
ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

1
บริเวณส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดกำญจนบุรี เมือง

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมือง เมือง

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำร
เทศบำลเมืองปำกแพรก 

เมือง

บริเวณสถำนีขนส่งจังหวัด
กำญจนบุรี เมือง

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
ท่ำม่วง ท่ำม่วง

วัดอินทำรำม  ท่ำม่วง
เทศบำลต ำบลวังขนำน ท่ำ

ม่วง
หน้ำสวนรุกชำติอ ำเภอท่ำ

ม่วง ท่ำม่วง

2
บริเวณส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดกำญจนบุรี เมือง

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมือง เมือง

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำร
เทศบำลเมืองปำกแพรก 

เมือง

บริเวณสถำนีขนส่งจังหวัด
กำญจนบุรี เมือง

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
ท่ำม่วง ท่ำม่วง

วัดอินทำรำม  ท่ำม่วง
เทศบำลต ำบลวังขนำน ท่ำ

ม่วง
หน้ำสวนรุกชำติอ ำเภอท่ำ

ม่วง ท่ำม่วง

3
บริเวณส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดกำญจนบุรี เมือง

ตลำดอุดมสุข เมือง
บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำร

เทศบำลเมืองปำกแพรก 
เมือง

บริเวณสถำนีขนส่งจังหวัด
กำญจนบุรี เมือง

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
ท่ำม่วง ท่ำม่วง

วัดอินทำรำม  ท่ำม่วง
หน้ำเทศบำลต ำบลวังขนำน

 ท่ำม่วง
หน้ำสวนรุกชำติอ ำเภอท่ำ

ม่วง ท่ำม่วง

4 ตลำดนัดเกษตรกร เมือง
บริเวณสถำนีขนส่งจังหวัด

กำญจนบุรี เมือง
ป้ัม ปตท สมนันท์บริกำร 

เมือง
บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ

เมือง เมือง
ศำลำหน้ำ อบต จระเข้
เผิอก ด่ำนมะขำมเต้ีย

ศำลำอนเกประสงค์ อบต 
หนองไผ่ ด่ำนมะขำมเต้ีย

สหกรณ์กำรเกษตรด่ำน
มะขำมเต้ีย ด่ำนมะขำมเต้ีย

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอด่ำนมะขำม
เต้ีย ด่ำนมะขำมเต้ีย

5 ตลำดนัดเกษตรกร เมือง
บริเวณสถำนีขนส่งจังหวัด

กำญจนบุรี เมือง
ป้ัม ปตท สมนันท์บริกำร 

เมือง
บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ

เมือง เมือง
ศำลำหน้ำ อบต จระเข้
เผิอก ด่ำนมะขำมเต้ีย

ศำลำอนเกประสงค์ อบต 
หนองไผ่ ด่ำนมะขำมเต้ีย

สหกรณ์กำรเกษตรด่ำน
มะขำมเต้ีย ด่ำนมะขำมเต้ีย

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอด่ำนมะขำม
เต้ีย ด่ำนมะขำมเต้ีย

6 ตลำดนัดเกษตรกร เมือง
บริเวณสถำนีขนส่งจังหวัด

กำญจนบุรี เมือง
ป้ัม ปตท สมนันท์บริกำร 

เมือง
บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ

เมือง เมือง
ศำลำหน้ำ อบต จระเข้
เผิอก ด่ำนมะขำมเต้ีย

ศำลำอนเกประสงค์ อบต 
หนองไผ่ ด่ำนมะขำมเต้ีย

สหกรณ์กำรเกษตรด่ำน
มะขำมเต้ีย ด่ำนมะขำมเต้ีย

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอด่ำนมะขำม
เต้ีย ด่ำนมะขำมเต้ีย

