ย 8

60 นครสวรรค์ พยหุะครีี นคิมเขำบอ่แกว้ 16

60 นครสวรรค์ โกรกพระ บำงประมงุ 8

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ บำงมว่ง 12



60 นครสวรรค์ โกรกพระ บำงมะฝ่อ 6

60 นครสวรรค์ ชมุตำบง ปำงสวรรค์ 11

60 นครสวรรค์ ตำคลี พรหมนมิติ 10

60 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ พนุกยงู 10

60 นครสวรรค์ ลำดยำว มำบแก 7

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั หนองกรด 15

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ หนองกรด 21

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั หนองตำงู 13

60 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก หัวถนน 10

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั หกูวำง 4

61 อทัุยธำนี ทัพทัน ทุง่นำไทย 7

61 อทัุยธำนี หนองฉำง ทุง่โพ 15

61 อทัุยธำนี ลำนสกั เทศบำลต ำบล ลำนสกั 6

61 อทัุยธำนี สวำ่งอำรมณ์ เทศบำลต ำบล สวำ่งอำรมณ์ 6

61 อทัุยธำนี หนองฉำง เทศบำลต ำบล หนองฉำง 6

61 อทัุยธำนี สวำ่งอำรมณ์ บอ่ยำง 12

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี หนองแก 6

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี หนองพังคำ่ 6

61 อทัุยธำนี หนองฉำง หนองยำง 10

61 อทัุยธำนี ทัพทัน หนองสระ 7

61 อทัุยธำนี หว้ยคต หว้ยคต 10

61 อทัุยธำนี  ไร่ หว้ยแหง้ 9

62 ก ำแพงเพชร คลองลำน คลองน ้ำไหล 28

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี ดอนแตง 9

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร เทศบำลต ำบล ปำกดง 6

62 ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย เทศบำลต ำบล พรำนกระตำ่ย 16

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี บอ่ถ ้ำ 18

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร สระแกว้ 12

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี สลกบำตร 7

62 ก ำแพงเพชร ปำงศลิำทอง หนิดำต 14

63 ตำก พบพระ ครีรีำษฎร์ 13

63 ตำก เมอืงตำก น ้ำรมึ 11

63 ตำก แมส่อด มหำวัน 12

63 ตำก แมร่ะมำด แมต่ืน่ 13

63 ตำก พบพระ รวมไทยพัฒนำ 11

63 ตำก สำมเงำ วังหมัน 7

64 สโุขทัย กงไกรลำศ ไกรกลำง 8

64 สโุขทัย สวรรคโลก ในเมอืง 13

64 สโุขทัย ศรสีชันำลัย แมส่นิ 25

64 สโุขทัย  ดำ่นลำนหอย วังลกึ 8

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก  ป่ำ 10

65 พษิณุโลก นครไทย  พรำ้ว 10

65 พษิณุโลก บำงกระทุม่ โคกสลดุ 10

65 พษิณุโลก เนนิมะปรำง ชมพู 15

65 พษิณุโลก วังทอง ชยันำม 9

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก ดอนทอง 14

65 พษิณุโลก พรหมพริำม ตลกุเทยีม 9

65 พษิณุโลก วังทอง เทศบำลต ำบล วังทอง 12

65 พษิณุโลก เนนิมะปรำง ไทรยอ้ย 17

65 พษิณุโลก ชำตติระกำร ป่ำแดง 7

65 พษิณุโลก พรหมพริำม พรหมพริำม 15



65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก วังน ้ำคู ้ 8

65 พษิณุโลก บำงระก ำ วังอทิก 11

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก วัดพรกิ 12

65 พษิณุโลก พรหมพริำม หนองแขม 10

36 ชยัภมูิ หนองบัวระเหว โสกปลำดกุ 8

36 ชยัภมูิ เมอืงชยัภมูิ หนองนำแซง 17

36 ชยัภมูิ จัตรัุส หนองบัวบำน 12

36 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ หว้ยไร่ 14

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ กดุปลำดกุ 12

37 อ ำนำจเจรญิ พนำ จำนลำน 18

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ นำวัง 11

37 อ ำนำจเจรญิ เมอืงอ ำนำจเจรญิ โนนโพธิ์ 11

37 อ ำนำจเจรญิ หัวตะพำน รัตนวำรี 10

37 อ ำนำจเจรญิ เสนำงคนคิม หนองไฮ 9

37 อ ำนำจเจรญิ หัวตะพำน หัวตะพำน 13

37 อ ำนำจเจรญิ ลอือ ำนำจ อ ำนำจ 11

38 บงึกำฬ โซพ่สิยั ค ำแกว้ 13

38 บงึกำฬ บุง่คลำ้ โคกกวำ้ง 9

38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ ไคสี 10

38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ ชยัพร 13

38 บงึกำฬ เซกำ ทำ่กกแดง 16

38 บงึกำฬ ปำกคำด นำกัง้ 7

38 บงึกำฬ เมอืงบงึกำฬ นำสวรรค์ 9

38 บงึกำฬ บุง่คลำ้ หนองเดิน่ 7

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง กดุสะเทยีน 8

39 หนองบัวล ำภู นำกลำง กดุแห่ 13

39 หนองบัวล ำภู นำกลำง นำกลำง 19

39 หนองบัวล ำภู โนนสงั นคิมพัฒนำ 11

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง โนนสะอำด 17

39 หนองบัวล ำภู ศรบีญุเรอืง เมอืงใหม่ 18

40 ขอนแกน่ โนนศลิำ  หัน 16

40 ขอนแกน่ มัญจำครีี กดุเคำ้ 17

40 ขอนแกน่ พระยนื ขำมป้อม 11

40 ขอนแกน่ แวงใหญ่ คอนฉมิ 9

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง คมึชำด 10

40 ขอนแกน่ ซ ำสงู คคู ำ 8

40 ขอนแกน่ หนองสองหอ้ง ดอนดู่ 12

40 ขอนแกน่ มัญจำครีี ทำ่ศำลำ 11

40 ขอนแกน่ อบุลรัตน์ นำค ำ 13

40 ขอนแกน่ สชีมพู นำจำน 15

40 ขอนแกน่ โคกโพธิไ์ชย นำแพง 8

40 ขอนแกน่ ภผูำมำ่น โนนคอม 10

40 ขอนแกน่  ฝำง โนนฆอ้ง 10

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ โนนทอ่น 14

40 ขอนแกน่ หนองเรอื โนนทัน 14

40 ขอนแกน่ เขำสวนกวำง โนนสมบรูณ์ 10

40 ขอนแกน่ หนองเรอื โนนสะอำด 20

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง บัวเงนิ 17

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง บัวใหญ่ 17

40 ขอนแกน่ พล เพ็กใหญ่ 11

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ เมอืงเกำ่ 17



40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศนูยแ์พทยเ์ทศบำล 1 (ทน.ขอนแกน่) 14

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศนูยแ์พทยป์ระชำสโมสร (ทน.ขอนแกน่) 11

40 ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ศนูยแ์พทยห์นองแวง (ทน.ขอนแกน่) 16