7
บริเวณส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดกำญจนบุรี เมือง

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมือง เมือง

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำร
เทศบำลเมืองปำกแพรก 

เมือง

บริเวณสถำนีขนส่งจังหวัด
กำญจนบุรี เมือง

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
ท่ำม่วง ท่ำม่วง

วัดอินทำรำม  ท่ำม่วง
เทศบำลต ำบลวังขนำน ท่ำ

ม่วง
หน้ำสวนรุกชำติอ ำเภอท่ำ

ม่วง ท่ำม่วง

1
ถนนคนเดินข้ำงจวนผู้ว่ำฯ 

เมืองเพชรบุรี
อบต.ธงชัย 

เมืองเพชรบุรี
อบต.บ้ำนกุ่ม 
เมืองเพชรบุรี

อบต.หนองโสน 
เมืองเพชรบุรี

อบต.ท่ำแร้ง 
อ.บ้ำนแหลม

อบต.ท่ำแร้งออก 
อ.บ้ำนแหลม

เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 
อ.บ้ำนแหลม

อบต.บำงขุนไทร 
อ.บ้ำนแหลม

2
ถนนคนเดินข้ำงจวนผู้ว่ำฯ 

เมืองเพชรบุรี
อบต.ธงชัย 

เมืองเพชรบุรี
อบต.บ้ำนกุ่ม 
เมืองเพชรบุรี

อบต.หนองโสน 
เมืองเพชรบุรี

อบต.ท่ำแร้ง 
อ.บ้ำนแหลม

อบต.ท่ำแร้งออก 
อ.บ้ำนแหลม

เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 
อ.บ้ำนแหลม

อบต.บำงขุนไทร 
อ.บ้ำนแหลม

3
อบต.หนองปลำไหล 

อ.เขำย้อย
อบต.หนองปรง

อ.เขำย้อย
อบต.ห้วยท่ำช้ำง 

อ.เขำย้อย
วัด 

อ.เขำย้อย
อบต.หนองหญ้ำปล้อง 

อ.หนองหญ้ำปล้อง
อบต.ท่ำตะคร้อ 

อ.หนองหญ้ำปล้อง
อบต.ยำงน้ ำกลัดเหนือ 

อ.หนองหญ้ำปล้อง
อบต.ยำงน้ ำกลัดใต้ 
อ.หนองหญ้ำปล้อง

4
อบต.หนองปลำไหล 

อ.เขำย้อย
อบต.หนองปรง 

อ.เขำย้อย
อบต.ห้วยท่ำช้ำง 

อ.เขำย้อย
วัด 

อ.เขำย้อย
อบต.หนองหญ้ำปล้อง 

อ.หนองหญ้ำปล้อง
อบต.ท่ำตะคร้อ

อ.หนองหญ้ำปล้อง
อบต.ยำงน้ ำกลัดเหนือ 

อ.หนองหญ้ำปล้อง
อบต.ยำงน้ ำกลัดใต้ 
อ.หนองหญ้ำปล้อง

5
อบต.ยำงหย่อง 

อ.ท่ำยำง
อบต.ท่ำแลง 

อ.ท่ำยำง
อบต.วังไคร้ 

อ.ท่ำยำง
อบต.ท่ำไม้รวก

อ.ท่ำยำง
อบต.พุสวรรค์ 
อ.แก่งกระจำน

อบต.วังจันทร์ 
อ.แก่งกระจำน

อบต.แก่งกระจำน
อ.แก่งกระจำน

อบต.สองพ่ีน้อง 
อ.แก่งกระจำน

6
อบต.ยำงหย่อง 

อ.ท่ำยำง
อบต.ท่ำแลง 

อ.ท่ำยำง
อบต.วังไคร้ 

อ.ท่ำยำง
อบต.ท่ำไม้รวก

อ.ท่ำยำง
อบต.พุสวรรค์ 
อ.แก่งกระจำน

อบต.วังจันทร์ 
อ.แก่งกระจำน

อบต.แก่งกระจำน
อ.แก่งกระจำน

อบต.สองพ่ีน้อง 
อ.แก่งกระจำน

7
อบต.สมอพลือ 

อ.บ้ำนลำด
อบต.ท่ำเสน 
อ.บ้ำนลำด

อบต.ไร่มะขำม 
อ.บ้ำนลำด

อบต.หนองกระเจ็ด 
อ.บ้ำนลำด

ศำลำ SML ดอนขุนห้วย 
ม.5 อ.ชะอ ำ

เทศบำลต ำบลนำยำง
อ.ชะอ ำ

อบต.หนองศำลำ 
อ.ชะอ ำ

เทศบำลต ำบลบำงเก่ำ 
อ.ชะอ ำ

1 กำญจนบุรี

2 เพชรบุรี

http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/71/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/71/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/71/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/71/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/71/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/71/


ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

1
อบต.ค่ำยบำงระจัน 

ต.บำงระจัน 
อ.ค่ำยบำงระจัน

ตลำดประชำรัฐ ศำลำ
กลำงจังหวัดสิงห์บุรี 

อ.เมืองสิงห์บุรี

ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน
ดอนกระถิน ม.3 

ต.ถอนสมอ อ.ท่ำช้ำง

ลำนหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
พรหมบุรี ต.บำงน้ ำเช่ียว 

อ.พรหมบุรี

ลำนหน้ำ อบต.ไม้ดัด 
ต.ไม้ดัด อ.บำงระจัน

ศำลำประชำคมประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 ต. 