40 ขอนแกน่ น ้ำพอง หนองกงุ 11

40 ขอนแกน่ ชมุแพ หนองไผ่ 16

40 ขอนแกน่ พล หนองมะเขอื 9

40 ขอนแกน่ หนองเรอื หนองเรอื 21

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี  ขำว 12

41 อดุรธำนี พบิลูยรั์กษ์  แดง 15

41 อดุรธำนี กูแ่กว้ คอนสำย 15

41 อดุรธำนี เพ็ญ จอมศรี 17

41 อดุรธำนี กดุจับ เชยีงเพ็ง 14

41 อดุรธำนี ไชยวำน ไชยวำน 17

41 อดุรธำนี  ดงุ ดงเย็น 8

41 อดุรธำนี กมุภวำปี ตมูใต ้ 9

41 อดุรธำนี ทุง่ฝน ทุง่ใหญ่ 10

41 อดุรธำนี หนองแสง นำดี 11

41 อดุรธำนี เพ็ญ นำพู่ 17

41 อดุรธำนี  ดงุ นำไหม 13

41 อดุรธำนี นำยงู โนนทอง 11

41 อดุรธำนี เมอืงอดุรธำนี โนนสงู 14

41 อดุรธำนี กมุภวำปี ผำสกุ 10

41 อดุรธำนี เพ็ญ เพ็ญ 17

41 อดุรธำนี  ดงุ โพนสงู 17

41 อดุรธำนี  ดงุ วังทอง 9

41 อดุรธำนี ศรธีำตุ ศรธีำตุ 12

46 กำฬสนิธุ์ ดอนจำน ดอนจำน 9

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก ทรำยทอง 6

46 กำฬสนิธุ์ ค ำมว่ง ทุง่คลอง 13

46 กำฬสนิธุ์ ทำ่คันโท นำตำล 14

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก พมิลู 7

46 กำฬสนิธุ์ ทำ่คันโท ยำงอูม้ 6

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ สำมขำ 18

46 กำฬสนิธุ์ หนองกงุศรี หนองกงุศรี 13

46 กำฬสนิธุ์ หนองกงุศรี หนองบัว 13

46 กำฬสนิธุ์ ฆอ้งชยั เหลำ่กลำง 8

47 สกลนคร กสุมุำลย์ กสุมุำลย์ 13

47 สกลนคร วำรชิภมู ิ คอ้เขยีว 6

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร ดงชน 10

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ ตำลโกน 11

47 สกลนคร วำนรนวิำส เทศบำลต ำบล วำนรนวิำส 14

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ เทศบำลต ำบล สวำ่งแดนดนิ 9

47 สกลนคร โพนนำแกว้ นำแกว้ 14

47 สกลนคร กดุบำก นำมอ่ง 19

47 สกลนคร  มว่ง โนนสะอำด 10

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ บงใต ้ 15

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ พันนำ 12

47 สกลนคร พรรณำนคิม ไร่ 16

47 สกลนคร ภพูำน สรำ้งคอ้ 23

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร เหลำ่ปอแดง 12

47 สกลนคร พังโคน ไฮหยอ่ง 18



48 นครพนม นำแก กำ้นเหลอืง 14

48 นครพนม ธำตพุนม ฝ่ังแดง 11

48 นครพนม ปลำปำก มหำชยั 8

48 นครพนม วังยำง ยอดชำด 7

48 นครพนม ทำ่อเุทน เวนิพระบำท 10

48 นครพนม วังยำง หนองโพธิ์ 4

48 นครพนม เรณูนคร หนองยำ่งชิน้ 8

49 มกุดำหำร ค ำชะอี  คอ้ 11

49 มกุดำหำร ดงหลวง กกตมู 16

49 มกุดำหำร นคิมค ำสรอ้ย โชคชยั 9

49 มกุดำหำร หวำ้นใหญ่ ดงหมู 5

49 มกุดำหำร นคิมค ำสรอ้ย นำอดุม 12

49 มกุดำหำร หวำ้นใหญ่ บำงทรำยนอ้ย 11

49 มกุดำหำร นคิมค ำสรอ้ย หนองแวง 11

49 มกุดำหำร ค ำชะอี หนองเอีย่น 10

50 เชยีงใหม่ หำงดง  แหวน 13

50 เชยีงใหม่ แมร่มิ ขีเ้หล็ก 8

50 เชยีงใหม่ หำงดง ขนุคง 9

50 เชยีงใหม่ จอมทอง ดอยแกว้ 11

50 เชยีงใหม่ สำรภี ทำ่วังตำล 13

50 เชยีงใหม่ สำรภี ป่ำบง 6

50 เชยีงใหม่ เชยีงดำว เมอืงงำย 15

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด แมค่อื 6

50 เชยีงใหม่ แมอ่อน แมท่ำ 7

50 เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ แมเ่หยีะ 10

50 เชยีงใหม่ ดอยหลอ่ ยำงครำม 11

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด สงำ่ 5

50 เชยีงใหม่ ฝำง สนัทรำย 17

50 เชยีงใหม่ พรำ้ว สนัทรำย 15

50 เชยีงใหม่ สำรภี สนัทรำย 12

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด ส ำรำญรำษฎร์ 8

50 เชยีงใหม่ ไชยปรำกำร หนองบัว 13

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย หนองแหยง่ 11

51 ล ำพนู แมท่ำ ทำทุง่หลวง 7

51 ล ำพนู ลี้ นำทรำย 23

51 ล ำพนู ป่ำซำง ปำกบอ่ง 5

51 ล ำพนู ลี้ แมต่นื 17

51 ล ำพนู  โฮง่ หนองปลำสะวำย 8

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง  เอือ้ม 15

52 ล ำปำง แมท่ะ ดอนไฟ 8

52 ล ำปำง เมอืงปำน ทุง่กวำ๋ว 14

52 ล ำปำง หำ้งฉัตร แมส่นั 9

52 ล ำปำง เกำะคำ ล ำปำงหลวง 13

52 ล ำปำง วังเหนือ วังใต ้ 7

52 ล ำปำง เกำะคำ วังพรำ้ว 7

52 ล ำปำง สบปรำบ สมัย 13

52 ล ำปำง เสรมิงำม เสรมิกลำง 9

52 ล ำปำง งำว หลวงใต ้ 8

52 ล ำปำง งำว หลวงเหนือ 6

53 อตุรดติถ์ ตรอน  แกง่ 20

53 อตุรดติถ์  โคก  โคก 7



48 นครพนม  แพง นำงัว 11

48 นครพนม นำหวำ้ นำงัว 20

48 นครพนม ศรสีงครำม นำเดือ่ 12

48 นครพนม นำแก สชีมพู 7

48 นครพนม นำหวำ้ เหลำ่พัฒนำ 15

49 มกุดำหำร ดอนตำล  บำก 7

49 มกุดำหำร หนองสงู  เป้ำ 6

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร ค ำอำฮวน 16

49 มกุดำหำร หวำ้นใหญ่ ชะโนด 5

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร นำโสก 16

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร บำงทรำยใหญ่ 13

49 มกุดำหำร ดอนตำล ป่ำไร่ 11

49 มกุดำหำร ดอนตำล โพธิไ์ทร 7

49 มกุดำหำร หวำ้นใหญ่ หวำ้นใหญ่ 11

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง  เป้ำ 7

50 เชยีงใหม่ จอมทอง  หลวง 23

50 เชยีงใหม่ แมแ่จม่ กองแขก 12

50 เชยีงใหม่ เชยีงดำว เชยีงดำว 21

50 เชยีงใหม่ แมอ่ำย ทำ่ตอน 15

50 เชยีงใหม่ สนัป่ำตอง ทุง่สะโตก 12

50 เชยีงใหม่ ดอยเตำ่ บงตัน 7

50 เชยีงใหม่ ไชยปรำกำร ปงต ำ 8

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง ป่ำแป๋ 13

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่ำเมีย่ง 6

50 เชยีงใหม่ แมร่มิ โป่งแยง 10

50 เชยีงใหม่ ฝำง มอ่นป่ิน 15

50 เชยีงใหม่ สนัป่ำตอง มะขำมหลวง 10

50 เชยีงใหม่ ฝำง แมค่ะ 15

50 เชยีงใหม่ แมอ่ำย แมน่ำวำง 17

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด แมโ่ป่ง 10

50 เชยีงใหม่ แมร่มิ แมแ่รม 12

50 เชยีงใหม่ จอมทอง แมส่อย 15

50 เชยีงใหม่ แมอ่ำย แมส่ำว 16

50 เชยีงใหม่ สนัก ำแพง รอ้งวัวแดง 11

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ 11

50 เชยีงใหม่ อมกอ๋ย สบโขง 12

50 เชยีงใหม่ จอมทอง สบเตี๊ยะ 21

50 เชยีงใหม่ แมร่มิ สะลวง 8

50 เชยีงใหม่ สนัป่ำตอง สนักลำง 9

50 เชยีงใหม่ แมอ่ำย สนัตน้หมือ้ 12

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย สนัป่ำเปำ 6

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง สนัป่ำยำง 6

50 เชยีงใหม่ แมร่มิ สนัโป่ง 11

50 เชยีงใหม่ หำงดง สนัผักหวำน 7

50 เชยีงใหม่ สำรภี หนองแฝก 9

50 เชยีงใหม่ หำงดง หำงดง 12

50 เชยีงใหม่ อมกอ๋ย อมกอ๋ย 22

51 ล ำพนู  ธิ  ธิ 20

51 ล ำพนู ลี้ ดงด ำ 6

51 ล ำพนู ป่ำซำง แมแ่รง 11

51 ล ำพนู ลี้ ลี้ 17



51 ล ำพนู เวยีงหนองลอ่ง วังผำง 11

51 ล ำพนู  โฮง่ ศรเีตีย้ 9

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู หนองชำ้งคนื 6

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู หนองหนำม 9

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู เหมอืงงำ่ 10

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง  คำ่ 8

52 ล ำปำง แมท่ะ  บอม 6

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง  เป้ำ 12

52 ล ำปำง งำว  แหง 8

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง ตน้ธงชยั 13

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง ทุง่ฝำย 10

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง บญุนำคพัฒนำ 9

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง ปงแสนทอง 21

52 ล ำปำง วังเหนือ วังทรำยค ำ 9

52 ล ำปำง เถนิ เวยีงมอก 14

52 ล ำปำง แมท่ะ หัวเสอื 12

53 อตุรดติถ์ ลับแล ดำ่นแมค่ ำมัน 8

53 อตุรดติถ์ พชิยั นำอนิ 7

53 อตุรดติถ์ พชิยั ในเมอืง 12

53 อตุรดติถ์ ลับแล แมพ่ลู 21

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ วังดนิ 10

53 อตุรดติถ์ ฟำกทำ่ สองหอ้ง 5

54 แพร่ สอง  กลำง 14

54 แพร่ ลอง  ปิน 19

54 แพร่ สงูเมน่  เหลำ่ 9

54 แพร่ รอ้งกวำง แมย่ำงฮอ่ 6

66 พจิติร ทับคลอ้ เขำทรำย 18

66 พจิติร ตะพำนหนิ งิว้รำย 8

66 พจิติร เมอืงพจิติร ดงกลำง 9

66 พจิติร ทับคลอ้ ทำ้ยทุง่ 19

66 พจิติร โพทะเล ทำ้ยน ้ำ 10

66 พจิติร สำกเหล็ก ทำ่เยีย่ม 6

66 พจิติร ตะพำนหนิ ทุง่โพธิ์ 7

66 พจิติร โพทะเล บำงคลำน 6

66 พจิติร บำงมลูนำก บำงไผ่ 14

66 พจิติร วชริบำรมี บงึบัว 13

66 พจิติร เมอืงพจิติร โรงชำ้ง 7

66 พจิติร บำงมลูนำก วังส ำโรง 7

66 พจิติร ตะพำนหนิ วังหลมุ 10

66 พจิติร วังทรำยพนู หนองปลอ้ง 10

66 พจิติร วังทรำยพนู หนองปลำไหล 16

66 พจิติร เมอืงพจิติร หัวดง 15

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั  ไร่ 6

67 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ซับเปิบ 9

67 เพชรบรูณ์ หลม่เกำ่ นำแซง 7

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี น ้ำรอ้น 12

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พขุำม 10

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน ลำดแค 22

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ลำนบำ่ 18

67 เพชรบรูณ์ หลม่เกำ่ วังบำล 17

67 เพชรบรูณ์ บงึสำมพัน สระแกว้ 9



67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ 16

67 เพชรบรูณ์ เขำคอ้ หนองแมน่ำ 10

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ หว้ยโป่ง 7

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ หว้ยสะแก 14

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก ขนุพทัิกษ์ 9

70 รำชบรุี วัดเพลง จอมประทัด 8

70 รำชบรุี บำงแพ ดอนคำ 7

70 รำชบรุี โพธำรำม ทำ่ชมุพล 9

70 รำชบรุี  โป่ง เทศบำลต ำบล กระจับ 12

70 รำชบรุี โพธำรำม ธรรมเสน 11

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก ประสำทสทิธิ์ 6

70 รำชบรุี บำงแพ โพหัก 11

70 รำชบรุี บำงแพ วัดแกว้ 11

70 รำชบรุี โพธำรำม หนองกวำง 7

70 รำชบรุี ปำกทอ่ อำ่งหนิ 7

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี เกำะส ำโรง 9

71 กำญจนบรุี ทองผำภมูิ ทำ่ขนุน 5

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี ทำ่มะขำม 5

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ ทำ่เสำ 8

71 กำญจนบรุี บอ่พลอย บอ่พลอย 12

71 กำญจนบรุี ไทรโยค ศรมีงคล 8

71 กำญจนบรุี หนองปรอื หนองปลำไหล 14

71 กำญจนบรุี เลำขวัญ หนองปลงิ 18

71 กำญจนบรุี บอ่พลอย หลมุรัง 18

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้  แหลม 4

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช เขำดนิ 12

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช โคกชำ้ง 10

72 สพุรรณบรุี อูท่อง จรเขส้ำมพัน 15

72 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ ดอนเจดยี์ 9

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ดอนตำล 5

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช ทุง่คลี 8

72 สพุรรณบรุี ดำ่นชำ้ง เทศบำลต ำบล ดำ่นชำ้ง 5

72 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ บำงงำม 6

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช ปำกน ้ำ 7

72 สพุรรณบรุี ดำ่นชำ้ง วังยำว 9

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช วังศรรีำช 4

72 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ วังหวำ้ 7

72 สพุรรณบรุี อูท่อง สระยำยโสม 10

72 สพุรรณบรุี หนองหญำ้ไซ หนองหญำ้ไซ 13

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง หัวโพธิ์ 14

73 นครปฐม นครชยัศรี ง ิว้รำย 4

73 นครปฐม ก ำแพงแสน ดอนขอ่ย 16

73 นครปฐม ก ำแพงแสน ทุง่กระพังโหม 7

73 นครปฐม บำงเลน เทศบำลต ำบล บำงเลน 15

73 นครปฐม พทุธมณฑล เทศบำลต ำบล ศำลำยำ 15

73 นครปฐม สำมพรำน เทศบำลต ำบล ออ้มใหญ่ 8

86 ชมุพร สวี เขำคำ่ย 12

86 ชมุพร หลังสวน ทำ่มะพลำ 9

86 ชมุพร เมอืงชมุพร ทำ่ยำง 11

86 ชมุพร ละแม ทุง่คำวัด 8

86 ชมุพร สวี นำโพธิ์ 6



86 ชมุพร พะโตะ๊ พะโตะ๊ 25

86 ชมุพร สวี วสิยัใต ้ 10

86 ชมุพร เมอืงชมุพร หำดพันไกร 12

90 สงขลำ นำทวี คลองทรำย 8

90 สงขลำ จะนะ คลองเปียะ 11

90 สงขลำ รัตภมูิ ทำ่ชะมวง 15

90 สงขลำ บำงกล ำ่ ทำ่ชำ้ง 18

90 สงขลำ สทงิพระ ทำ่หนิ 9

90 สงขลำ นำหมอ่ม ทุง่ขมิน้ 7

90 สงขลำ เมอืงสงขลำ ทุง่หวัง 10

90 สงขลำ หำดใหญ่ ทุง่ใหญ่ 6

90 สงขลำ รัตภมูิ เทศบำลต ำบล ก ำแพงเพชร 6

90 สงขลำ สะบำ้ยอ้ย ธำรครีี 6

90 สงขลำ นำทวี นำหมอศรี 8

90 สงขลำ ควนเนียง บำงเหรยีง 13

90 สงขลำ สะเดำ พังลำ 7

90 สงขลำ นำหมอ่ม พจิติร 6

90 สงขลำ สงิหนคร สทงิหมอ้ (ทม.) 6

90 สงขลำ สงิหนคร หัวเขำ (ทม.) 8

91 สตลู เมอืงสตลู เกตรี 7

91 สตลู ทุง่หวำ้ ขอนคลำน 4

91 สตลู เมอืงสตลู เจ๊ะบลิัง 6

91 สตลู ทำ่แพ ทำ่แพ 10

91 สตลู ควนกำหลง ทุง่นุย้ 12

91 สตลู ละงู ละงู 18

92 ตรัง ยำ่นตำขำว เกำะเปียะ 10

92 ตรัง กันตัง เกำะลบิง 8

92 ตรัง สเิกำ เขำไมแ้กว้ 10

92 ตรัง รัษฎำ คลองปำง 7

92 ตรัง กันตัง ควนธำนี 6

92 ตรัง วังวเิศษ ทำ่สะบำ้ 11

92 ตรัง ยำ่นตำขำว ทุง่กระบอื 9

92 ตรัง ปะเหลยีน เทศบำลต ำบล ทำ่ขำ้ม 3

92 ตรัง ปะเหลยีน เทศบำลต ำบล ทุง่ยำว 3

92 ตรัง นำโยง เทศบำลต ำบล นำโยงเหนือ 4

92 ตรัง สเิกำ เทศบำลต ำบล สเิกำ 4

92 ตรัง ปะเหลยีน บำงดว้น 6

92 ตรัง กันตัง บำงหมำก 6

92 ตรัง หำดส ำรำญ บำ้หวี 4

92 ตรัง ปะเหลยีน ปะเหลยีน 15

93 พัทลงุ ควนขนุน ชะมวง 16

93 พัทลงุ ปำกพะยนู ดอนทรำย 6

93 พัทลงุ ตะโหมด เทศบำลต ำบล แมข่รี 10

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ปรำงหมู่ 9

93 พัทลงุ ป่ำบอน วังใหม่ 8

94 ปัตตำนี หนองจกิ เกำะเปำะ 3

94 ปัตตำนี หนองจกิ ดำโตะ๊ 5

94 ปัตตำนี เมอืงปัตตำนี ตะลโุบะ 9

94 ปัตตำนี ยะหริง่ ตำลอีำยร์ 4

94 ปัตตำนี ปะนำเระ ทำ่น ้ำ 5

94 ปัตตำนี ปะนำเระ เทศบำลต ำบล ปะนำเระ 8



94 ปัตตำนี ไมแ้กน่ ไทรทอง 5

94 ปัตตำนี ยะหริง่ บำงปู 3

94 ปัตตำนี เมอืงปัตตำนี ปะกำฮะรัง 8

94 ปัตตำนี แมล่ำน แมล่ำน 9

94 ปัตตำนี ไมแ้กน่ ไมแ้กน่ 4

94 ปัตตำนี ยะหริง่ สำบัน 5

95 ยะลำ กำบัง กำบัง 8

95 ยะลำ รำมัน จะกวะ๊ 6

95 ยะลำ บันนังสตำ เทศบำลต ำบล บันนังสตำ 5

95 ยะลำ รำมัน เนนิงำม 7

95 ยะลำ เมอืงยะลำ บันนังสำเรง 6

95 ยะลำ ยะหำ บำโงยซแิน 6

95 ยะลำ ยะหำ ปะแต 9

95 ยะลำ เมอืงยะลำ สะเตงนอก 13

96 นรำธวิำส ศรสีำคร ซำกอ 6

96 นรำธวิำส สไุหงปำดี เทศบำลต ำบล ปะลรุู 8

96 นรำธวิำส ระแงะ บองอ 17

96 นรำธวิำส เมอืงนรำธวิำส มะนังตำยอ 7

96 นรำธวิำส รอืเสำะ เรยีง 8

96 นรำธวิำส ยีง่อ ลโุบะบำยะ 5

48 นครพนม โพนสวรรค์ นำหัวบอ่ 10

48 นครพนม นำแก พระซอง 16

48 นครพนม นำแก พมิำน 11

48 นครพนม  แพง โพนทอง 10

48 นครพนม โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 16

48 นครพนม ทำ่อเุทน หนองเทำ 8

48 นครพนม ปลำปำก หนองฮี 12

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร  โคก 13

49 มกุดำหำร ค ำชะอี  ซง่ 7

49 มกุดำหำร ค ำชะอี ค ำบก 6

49 มกุดำหำร ดอนตำล นำสะเม็ง 9

49 มกุดำหำร ค ำชะอี โพนงำม 10

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร มกุดำหำร 6

49 มกุดำหำร นคิมค ำสรอ้ย ร่มเกลำ้ 7

49 มกุดำหำร หนองสงู หนองสงูเหนือ 8

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง  ชำ้ง 5

50 เชยีงใหม่ แมอ่ำย  หลวง 10

50 เชยีงใหม่ ดอยหลอ่ ดอยหลอ่ 26

50 เชยีงใหม่ สนัก ำแพง ทรำยมลู 7

50 เชยีงใหม่ ดอยเตำ่ ทำ่เดือ่ 7

50 เชยีงใหม่ แมแ่จม่ ทำ่ผำ 10

50 เชยีงใหม่ ฝำง โป่งน ้ำรอ้น 7

50 เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ ฟ้ำฮำ่ม 7

50 เชยีงใหม่ อมกอ๋ย มอ่นจอง 9

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง เมอืงกำ๋ย 5

50 เชยีงใหม่ เวยีงแหง เมอืงแหง 12

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง แมแ่ตง 8

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย แมแ่ฝก 12

50 เชยีงใหม่ แมว่ำง แมว่นิ 19

50 เชยีงใหม่ แมแ่จม่ แมศ่กึ 17

50 เชยีงใหม่ ฝำง แมส่นู 17



50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง แมห่อพระ 9

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด แมฮ่อ้ยเงนิ 6

50 เชยีงใหม่ ฝำง เวยีง 33

50 เชยีงใหม่ พรำ้ว เวยีง 6

50 เชยีงใหม่ ไชยปรำกำร ศรดีงเย็น 27

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย สนัทรำยนอ้ย 10

50 เชยีงใหม่ สำรภี สำรภี 14

50 เชยีงใหม่ หำงดง หนองแกว๋ 9

50 เชยีงใหม่ หำงดง หนองควำย 12

50 เชยีงใหม่ สำรภี หนองผึง้ 10

50 เชยีงใหม่ แมอ่อน ออนกลำง 11

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง อนิทขลิ 29

50 เชยีงใหม่ ฮอด ฮอด 5

51 ล ำพนู  โฮง่  โฮง่ 23

51 ล ำพนู ทุง่หัวชำ้ง ตะเคยีนปม 12

51 ล ำพนู แมท่ำ ทำสบเสำ้ 28

51 ล ำพนู ลี้ แมล่ำน 7

51 ล ำพนู ลี้ ศรวีชิยั 13

51 ล ำพนู  โฮง่ เหลำ่ยำว 13

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู อโุมงค์ 11

52 ล ำปำง แจห้ม่  สำ 10

52 ล ำปำง เกำะคำ ทำ่ผำ 11

52 ล ำปำง แจห้ม่ ทุง่ผึง้ 8

52 ล ำปำง วังเหนือ ทุง่ฮัว้ 12

52 ล ำปำง งำว นำแก 6

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง พระบำท 16

52 ล ำปำง แมพ่รกิ แมพ่รกิ 11

52 ล ำปำง เถนิ แมม่อก 10

52 ล ำปำง แมเ่มำะ แมเ่มำะ 12

52 ล ำปำง เถนิ แมว่ะ 8

52 ล ำปำง แจห้ม่ แมส่กุ 12

52 ล ำปำง วังเหนือ ร่องเคำะ 17

52 ล ำปำง แมท่ะ วังเงนิ 9

52 ล ำปำง วังเหนือ วังทอง 9

52 ล ำปำง วังเหนือ วังเหนือ 11

52 ล ำปำง เสรมิงำม เสรมิขวำ 12

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์  เกำะ 10

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ ง ิว้งำม 16

53 อตุรดติถ์ ทำ่ปลำ จรมิ 13

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ ถ ้ำฉลอง 4

53 อตุรดติถ์ ลับแล ทุง่ยัง้ 15

53 อตุรดติถ์ ทองแสนขัน ผักขวง 16

53 อตุรดติถ์ ฟำกทำ่ ฟำกทำ่ 12

53 อตุรดติถ์  โคก มว่งเจ็ดตน้ 7

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ วังกะพี้ 9

53 อตุรดติถ์ ฟำกทำ่ สองคอน 10

53 อตุรดติถ์ พชิยั  หมอ้ 8

53 อตุรดติถ์ ทำ่ปลำ ทำ่ปลำ 18

53 อตุรดติถ์ พชิยั ทำ่สกั 12

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ ป่ำเซำ่ 8

53 อตุรดติถ์ ทำ่ปลำ ร่วมจติ 19



54 แพร่ รอ้งกวำง  เวยีง 14

54 แพร่ เดน่ชยั เดน่ชยั 13

54 แพร่ ลอง ทุง่แลง้ 12

54 แพร่ เมอืงแพร่ ทุง่โฮง้ 7

54 แพร่ วังช ิน้ นำพนู 11

54 แพร่ หนองมว่งไข่ น ้ำรัด 6

54 แพร่ เดน่ชยั ปงป่ำหวำย 10

54 แพร่ เมอืงแพร่ ป่ำแมต 15

54 แพร่ เดน่ชยั แมจ๊ั่วะ 17

54 แพร่ รอ้งกวำง แมท่รำย 4

54 แพร่ วังช ิน้ สรอย 11

54 แพร่ สอง สะเอยีบ 10

54 แพร่ หนองมว่งไข่ หนองมว่งไข่ 8

54 แพร่ เมอืงแพร่ หว้ยมำ้ 14

54 แพร่ ลอง หัวทุง่ 9

55 น่ำน เวยีงสำ จอมจันทร์ 8

55 น่ำน ปัว เจดยีช์ยั 9

55 น่ำน เชยีงกลำง เชยีงกลำง 13

55 น่ำน เมอืงน่ำน ไชยสถำน 11

55 น่ำน นำนอ้ย น ้ำตก 7

55 น่ำน ปัว ปัว 8

55 น่ำน  หลวง ป่ำคำหลวง 5

55 น่ำน ภเูพยีง เมอืงจัง 11

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ  ใหม่ 9

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้ คอืเวยีง 9

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้ ดงสวุรรณ 11

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ แมใ่ส 12

56 พะเยำ ภกูำมยำว หว้ยแกว้ 17

56 พะเยำ ปง ออย 14

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย  ดู่ 19

57 เชยีงรำย เชยีงของ ครึง่ 11

57 เชยีงรำย พำน ดอยงำม 14

57 เชยีงรำย แมจั่น ทำ่ขำ้วเปลอืก 14

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย ทำ่สำย 13

57 เชยีงรำย พำน ธำรทอง 11

57 เชยีงรำย แมจั่น ป่ำซำง 15

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย ป่ำออ้ดอนชยั 21

57 เชยีงรำย เวยีงแกน่ มว่งยำย 9

57 เชยีงรำย แมส่รวย แมพ่รกิ 13

57 เชยีงรำย แมส่ำย แมส่ำย 13

57 เชยีงรำย พญำเม็งรำย ไมย้ำ 18

57 เชยีงรำย แมจั่น ศรคี ้ำ 11

57 เชยีงรำย ดอยหลวง หนองป่ำกอ่ 10

58 แมฮ่อ่งสอน สบเมย แมค่ะตวน 8

58 แมฮ่อ่งสอน แมล่ำนอ้ย แมล่ำหลวง 9

58 แมฮ่อ่งสอน สบเมย แมส่วด 12

58 แมฮ่อ่งสอน เมอืงแมฮ่อ่งสอน หว้ยผำ 8

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์  แกง่ 12

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ กลำงแดด 7

60 นครสวรรค์ ชมุแสง โคกหมอ้ 8

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั ทำ่งิว้ 11



60 นครสวรรค์ โกรกพระ นำกลำง 8

60 นครสวรรค์ โกรกพระ เนนิกวำ้ว 7

60 นครสวรรค์ ลำดยำว เนนิขีเ้หล็ก 12

60 นครสวรรค์ ชมุแสง พกิลุ 10

60 นครสวรรค์ ไพศำลี โพธิป์ระสำท 13

60 นครสวรรค์ พยหุะครีี มว่งหัก 10

60 นครสวรรค์ แมว่งก์ แมเ่ลย่์ 26

60 นครสวรรค์ แมว่งก์ แมว่งก์ 9

60 นครสวรรค์ หนองบัว หว้ยใหญ่ 6

61 อทัุยธำนี  ไร่  ใหมค่ลองเคยีน 8

61 อทัุยธำนี  ไร่ แกน่มะกรูด 4

61 อทัุยธำนี หนองขำหยำ่ง ดงขวำง 6

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี ดอนขวำง 7

61 อทัุยธำนี ทัพทัน ทัพทัน 8

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี ทำ่ซงุ 8

61 อทัุยธำนี ลำนสกั ประดูย่นื 12

61 อทัุยธำนี หว้ยคต สขุฤทัย 13

61 อทัุยธำนี หนองขำหยำ่ง หนองขำหยำ่ง 12

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี หนองเตำ่ 6

61 อทัุยธำนี หนองฉำง หนองนำงนวล 10

41 อดุรธำนี หนองหำน สรอ้ยพรำ้ว 11

41 อดุรธำนี สรำ้งคอม สรำ้งคอม 13

41 อดุรธำนี ประจักษ์ศลิปำคม หว้ยสำมพำด 13

41 อดุรธำนี  ดงุ ออ้มกอ 10

42 เลย เมอืงเลย กกดู่ 10

42 เลย ทำ่ลี่ โคกใหญ่ 5

42 เลย หนองหนิ ตำดขำ่ 5

42 เลย วังสะพงุ ทรำยขำว 20

42 เลย ผำขำว ทำ่ชำ้งคลอ้ง 14

42 เลย นำแหว้ นำพงึ 8

42 เลย ผำขำว โนนปอแดง 17

42 เลย วังสะพงุ ผำนอ้ย 19

42 เลย ดำ่นซำ้ย โพนสงู 9

42 เลย ภกูระดงึ ภกูระดงึ 13

42 เลย ดำ่นซำ้ย วังยำว 7

42 เลย นำแหว้ เหลำ่กอหก 5

43 หนองคำย โพนพสิยั  ผอื 8

43 หนองคำย โพนพสิยั จมุพล 26

43 หนองคำย ศรเีชยีงใหม่ เทศบำลต ำบล ศรเีชยีงใหม่ 8

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย ปะโค 7

43 หนองคำย เฝ้ำไร่ วังหลวง 15

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย สกีำย 8

43 หนองคำย เมอืงหนองคำย หนองกอมเกำะ 15

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ  หวำย 17

44 มหำสำรคำม บรบอื ก ำพี้ 15

44 มหำสำรคำม กดุรัง กดุรัง 16

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม แกง่เลงิจำน 17

44 มหำสำรคำม กันทรวชิยั ขำมเฒำ่พัฒนำ 21

44 มหำสำรคำม กันทรวชิยั คันธำรรำษฎร์ 11

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ แคน 17

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม โคกกอ่ 16



44 มหำสำรคำม ชืน่ชม ชืน่ชม 11

44 มหำสำรคำม เชยีงยนื เชยีงยนื 24

44 มหำสำรคำม นำดนู ดงบัง 9

44 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม ทำ่ตมู 10

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ เทศบำลต ำบล วำปีปทมุ 7

44 มหำสำรคำม ยำงสสีรุำช นำภู 17

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั นำสนีวล 14

44 มหำสำรคำม บรบอื โนนรำษี 13

44 มหำสำรคำม บรบอื บัวมำศ 9

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั แพง 16

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั เวยีงสะอำด 21

44 มหำสำรคำม กันทรวชิยั ศรสีขุ 24

44 มหำสำรคำม บรบอื หนองจกิ 20

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั หนองบัว 13

44 มหำสำรคำม พยัคฆภมูพิสิยั หนองบัวแกว้ 16

44 มหำสำรคำม นำเชอืก หนองโพธิ์ 11

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ หนองแสง 28

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั หนองเหล็ก 20

44 มหำสำรคำม โกสมุพสิยั หัวขวำง 24

44 มหำสำรคำม วำปีปทมุ หัวเรอื 21

45 รอ้ยเอ็ด อำจสำมำรถ  ดู่ 11

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั  ฝำง 17

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั กูก่ำสงิห์ 13

45 รอ้ยเอ็ด เสลภมูิ ขวัญเมอืง 11

45 รอ้ยเอ็ด โพนทอง ค ำนำดี 13

45 รอ้ยเอ็ด เมอืงสรวง คเูมอืง 10

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน ดงแดง 16

45 รอ้ยเอ็ด หนองฮี เดน่รำษฎร์ 13

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ ทุง่หลวง 15

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ นำใหญ่ 15

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ น ้ำค ำ 16

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั น ้ำออ้ม 9

45 รอ้ยเอ็ด สวุรรณภมูิ บอ่พันขัน 9

45 รอ้ยเอ็ด โพธิช์ยั บัวค ำ 11

45 รอ้ยเอ็ด จังหำร ปำฝำ 12

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน ป่ำสงัข์ 14

45 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ พระธำตุ 8

45 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ พลับพลำ 11

45 รอ้ยเอ็ด ศรสีมเด็จ โพธิส์ยั 10

45 รอ้ยเอ็ด เกษตรวสิยั เมอืงบัว 13

45 รอ้ยเอ็ด โพนทรำย ศรสีวำ่ง 15

45 รอ้ยเอ็ด พนมไพร หนองทัพไทย 14

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม บำงแขม 10

73 นครปฐม บำงเลน บำงหลวง 18

73 นครปฐม ดอนตมู ล ำเหย 15

73 นครปฐม ก ำแพงแสน วังน ้ำเขยีว 14

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม หว้ยจรเข ้ 6

73 นครปฐม ดอนตมู หว้ยพระ 9

74 สมทุรสำคร กระทุม่แบน คลองมะเดือ่ 11

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร โคกขำม 10

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร บำงกระเจำ้ 9



74 สมทุรสำคร กระทุม่แบน สวนหลวง 13

75 สมทุรสงครำม เมอืงสมทุรสงครำมคลองโคน 7

75 สมทุรสงครำม เมอืงสมทุรสงครำมบำงขันแตก 12

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ บำงนำงลี่ 5

76 เพชรบรุี ทำ่ยำง ทำ่ไมร้วก 13

76 เพชรบรุี เขำยอ้ย บำงเค็ม 6

76 เพชรบรุี ทำ่ยำง ปึกเตยีน 4

76 เพชรบรุี  ลำด โรงเข ้ 5

76 เพชรบรุี  ลำด สมอพลอื 6

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี หนองพลับ 7

77 ประจวบครีขีันธ์ เมอืงประจวบครีขีันธ์เกำะหลัก 11

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำนนอ้ย ไชยรำช 6

77 ประจวบครีขีันธ์ ทับสะแก ทับสะแก 6

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำน เทศบำลต ำบล  กรูด 12

77 ประจวบครีขีันธ์ หัวหนิ เทศบำลต ำบล หนองพลับ 7

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำนนอ้ย บำงสะพำน 8

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำน ร่อนทอง 12

77 ประจวบครีขีันธ์ ปรำณบรุี วังกพ์ง 7

77 ประจวบครีขีันธ์ ทับสะแก แสงอรุณ 6

77 ประจวบครีขีันธ์ ทับสะแก หว้ยยำง 13

80 นครศรธีรรมรำช จฬุำภรณ์  ควนมดุ 2

80 นครศรธีรรมรำช เชยีรใหญ่  เนนิ 10

80 นครศรธีรรมรำช นำบอน แกว้แสน 10

80 นครศรธีรรมรำช ขนอม ขนอม 14

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด เคร็ง 11

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง จันดี 5

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง ฉวำง 6

80 นครศรธีรรมรำช เฉลมิพระเกยีรติ ดอนตรอ 5

80 นครศรธีรรมรำช เชยีรใหญ่ ทำ่ขนำน 11

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด ทำ่เสม็ด 7

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่ใหญ่ ทุง่สงั 7

80 นครศรธีรรมรำช ร่อนพบิลูย์ เทศบำลต ำบล เขำชมุทอง 11

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด เทศบำลต ำบล ชะอวด 7

80 นครศรธีรรมรำช นบพติ ำ นำเหรง 9

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชมะมว่งสองตน้ 6

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง ไสหรำ้ 9

81 กระบี่ เกำะลันตำ เกำะกลำง 10

81 กระบี่ ปลำยพระยำ เขำเขน 6

81 กระบี่ เหนือคลอง คลองเขมำ้ 4

81 กระบี่ เขำพนม โคกหำร 7

81 กระบี่ เหนือคลอง ตลิง่ชนั 6

81 กระบี่ คลองทอ่ม เทศบำลต ำบล คลองทอ่มใต ้ 4

81 กระบี่ คลองทอ่ม เทศบำลต ำบล คลองพน 4

81 กระบี่ อำ่วลกึ นำเหนือ 7

81 กระบี่ คลองทอ่ม พรุดนินำ 11

81 กระบี่ เมอืงกระบี่ ไสไทย 7

81 กระบี่ เหนือคลอง หว้ยยงู 8

82 พังงำ เกำะยำว เกำะยำวนอ้ย 7

82 พังงำ เมอืงพังงำ นบปรงิ 8

82 พังงำ ทับปดุ บำงเหรยีง 5

82 พังงำ เกำะยำว พรุใน 7



83 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต กะรน 5

83 ภเูก็ต ถลำง เทศบำลต ำบล เทพกระษัตรี 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี ครีรัีฐนคิม  ท ำเนียบ 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำเดมิ  นำ 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี วภิำวดี ตะกกุใต ้ 14

84 สรุำษฎรธ์ำนี วภิำวดี ตะกกุเหนือ 17

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ ตะปำน 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำเดมิ ทรัพยท์วี 5

54 แพร่ สงูเมน่ เวยีงทอง 12

54 แพร่ รอ้งกวำง หว้ยโรง 8

54 แพร่ เดน่ชยั หว้ยไร่ 10

55 น่ำน นำนอ้ย เชยีงของ 7

55 น่ำน บอ่เกลอื ดงพญำ 7

55 น่ำน เมอืงน่ำน ดูใ่ต ้ 15

55 น่ำน ภเูพยีง น ้ำเกีย๋น 5

55 น่ำน เวยีงสำ น ้ำมวบ 8

55 น่ำน เมอืงน่ำน บอ่ 10

55 น่ำน บอ่เกลอื บอ่เกลอืใต ้ 15

55 น่ำน สนัตสิขุ ป่ำแลวหลวง 10

55 น่ำน เวยีงสำ แมข่ะนงิ 7

55 น่ำน ปัว วรนคร 8

55 น่ำน ทำ่วังผำ ศรภีมู ิ 12

55 น่ำน ปัว ศลิำเพชร 10

55 น่ำน ปัว สกำด 4

56 พะเยำ ปง ควร 11

56 พะเยำ เชยีงค ำ เชยีงบำน 11

56 พะเยำ ภซูำง ป่ำสกั 10

56 พะเยำ เชยีงค ำ ฝำยกวำง 17

56 พะเยำ ภซูำง ภซูำง 13

56 พะเยำ เชยีงค ำ แมล่ำว 14

56 พะเยำ จนุ ลอ 11

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้ สวำ่งอำรมณ์ 8

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ สนัป่ำมว่ง 8

56 พะเยำ จนุ หว้ยยำงขำม 11

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้ หว้ยลำน 16

57 เชยีงรำย แมจั่น จอมสวรรค์ 10

57 เชยีงรำย พำน เจรญิเมอืง 22

57 เชยีงรำย แมล่ำว ดงมะดะ 19

57 เชยีงรำย เวยีงเชยีงรุง้ ทุง่กอ่ 18

57 เชยีงรำย เทงิ ปลอ้ง 15

57 เชยีงรำย ป่ำแดด ป่ำแงะ 18

57 เชยีงรำย พำน ป่ำหุง่ 18

57 เชยีงรำย แมส่ำย โป่งงำม 12

57 เชยีงรำย เวยีงชยั ผำงำม 15

57 เชยีงรำย แมจั่น แมค่ ำ 14

57 เชยีงรำย ขนุตำล ยำงฮอม 21

57 เชยีงรำย เวยีงป่ำเป้ำ เวยีง 20

57 เชยีงรำย ป่ำแดด ศรโีพธิเ์งนิ 8

57 เชยีงรำย พำน สนัตสิขุ 9

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย หว้ยสกั 31

58 แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม ขนุยวม 6



58 แมฮ่อ่งสอน เมอืงแมฮ่อ่งสอน ปำงหมู 13

58 แมฮ่อ่งสอน แมล่ำนอ้ย แมน่ำจำง 7

58 แมฮ่อ่งสอน สบเมย แมส่ำมแลบ 10

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ เกรยีงไกร 12

60 นครสวรรค์ เกำ้เลีย้ว เกำ้เลีย้ว 5

60 นครสวรรค์ พยหุะครีี เขำทอง 12

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ แควใหญ่ 5

60 นครสวรรค์ ชมุแสง ฆะมัง 8

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั เจรญิผล 11

60 นครสวรรค์ หนองบัว ธำรทหำร 9

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั บำงแกว้ 8

60 นครสวรรค์ ชมุแสง บำงเคยีน 14

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ บำงพระหลวง 6

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ บงึเสนำท 6

60 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก พนมเศษ 11

60 นครสวรรค์ พยหุะครีี พยหุะ 15

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ พระนอน 15

60 นครสวรรค์ ชมุแสง พันลำน 8

60 นครสวรรค์ พยหุะครีี ยำงขำว 9

60 นครสวรรค์ ลำดยำว ลำดยำว 33

60 นครสวรรค์ แมว่งก์ วังซำ่น 14

60 นครสวรรค์ หนองบัว วังบอ่ 16

60 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก วังมหำกร 11

60 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก สำยล ำโพง 16

60 นครสวรรค์ ตำคลี หนองโพ 15

60 นครสวรรค์ หนองบัว หว้ยถ่ัวเหนือ 9

60 นครสวรรค์ เกำ้เลีย้ว หัวดง 12

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั อำ่งทอง 7

61 อทัุยธำนี หนองขำหยำ่ง ดอนกลอย 6

61 อทัุยธำนี  ไร่ ทัพหลวง 15

61 อทัุยธำนี หนองขำหยำ่ง ทำ่โพ 4

61 อทัุยธำนี ทัพทัน เทศบำลต ำบล ทัพทัน 4

61 อทัุยธำนี  ไร่ เทศบำลต ำบล เมอืงกำรุง้ 7

54 แพร่ เมอืงแพร่  ถิน่ 11

54 แพร่ สงูเมน่  ปง 6

54 แพร่ สอง ทุง่นำ้ว 6

54 แพร่ เมอืงแพร่ น ้ำช ำ 4

54 แพร่ สงูเมน่ พระหลวง 5

54 แพร่ รอ้งกวำง แมย่ำงตำล 9

54 แพร่ สงูเมน่ สบสำย 6

55 น่ำน  หลวง  พี้ 5

55 น่ำน สองแคว ชนแดน 9

55 น่ำน เวยีงสำ นำเหลอืง 7

55 น่ำน ภเูพยีง น ้ำแกน่ 10

55 น่ำน นำหมืน่ ปิงหลวง 10

55 น่ำน เชยีงกลำง พญำแกว้ 7

55 น่ำน ปัว ภคูำ 14

55 น่ำน ทำ่วังผำ ยม 10

55 น่ำน ทำ่วังผำ รมิ 7

55 น่ำน ทุง่ชำ้ง และ 14

55 น่ำน นำนอ้ย สนัทะ 10



55 น่ำน เวยีงสำ สำ้น 10

55 น่ำน เวยีงสำ สำ้นนำหนองใหม่ 4

55 น่ำน แมจ่รมิ หมอเมอืง 6

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ  ตอ๋ม 18

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ  สำง 9

56 พะเยำ เชยีงค ำ เจดยีค์ ำ 12

56 พะเยำ เชยีงค ำ น ้ำแวน 14

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้ ป่ำซำง 10

56 พะเยำ ปง ผำชำ้งนอ้ย 14

56 พะเยำ เมอืงพะเยำ แมก่ำ 18

56 พะเยำ เชยีงค ำ ร่มเย็น 22

57 เชยีงรำย เวยีงป่ำเป้ำ  โป่ง 7

57 เชยีงรำย ขนุตำล ตำ้ 28

57 เชยีงรำย แมฟ้่ำหลวง เทอดไทย 19

57 เชยีงรำย เวยีงเชยีงรุง้ ป่ำซำง 16

57 เชยีงรำย เวยีงชยั เมอืงชมุ 14

57 เชยีงรำย พำน เมอืงพำน 33

57 เชยีงรำย เวยีงป่ำเป้ำ แมเ่จดยีใ์หม่ 14

57 เชยีงรำย แมส่รวย แมส่รวย 18

57 เชยีงรำย พำน แมอ่อ้ 20

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย รอบเวยีง 5

57 เชยีงรำย แมส่รวย ศรถีอ้ย 12

57 เชยีงรำย แมส่ำย ศรเีมอืงชมุ 9

57 เชยีงรำย พำน สนัมะเค็ด 21

57 เชยีงรำย เวยีงป่ำเป้ำ สนัสลี 13

58 แมฮ่อ่งสอน แมล่ำนอ้ย ขนุแมล่ำนอ้ย 5

58 แมฮ่อ่งสอน ปำงมะผำ้ ถ ้ำลอด 9

58 แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรยีง เทศบำลต ำบล แมส่ะเรยีง 9