โพทะเล  อ. ค่ำยบำงระจัน

ศำลำประชำคม ม.1 ต. 
น้ ำตำล  อ.อินทร์บุรี

ศำลำประชำคม ม.1 ต. 
ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี

2
บริเวณหลังวัดโพธ์ิลังกำ  

ต.บำงกระบือ  
อ.เมืองห์บุรี

บริเวณวัดโชติกำรำม ต.
บำงกระบือ  
อ.เมืองห์บุรี

ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน
พิกุลทอง ม.4 ต.พิกุลทอง 

 อ.ท่ำช้ำง

ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 6 
ต.พระงำม 
อ.พรหมบุรี

ศำลำประหมู่บ้ำน ม.3 ต.
ไม้ดัด อ.บำงระจัน 

อ.บำงระจัน

ศำลำประชำคมประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 

ต.โพทะเล   
อ.ค่ำยบำงระจัน

ศำลำประชำคม ม.4 
ต.น้ ำตำล อ.อินทร์บุรี

ศำลำประชำคม ม.3 
ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี

3
บริเวณศำลำอเนกประสงค์

 หมู่ 5 
ต.บำงกระบือ อ.เมืองห์บุรี

บริเวณศำลำอเนกประสงค์
 หมู่ 7  

ต.บำงกระบือ 
อ.เมืองห์บุรี

อำคำรอเนกประสงค์หน้ำ
อบต.โพประจักษ์  ม.2 
ต.โพประจักษ์  อ.ท่ำช้ำง

ศำลำแม่บ้ำน หมู่ 3 
ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี

วัดม่วงชุม ต. ม่วงชุม 
อ.บำงระจัน

ศำลำประชำคมประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 

ต.โพทะเล 
อ.ค่ำยบำงระจัน

ศำลำประชำคม ม.5 
ต.น้ ำตำล อ.อินทร์บุรี

ศำลำประชำคม ม.6 
ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี

4
ศำลำอเนกประสงค์หมู่ท่ี 1
 ต.โพกรวม   อ.เมืองห์บุรี

หน้ำท่ีท ำกำร อบต.จักรสีห์
 ต.จักรสีห์  อ.เมืองห์บุรี

ลำนอเนกประสงค์ อบต.
วิหำรขำว ม.3 ต.วิหำรขำว 

 อ.ท่ำช้ำง

ท่ีท ำกำรก ำนันต ำบลบ้ำน
หม้อ หมู่ 5 ต. พรหมบุรี 

อ.พรหมบุรี

ศำลำอเนกประสงค์ วัด
ดำวเรือง ต.ไม้ดัด อ.

บำงระจัน

ศำลำประชำคมประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 ต. 

โพทะเล  อ. ค่ำยบำงระจัน

อำคำรอเนกประสงค์ 
อบต.น้ ำตำล ต.น้ ำตำล  อ.