58 แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรยีง แมค่ง 11

58 แมฮ่อ่งสอน เมอืงแมฮ่อ่งสอน หว้ยปลูงิ 11

60 นครสวรรค์ ลำดยำว  ไร่ 29

60 นครสวรรค์ ไพศำลี โคกเดือ่ 13

60 นครสวรรค์ ชมุตำบง ชมุตำบง 12

60 นครสวรรค์ ชมุแสง ทับกฤชใต ้ 8

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรคอ์อก 7

60 นครสวรรค์ พยหุะครีี เนนิมะกอก 12

60 นครสวรรค์ โกรกพระ เนนิศำลำ 8

60 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก พนมรอก 14

60 นครสวรรค์ เกำ้เลีย้ว มหำโพธิ 5

60 นครสวรรค์ โกรกพระ ยำงตำล 9

60 นครสวรรค์ ไพศำลี วังน ้ำลัด 10

60 นครสวรรค์ ลำดยำว สรอ้ยละคร 10

60 นครสวรรค์ ชมุแสง หนองกระเจำ 14

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ หนองกระโดน 18

60 นครสวรรค์ หนองบัว หนองกลับ 20

60 นครสวรรค์ ลำดยำว หว้ยน ้ำหอม 10

60 นครสวรรค์ หนองบัว หว้ยร่วม 11

60 นครสวรรค์ ตำคลี หัวหวำย 14

61 อทัุยธำนี หนองฉำง เขำกวำงทอง 13

61 อทัุยธำนี  ไร่ เจำ้วัด 7

61 อทัุยธำนี ทัพทัน ตลกุดู่ 17



61 อทัุยธำนี ลำนสกั ทุง่นำงำม 12

61 อทัุยธำนี หนองฉำง ทุง่พง 11

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี เนนิแจง 9

61 อทัุยธำนี ลำนสกั ป่ำออ้ 11

61 อทัุยธำนี ลำนสกั ลำนสกั 11

61 อทัุยธำนี ทัพทัน หนองยำยดำ 8

61 อทัุยธำนี หนองฉำง หนองสรวง 5

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี หนองพอก 9

45 รอ้ยเอ็ด เชยีงขวัญ หมมูน้ 10

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน หัวชำ้ง 18

45 รอ้ยเอ็ด อำจสำมำรถ โหรำ 14

45 รอ้ยเอ็ด จตรุพักตรพมิำน องีอ่ง 9

45 รอ้ยเอ็ด ธวัชบรุี อุม่เมำ้ 15

46 กำฬสนิธุ์ ทำ่คันโท กงุเกำ่ 11

46 กำฬสนิธุ์ ทำ่คันโท กดุจกิ 11

46 กำฬสนิธุ์ หว้ยเม็ก ค ำใหญ่ 12

46 กำฬสนิธุ์ หนองกงุศรี โคกเครอื 15

46 กำฬสนิธุ์ หนองกงุศรี ดงมลู 14

46 กำฬสนิธุ์ ทำ่คันโท ดงสมบรูณ์ 9

46 กำฬสนิธุ์ สหัสขันธ์ นำมะเขอื 12

46 กำฬสนิธุ์ นำคู บอ่แกว้ 14

46 กำฬสนิธุ์ ค ำมว่ง โพน 10

46 กำฬสนิธุ์ เมอืงกำฬสนิธุ์ ภปูอ 11

46 กำฬสนิธุ์ นำคู ภแูลน่ชำ้ง 10

46 กำฬสนิธุ์ สมเด็จ ล ำหว้ยหลัว 10

46 กำฬสนิธุ์ สมเด็จ ศรสีมเด็จ 8

46 กำฬสนิธุ์ นำคู สำยนำวัง 8

46 กำฬสนิธุ์ เขำวง หนองผอื 10

46 กำฬสนิธุ์ สมเด็จ หนองแวง 16

46 กำฬสนิธุ์ หนองกงุศรี หนองสรวง 11

46 กำฬสนิธุ์ นำมน หลักเหลีย่ม 10

46 กำฬสนิธุ์ กฉุนิำรำยณ์ เหลำ่ไฮงำม 12

47 สกลนคร ภพูำน กกปลำซวิ 9

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ คอ้ใต ้ 10

47 สกลนคร วำนรนวิำส คอนสวรรค์ 9

47 สกลนคร สวำ่งแดนดนิ ค ำสะอำด 14

47 สกลนคร เจรญิศลิป์ โคกศลิำ 8

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร เชยีงเครอื 17

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร ดงมะไฟ 12

47 สกลนคร  มว่ง ดงเหนือ 12

47 สกลนคร เตำ่งอย เตำ่งอย 7

47 สกลนคร กสุมุำลย์ โพธไิพศำล 17

47 สกลนคร อำกำศอ ำนวย โพนแพง 12

47 สกลนคร สอ่งดำว วัฒนำ 9

47 สกลนคร นคิมน ้ำอนู สวุรรณคำม 7

47 สกลนคร นคิมน ้ำอนู หนองบัว 4

47 สกลนคร วำรชิภมู ิ หนองลำด 11

47 สกลนคร เมอืงสกลนคร ฮำงโฮง 11

48 นครพนม ปลำปำก กตุำไก ้ 12

48 นครพนม วังยำง โคกสี 7

48 นครพนม นำทม ดอนเตย 9



48 นครพนม โพนสวรรค์ นำขมิน้ 16

48 นครพนม ศรสีงครำม นำค ำ 16

48 นครพนม นำแก นำคู่ 11

48 นครพนม เมอืงนครพนม นำรำชควำย 11

48 นครพนม ทำ่อเุทน โนนตำล 15

48 นครพนม ทำ่อเุทน พะทำย 10

48 นครพนม เรณูนคร โพนทอง 10

48 นครพนม เรณูนคร เรณูใต ้ 13

49 มกุดำหำร หนองสงู โนนยำง 10

49 มกุดำหำร เมอืงมกุดำหำร ผึง่แดด 13

49 มกุดำหำร ค ำชะอี เหลำ่สรำ้งถอ่ 7

50 เชยีงใหม่ สนัป่ำตอง  กลำง 12

50 เชยีงใหม่ แมแ่จม่  ทับ 13

50 เชยีงใหม่ หำงดง  ปง 11

50 เชยีงใหม่ แมอ่อน  สหกรณ์ 8

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง ขีเ้หล็ก 11

50 เชยีงใหม่ แมแ่ตง ชอ่แล 7

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด เชงิดอย 16

50 เชยีงใหม่ สนัป่ำตอง ทำ่วังพรำ้ว 7

50 เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ ทำ่ศำลำ 5

50 เชยีงใหม่ เชยีงดำว ทุง่ขำ้วพวง 7

50 เชยีงใหม่ แมว่ำง ทุง่รวงทอง 8

50 เชยีงใหม่ อมกอ๋ย นำเกยีน 21

50 เชยีงใหม่ ฮอด นำคอเรอื 10

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย ป่ำไผ่ 20

50 เชยีงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่ำลำน 6

50 เชยีงใหม่ ดอยเตำ่ โปงทุง่ 11

50 เชยีงใหม่ สนัทรำย เมอืงเล็น 5

50 เชยีงใหม่ อมกอ๋ย แมต่ืน่ 16

50 เชยีงใหม่ สนัก ำแพง แมป่คูำ 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ ทำ่ขำ้ม 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ฉำง ทำ่ฉำง 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำสำร ทำ่ชี 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ ทุง่รัง 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี  ตำขนุ เทศบำลต ำบล  เชีย่วหลำน 12

84 สรุำษฎรธ์ำนี ครีรัีฐนคิม เทศบำลต ำบล ทำ่ขนอน 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ชนะ เทศบำลต ำบล ทำ่ชนะ 4

84 สรุำษฎรธ์ำนี เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี บำงใบไม ้ 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี บำงโพธิ์ 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี พระแสง บำงสวรรค์ 14

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ฉำง ปำกฉลยุ 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี ไชยำ ป่ำเว 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำสำร พรุพี 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี มะขำมเตีย้ 8

84 สรุำษฎรธ์ำนี เกำะสมยุ มะเร็ต 21

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ มะลวน 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ ลเีล็ด 8

84 สรุำษฎรธ์ำนี เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี วัดประดู่ 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี เวยีงสระ เวยีงสระ 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ หัวเตย 7

85 ระนอง กระบรุี จ.ป.ร. 11



86 ชมุพร หลังสวน ขันเงนิ 7

86 ชมุพร เมอืงชมุพร ขนุกระทงิ 8

86 ชมุพร ทำ่แซะ ครุงิ 7

86 ชมุพร ทำ่แซะ ทำ่แซะ 18

86 ชมุพร เมอืงชมุพร นำชะอัง 9

86 ชมุพร หลังสวน บำงมะพรำ้ว 14

86 ชมุพร ทุง่ตะโก ปำกตะโก 5

86 ชมุพร หลังสวน ปำกน ้ำ 6

86 ชมุพร เมอืงชมุพร วสิยัเหนือ 12

86 ชมุพร สวี สวี 4

86 ชมุพร ทำ่แซะ หงษ์เจรญิ 14

86 ชมุพร หลังสวน หำดยำย 13

86 ชมุพร ทำ่แซะ หนิแกว้ 6

90 สงขลำ จะนะ  นำ 10

90 สงขลำ สทงิพระ กระดังงำ 7

90 สงขลำ เมอืงสงขลำ เกำะยอ 9

90 สงขลำ นำทวี คลองกวำง 7

90 สงขลำ คลองหอยโขง่ คลองหอยโขง่ 7

90 สงขลำ หำดใหญ่ คลองอูต่ะเภำ 4

90 สงขลำ สะบำ้ยอ้ย คหูำ 8

90 สงขลำ สะบำ้ยอ้ย จะแหน 5

90 สงขลำ จะนะ จะโหนง 11

90 สงขลำ กระแสสนิธุ์ เชงิแส 4

90 สงขลำ หำดใหญ่ ทุง่ต ำเสำ 10

90 สงขลำ คลองหอยโขง่ ทุง่ลำน 9

90 สงขลำ ควนเนียง เทศบำลต ำบล ควนเนียง 5

90 สงขลำ นำทวี เทศบำลต ำบล นำทวี 6

90 สงขลำ สะบำ้ยอ้ย เทศบำลต ำบล สะบำ้ยอ้ย 3

90 สงขลำ สะเดำ ปรกิ 11

90 สงขลำ บำงกล ำ่ แมท่อม 6

90 สงขลำ ควนเนียง หว้ยลกึ 9

91 สตลู เมอืงสตลู  ควน 7

91 สตลู เมอืงสตลู เกำะสำหร่ำย 7

91 สตลู เมอืงสตลู ควนโพธิ์ 7

91 สตลู เมอืงสตลู เทศบำลต ำบล เจ๊ะปิลัง 8

91 สตลู ทุง่หวำ้ เทศบำลต ำบล ทุง่หวำ้ 6

91 สตลู ละงู ปำกน ้ำ 7

91 สตลู เมอืงสตลู ปยูู 3

92 ตรัง รัษฎำ เขำไพร 5

92 ตรัง นำโยง โคกสะบำ้ 11

92 ตรัง ปะเหลยีน ทำ่ขำ้ม 9

92 ตรัง หว้ยยอด ทำ่งิว้ 8

92 ตรัง รัษฎำ เทศบำลต ำบล คลองปำง 4

92 ตรัง หว้ยยอด เทศบำลต ำบล นำวง 6

92 ตรัง นำโยง นำขำ้วเสยี 10

92 ตรัง เมอืงตรัง นำทำ่มใต ้ 8

92 ตรัง หว้ยยอด ปำกแจม่ 7

92 ตรัง ยำ่นตำขำว โพรงจระเข ้ 7

92 ตรัง ยำ่นตำขำว ยำ่นตำขำว 5

92 ตรัง รัษฎำ หนองบัว 9

92 ตรัง วังวเิศษ อำ่วตง 15



93 พัทลงุ ศรบีรรพต เขำยำ่ 10

93 พัทลงุ ตะโหมด คลองใหญ่ 10

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี หนองไผแ่บน 6

61 อทัุยธำนี  ไร่ หชูำ้ง 13

62 ก ำแพงเพชร ทรำยทองวัฒนำ ถำวรวัฒนำ 10

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร ทรงธรรม 12

62 ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย ทำ่ไม ้ 14

62 ก ำแพงเพชร บงึสำมัคคี เทพนมิติ 9

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร นครชมุ 13

62 ก ำแพงเพชร คลองลำน โป่งน ้ำรอ้น 10

62 ก ำแพงเพชร ไทรงำม พำนทอง 10

62 ก ำแพงเพชร โกสมัพนีคร เพชรชมภู 9

62 ก ำแพงเพชร คลองขลงุ แมล่ำด 6

62 ก ำแพงเพชร โกสมัพนีคร ลำนดอกไมต้ก 9

62 ก ำแพงเพชร คลองขลงุ วังไทร 15

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี แสนตอ 13

63 ตำก  ตำก เกำะตะเภำ 10

63 ตำก ทำ่สองยำง ทำ่สองยำง 9

63 ตำก  ตำก ทุง่กระเชำะ 12

63 ตำก อุม้ผำง แมจั่น 12

63 ตำก แมส่อด แมป่ะ 12

63 ตำก เมอืงตำก วังประจบ 14

63 ตำก สำมเงำ สำมเงำ 4

63 ตำก เมอืงตำก หนองบัวเหนือ 8

63 ตำก อุม้ผำง หนองหลวง 3

64 สโุขทัย ศรนีคร คลองมะพลับ 10

64 สโุขทัย  ดำ่นลำนหอย ตลิง่ชนั 10

64 สโุขทัย ครีมีำศ โตนด 22

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง ทับผึง้ 9

64 สโุขทัย ครีมีำศ ทุง่ยำงเมอืง 5

64 สโุขทัย ครีมีำศ นำเชงิครีี 10

64 สโุขทัย เมอืงสโุขทัย ปำกแคว 9

64 สโุขทัย สวรรคโลก ป่ำกมุเกำะ 14

64 สโุขทัย ศรนีคร ศรนีคร 19

64 สโุขทัย ศรสีชันำลัย ศรสีชันำลัย 6

64 สโุขทัย ครีมีำศ หนองจกิ 12

64 สโุขทัย  ดำ่นลำนหอย หนองหญำ้ปลอ้ง 10

65 พษิณุโลก วัดโบสถ์  ยำง 11

65 พษิณุโลก นครไทย  แยง 13

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก งิว้งำม 7

65 พษิณุโลก ชำตติระกำร ชำตติระกำร 9

65 พษิณุโลก บำงระก ำ เทศบำลต ำบล ปลักแรด 7

65 พษิณุโลก นครไทย บอ่โพธิ์ 13

65 พษิณุโลก บำงระก ำ บงึกอก 12

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก ไผข่อดอน 6

65 พษิณุโลก วังทอง วังนกแอน่ 20

65 พษิณุโลก วังทอง วังพกิลุ 15

65 พษิณุโลก บำงกระทุม่ สนำมคลี 6

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก สมอแข 8

66 พจิติร โพทะเล ทำ่ขมิน้ 15

66 พจิติร โพทะเล ทำ่บัว 13



66 พจิติร โพธิป์ระทับชำ้ง ทุง่ใหญ่ 19

66 พจิติร เมอืงพจิติร ป่ำมะคำบ 14

66 พจิติร โพธิป์ระทับชำ้ง ไผท่ำ่โพ 10

66 พจิติร บำงมลูนำก ภมูิ 5

66 พจิติร เมอืงพจิติร ยำ่นยำว 10

66 พจิติร ดงเจรญิ หว้ยพกุ 11

66 พจิติร บำงมลูนำก หอไกร 9

67 เพชรบรูณ์ หลม่เกำ่  เนนิ 8

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั  โสก 7

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ กองทลู 8

67 เพชรบรูณ์ เขำคอ้ เขำคอ้ 14

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี โคกปรง 17

67 เพชรบรูณ์ น ้ำหนำว โคกมน 6

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน ชนแดน 14

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ชำ้งตะลดู 13

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน ซับพทุรำ 9

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทำ่แดง 15

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ทำ่พล 20

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เทศบำลต ำบล นำเฉลยีง 6

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ เทศบำลต ำบล หนองไผ่ 11

67 เพชรบรูณ์ น ้ำหนำว น ้ำหนำว 6

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ บัววัฒนำ 8

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่น ้ำเตำ้ 12

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปำกชอ่ง 17

93 พัทลงุ เขำชยัสน ควนขนุน 10

93 พัทลงุ เขำชยัสน โคกมว่ง 15

93 พัทลงุ ควนขนุน ทะเลนอ้ย 10

93 พัทลงุ ตะโหมด เทศบำลต ำบล ตะโหมด 8

93 พัทลงุ ปำกพะยนู เทศบำลต ำบล ปำกพะยนู 4

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ นำโหนด 11

93 พัทลงุ ปำกพะยนู ฝำละมี 11

94 ปัตตำนี สำยบรุี กะดนุง 8

94 ปัตตำนี ยะรัง เขำตมู 7

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ ชำ้งใหต้ก 5

94 ปัตตำนี กะพอ้ ตะโละดอืรำมัน 9

94 ปัตตำนี ยะหริง่ ตันหยงดำลอ 5

94 ปัตตำนี หนองจกิ ตยุง 8

94 ปัตตำนี หนองจกิ บำงตำวำ 2

94 ปัตตำนี เมอืงปัตตำนี บำรำเฮำะ 8

94 ปัตตำนี มำยอ ปำนัน 2

94 ปัตตำนี สำยบรุี แป้น 8

94 ปัตตำนี ยะรัง เมำะมำวี 6

94 ปัตตำนี ยะรัง สะนอ 4

94 ปัตตำนี ยะหริง่ หนองแรต 6

94 ปัตตำนี ยะหริง่ แหลมโพธิ์ 4

95 ยะลำ รำมัน กำยบูอเกำะ 4

95 ยะลำ ยะหำ ตำชี 5

95 ยะลำ เมอืงยะลำ ตำเซะ 5

95 ยะลำ บันนังสตำ ตำเนำะปเูตะ๊ 10

95 ยะลำ รำมัน บำโงย 4

95 ยะลำ บันนังสตำ บำเจำะ 5



95 ยะลำ ยะหำ บำโร๊ะ 8

95 ยะลำ เมอืงยะลำ ล ำพะยำ 7

95 ยะลำ รำมัน วังพญำ 7

96 นรำธวิำส ระแงะ เฉลมิ 15

96 นรำธวิำส ระแงะ เทศบำลต ำบล ตันหยงมัส 7

96 นรำธวิำส รอืเสำะ เทศบำลต ำบล รอืเสำะ 21

96 นรำธวิำส ตำกใบ บำงขนุทอง 6

96 นรำธวิำส เจำะไอรอ้ง บกูติ 14

96 นรำธวิำส ตำกใบ ไพรวัน 10

96 นรำธวิำส ระแงะ มะรอืโบตก 30

96 นรำธวิำส แวง้ แมด่ง 7

96 นรำธวิำส สไุหงปำดี รโิก๋ 7

96 นรำธวิำส ตำกใบ ศำลำใหม่ 8

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังทำ่ดี 9

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี วังใหญ่ 10

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน ศำลำลำย 10

67 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ สระกรวด 14

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี สระประดู่ 12

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก  ไร่ 8

70 รำชบรุี  โป่ง กรับใหญ่ 11

70 รำชบรุี  โป่ง ดอนกระเบือ้ง 9

70 รำชบรุี โพธำรำม เทศบำลต ำบล เขำขวำง 13

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี เทศบำลต ำบล เขำงู 9

70 รำชบรุี จอมบงึ เทศบำลต ำบล ดำ่นทับตะโก 4

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก เทศบำลต ำบล ศรดีอนไผ่ 22

70 รำชบรุี  โป่ง นครชมุน์ 12

70 รำชบรุี ปำกทอ่ วันดำว 3

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก ศรสีรุำษฎร์ 8

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก สีห่มืน่ 8

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี หว้ยไผ่ 9

70 รำชบรุี บำงแพ หัวโพ 6

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี หนิกอง 11

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ เขำสำมสบิหำบ 8

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ ดอนขมิน้ 10

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ ทำ่ไม ้ 10

71 กำญจนบรุี ทองผำภมูิ เทศบำลต ำบล ทองผำภมูิ 3

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี เทศบำลต ำบล ลำดหญำ้ 6

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ ยำงมว่ง 9

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี วังเย็น 7

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง หนองตำกยำ 18

71 กำญจนบรุี หนองปรอื หนองปรอื 22

71 กำญจนบรุี ทองผำภมูิ หว้ยเขยง่ 8

72 สพุรรณบรุี สำมชกุ  สระ 10

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช เขำพระ 14

72 สพุรรณบรุี หนองหญำ้ไซ แจงงำม 8

72 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ ดอนปรู 9

72 สพุรรณบรุี ดำ่นชำ้ง ดำ่นชำ้ง 20

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ทับตเีหล็ก 5

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ เทศบำลต ำบล  แหลม 3

72 สพุรรณบรุี หนองหญำ้ไซ เทศบำลต ำบล หนองหญำ้ไซ 4

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ บำงปลำมำ้ 10



72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี โพธิพ์ระยำ 3

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี สนำมคลี 6

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง หนองบอ่ 9

72 สพุรรณบรุี สำมชกุ หนองสะเดำ 10

72 สพุรรณบรุี ดำ่นชำ้ง องคพ์ระ 9

72 สพุรรณบรุี อูท่อง อูท่อง 12

73 นครปฐม สำมพรำน คลองใหม่ 7

73 นครปฐม บำงเลน ดอนตมู 11

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม ดอนยำยหอม 8

73 นครปฐม ก ำแพงแสน ทุง่ขวำง 10

73 นครปฐม ก ำแพงแสน ทุง่ลกูนก 23

73 นครปฐม นครชยัศรี เทศบำลต ำบล หว้ยพลู 5

73 นครปฐม นครชยัศรี บำงแกว้ 4

73 นครปฐม สำมพรำน บำงเตย 7

73 นครปฐม บำงเลน บำงไทรป่ำ 10

73 นครปฐม บำงเลน บำงปลำ 15

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม มำบแค 11

73 นครปฐม นครชยัศรี วัดละมดุ 5

73 นครปฐม นครชยัศรี วัดส ำโรง 4

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม หนองงเูหลอืม 11

74 สมทุรสำคร  แพว้ เทศบำลต ำบล เกษตรพัฒนำ 9

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร บำงน ้ำจดื 6

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร พันทำ้ยนรสงิห์ 8

74 สมทุรสำคร  แพว้ หนองบัว 9

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ ทำ่คำ 12

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ ยีส่ำร 5

75 สมทุรสงครำม บำงคนที โรงหบี 9

76 เพชรบรุี  แหลม  แหลม 10

76 เพชรบรุี เขำยอ้ย เขำยอ้ย 7

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี ชอ่งสะแก 10

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี น ้ำซมึ 7

61 อทัุยธำนี ลำนสกั น ้ำรอบ 19

61 อทัุยธำนี สวำ่งอำรมณ์ สวำ่งอำรมณ์ 10

61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี สะแกกรัง 8

61 อทัุยธำนี ทัพทัน หนองกระทุม่ 15

61 อทัุยธำนี ทัพทัน หนองกลำงดง 11

61 อทัุยธำนี  ไร่ หนองจอก 16

61 อทัุยธำนี หนองฉำง หนองฉำง 7

62 ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย เขำครีสิ 18

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร นำบอ่ค ำ 25

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร นคิมทุง่โพธิท์ะเล 16

62 ก ำแพงเพชร ปำงศลิำทอง ปำงตำไว 11

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี ป่ำพทุรำ 21

62 ก ำแพงเพชร ปำงศลิำทอง โพธิท์อง 17

62 ก ำแพงเพชร บงึสำมัคคี ระหำน 10

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี วังชะพลู 20

62 ก ำแพงเพชร ลำนกระบอื หนองหลวง 15

63 ตำก แมส่อด ดำ่นแมล่ะเมำ 10

63 ตำก  ตำก เทศบำลต ำบล  ตำก 15

63 ตำก วังเจำ้ นำโบสถ์ 9

63 ตำก พบพระ พบพระ 15



63 ตำก แมร่ะมำด พระธำตุ 8

63 ตำก ทำ่สองยำง แมต่ำ้น 14

63 ตำก แมส่อด แมต่ำว 6

63 ตำก ทำ่สองยำง แมส่อง 17

64 สโุขทัย กงไกรลำศ  กร่ำง 9

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง  ซำ่น 10

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง  นำ 6

64 สโุขทัย เมอืงสโุขทัย  สวน 27

64 สโุขทัย เมอืงสโุขทัย  หลมุ 9

64 สโุขทัย กงไกรลำศ กง 16

64 สโุขทัย ศรสีชันำลัย ดงคู่ 9

64 สโุขทัย กงไกรลำศ ทำ่ฉนวน 12

64 สโุขทัย ทุง่เสลีย่ม ไทยชนะศกึ 11

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง นำขนุไกร 12

64 สโุขทัย ศรสีชันำลัย ป่ำงิว้ 12

64 สโุขทัย ศรสีชันำลัย สำรจติร 14

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก  กร่ำง 12

65 พษิณุโลก วัดโบสถ์ ทอ้แท ้ 7

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก เทศบำลต ำบล  ใหม่ 5

65 พษิณุโลก เนนิมะปรำง เทศบำลต ำบล เนนิมะปรำง 6

65 พษิณุโลก นครไทย นครไทย 13

65 พษิณุโลก บำงกระทุม่ นครป่ำหมำก 13

65 พษิณุโลก วังทอง แมร่ะกำ 15

65 พษิณุโลก นครไทย หนองกะทำ้ว 27

65 พษิณุโลก บำงระก ำ หนองกลุำ 22

66 พจิติร เมอืงพจิติร คลองคะเชนทร์ 10

66 พจิติร ตะพำนหนิ ดงตะขบ 10

66 พจิติร โพทะเล ทำ่น่ัง 6

66 พจิติร เมอืงพจิติร ทำ่หลวง 10

66 พจิติร โพทะเล ทุง่นอ้ย 7

66 พจิติร โพธิป์ระทับชำ้ง เทศบำลต ำบล โพธิป์ระทับชำ้ง 19

66 พจิติร สำมงำ่ม เนนิปอ 20

66 พจิติร เมอืงพจิติร ปำกทำง 9

66 พจิติร ตะพำนหนิ ไผห่ลวง 6

66 พจิติร บำงมลูนำก ล ำประดำ 10

66 พจิติร ดงเจรญิ วังงิว้ใต ้ 10

66 พจิติร เมอืงพจิติร สำยค ำโห ้ 5

67 เพชรบรูณ์ บงึสำมพัน ซับไมแ้ดง 15

67 เพชรบรูณ์ หลม่เกำ่ ตำดกลอย 9

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บอ่รัง 22

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั บุง่คลำ้ 14

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน พทุธบำท 28

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ วังชมภู 13

67 เพชรบรูณ์ บงึสำมพัน วังพกิลุ 16

67 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังหนิ 17

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ สะเดยีง 13

67 เพชรบรูณ์ น ้ำหนำว หลักดำ่น 7

70 รำชบรุี จอมบงึ แกม้อน้ 15

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี เขำแรง้ 7

70 รำชบรุี โพธำรำม คลองขอ่ย 8

50 เชยีงใหม่ แมอ่ำย แมอ่ำย 14



50 เชยีงใหม่ หำงดง สบแมข่ำ่ 5

50 เชยีงใหม่ ดอยหลอ่ สองแคว 8

50 เชยีงใหม่ สนัก ำแพง สนักลำง 7

50 เชยีงใหม่ หำงดง หำรแกว้ 9

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู  กลำง 12

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู ตน้ธง 11

51 ล ำพนู แมท่ำ ทำขมุเงนิ 14

51 ล ำพนู เมอืงล ำพนู รมิปิง 10

51 ล ำพนู เวยีงหนองลอ่ง หนองลอ่ง 9

52 ล ำปำง แจห้ม่ แจห้ม่ 12

52 ล ำปำง เมอืงล ำปำง ชมพู 20

52 ล ำปำง เสรมิงำม ทุง่งำม 11

52 ล ำปำง แจห้ม่ ปงดอน 8

52 ล ำปำง เมอืงปำน เมอืงปำน 9

52 ล ำปำง แจห้ม่ เมอืงมำย 6

52 ล ำปำง สบปรำบ สบปรำบ 15

52 ล ำปำง แมเ่มำะ สบป้ำด 8

52 ล ำปำง หำ้งฉัตร หนองหลม่ 9

52 ล ำปำง เกำะคำ ไหลห่นิ 6

53 อตุรดติถ์ ลับแล ชยัจมุพล 11

53 อตุรดติถ์ น ้ำปำด ทำ่แฝก 9

53 อตุรดติถ์ ทำ่ปลำ นำงพญำ 6

53 อตุรดติถ์ เมอืงอตุรดติถ์ น ้ำรดิ 10

53 อตุรดติถ์ ลับแล ไผล่อ้ม 11

53 อตุรดติถ์ พชิยั พญำแมน 7

54 แพร่ สงูเมน่  กวำง 6

54 แพร่ สงูเมน่  กำศ 7

54 แพร่ สอง  หนุน 16

54 แพร่ สงูเมน่ ดอนมลู 10

54 แพร่ ลอง บอ่เหล็กลอง 9

54 แพร่ เมอืงแพร่ ป่ำแดง 11

54 แพร่ วังช ิน้ แมป้่ำก 10

54 แพร่ สงูเมน่ ร่องกำศ 11

54 แพร่ เมอืงแพร่ เหมอืงหมอ้ 12

55 น่ำน เวยีงสำ กลำงเวยีง 15

55 น่ำน เฉลมิพระเกยีรติ ขนุน่ำน 15

55 น่ำน เชยีงกลำง เชยีงคำน 5

55 น่ำน เมอืงน่ำน ถมืตอง 8

55 น่ำน เวยีงสำ ทุง่ศรทีอง 5

55 น่ำน นำหมืน่ นำทะนุง 17

55 น่ำน ภเูพยีง นำปัง 6

55 น่ำน สองแคว นำไร่หลวง 10

55 น่ำน เวยีงสำ ปงสนุก 4

55 น่ำน ทำ่วังผำ ผำทอง 8

55 น่ำน สนัตสิขุ พงษ์ 13

55 น่ำน เชยีงกลำง พระธำตุ 10

55 น่ำน นำหมืน่ เมอืงลี 7

55 น่ำน เวยีงสำ แมส่ำคร 6

55 น่ำน สองแคว ยอด 6

55 น่ำน เมอืงน่ำน เรอืง 8

55 น่ำน  หลวง สวด 8



55 น่ำน แมจ่รมิ หนองแดง 10

55 น่ำน เวยีงสำ อำ่ยนำไลย 11

56 พะเยำ ปง งมิ 20

56 พะเยำ แมใ่จ เจรญิรำษฎร์ 8

56 พะเยำ ภซูำง ทุง่กลว้ย 12

56 พะเยำ ปง ปง 16

56 พะเยำ ดอกค ำใต ้ สนัโคง้ 11

56 พะเยำ จนุ หว้ยขำ้วก ำ่ 12

57 เชยีงรำย แมส่ำย เกำะชำ้ง 13

57 เชยีงรำย แมล่ำว จอมหมอกแกว้ 11

57 เชยีงรำย เทงิ เชยีงเคีย่น 12

57 เชยีงรำย พญำเม็งรำย ตำดควัน 9

57 เชยีงรำย พำน ทำนตะวัน 12

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย ทำ่สดุ 11

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย นำงแล 16

57 เชยีงรำย แมล่ำว ป่ำกอ่ด ำ 14

57 เชยีงรำย แมล่ำว โป่งแพร่ 9

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย แมก่รณ์ 13

57 เชยีงรำย เวยีงป่ำเป้ำ แมเ่จดยี์ 23

57 เชยีงรำย พญำเม็งรำย แมเ่ปำ 22

57 เชยีงรำย เมอืงเชยีงรำย แมย่ำว 18

57 เชยีงรำย แมจั่น แมไ่ร่ 9

57 เชยีงรำย เชยีงแสน เวยีง 19

57 เชยีงรำย เวยีงชยั เวยีงชยั 22

57 เชยีงรำย เวยีงชยั เวยีงเหนือ 12

57 เชยีงรำย เชยีงแสน ศรดีอนมลู 13

57 เชยีงรำย เชยีงของ สถำน 16

61 อทัุยธำนี หนองขำหยำ่ง หว้ยรอบ 3

62 ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย คยุ โอง 8

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี โคง้ไผ่ 13

62 ก ำแพงเพชร ทรำยทองวัฒนำ ทุง่ทรำย 17

62 ก ำแพงเพชร ลำนกระบอื โนนพลวง 10

62 ก ำแพงเพชร บงึสำมัคคี บงึสำมัคคี 12

62 ก ำแพงเพชร ลำนกระบอื ประชำสขุสนัต์ 11

62 ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย พรำนกระตำ่ย 15

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร ลำนดอกไม ้ 11

62 ก ำแพงเพชร คลองขลงุ วังแขม 16

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี วังหำมแห 12

62 ก ำแพงเพชร ไทรงำม หนองแมแ่ตง 11

62 ก ำแพงเพชร ไทรงำม หนองไมก้อง 10

63 ตำก เมอืงตำก ตลกุกลำงทุง่ 8

63 ตำก  ตำก ตำกตก 11

63 ตำก  ตำก ตำกออก 13

63 ตำก แมร่ะมำด แมจ่ะเรำ 17

63 ตำก ทำ่สองยำง แมห่ละ 12

63 ตำก เมอืงตำก หนองบัวใต ้ 7

64 สโุขทัย เมอืงสโุขทัย  กลว้ย 14

64 สโุขทัย ครีมีำศ  น ้ำพุ 8

64 สโุขทัย ทุง่เสลีย่ม เขำแกว้ศรสีมบรูณ์ 11

64 สโุขทัย สวรรคโลก คลองกระจง 9

64 สโุขทัย สวรรคโลก คลองยำง 12



64 สโุขทัย เมอืงสโุขทัย ตำลเตีย้ 4

64 สโุขทัย สวรรคโลก ทำ่ทอง 7

64 สโุขทัย กงไกรลำศ ป่ำแฝก 10

64 สโุขทัย สวรรคโลก เมอืงบำงขลัง 9

64 สโุขทัย สวรรคโลก เมอืงบำงยม 5

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง รำวตน้จันทร์ 7

64 สโุขทัย สวรรคโลก หนองกลับ 8

64 สโุขทัย กงไกรลำศ หนองตมู 8

64 สโุขทัย ศรนีคร หนองบัว 8

64 สโุขทัย ศรสีชันำลัย หำดเสีย้ว 7

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก  คลอง 5

65 พษิณุโลก วังทอง ดนิทอง 11

65 พษิณุโลก นครไทย นำบัว 15

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก ปำกโทก 7

65 พษิณุโลก บำงกระทุม่ ไผล่อ้ม 11

65 พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก พลำยชมุพล 5

65 พษิณุโลก วังทอง พันชำลี 17

65 พษิณุโลก เนนิมะปรำง วังยำง 7

66 พจิติร โพทะเล  นอ้ย 6

66 พจิติร เมอืงพจิติร  บุง่ 12

66 พจิติร เมอืงพจิติร ทำ่ฬอ่ 8

66 พจิติร เมอืงพจิติร ไผข่วำง 8

66 พจิติร โพทะเล โพทะเล 15

66 พจิติร โพธิป์ระทับชำ้ง โพธิป์ระทับชำ้ง 12

66 พจิติร เมอืงพจิติร เมอืงเกำ่ 9

66 พจิติร โพธิป์ระทับชำ้ง วังจกิ 10

66 พจิติร สำมงำ่ม สำมงำ่ม 24

66 พจิติร ดงเจรญิ ส ำนักขนุเณร 14

66 พจิติร วชริบำรมี หนองหลมุ 12

66 พจิติร บงึนำรำง หว้ยแกว้ 8

66 พจิติร บำงมลูนำก หว้ยเขน 5

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั  กลำง 19

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั  ติว้ 12

67 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ คลองกระจัง 18

67 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ โคกสะอำด 13

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ชอนไพร 11

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขยุ 17

67 เพชรบรูณ์ วังโป่ง ทำ้ยดง 13

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน เทศบำลต ำบล ชนแดน 12

67 เพชรบรูณ์ วังโป่ง เทศบำลต ำบล วังโป่ง 8

67 เพชรบรูณ์ บงึสำมพัน บงึสำมพัน 10

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ภนู ้ำหยด 16

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ วังโบสถ์ 10

67 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังโป่ง 12

67 เพชรบรูณ์ วังโป่ง วังศำล 12

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั วัดป่ำ 12

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั สกัหลง 11

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองไขว่ 15

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี คุง้กระถนิ 9

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี คุง้น ้ำวน 7

70 รำชบรุี โพธำรำม ช ำแระ 7



70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก ดอนกรวย 12

70 รำชบรุี บำงแพ ดอนใหญ่ 9

70 รำชบรุี สวนผึง้ ตะนำวศรี 7

70 รำชบรุี โพธำรำม เตำปนู 9

70 รำชบรุี ปำกทอ่ เทศบำลต ำบล ปำกทอ่ 5

70 รำชบรุี สวนผึง้ ป่ำหวำย 9

70 รำชบรุี จอมบงึ รำงบัว 15

70 รำชบรุี  โป่ง ลำดบัวขำว 7

70 รำชบรุี วัดเพลง วัดเพลง 14

70 รำชบรุี สวนผึง้ สวนผึง้ 8

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ ดอนชะเอม 10

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง ทุง่ทอง 8

71 กำญจนบรุี พนมทวน เทศบำลต ำบล พนมทวน 12

71 กำญจนบรุี หนองปรอื เทศบำลต ำบล หนองปรอื 8

71 กำญจนบรุี เลำขวัญ เทศบำลต ำบล หนองฝ้ำย 5

71 กำญจนบรุี บอ่พลอย เทศบำลต ำบล หนองรี 5

71 กำญจนบรุี ไทรโยค ไทรโยค 8

71 กำญจนบรุี ทองผำภมูิ ปิลอ๊ก 4

71 กำญจนบรุี เลำขวัญ หนองนกแกว้ 10

71 กำญจนบรุี เลำขวัญ หนองฝ้ำย 9

71 กำญจนบรุี สงัขละบรุี หนองลู 13

72 สพุรรณบรุี อูท่อง  ดอน 9

72 สพุรรณบรุี อูท่อง กระจัน 10

72 สพุรรณบรุี สำมชกุ กระเสยีว 10

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ กฤษณำ 7

72 สพุรรณบรุี อูท่อง ดอนคำ 20

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ทำ่ระหัด 5

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ เทศบำลต ำบล บำงปลำมำ้ 5

72 สพุรรณบรุี อูท่อง เทศบำลต ำบล สระยำยโสม 5

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช บอ่กรุ 8

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง บำงตะเคยีน 8

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช ยำงนอน 7

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี รัว้ใหญ่ 6

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง ศรสี ำรำญ 14

72 สพุรรณบรุี หนองหญำ้ไซ หนองขำม 11

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช หัวเขำ 12

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม ตำกอ้ง 10

73 นครปฐม นครชยัศรี ทำ่พระยำ 5

73 นครปฐม บำงเลน เทศบำลต ำบล รำงกระทุม่ 4

73 นครปฐม นครชยัศรี นครชยัศรี 3

73 นครปฐม นครชยัศรี บำงพระ 4

73 นครปฐม นครชยัศรี พะเนียด 4

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม โพรงมะเดือ่ 11

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม วังเย็น 6

73 นครปฐม พทุธมณฑล ศำลำยำ 4

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม สนำมจันทร์ 3

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม สระกะเทยีม 14

73 นครปฐม ก ำแพงแสน สระพัฒนำ 14

73 นครปฐม ก ำแพงแสน สระสีม่มุ 24

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม สวนป่ำน 6

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม หนองดนิแดง 6



73 นครปฐม ก ำแพงแสน หว้ยหมอนทอง 12

73 นครปฐม สำมพรำน หอมเกร็ด 6

73 นครปฐม บำงเลน หนิมลู 12

73 นครปฐม สำมพรำน ออ้มใหญ่ 8

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร  เกำะ 8

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร  บอ่ 9

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร คอกกระบอื 6

74 สมทุรสำคร กระทุม่แบน แครำย 5

74 สมทุรสำคร  แพว้ เจ็ดริว้ 5

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร ชยัมงคล 6

74 สมทุรสำคร  แพว้ เทศบำลต ำบล  แพว้ 4

74 สมทุรสำคร  แพว้ หนองสองหอ้ง 10

74 สมทุรสำคร  แพว้ อ ำแพง 7

75 สมทุรสงครำม เมอืงสมทุรสงครำม ปรก 11

75 สมทุรสงครำม เมอืงสมทุรสงครำมบำงแกว้ 10

76 เพชรบรุี เขำยอ้ย ทับคำง 5

76 เพชรบรุี  แหลม บำงตะบนู 8

76 เพชรบรุี  แหลม บำงตะบนูออก 5

76 เพชรบรุี  แหลม ปำกทะเล 4

76 เพชรบรุี ชะอ ำ ไร่ใหมพั่ฒนำ 8

76 เพชรบรุี เขำยอ้ย หนองชมุพล 7

76 เพชรบรุี เขำยอ้ย หนองปรง 6

76 เพชรบรุี เขำยอ้ย หนองปลำไหล 5

76 เพชรบรุี  ลำด หว้ยขอ้ง 3

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำน เทศบำลต ำบล ก ำเนดินพคณุ 5