อินทร์บุรี

ศำลำประชำคม ม.8 ต. 
ทับยำ  อ.อินทร์บุรี

5
ศำลำอเนกประสงค์
หมู่ท่ี 1 ต.ม่วงหมู่ 

อ.เมืองห์บุรี

ศำลำอเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 3 ต.ม่วงหมู่ 

อ.เมืองห์บุรี

ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน
ดอนกระถิน ม.3 

ต.ถอนสมอ อ.ท่ำช้ำง

ตลำดบ้ำนแป้ง หมู่ 3
 ต.บ้ำนแป้ง อ.พรหมบุรี

วัดโพธิสุทธำลัย
ต.เชิงกลัด อ.บำงระจัน

ศำลำประชำคมประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5 

ต.โพทะเล 
อ.ค่ำยบำงระจัน

ศำลำประชำคม ม.1 
ต.ท่ำงำม

อ.อินทร์บุรี

ศำลำประชำคม ม.9 
ต.ทับยำ อ.อินทร์บุรี

6
ศำลำอเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 5 ต.ม่วงหมู่ 

อ.เมืองห์บุรี

ศำลำอเนกประสงค์
หมู่ท่ี 1 ต.บำงมัญ

อ.เมืองห์บุรี

ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน
พิกุลทอง  ม.4 

ต.พิกุลทอง  อ.ท่ำช้ำง

วัดชลอน หมู่ 2 ต.หัวป่ำ  
อ.พรหมบุรี

โรงเรียนวัดโพธ์ิหอม 
ต.เชิงกลัด อ.บำงระจัน

ศำลำประชำคมประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 

ต.โพทะเล 
อ. ค่ำยบำงระจัน

ศำลำประชำคม ม.3 
ต.ท่ำงำม  อ.อินทร์บุรี

ศำลำประชำคม ม.10 
ต.ทับยำ อ.อินทร์บุรี

7
ลำนตลำดนัด นำยไฉน ลูก

อินทร์ หมู่ท่ี 5 
ต.บำงมัญ อ.เมืองห์บุรี

บริเวณวัดสถิตย์
วัฒนำรำม 
อ.เมืองห์บุรี

อำคำรอเนกประสงค์หน้ำ
อบต.โพประจักษ์  ม.2 
ต.โพประจักษ์ อ.ท่ำช้ำง

ศำลำวัดพระนำมกรเยซู ม.
3 ต. โรงช้ำง
อ.พรหมบุรี

วัดดอนกระเชำ ต.เชิงกลัด
 อ.บำงระจัน

ศำลำประชำคมประจ ำ
หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 7 

ต.โพทะเล
อ.ค่ำยบำงระจัน

ศำลำประชำคม ม.6 
ต.ท่ำงำม อ.อินทร์บุรี

ศำลำประชำคม ม.11
ต.ทับยำ อ.อินทร์บุรี

1
เทศบำลต ำบลสวนแตง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบำงกุ้ง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 

อ.เมือง
อบต.สนำมคลี 

อ.เมือง
อบต.ดอนก ำยำน 

อ.เมือง
อบต.สนำมชัย 

อ.เมือง
อบต.ดอนมะสังข์ 

อ.เมือง
อบต.พิหำรแดง 

อ.เมือง

2
เทศบำลต ำบลสวนแตง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบำงกุ้ง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 

อ.เมือง
อบต.สนำมคลี 

อ.เมือง
อบต.ดอนก ำยำน 

อ.เมือง
อบต.สนำมชัย 

อ.เมือง
อบต.ดอนมะสังข์ 

อ.เมือง
อบต.พิหำรแดง 

อ.เมือง

3
เทศบำลต ำบลสวนแตง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบำงกุ้ง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 

อ.เมือง
อบต.สนำมคลี 

อ.เมือง
อบต.ดอนก ำยำน 

อ.เมือง
อบต.สนำมชัย 

อ.เมือง
อบต.ดอนมะสังข์ 

อ.เมือง
อบต.พิหำรแดง 

อ.เมือง

4
เทศบำลต ำบลสวนแตง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบำงกุ้ง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 

อ.เมือง
อบต.สนำมคลี 

อ.เมือง
อบต.ดอนก ำยำน 

อ.เมือง
อบต.สนำมชัย 

อ.เมือง
อบต.ดอนมะสังข์ 

อ.เมือง
อบต.พิหำรแดง 

อ.เมือง

5
เทศบำลต ำบลสวนแตง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบำงกุ้ง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 

อ.เมือง
อบต.สนำมคลี 

อ.เมือง
อบต.ดอนก ำยำน 

อ.เมือง
อบต.สนำมชัย 

อ.เมือง
อบต.ดอนมะสังข์ 

อ.เมือง
อบต.พิหำรแดง 

อ.เมือง

3 สิงห์บุรี

4 สุพรรณบุรี



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

6
เทศบำลต ำบลสวนแตง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบำงกุ้ง 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 