77 ประจวบครีขีันธ์ ทับสะแก เทศบำลต ำบล ทับสะแก 10

77 ประจวบครีขีันธ์ ปรำณบรุี เทศบำลต ำบล ปำกน ้ำปรำณ 6

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำน เทศบำลต ำบล ร่อนทอง 10

77 ประจวบครีขีันธ์ หัวหนิ บงึนคร 12

77 ประจวบครีขีันธ์ เมอืงประจวบครีขีันธอ์ำ่วนอ้ย 16

80 นครศรธีรรมรำช บำงขัน  นคิม 13

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง  เพงิ 8

80 นครศรธีรรมรำช ทำ่ศำลำ กลำย 12

80 นครศรธีรรมรำช นบพติ ำ กะหรอ 9

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง เกำะทวด 8

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด ขอนหำด 9

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด เขำพระทอง 7

80 นครศรธีรรมรำช พปินู ควนกลำง 6

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด ชะอวด 10

80 นครศรธีรรมรำช เฉลมิพระเกยีรติ เชยีรเขำ 13

80 นครศรธีรรมรำช ขนอม ทอ้งเนียน 8

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด ทำ่ประจะ 6

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่ใหญ่ ทำ่ยำง 12

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่ใหญ่ ทุง่ใหญ่ 10

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชเทศบำลต ำบล บำงจำก 5

80 นครศรธีรรมรำช สชิล เทศบำลต ำบล สชิล 10

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชนำทรำย 6

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง น ้ำตก 6

80 นครศรธีรรมรำช ทำ่ศำลำ โมคลำน 15

80 นครศรธีรรมรำช ชำ้งกลำง สวนขัน 9

80 นครศรธีรรมรำช ร่อนพบิลูย์ เสำธง 8



80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง หนองหงส์ 14

81 กระบี่ คลองทอ่ม คลองทอ่มใต ้ 9

81 กระบี่ อำ่วลกึ คลองหนิ 5

81 กระบี่ เขำพนม เทศบำลต ำบล เขำพนม 7

81 กระบี่ ปลำยพระยำ ปลำยพระยำ 14

82 พังงำ ตะกั่วทุง่ โคกกลอย 16

82 พังงำ ทำ้ยเหมอืง ทุง่มะพรำ้ว 11

82 พังงำ ครุะบรุี เทศบำลต ำบล ครุะบรุี 3

82 พังงำ ตะกั่วป่ำ บำงมว่ง 8

82 พังงำ ทับปดุ มะรุ่ย 7

83 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต เกำะแกว้ 9

83 ภเูก็ต ถลำง เทพกระษัตรี 11

83 ภเูก็ต ถลำง เทศบำลต ำบล เชงิทะเล 2

84 สรุำษฎรธ์ำนี เกำะพะงัน  ใต ้ 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี เกำะพะงัน เกำะพะงัน 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ คลองสระ 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี ดอนสกั ไชยครำม 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี ไชยำ ตะกรบ 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ ทำ่ทองใหม่ 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี ไชยำ เทศบำลต ำบล ตลำดไชยำ 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ เทศบำลต ำบล ทำ่ทองใหม่ 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี ไชยำ เทศบำลต ำบล พมุเรยีง 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี ไชยำ ปำกหมำก 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ ป่ำร่อน 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ พลำยวำส 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ชนะ สมอทอง 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี ชยับรุี สองแพรก 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี พระแสง สำคู 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี พระแสง สนิเจรญิ 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี พระแสง อปัิน 12

57 เชยีงรำย เทงิ หงำว 20

57 เชยีงรำย พำน หัวงม้ 13

58 แมฮ่อ่งสอน ปำงมะผำ้ นำปู่ ป้อม 19

58 แมฮ่อ่งสอน ปำย โป่งสำ 13

60 นครสวรรค์ ชมุแสง เกยไชย 17

60 นครสวรรค์ ไพศำลี ตะครอ้ 18

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั ตำขดี 8

60 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั ตำสงั 11

60 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก ท ำนบ 6

60 นครสวรรค์ หนองบัว ทุง่ทอง 14

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ นครสวรรคต์ก 10

60 นครสวรรค์ พยหุะครีี น ้ำทรง 11

60 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก วังใหญ่ 9

60 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ วัดไทรย์ 15

60 นครสวรรค์ ลำดยำว ศำลเจำ้ไกต่อ่ 20

60 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ สขุส ำรำญ 16

60 นครสวรรค์ ลำดยำว หนองนมวัว 9

60 นครสวรรค์ หนองบัว หนองบัว 27

60 นครสวรรค์ ตำกฟ้ำ หนองพกิลุ 11

60 นครสวรรค์ ทำ่ตะโก หนองหลวง 11

61 อทัุยธำนี  ไร่  ไร่ 11



61 อทัุยธำนี เมอืงอทัุยธำนี เกำะเทโพ 6

61 อทัุยธำนี หว้ยคต ทองหลำง 8

61 อทัุยธำนี หนองขำหยำ่ง หมกแถว 3

61 อทัุยธำนี หนองฉำง อทัุยเกำ่ 10

62 ก ำแพงเพชร ลำนกระบอื ชอ่งลม 8

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร ทำ่ขนุรำม 13

62 ก ำแพงเพชร ทรำยทองวัฒนำ ทุง่ทอง 11

62 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรุี เทศบำลต ำบล สลกบำตร 14

62 ก ำแพงเพชร ไทรงำม มหำชยั 12

62 ก ำแพงเพชร ลำนกระบอื ลำนกระบอื 15

62 ก ำแพงเพชร เมอืงก ำแพงเพชร วังทอง 21

63 ตำก แมร่ะมำด ขะเนจือ้ 14

63 ตำก วังเจำ้ เชยีงทอง 20

63 ตำก เมอืงตำก โป่งแดง 14

63 ตำก แมส่อด พระธำตผุำแดง 7

63 ตำก อุม้ผำง แมล่ะมุง้ 4

63 ตำก ทำ่สองยำง แมว่ะหลวง 9

63 ตำก อุม้ผำง โมโกร 7

63 ตำก สำมเงำ วังจันทร์ 10

63 ตำก อุม้ผำง อุม้ผำง 9

64 สโุขทัย ครีมีำศ  ป้อม 8

64 สโุขทัย กงไกรลำศ  ใหมส่ขุเกษม 8

64 สโุขทัย กงไกรลำศ กกแรต 12

64 สโุขทัย ทุง่เสลีย่ม กลำงดง 15

64 สโุขทัย กงไกรลำศ ไกรนอก 8

64 สโุขทัย ทุง่เสลีย่ม ทุง่เสลีย่ม 24

64 สโุขทัย เมอืงสโุขทัย ยำงซำ้ย 12

64 สโุขทัย สวรรคโลก ยำ่นยำว 12

64 สโุขทัย  ดำ่นลำนหอย วังน ้ำขำว 17

64 สโุขทัย สวรรคโลก วังไมข้อน 4

64 สโุขทัย ศรสี ำโรง สำมเรอืน 13

64 สโุขทัย ศรสีชันำลัย หนองออ้ 11

65 พษิณุโลก ชำตติระกำร  ดง 16

65 พษิณุโลก วังทอง แกง่โสภำ 13

65 พษิณุโลก บำงระก ำ ชมุแสงสงครำม 11

65 พษิณุโลก พรหมพริำม ดงประค ำ 11

65 พษิณุโลก วัดโบสถ์ ทำ่งำม 13

65 พษิณุโลก พรหมพริำม ทำ่ชำ้ง 13

65 พษิณุโลก บำงระก ำ เทศบำลต ำบล บำงระก ำ 7

65 พษิณุโลก นครไทย นครชมุ 8

65 พษิณุโลก บำงระก ำ นคิมพัฒนำ 13

65 พษิณุโลก นครไทย เนนิเพิม่ 19

65 พษิณุโลก บำงระก ำ บอ่ทอง 10

65 พษิณุโลก บำงระก ำ บำงระก ำ 19

65 พษิณุโลก บำงระก ำ ปลักแรด 10

65 พษิณุโลก บำงระก ำ พันเสำ 11

65 พษิณุโลก นครไทย ยำงโกลน 10

65 พษิณุโลก พรหมพริำม วังวน 10

65 พษิณุโลก ชำตติระกำร สวนเมีย่ง 10

65 พษิณุโลก พรหมพริำม หอกลอง 7

66 พจิติร บำงมลูนำก เนนิมะกอก 12



66 พจิติร โพธิป์ระทับชำ้ง เนนิสวำ่ง 14

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ บำงแค 7

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ ปลำยโพงพำง 9

75 สมทุรสงครำม บำงคนที ยำยแพง 5

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี  หมอ้ 6

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี ดอนยำง 13

76 เพชรบรุี หนองหญำ้ปลอ้ง ทำ่ตะครอ้ 8

76 เพชรบรุี  แหลม ทำ่แรง้ออก 4

76 เพชรบรุี  ลำด ทำ่เสน 9

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี นำพันสำม 9

76 เพชรบรุี ทำ่ยำง ยำงหยอ่ง 5

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี ไร่สม้ 9

76 เพชรบรุี  ลำด ไร่สะทอ้น 8

76 เพชรบรุี ทำ่ยำง วังไคร ้ 10

76 เพชรบรุี แกง่กระจำน วังจันทร์ 8

76 เพชรบรุี  ลำด หนองกระเจ็ด 8

76 เพชรบรุี ทำ่ยำง หนองจอก 14

76 เพชรบรุี แกง่กระจำน หว้ยแมเ่พรยีง 6

77 ประจวบครีขีันธ์ หัวหนิ ทับใต ้ 14

77 ประจวบครีขีันธ์ ปรำณบรุี เทศบำลต ำบล เขำนอ้ย 10

77 ประจวบครีขีันธ์ ปรำณบรุี ปรำณบรุี 7

77 ประจวบครีขีันธ์ กยุบรุี หำดขำม 11

80 นครศรธีรรมรำช เชยีรใหญ่  กลำง 4

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด  ตลู 5

80 นครศรธีรรมรำช พปินู กะทนู 8

80 นครศรธีรรมรำช ลำนสกำ ก ำโลน 12

80 นครศรธีรรมรำช ถ ้ำพรรณรำ คลองเส 8

80 นครศรธีรรมรำช ร่อนพบิลูย์ ควนพัง 8

80 นครศรธีรรมรำช จฬุำภรณ์ ควนหนองควำ้ 4

80 นครศรธีรรมรำช สชิล ฉลอง 11

80 นครศรธีรรมรำช ทำ่ศำลำ ดอนตะโก 6

80 นครศรธีรรมรำช ทำ่ศำลำ ทำ่ศำลำ 15

80 นครศรธีรรมรำช สชิล ทุง่ปรัง 16

80 นครศรธีรรมรำช สชิล เทพรำช 15

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชเทศบำลต ำบล ทำ่แพ 6

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่ใหญ่ เทศบำลต ำบล ทำ่ยำง 7

80 นครศรธีรรมรำช พรหมครีี เทศบำลต ำบล พรหมโลก 13

80 นครศรธีรรมรำช ลำนสกำ เทศบำลต ำบล ลำนสกำ 7

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร เทศบำลต ำบล หัวไทร 7

80 นครศรธีรรมรำช ร่อนพบิลูย์ เทศบำลต ำบล หนิตก 13

80 นครศรธีรรมรำช ทำ่ศำลำ ไทยบรุี 10

80 นครศรธีรรมรำช นบพติ ำ นบพติ ำ 9

80 นครศรธีรรมรำช พระพรหม นำสำร 7

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง บำงศำลำ 9

80 นครศรธีรรมรำช ทำ่ศำลำ โพธิท์อง 8

80 นครศรธีรรมรำช ร่อนพบิลูย์ ร่อนพบิลูย์ 16

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร รำมแกว้ 5

80 นครศรธีรรมรำช ชำ้งกลำง หลักชำ้ง 10

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง หว้ยปรกิ 7

81 กระบี่ อำ่วลกึ  กลำง 4

81 กระบี่ ปลำยพระยำ เขำตอ่ 7



81 กระบี่ เมอืงกระบี่ คลองประสงค์ 4

81 กระบี่ เกำะลันตำ คลองยำง 7

81 กระบี่ อำ่วลกึ เทศบำลต ำบล แหลมสกั 4

82 พังงำ ตะกั่วทุง่ กะไหล 12

82 พังงำ เกำะยำว เกำะยำวใหญ่ 4

82 พังงำ เมอืงพังงำ ตำกแดด 4

82 พังงำ ทับปดุ ทับปดุ 6

82 พังงำ ทำ้ยเหมอืง นำเตย 9

82 พังงำ ตะกั่วป่ำ บำงนำยสี 9

82 พังงำ ตะกั่วทุง่ หลอ่ยงู 10

83 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต รำไวย์ 8

83 ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต วชิติ 16

84 สรุำษฎรธ์ำนี ครีรัีฐนคิม  ยำง 11

84 สรุำษฎรธ์ำนี  ตำขนุ เขำวง 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี คลองฉนำก 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ฉำง คลองไทร 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี ดอนสกั ชลครำม 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี ชยับรุี ชยับรุี 10

70 รำชบรุี  คำ  คำ 16

70 รำชบรุี  โป่ง  มว่ง 8

70 รำชบรุี โพธำรำม  สงิห์ 12

70 รำชบรุี  โป่ง เขำขลงุ 18

70 รำชบรุี จอมบงึ จอมบงึ 13

70 รำชบรุี ปำกทอ่ ดอนทรำย 9

70 รำชบรุี ด ำเนนิสะดวก ตำหลวง 6

70 รำชบรุี สวนผึง้ ทำ่เคย 13

70 รำชบรุี โพธำรำม นำงแกว้ 9

70 รำชบรุี บำงแพ บำงแพ 11

70 รำชบรุี ปำกทอ่ ปำกทอ่ 8

70 รำชบรุี ปำกทอ่ ยำงหัก 8

70 รำชบรุี  โป่ง สวนกลว้ย 13

71 กำญจนบรุี ดำ่นมะขำมเตีย้ กลอนโด 11

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ โคกตะบอง 8

71 กำญจนบรุี ดำ่นมะขำมเตีย้ ดำ่นมะขำมเตีย้ 13

71 กำญจนบรุี เลำขวัญ ทุง่กระบ ำ่ 14

71 กำญจนบรุี พนมทวน ทุง่สมอ 4

71 กำญจนบรุี ไทรโยค เทศบำลต ำบล น ้ำตกไทรโยคนอ้ย 6

71 กำญจนบรุี บอ่พลอย เทศบำลต ำบล บอ่พลอย 11

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี เทศบำลต ำบล หนองบัว 4

71 กำญจนบรุี ศรสีวัสดิ์ นำสวน 5

71 กำญจนบรุี สงัขละบรุี ปรังเผล 4

71 กำญจนบรุี พนมทวน พนมทวน 7

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง วังขนำย 7

71 กำญจนบรุี ทองผำภมูิ สหกรณ์นคิม 6

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ แสนตอ 13

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง หนองขำว 7

71 กำญจนบรุี เมอืงกำญจนบรุี หนองบัว 4

71 กำญจนบรุี ศรสีวัสดิ์ หนองเป็ด 4

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ หนองลำน 8

71 กำญจนบรุี พนมทวน หนองสำหร่ำย 9

72 สพุรรณบรุี อูท่อง  โขง้ 14



72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี  โพธิ์ 9

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ โคกครำม 11

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง ดอนมะนำว 7

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช เดมิบำง 11

72 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ ทะเลบก 12

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง บำงพลับ 7

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง บำงเลน 7

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ บำงใหญ่ 8

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช ป่ำสะแก 6

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี พหิำรแดง 6

72 สพุรรณบรุี อูท่อง ยุง้ทะลำย 7

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี สนำมชยั 6

72 สพุรรณบรุี ดอนเจดยี์ สระกระโจม 12

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ สำลี 8

72 สพุรรณบรุี สำมชกุ หนองผักนำก 8

72 สพุรรณบรุี หนองหญำ้ไซ หนองรำชวัตร 8

73 นครปฐม นครชยัศรี ขนุแกว้ 4

73 นครปฐม ดอนตมู ดอนรวก 5

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม ถนนขำด 6

73 นครปฐม สำมพรำน ทรงคนอง 6

73 นครปฐม สำมพรำน ทำ่ตลำด 10

73 นครปฐม นครชยัศรี ทำ่ต ำหนัก 4

73 นครปฐม ก ำแพงแสน เทศบำลต ำบล ก ำแพงแสน 19

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม เทศบำลต ำบล ธรรมศำลำ 8

73 นครปฐม บำงเลน เทศบำลต ำบล ล ำพญำ 6

73 นครปฐม นครชยัศรี ไทยำวำส 4

73 นครปฐม บำงเลน ไทรงำม 11

73 นครปฐม บำงเลน นรำภริมย์ 11

73 นครปฐม นครชยัศรี บำงกระเบำ 3

73 นครปฐม นครชยัศรี บำงระก ำ 4

73 นครปฐม สำมพรำน ยำยชำ 6

73 นครปฐม นครชยัศรี ลำนตำกฟ้ำ 5

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม สำมควำยเผอืก 8

73 นครปฐม นครชยัศรี แหลมบัว 8

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร กำหลง 8

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร ทำ่ทรำย 8

74 สมทุรสำคร กระทุม่แบน ทำ่ไม ้ 12

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร บำงโทรัด 10

66 พจิติร โพธิป์ระทับชำ้ง ไผร่อบ 18

66 พจิติร บำงมลูนำก วังกรด 6

66 พจิติร ดงเจรญิ วังงิว้ 11

66 พจิติร บำงมลูนำก วังตะกู 16

66 พจิติร สำกเหล็ก วังทับไทร 7

66 พจิติร ตะพำนหนิ วังส ำโรง 7

67 เพชรบรูณ์ ชนแดน ตะกดุไร 11

67 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ เทศบำลต ำบล โคกสะอำด 13

67 เพชรบรูณ์ บงึสำมพัน เทศบำลต ำบล ซับสมอทอด 10

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ เทศบำลต ำบล ทำ่พล 12

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ นำป่ำ 17

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น ้ำกอ้ 13

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั น ้ำชนุ 17



67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ น ้ำรอ้น 11

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี บงึกระจับ 10

67 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ ประดูง่ำม 8

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั ปำกดกุ 7

67 เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ ป่ำเลำ 16

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี พเุตย 14

67 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ยำงงำม 10

67 เพชรบรูณ์ วเิชยีรบรุี ยำงสำว 17

67 เพชรบรูณ์ บงึสำมพัน ศรมีงคล 11

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หนองสวำ่ง 4

67 เพชรบรูณ์ หลม่สกั หว้ยไร่ 13

67 เพชรบรูณ์ หลม่เกำ่ หนิฮำว 13

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี เกำะพลับพลำ 15

70 รำชบรุี วัดเพลง เกำะศำลพระ 12

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี โคกหมอ้ 5

70 รำชบรุี โพธำรำม เจ็ดเสมยีน 6

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี ดอนตะโก 10

70 รำชบรุี โพธำรำม ดอนทรำย 9

70 รำชบรุี จอมบงึ ดำ่นทับตะโก 20

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี ทำ่รำบ 7

70 รำชบรุี ปำกทอ่ ทุง่หลวง 16

70 รำชบรุี จอมบงึ เทศบำลต ำบล จอมบงึ 7

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี เทศบำลต ำบล หลักเมอืง 22

70 รำชบรุี จอมบงึ เบกิไพร 11

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี พงสวำย 9

70 รำชบรุี  คำ หนองพันจันทร์ 11

70 รำชบรุี  โป่ง หนองออ้ 15

70 รำชบรุี เมอืงรำชบรุี หลมุดนิ 6

71 กำญจนบรุี ศรสีวัสดิ์ เขำโจด 5

71 กำญจนบรุี ทองผำภมูิ ชะแล 7

71 กำญจนบรุี พนมทวน ดอนตำเพชร 13

71 กำญจนบรุี หว้ยกระเจำ ดอนแสลบ 24

71 กำญจนบรุี ศรสีวัสดิ์ ดำ่นแมแ่ฉลบ 8

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ ตะคร ้ำเอน 16

71 กำญจนบรุี ไทรโยค ทำ่เสำ 11

71 กำญจนบรุี ไทรโยค เทศบำลต ำบล วังโพธิ์ 2

71 กำญจนบรุี ทำ่มว่ง รำงสำลี่ 15

71 กำญจนบรุี พนมทวน รำงหวำย 28

71 กำญจนบรุี ทองผำภมูิ ล ิน่ถิน่ 7

71 กำญจนบรุี สงัขละบรุี ไลโ่ว่ 6

71 กำญจนบรุี บอ่พลอย หนองกุม่ 16

71 กำญจนบรุี เลำขวัญ หนองประดู่ 12

71 กำญจนบรุี ดำ่นมะขำมเตีย้ หนองไผ่ 6

71 กำญจนบรุี พนมทวน หนองโรง 17

71 กำญจนบรุี หว้ยกระเจำ หว้ยกระเจำ 21

71 กำญจนบรุี ทำ่มะกำ อโุลกสีห่มืน่ 8

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง  กุม่ 6

72 สพุรรณบรุี เมอืงสพุรรณบรุี ดอนก ำยำน 9

72 สพุรรณบรุี อูท่อง ดอนมะเกลอื 12

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ เทศบำลต ำบล โคกครำม 4

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ เทศบำลต ำบล ไผก่องดนิ 3



72 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ เทศบำลต ำบล วังยำง 20

72 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ เทศบำลต ำบล ศรปีระจันต์ 5

72 สพุรรณบรุี เดมิบำงนำงบวช นำงบวช 6

72 สพุรรณบรุี ดำ่นชำ้ง นคิมกระเสยีว 6

85 ระนอง กะเปอร์ กะเปอร์ 10

85 ระนอง กะเปอร์ เชีย่วเหลยีง 7

85 ระนอง กะเปอร์ เทศบำลต ำบล กะเปอร์ 3

85 ระนอง กระบรุี น ้ำจดื 9

85 ระนอง ละอุน่ ในวงเหนือ 3

85 ระนอง กระบรุี ปำกจ่ัน 11

86 ชมุพร สวี ครน 14

86 ชมุพร ทำ่แซะ ทำ่ขำ้ม 15

86 ชมุพร สวี ทำ่หนิ 10

86 ชมุพร ทุง่ตะโก เทศบำลต ำบล ปำกตะโก 8

86 ชมุพร เมอืงชมุพร นำทุง่ 7

86 ชมุพร หลังสวน บำงน ้ำจดื 14

86 ชมุพร พะโตะ๊ ปังหวำน 9

86 ชมุพร พะโตะ๊ ปำกทรง 9

90 สงขลำ สะบำ้ยอ้ย  โหนด 7

90 สงขลำ จะนะ ขนุตัดหวำย 9

90 สงขลำ สะบำ้ยอ้ย เขำแดง 7

90 สงขลำ สะเดำ เขำมเีกยีรติ 5

90 สงขลำ ระโนด ตะเครยีะ 5

90 สงขลำ หำดใหญ่ เทศบำลต ำบล พะตง 9

90 สงขลำ ระโนด เทศบำลต ำบล ระโนด 8

90 สงขลำ สทงิพระ เทศบำลต ำบล สทงิพระ 5

90 สงขลำ สะบำ้ยอ้ย บำโหย 5

90 สงขลำ เทพำ ปำกบำง 8

90 สงขลำ สงิหนคร ร ำแดง 7

90 สงขลำ สะบำ้ยอ้ย สะบำ้ยอ้ย 9

90 สงขลำ จะนะ สะพำนไมแ้กน่ 8

90 สงขลำ สะเดำ ส ำนักแตว้ 10

91 สตลู ควนโดน เทศบำลต ำบล ควนโดน 10

92 ตรัง เมอืงตรัง  ควน 6

92 ตรัง ปะเหลยีน เกำะสกุร 4

92 ตรัง กันตัง คลองชลีอ้ม 5

92 ตรัง กันตัง คลองลุ 7

92 ตรัง หว้ยยอด ทุง่ตอ่ 8

92 ตรัง กันตัง นำเกลอื 6

92 ตรัง เมอืงตรัง นำโยงใต ้ 8

92 ตรัง ยำ่นตำขำว ในควน 10

92 ตรัง หว้ยยอด บำงดี 12

92 ตรัง กันตัง บำงเป้ำ 7

92 ตรัง สเิกำ ไมฝ้ำด 7

92 ตรัง กันตัง ยำ่นซือ่ 4

92 ตรัง นำโยง ละมอ 10

92 ตรัง หว้ยยอด ล ำภรูำ 9

92 ตรัง หว้ยยอด หนองชำ้งแลน่ 12

93 พัทลงุ ป่ำพะยอม  พรำ้ว 10

93 พัทลงุ กงหรำ กงหรำ 7

93 พัทลงุ ปำกพะยนู เกำะหมำก 11



93 พัทลงุ ศรบีรรพต เขำปู่ 11

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ควนมะพรำ้ว 16

93 พัทลงุ ป่ำบอน โคกทรำย 13

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ร่มเมอืง 9

94 ปัตตำนี ปะนำเระ  นอก 6

94 ปัตตำนี มำยอ เกำะจัน 5

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ ควนโนรี 6

94 ปัตตำนี ปะนำเระ คอกกระบอื 4

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ 12

94 ปัตตำนี ยะหริง่ จะรัง 7

94 ปัตตำนี ยะหริง่ ตันหยงจงึงำ 2

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ เทศบำลต ำบล โคกโพธิ์ 4

94 ปัตตำนี ยะหริง่ เทศบำลต ำบล ตันหยง 4

94 ปัตตำนี มำยอ เทศบำลต ำบล มำยอ 7

94 ปัตตำนี หนองจกิ บำงเขำ 7

94 ปัตตำนี เมอืงปัตตำนี บำนำ 11

94 ปัตตำนี สำยบรุี บอืเระ 4

94 ปัตตำนี ยะรัง ประจัน 9

94 ปัตตำนี กะพอ้ ปลอ่งหอย 10

94 ปัตตำนี มำยอ ปะโด 5

94 ปัตตำนี แมล่ำน ป่ำไร่ 7

94 ปัตตำนี ยะรัง ปิตมูดุี 5

94 ปัตตำนี ยะหริง่ ปิยำมมุัง 5

94 ปัตตำนี เมอืงปัตตำนี ปยุดุ 7

94 ปัตตำนี สำยบรุี มะนังดำล ำ 6

94 ปัตตำนี ยะรัง ยะรัง 6

94 ปัตตำนี สำยบรุี ละหำร 5

94 ปัตตำนี ยะรัง วัด 5

94 ปัตตำนี มำยอ สำคอบน 3

95 ยะลำ ธำรโต  แหร 11

95 ยะลำ ธำรโต ครีเีขต 7

95 ยะลำ ยะหำ เทศบำลต ำบล ยะหำ 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนม ตน้ยวน 12

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ฉำง ทำ่เคย 11

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ชนะ ทำ่ชนะ 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี  ตำขนุ เทศบำลต ำบล  ตำขนุ 4

84 สรุำษฎรธ์ำนี พระแสง เทศบำลต ำบล ยำ่นดนิแดง 2

84 สรุำษฎรธ์ำนี พระแสง ไทรโสภำ 8

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ บำงเดอืน 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี บำงไทร 4

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนม พนม 12

84 สรุำษฎรธ์ำนี  ตำขนุ พรุไทย 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนม พลเูถือ่น 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี พระแสง สนิปนุ 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ หนองไทร 5