อ.เมือง
อบต.สนำมคลี 

อ.เมือง
อบต.ดอนก ำยำน 

อ.เมือง
อบต.สนำมชัย 

อ.เมือง
อบต.ดอนมะสังข์ 

อ.เมือง
อบต.พิหำรแดง 

อ.เมือง

7
เทศบำลต ำบลทุ่งคอก 

อ.สองพ่ีน้อง
เทศบำลต ำบลบ่อสุพรรณ 

อ.สองพ่ีน้อง
เทศบำลต ำบลบำงตำเถร 

อ.สองพ่ีน้อง
อบต.ศรีส ำรำญ 

อ.สองพ่ีน้อง
อบต.หัวโพธ์ิ 
อ.สองพ่ีน้อง

อบต.บำงตะเคียน 
อ.สองพ่ีน้อง

อบต.บำงพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง

อบต.ต้นตำล 
อ.สองพ่ีน้อง

1
หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง

สมุทรสงครำม 
เมืองสมุทรสงครำม

วัดศรีศรัทธำธรรม 
เมืองสมุทรสงครำม

วัดประทุมคณำวำส เมือง
สมุทรสงครำม

วัดลำดเป้ง 
เมืองสมุทรสงครำม

วัดท้ำยหำด 
เมืองสมุทรสงครำม

วัดช่องลม 
เมืองสมุทรสงครำม

  

2
หน้ำส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภออัมพวำ อัมพวำ

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง 
อัมพวำ

วัดดำวดึงษ์ อัมพวำ วัดบำงแคกลำง อัมพวำ ตลำดน้ ำท่ำคำ อัมพวำ วัดอินทำรำม อัมพวำ   

3
บริเวณตลำดน้ ำบำงน้อย 

บำงคนที
วัดบำงน้อย บำงคนที

ตลำดนัดบำงนกแขวก บำง
คนที

วัดปรำโมทย์ บำงคนที วัดโบสถ์ บำงคนที วัดดอนมะโนรำ บำงคนที   

4
หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมืองสมุทรสงครำม

วัดศรีศรัทธำธรรม
เมืองสมุทรสงครำม

วัดประทุมคณำวำส เมือง
สมุทรสงครำม

วัดลำดเป้ง
เมืองสมุทรสงครำม

วัดท้ำยหำด 
เมืองสมุทรสงครำม

วัดช่องลม
เมืองสมุทรสงครำม

  

5
หน้ำส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภออัมพวำ อัมพวำ

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
อัมพวำ

วัดดำวดึงษ์ อัมพวำ วัดบำงแคกลำง อัมพวำ ตลำดน้ ำท่ำคำ อัมพวำ วัดอินทำรำม อัมพวำ   

6
บริเวณตลำดน้ ำบำงน้อย 

บำงคนที
วัดบำงน้อย บำงคนที

ตลำดนัดบำงนกแขวก บำง
คนที

วัดปรำโมทย์ บำงคนที วัดโบสถ์ บำงคนที วัดดอนมะโนรำ บำงคนที   

7
หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมืองสมุทรสงครำม

วัดศรีศรัทธำธรรม
เมืองสมุทรสงครำม

วัดประทุมคณำวำส เมือง
สมุทรสงครำม

วัดลำดเป้ง
เมืองสมุทรสงครำม

วัดท้ำยหำด
เมืองสมุทรสงครำม

วัดช่องลม
เมืองสมุทรสงครำม

  

1
หน้ำ ร.ร.เทศบำล

เมืองจันทบุรี2
อ.เมือง

วัดตะบกเต้ีย 
อ.เมือง

ลำนกีฬำรักจันท์ 
อ.เมือง

เนินเอฟเอ็ม 
อ.เมือง

หน้ำศำลำเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้ำตำกสินมหำรำช 

(ศำลำกระต่ำย) 
อ.เมือง

ศำลเจ้ำต้ัวเล่ำเอ๊ีย 
(ชุมชนริมน้ำจันทบูร) 

อ.เมือง

วัดสระบำป ม.6 
อ.เมือง

วัดทองท่ัว ม.4 
อ.เมือง

2
ทต.พลับพลำนำรำยณ์ 

ม.14 อ.เมือง
วัดเกำะขวำง ม.1 

อ.เมือง
วัดอ่ำงหิน ม.3 

อ.เมือง
วัดเกำตะเคียน ม.7 

อ.เมือง
ตลำดคมบำง ม.2 

อ.เมือง
หอกระจำยข่ำว หมู่ท่ี 5 อ.

เมือง

หน้ำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลคมบำง ม.9 

อ.เมือง

ป้อมยำมตำบลท่ำช้ำง 
ม.6 อ.เมือง

3
สนำมกีฬำหน้ำท่ีว่ำกำร
อ ำเภอสอยดำว ม.1 

อ.สอยดำว

ท่ีว่ำกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทุ่งขนำน ม.1 อ.