85 ระนอง กระบรุี เทศบำลต ำบล น ้ำจดื 6

85 ระนอง ละอุน่ ในวงใต ้ 3

85 ระนอง กะเปอร์ มว่งกลวง 4

85 ระนอง เมอืงระนอง รำชกรูด 8

85 ระนอง ละอุน่ ละอุน่ใต ้ 6

86 ชมุพร ปะทวิ ดอนยำง 22



86 ชมุพร สวี เทศบำลต ำบล นำโพธิ์ 6

86 ชมุพร หลังสวน วังตะกอ 13

86 ชมุพร ปะทวิ สะพลี 14

90 สงขลำ เมอืงสงขลำ เกำะแตว้ 10

90 สงขลำ รัตภมูิ เขำพระ 12

90 สงขลำ สงิหนคร ชะแล ้ 5

90 สงขลำ จะนะ ตลิง่ชนั 8

90 สงขลำ ระโนด ทำ่บอน 10

90 สงขลำ จะนะ ทำ่หมอไทร 11

90 สงขลำ สะเดำ เทศบำลต ำบล คลองแงะ 11

90 สงขลำ จะนะ น ้ำขำว 11

90 สงขลำ สทงิพระ บอ่ดำน 6

90 สงขลำ สะเดำ ปำดังเบซำร์ 11

90 สงขลำ สะบำ้ยอ้ย เปียน 7

90 สงขลำ เมอืงสงขลำ พะวง 8

90 สงขลำ ระโนด ระโนด 7

90 สงขลำ ระโนด ระวะ 7

91 สตลู ควนโดน ควนโดน 8

91 สตลู ทุง่หวำ้ ทุง่หวำ้ 6

91 สตลู เมอืงสตลู เทศบำลต ำบล ฉลงุ 4

91 สตลู ทุง่หวำ้ นำทอน 9

91 สตลู ละงู แหลมสน 6

92 ตรัง สเิกำ กะลำเส 7

92 ตรัง ปะเหลยีน ทำ่พญำ 4

92 ตรัง ยำ่นตำขำว ทุง่คำ่ย 11

92 ตรัง เมอืงตรัง นำโตะ๊หมงิ 6

92 ตรัง นำโยง นำโยงเหนือ 6

92 ตรัง หว้ยยอด ในเตำ 4

92 ตรัง สเิกำ บอ่หนิ 9

92 ตรัง หว้ยยอด บำงกุง้ 8

92 ตรัง เมอืงตรัง บำงรัก 6

92 ตรัง กันตัง บำงสกั 6

92 ตรัง กันตัง วังวน 5

92 ตรัง เมอืงตรัง หนองตรุด 9

92 ตรัง หว้ยยอด หว้ยนำง 8

93 พัทลงุ ศรนีครนิทร์  นำ 12

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ เขำเจยีก 11

93 พัทลงุ เขำชยัสน เขำชยัสน 14

93 พัทลงุ ศรนีครนิทร์ ชมุพล 15

93 พัทลงุ ศรบีรรพต ตะแพน 9

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ต ำนำน 15

93 พัทลงุ บำงแกว้ ทำ่มะเดือ่ 7

93 พัทลงุ ควนขนุน เทศบำลต ำบล ควนขนุน 4

93 พัทลงุ บำงแกว้ เทศบำลต ำบล ทำ่มะเดือ่ 8

93 พัทลงุ ป่ำบอน เทศบำลต ำบล ป่ำบอน 6

93 พัทลงุ ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม 7

94 ปัตตำนี ปะนำเระ  น ้ำบอ่ 5

94 ปัตตำนี กะพอ้ กะรุบี 8

94 ปัตตำนี หนองจกิ คอลอตันหยง 8

94 ปัตตำนี ไมแ้กน่ ดอนทรำย 4

94 ปัตตำนี มำยอ ตรัง 4



94 ปัตตำนี ยะหริง่ ตำแกะ 4

94 ปัตตำนี หนองจกิ ทำ่ก ำช ำ 7

94 ปัตตำนี ยะหริง่ เทศบำลต ำบล บำงปู 8

94 ปัตตำนี ยะหริง่ เทศบำลต ำบล ยะหริง่ 6

94 ปัตตำนี หนองจกิ เทศบำลต ำบล หนองจกิ 7

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ นำเกตุ 7

94 ปัตตำนี ทุง่ยำงแดง น ้ำด ำ 5

95 ยะลำ บันนังสตำ บันนังสตำ 11

95 ยะลำ กำบัง บำละ 11

95 ยะลำ รำมัน ยะตะ๊ 5

95 ยะลำ เบตง ยะรม 8

95 ยะลำ ยะหำ ยะหำ 9

95 ยะลำ เมอืงยะลำ ลดิล 5

95 ยะลำ กรงปินัง หว้ยกระทงิ 4

96 นรำธวิำส เมอืงนรำธวิำส กะลวุอเหนือ 13

96 นรำธวิำส บำเจำะ กำเยำะมำตี 6

96 นรำธวิำส สคุรินิ เกยีร์ 6

96 นรำธวิำส เจำะไอรอ้ง จวบ 8

96 นรำธวิำส ยีง่อ จอเบำะ 9

96 นรำธวิำส จะแนะ ชำ้งเผอืก 7

96 นรำธวิำส ศรสีำคร ตะมะยงู 6

96 นรำธวิำส ระแงะ ตันหยงมัส 27

96 นรำธวิำส ระแงะ ตันหยงลมิอ 8

96 นรำธวิำส สไุหงปำดี โตะ๊เด็ง 5

96 นรำธวิำส บำเจำะ ปะลกุำสำเมำะ 10

96 นรำธวิำส สไุหงโก-ลก ปำเสมัส 8

96 นรำธวิำส เจำะไอรอ้ง มะรอืโบออก 16

96 นรำธวิำส สคุรินิ ร่มไทร 5

96 นรำธวิำส รอืเสำะ ลำโละ 9

96 นรำธวิำส ยีง่อ ลโุบะบอืซำ 6

96 นรำธวิำส ศรสีำคร ศรบีรรพต 5

96 นรำธวิำส ศรสีำคร ศรสีำคร 10

94 ปัตตำนี หนองจกิ บอ่ทอง 9

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ บำงโกระ 5

94 ปัตตำนี ทุง่ยำงแดง พเิทน 7

94 ปัตตำนี หนองจกิ ยำบี 6

94 ปัตตำนี ยะรัง ระแวง้ 6

94 ปัตตำนี ยะหริง่ รำตำปันยัง 5

94 ปัตตำนี เมอืงปัตตำนี รูสะมแิล 6

95 ยะลำ บันนังสตำ ถ ้ำทะลุ 5

95 ยะลำ รำมัน ทำ่ธง 7

95 ยะลำ ธำรโต ธำรโต 7

95 ยะลำ รำมัน บอืมัง 6

95 ยะลำ ยะหำ ละแอ 6

95 ยะลำ รำมัน อำซอ่ง 6

96 นรำธวิำส แวง้ กำยคูละ 9

96 นรำธวิำส ระแงะ กำลซิำ 9

96 นรำธวิำส ศรสีำคร กำหลง 4

96 นรำธวิำส ตำกใบ เกำะสะทอ้น 9

96 นรำธวิำส เมอืงนรำธวิำส โคกเคยีน 13

96 นรำธวิำส ตำกใบ โฆษิต 5



96 นรำธวิำส จะแนะ จะแนะ 11

96 นรำธวิำส ตำกใบ นำนำค 4

96 นรำธวิำส บำเจำะ บำเระใต ้ 7

96 นรำธวิำส สคุรินิ ภเูขำทอง 8

96 นรำธวิำส รอืเสำะ รอืเสำะออก 5

96 นรำธวิำส ยีง่อ ละหำร 8

96 นรำธวิำส สคุรินิ สคุรินิ 16

74 สมทุรสำคร  แพว้ ยกกระบัตร 12

74 สมทุรสำคร กระทุม่แบน หนองนกไข่ 8

75 สมทุรสงครำม เมอืงสมทุรสงครำมคลองเขนิ 9

75 สมทุรสงครำม บำงคนที เทศบำลต ำบล กระดังงำ 4

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ เทศบำลต ำบล อัมพวำ 10

75 สมทุรสงครำม เมอืงสมทุรสงครำมบำงจะเกร็ง 5

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ บำงชำ้ง 9

75 สมทุรสงครำม บำงคนที บำงยีร่งค์ 10

75 สมทุรสงครำม บำงคนที บำงสะแก 7

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ แพรกหนำมแดง 6

75 สมทุรสงครำม อัมพวำ สวนหลวง 15

76 เพชรบรุี ทำ่ยำง เขำกระปกุ 14

76 เพชรบรุี ชะอ ำ ดอนขนุหว้ย 7

76 เพชรบรุี ชะอ ำ นำยำง 9

76 เพชรบรุี ชะอ ำ บำงเกำ่ 9

76 เพชรบรุี  แหลม บำงขนุไทร 11

76 เพชรบรุี แกง่กระจำน ป่ำเด็ง 10

76 เพชรบรุี แกง่กระจำน พสุวรรค์ 6

76 เพชรบรุี ทำ่ยำง มำบปลำเคำ้ 11

76 เพชรบรุี หนองหญำ้ปลอ้ง ยำงน ้ำกลัดใต ้ 7

76 เพชรบรุี  ลำด ไร่โคก 6

76 เพชรบรุี  ลำด ไร่มะขำม 9

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี วังตะโก 3

76 เพชรบรุี เขำยอ้ย สระพัง 4

76 เพชรบรุี แกง่กระจำน สองพีน่อ้ง 8

76 เพชรบรุี ชะอ ำ สำมพระยำ 8

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี หัวสะพำน 14

76 เพชรบรุี เมอืงเพชรบรุี หำดเจำ้ส ำรำญ 7

77 ประจวบครีขีันธ์ ทับสะแก เขำลำ้น 11

77 ประจวบครีขีันธ์ เมอืงประจวบครีขีันธค์ลองวำฬ 9

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำนนอ้ย ทรำยทอง 11

77 ประจวบครีขีันธ์ เมอืงประจวบครีขีันธ์เทศบำลต ำบล กม.5 5

77 ประจวบครีขีันธ์ เมอืงประจวบครีขีันธ์เทศบำลต ำบล คลองวำฬ 6

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำนนอ้ย ปำกแพรก 6

77 ประจวบครีขีันธ์ สำมรอ้ยยอด ไร่ใหม่ 7

77 ประจวบครีขีันธ์ สำมรอ้ยยอด ศลิำลอย 9

77 ประจวบครีขีันธ์ หัวหนิ หนองพลับ 10

77 ประจวบครีขีันธ์ หัวหนิ หนิเหล็กไฟ 16

77 ประจวบครีขีันธ์ ทับสะแก อำ่งทอง 11

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง  ใหม่ 8

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง กะปำง 11

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่ใหญ่ กแุหระ 8

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร เกำะเพชร 9

80 นครศรธีรรมรำช ขนอม ควนทอง 12



80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง ชะเมำ 7

80 นครศรธีรรมรำช ถ ้ำพรรณรำ ดสุติ 11

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง ถ ้ำใหญ่ 10

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร ทรำยขำว 12

80 นครศรธีรรมรำช เชยีรใหญ่ ทอ้งล ำเจยีก 10

80 นครศรธีรรมรำช เฉลมิพระเกยีรติ ทำงพนู 6

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร ทำ่ซอม 9

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชทำ่เรอื 19

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชทำ่ไร่ 6

80 นครศรธีรรมรำช จฬุำภรณ์ ทุง่โพธิ์ 8

80 นครศรธีรรมรำช พรหมครีี เทศบำลต ำบล ทอนหงส์ 7

80 นครศรธีรรมรำช ทำ่ศำลำ เทศบำลต ำบล ทำ่ศำลำ 6

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง เทศบำลต ำบล ไมเ้รยีง 6

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง นำกะชะ 7

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง นำเขลยีง 6

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง นำแว 12

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่ใหญ่ บำงรูป 9

80 นครศรธีรรมรำช จฬุำภรณ์ สำมต ำบล 6

80 นครศรธีรรมรำช ร่อนพบิลูย์ หนิตก 12

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร แหลม 10

81 กระบี่ เมอืงกระบี่ กระบีน่อ้ย 19

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง เนนิพระปรำงค์ 5

72 สพุรรณบรุี สองพีน่อ้ง บอ่สพุรรณ 18

72 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ ปลำยนำ 7

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ มะขำมลม้ 14

72 สพุรรณบรุี สำมชกุ วังลกึ 15

72 สพุรรณบรุี บำงปลำมำ้ วัดโบสถ์ 11

72 สพุรรณบรุี ศรปีระจันต์ ศรปีระจันต์ 6

72 สพุรรณบรุี ดำ่นชำ้ง หนองมะคำ่โมง 20

73 นครปฐม สำมพรำน  ใหม่ 5

73 นครปฐม ดอนตมู ดอนพทุรำ 10

73 นครปฐม นครชยัศรี ทำ่กระชบั 4

73 นครปฐม เมอืงนครปฐม ทุง่นอ้ย 7

73 นครปฐม ดอนตมู เทศบำลต ำบล สำมงำ่ม 20

73 นครปฐม บำงเลน นลิเพชร 10

73 นครปฐม บำงเลน บำงภำษี 11

73 นครปฐม บำงเลน ล ำพญำ 11

73 นครปฐม สำมพรำน สำมพรำน 9

74 สมทุรสำคร  แพว้  แพว้ 10

74 สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร เทศบำลต ำบล บำงปลำ 6

76 เพชรบรุี ทำ่ยำง  ในดง 6

76 เพชรบรุี ทำ่ยำง กลัดหลวง 11

76 เพชรบรุี แกง่กระจำน แกง่กระจำน 14

76 เพชรบรุี  ลำด ถ ้ำรงค์ 6

76 เพชรบรุี  แหลม ทำ่แรง้ 7

76 เพชรบรุี  ลำด หนองกะปุ 9

76 เพชรบรุี เขำยอ้ย หว้ยทำ่ชำ้ง 6

76 เพชรบรุี เขำยอ้ย หว้ยโรง 4

76 เพชรบรุี  ลำด หว้ยลกึ 6

77 ประจวบครีขีันธ์ กยุบรุี กยุเหนือ 11

77 ประจวบครีขีันธ์ กยุบรุี เขำแดง 3



77 ประจวบครีขีันธ์ กยุบรุี ดอนยำยหนู 4

77 ประจวบครีขีันธ์ บำงสะพำน แมร่ ำพงึ 8

77 ประจวบครีขีันธ์ ปรำณบรุี หนองตำแตม้ 12

77 ประจวบครีขีันธ์ เมอืงประจวบครีขีันธห์ว้ยทรำย 13

77 ประจวบครีขีันธ์ หัวหนิ หว้ยสตัวใ์หญ่ 11

80 นครศรธีรรมรำช พรหมครีี  เกำะ 7

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร  รำม 8

80 นครศรธีรรมรำช เชยีรใหญ่ กำระเกด 12

80 นครศรธีรรมรำช เชยีรใหญ่ เขำพระบำท 9

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร เขำพังไกร 10

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่สง เขำโร 11

80 นครศรธีรรมรำช ร่อนพบิลูย์ ควนเกย 6

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร ควนชะลกิ 6

80 นครศรธีรรมรำช ถ ้ำพรรณรำ ถ ้ำพรรณรำ 10

80 นครศรธีรรมรำช ลำนสกำ ทำ่ดี 7

80 นครศรธีรรมรำช นำบอน ทุง่สง 10

80 นครศรธีรรมรำช ขนอม เทศบำลต ำบล ขนอม 6

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง เทศบำลต ำบล จันดี 12

80 นครศรธีรรมรำช ฉวำง เทศบำลต ำบล ฉวำง 7

80 นครศรธีรรมรำช ชะอวด นำงหลง 7

80 นครศรธีรรมรำช จฬุำภรณ์ นำหมอบญุ 6

80 นครศรธีรรมรำช ปำกพนัง บำงตะพง 4

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร บำงนบ 9

80 นครศรธีรรมรำช ทุง่ใหญ่ ปรกิ 9

80 นครศรธีรรมรำช เมอืงนครศรธีรรมรำชปำกนคร 6

80 นครศรธีรรมรำช สชิล เปลีย่น 14

80 นครศรธีรรมรำช เฉลมิพระเกยีรติ สวนหลวง 13

80 นครศรธีรรมรำช สชิล สชิล 10

80 นครศรธีรรมรำช เชยีรใหญ่ เสอืหงึ 10

80 นครศรธีรรมรำช หัวไทร หนำ้สตน 9

80 นครศรธีรรมรำช ทำ่ศำลำ หัวตะพำน 9

80 นครศรธีรรมรำช พรหมครีี อนิครีี 7

81 กระบี่ เกำะลันตำ เกำะลันตำนอ้ย 6

81 กระบี่ เมอืงกระบี่ เขำทอง 6

82 พังงำ กะปง กะปง 4

82 พังงำ ตะกั่วป่ำ เกำะคอเขำ 5

82 พังงำ ครุะบรุี เกำะพระทอง 4

82 พังงำ ตะกั่วป่ำ คกึคัก 7

82 พังงำ ตะกั่วป่ำ บำงไทร 7

81 กระบี่ เกำะลันตำ เกำะลันตำใหญ่ 9

81 กระบี่ เมอืงกระบี่ เขำครำม 8

81 กระบี่ เหนือคลอง คลองขนำน 9

81 กระบี่ ล ำทับ ดนิแดง 6

81 กระบี่ ล ำทับ เทศบำลต ำบล ล ำทับ 7

81 กระบี่ อำ่วลกึ เทศบำลต ำบล อำ่วลกึใต ้ 8

82 พังงำ ครุะบรุี ครุะ 12

82 พังงำ ทำ้ยเหมอืง ทำ้ยเหมอืง 13

82 พังงำ เกำะยำว เทศบำลต ำบล เกำะยำว 2

82 พังงำ ทับปดุ เทศบำลต ำบล ทับปดุ 2

82 พังงำ กะปง เทศบำลต ำบล ทำ่นำ 2

82 พังงำ ครุะบรุี แมน่ำงขำว 8



83 ภเูก็ต ถลำง เชงิทะเล 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ กรูด 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี เคยีนซำ เขำตอก 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี เวยีงสระ เขำนพัินธ์ 8

84 สรุำษฎรธ์ำนี เกำะสมยุ ตลิง่งำม 8

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ ทำ่โรงชำ้ง 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ ทำ่อแุท 13

84 สรุำษฎรธ์ำนี เวยีงสระ ทุง่หลวง 16

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำเดมิ เทศบำลต ำบล  นำ 4

84 สรุำษฎรธ์ำนี เกำะพะงัน เทศบำลต ำบล เกำะพงัน 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำเดมิ นำใต ้ 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ บำงงอน 11

84 สรุำษฎรธ์ำนี ทำ่ชนะ ประสงค์ 27

84 สรุำษฎรธ์ำนี เกำะสมยุ ลปิะนอ้ย 14

84 สรุำษฎรธ์ำนี เคยีนซำ อรัญคำมวำรี 5

85 ระนอง เมอืงระนอง ทรำยแดง 4

85 ระนอง สขุส ำรำญ นำคำ 8

85 ระนอง เมอืงระนอง บำงริน้ 6

85 ระนอง กะเปอร์ บำงหนิ 5

85 ระนอง กระบรุี ล ำเลยีง 11

86 ชมุพร ปะทวิ เขำไชยรำช 11

86 ชมุพร เมอืงชมุพร ทุง่คำ 11

86 ชมุพร ละแม ทุง่หลวง 9

86 ชมุพร เมอืงชมุพร เทศบำลต ำบล ปำกน ้ำชมุพร 10

86 ชมุพร ทำ่แซะ นำกระตำม 11

86 ชมุพร สวี นำสกั 19

86 ชมุพร เมอืงชมุพร บำงลกึ 12

86 ชมุพร ปะทวิ บำงสน 8

86 ชมุพร พะโตะ๊ พระรักษ์ 9

86 ชมุพร หลังสวน พอ้แดง 10

86 ชมุพร เมอืงชมุพร วังใหม่ 9

90 สงขลำ ระโนด  ขำว 6

90 สงขลำ กระแสสนิธุ์ กระแสสนิธุ์ 4

90 สงขลำ เทพำ เกำะสะบำ้ 8

90 สงขลำ ระโนด คลองแดน 5

90 สงขลำ สทงิพระ จะทิง้พระ 7

90 สงขลำ สทงิพระ ชมุพล 7

90 สงขลำ นำทวี ทับชำ้ง 10

90 สงขลำ สะบำ้ยอ้ย ทุง่พอ 8

90 สงขลำ เทพำ เทศบำลต ำบล เทพำ 6

90 สงขลำ รัตภมูิ เทศบำลต ำบล นำสทีอง 4

90 สงขลำ จะนะ นำหวำ้ 12

90 สงขลำ หำดใหญ่ น ้ำนอ้ย 10

90 สงขลำ สทงิพระ บอ่แดง 6

90 สงขลำ สงิหนคร บำงเขยีด 5

90 สงขลำ ระโนด ปำกแตระ 6

90 สงขลำ หำดใหญ่ พะตง 8

90 สงขลำ สงิหนคร วัดขนุน 8

90 สงขลำ สทงิพระ วัดจันทร์ 6

90 สงขลำ จะนะ สะกอม 9

90 สงขลำ สะเดำ ส ำนักขำม 7



91 สตลู ละงู เขำขำว 7

91 สตลู ควนโดน ควนสตอ 10

91 สตลู ละงู เทศบำลต ำบล ก ำแพง 8

91 สตลู ควนโดน วังประจัน 4

92 ตรัง เมอืงตรัง  โพธิ์ 10

92 ตรัง กันตัง กันตังใต ้ 6

92 ตรัง นำโยง ชอ่ง 7

92 ตรัง หำดส ำรำญ ตะเสะ 6

92 ตรัง สเิกำ เทศบำลต ำบล ควนกนุ 5

92 ตรัง เมอืงตรัง นำบนิหลำ 6

92 ตรัง เมอืงตรัง นำพละ 10

92 ตรัง สเิกำ นำเมอืงเพชร 7

92 ตรัง วังวเิศษ วังมะปรำงเหนือ 10

82 พังงำ ทำ้ยเหมอืง ล ำแกน่ 6

83 ภเูก็ต ถลำง ไมข้ำว 11

84 สรุำษฎรธ์ำนี เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี ขนุทะเล 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ เขำหัวควำย 4

84 สรุำษฎรธ์ำนี เวยีงสระ คลองฉนวน 12

84 สรุำษฎรธ์ำนี ชยับรุี คลองนอ้ย 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี คลองนอ้ย 9

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนม คลองศก 8

84 สรุำษฎรธ์ำนี ดอนสกั ดอนสกั 14

84 สรุำษฎรธ์ำนี กำญจนดษิฐ์ ตะเคยีนทอง 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี  นำเดมิ ทำ่เรอื 6

84 สรุำษฎรธ์ำนี พระแสง เทศบำลต ำบล บำงสวรรค์ 5

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนม เทศบำลต ำบล พนม 10

84 สรุำษฎรธ์ำนี พนุพนิ น ้ำรอบ 7

84 สรุำษฎรธ์ำนี ครีรัีฐนคิม น ้ำหัก 11

84 สรุำษฎรธ์ำนี ไชยำ เวยีง 5

85 ระนอง กระบรุี น ้ำจดืนอ้ย 6

85 ระนอง ละอุน่ บำงพระใต ้ 3

85 ระนอง ละอุน่ บำงพระเหนือ 5

86 ชมุพร เมอืงชมุพร  นำ 13

86 ชมุพร ทุง่ตะโก ตะโก 14

86 ชมุพร เมอืงชมุพร ตำกแดด 9

86 ชมุพร เมอืงชมุพร ถ ้ำสงิห์ 6

86 ชมุพร สวี ทุง่ระยะ 11

86 ชมุพร ทำ่แซะ เทศบำลต ำบล ทำ่แซะ 5

86 ชมุพร หลังสวน นำพญำ 19

86 ชมุพร สวี ปำกแพรก 6

86 ชมุพร ละแม ละแม 28

86 ชมุพร ทำ่แซะ สองพีน่อ้ง 7

86 ชมุพร หลังสวน แหลมทรำย 12

90 สงขลำ บำงกล ำ่  หำร 5

90 สงขลำ รัตภมูิ ก ำแพงเพชร 13

90 สงขลำ เมอืงสงขลำ เขำรูปชำ้ง 10

90 สงขลำ คลองหอยโขง่ คลองหลำ 7

90 สงขลำ จะนะ คู 9

90 สงขลำ หำดใหญ่ คเูตำ่ 10

90 สงขลำ รัตภมูิ คหูำใต ้ 14

90 สงขลำ หำดใหญ่ ฉลงุ 7



90 สงขลำ สงิหนคร ท ำนบ 7

90 สงขลำ สะเดำ ทุง่หมอ 7

90 สงขลำ เทพำ เทพำ 8

90 สงขลำ ระโนด บอ่ตรุ 5

90 สงขลำ นำทวี ประกอบ 7

90 สงขลำ สงิหนคร ป่ำขำด 5

90 สงขลำ ระโนด พังยำง 4

90 สงขลำ เทพำ ล ำไพล 13

90 สงขลำ เทพำ วังใหญ่ 8

90 สงขลำ ระโนด วัดสน 4

91 สตลู ละงู ก ำแพง 12

91 สตลู เมอืงสตลู ควนขัน 6

91 สตลู เมอืงสตลู ฉลงุ 14

91 สตลู ละงู น ้ำผดุ 11

92 ตรัง ปะเหลยีน  นำ 12

92 ตรัง รัษฎำ ควนเมำ 15

92 ตรัง กันตัง โคกยำง 8

92 ตรัง เมอืงตรัง โคกหลอ่ 12

92 ตรัง ยำ่นตำขำว เทศบำลต ำบล ยำ่นตำขำว 5

92 ตรัง หว้ยยอด เทศบำลต ำบล หว้ยยอด 8

92 ตรัง เมอืงตรัง นำทำ่มเหนือ 13

92 ตรัง กันตัง บอ่น ้ำรอ้น 9

93 พัทลงุ ป่ำพะยอม เกำะเตำ่ 13

93 พัทลงุ บำงแกว้ โคกสกั 13

93 พัทลงุ ควนขนุน โตนดดว้น 11

93 พัทลงุ ควนขนุน เทศบำลต ำบล มะกอกเหนือ 5

93 พัทลงุ ควนขนุน นำขยำด 12

93 พัทลงุ ควนขนุน ปันแต 13

93 พัทลงุ ปำกพะยนู ปำกพะยนู 6

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ล ำป ำ 11

94 ปัตตำนี มำยอ กระเสำะ 5

94 ปัตตำนี หนองจกิ ดอนรัก 7

94 ปัตตำนี ไมแ้กน่ ตะโละไกรทอง 4

94 ปัตตำนี เมอืงปัตตำนี ตันหยงลโุละ 3

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ ทรำยขำว 6

94 ปัตตำนี ปะนำเระ ทำ่ขำ้ม 4

94 ปัตตำนี สำยบรุี ทุง่คลำ้ 5

94 ปัตตำนี สำยบรุี บำงเกำ่ 4

94 ปัตตำนี เมอืงปัตตำนี บำรำโหม 3

94 ปัตตำนี ยะหริง่ บำโลย 4

94 ปัตตำนี ปะนำเระ ปะนำเระ 5

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ มะกรูด 7

94 ปัตตำนี ยะหริง่ มะนังยง 5

94 ปัตตำนี หนองจกิ ลปิะสะโง 5

95 ยะลำ กรงปินัง กรงปินัง 9

95 ยะลำ ยะหำ กำตอง 6

95 ยะลำ บันนังสตำ เขือ่นบำงลำง 6

95 ยะลำ บันนังสตำ ตลิง่ชนั 13

95 ยะลำ รำมัน ตะโละ๊หะลอ 5

95 ยะลำ เบตง ตำเนำะแมเรำะ 9

95 ยะลำ เบตง ธำรน ้ำทพิย์ 4



95 ยะลำ เมอืงยะลำ ล ำใหม่ 11

96 นรำธวิำส รอืเสำะ โคกสะตอ 8

96 นรำธวิำส ศรสีำคร เชงิครีี 4

96 นรำธวิำส สคุรินิ เทศบำลต ำบล สคุรินิ 6

96 นรำธวิำส จะแนะ ผดงุมำตร 6

96 นรำธวิำส รอืเสำะ รอืเสำะ 10

96 นรำธวิำส บำเจำะ ลโุบะสำวอ 7

96 นรำธวิำส แวง้ โละจดู 16

96 นรำธวิำส สไุหงปำดี สไุหงปำดี 12

96 นรำธวิำส แวง้ เอรำวัณ 7

93 พัทลงุ กงหรำ คลองเฉลมิ 14

93 พัทลงุ กงหรำ คลองทรำยขำว 8

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ โคกชะงำย 9

93 พัทลงุ เขำชยัสน จองถนน 7

93 พัทลงุ กงหรำ ชะรัด 9

93 พัทลงุ เมอืงพัทลงุ ชยับรุี 13

93 พัทลงุ เขำชยัสน เทศบำลต ำบล เขำชยัสน 5

93 พัทลงุ บำงแกว้ นำปะขอ 14

93 พัทลงุ ป่ำพะยอม ลำนขอ่ย 9

93 พัทลงุ ปำกพะยนู หำรเทำ 11

94 ปัตตำนี ยะรัง กอล ำ 5

94 ปัตตำนี เมอืงปัตตำนี กะมยิอ 7

94 ปัตตำนี ยะรัง คลองใหม่ 6

94 ปัตตำนี สำยบรุี เตรำะบอน 11

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ เทศบำลต ำบล นำประดู่ 7

94 ปัตตำนี หนองจกิ เทศบำลต ำบล บอ่ทอง 22

94 ปัตตำนี โคกโพธิ์ นำประดู่ 8

94 ปัตตำนี มำยอ มำยอ 3

94 ปัตตำนี มำยอ สะก ำ 4

95 ยะลำ เมอืงยะลำ ทำ่สำป 6

95 ยะลำ รำมัน เทศบำลต ำบล เมอืงรำมันห์ 7

95 ยะลำ เมอืงยะลำ บดุี 8

95 ยะลำ เมอืงยะลำ พร่อน 6

95 ยะลำ ธำรโต แมห่วำด 12

95 ยะลำ เมอืงยะลำ ยโุป 6

95 ยะลำ เมอืงยะลำ หนำ้ถ ้ำ 4

96 นรำธวิำส สไุหงปำดี กำวะ 6

96 นรำธวิำส ตำกใบ เจ๊ะเห 13

96 นรำธวิำส ยีง่อ ตะปอเยำะ 5

96 นรำธวิำส ระแงะ เทศบำลต ำบล มะรอืโบตก 12

96 นรำธวิำส ศรสีำคร เทศบำลต ำบล ศรสีำคร 10

96 นรำธวิำส บำเจำะ บำเจำะ 7

96 นรำธวิำส รอืเสำะ บำตง 8

96 นรำธวิำส บำเจำะ บำเระเหนือ 7

96 นรำธวิำส สไุหงปำดี ปะลรุู 8

96 นรำธวิำส สไุหงโก-ลก มโูนะ 5

96 นรำธวิำส รอืเสำะ สำวอ 7
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