สอยดำว

วัดใหม่ชัยมงคล ม.3 
อ.สอยดำว

ศำลำกลำงหมู่บ้ำน ต ำบล
ทรำยขำว ม.6 

อ.สอยดำว

ตลำดกลำงหมู่บ้ำน ม.5 
อ.สอยดำว

หน้ำ ทต.โป่งน้ ำร้อน ม.1 
อ.โป่งน้ ำร้อน

หน้ำ ทต.หนองตำคง 
อ.โป่งน้ ำร้อน

อำคำรโดม
ทต.คลองใหญ่ 
อ.โป่งน้ ำร้อน

4
ศำลำกลำงหมู่บ้ำนพังงอน

 ม.3 อ.โป่งน้ ำร้อน
ศำลำกลำงหมู่บ้ำนทุ่งกร่ำง

 ม.4 อ.โป่งน้ ำร้อน
โรงเรียนบ้ำนดงจิก ม.5 

อ.โป่งน้ ำร้อน
ตลำดบ้ำนแหลม ม.4 

อ.โป่งน้ ำร้อน
ลำนตลำดบ้ำนบึงชนังบน 

ม.6 อ.โป่งน้ ำร้อน
โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง 

ม.1 อ.โป่งน้ ำร้อน
เย้ืองตรงข้ำมรุ่งเรืองแก

รนด์ ม.7 อ.เมือง
วัดโบสถ์บำงกะจะ ม.6 

อ.เมือง

5

บริเวณถนนสนำมกีฬำ
ชำยหำดแหลมสิงห์ 
(ข้ำงตึกแดง) ม.1 

อ.แหลมสิงห์

สนำมหญ้ำหน้ำอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
ปำกน้ ำแหลมสิงห์ ม.11 

อ.แหลมสิงห์

ศำลเจ้ำพ่อเกำะเปริด ม.2 
อ.แหลมสิงห์

วัดเขำตำหน่วย ม.4 
อ.แหลมสิงห์

บริเวณข้ำงอำคำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย

เทศบำลต ำบลพล้ิว ม.7 อ.
แหลมสิงห์

บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลพล้ิว ม.7 อ.

แหลมสิงห์

วัดบำงสระเก้ำ ม.2
อ.แหลมสิงห์

บริเวณองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงกะไชย ม.4 

อ.แหลมสิงห์

6
สนำมกีฬำหน้ำท่ีว่ำกำร
อ ำเภอสอยดำว ม.1 

อ.สอยดำว

ท่ีว่ำกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทุ่งขนำน ม.1 อ.

สอยดำว

วัดใหม่ชัยมงคล ม.3 
อ.สอยดำว

ศำลำกลำงหมู่บ้ำน ต ำบล
ทรำยขำว ม.6 

อ.สอยดำว

ตลำดกลำงหมู่บ้ำน ม.5 อ.
สอยดำว

หน้ำ ทต.โป่งน้ ำร้อน ม.1 
อ.โป่งน้ ำร้อน

หน้ำ ทต.หนองตำคง โป่ง
อ.น้ ำร้อน

อำคำรโดม
ทต.คลองใหญ่ 
อ.โป่งน้ ำร้อน

4 สุพรรณบุรี

5 สมุทรสงครำม

6 จันทบุรี



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

7
หน้ำร้ำนขำยยำ
ร้ำนวีระพำนิชย์ 

อ.ท่ำใหม่

หอประชุมอ ำเภอท่ำใหม่ 
อ.ท่ำใหม่

สนำมฟุตบอลหน้ำวัด
สระแก้ว ม.4 อ.ท่ำใหม่

หน้ำ ทต.เขำวัว-
พลอยแหวน ม.2 

อ.เขำบำยศรี

หน้ำ เทศบำลต ำบลเขำ
บำยศรี ม.11 

อ.ท่ำใหม่

ศำลำหน้ำอบต.ทุ่งเบญจำ 
อ.ท่ำใหม่

วัดร ำพัน  
อ.ท่ำใหม่

ลำนหน้ำ อบต.เขำแก้ว 
อ.ท่ำใหม่

1
วัดหนองยำง 
อ.เนินขำม

วัดกะบกเต้ีย 
อ.เนินขำม

วัดเนินขำม 
อ.เนินขำม

สนำมโรงเรียนวัดวงเดือน 
(ทต.สำมง่ำมพัฒนำ) 

อ.หันคำ

โดมทต.สำมง่ำมท่ำโบสถ์ 
อ.หันคำ

ด้ำนหน้ำท่ีท ำกำร อบต.
เด่นใหญ่ อ.หันคำ

โรงจอดรถ อบต.วังไก่เถ่ือน
 อ.หันคำ

วัดดอนสีนวน หมู่ท่ี 11 ต.
หนองแซง อ.หันคำ

2
วัดไพรนกยูง 

อ.หันคำ
วัดคลองจันทน์ หมู่ท่ี 1 ต.

ห้วยงู อ.หันคำ

หน้ำท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน ม.
20 ต.หนองแซง 

อ.หันคำ

ศำลำหมู่บ้ำน ม.2 
ต.หันคำ อ.หันคำ

ศำลำประชำคมหนอง
ชุมสำย ม.2 ต.กุดจอก 

อ.หนองมะโมง

หน้ำโรงเรียนบ้ำนสะพำน
หิน ม.1 ต.สะพำนหิน 

อ.หนองมะโมง

โรงเรียนบ้ำนวังหัวเรือ  ม.2
 ต.วังตะเคียน 
อ.หนองมะโมง

บริเวณตลำดประชำรัฐ 
ตรงข้ำมวัดเขำดิน ม.1 ต.

หนองมะโมง 
อ.หนองมะโมง

3
วัดวังหมัน ต.วังหมัน 

อ.วัดสิงห์
เทศบำลต ำบลหนองขุ่น อ.

วัดสิงห์
หน้ำ อบต.หนองบัว 

อ.วัดสิงห์
ม.1 วัดทรงเสวย 

อ.วัดสิงห์
 โดม อบต.มะขำมเฒ่ำ 

อ.วัดสิงห์
ศำลำวัดหนองจิก ม.6 

ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์
วัดแหลมหว้ำ ม.9 
ต.เสือโฮก อ.เมือง

หน้ำวัดธรรมำมูลวรวิหำร 
ม.1 ต.ธรรมำมูล อ.เมือง

4
วัดนำงลือ ม.2 ต.นำงลือ อ.

เมือง
วัดแหลมหว้ำ ม.9 
ต.เสือโฮก อ.เมือง

หน้ำวัดธรรมำมูลวรวิหำร 
ม.1 ต.ธรรมำมูล อ.เมือง

วัดเข่ือนพลเทพ ม.4 
ต.หำดท่ำเสำ อ.เมือง

ศำลำ SML ม.1 
ต.เขำท่ำพระ อ.เมือง

อบจ.ชัยนำท อ.เมือง
ศำลำกลำงบ้ำน ม.1 
ต.ชัยนำท อ.เมือง

 วัดท่ำชัย ม.3 ต.ท่ำชัย 
อ.เมือง

5
ณ วัดมำติกำรำม หมู่ 5 ต.

ห้วยกรดพัฒนำ 
อ.สรรคบุรี

โดมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหน้ำ
 ทต.ดอนก ำ 
อ.สรรคบุรี

หน้ำวัดโฆสิตำรำม หมู่ 9 
ต.บำงขุด อ.สรรคบุรี

ณ วัดโบสถ์ หมู่ 8 ต.โพงำม
 อ.สรรคบุรี

ณ วัดใหม่บ ำเพ็ญบุญ หมู่ 8
 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี

สวนเฉลิมพระเกียรติ     ร.
9 ข้ำง อบต.เท่ียงแท้ 

อ.สรรคบุรี

ณ สนำมท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
สรรคบุรี (ทต.แพรกศรี

รำชำ) อ.สรรคบุรี

วัดพระแก้ว ต.แพรกศรี
รำชำ อ.สรรคบุรี

6
วัดหนองกระทุ่ม หมู่ 1 
อบต.อู่ตะเภำ อ.มโนรมย์

ศำลำเอนกประสงค์ หมู่ 4 
อบต.ไร่พัฒนำ อ.มโนรมย์

ตลำดข้ำง รพ.มโนรมย์ 
เทศบำลต ำบลหำงน้ ำสำคร

 อ.มโนรมย์

อบต.ท่ำฉนวน 
อ.มโนรมย์

วัดศรีเจริญ 
เทศบำลต ำบลศิลำดำน 

อ.มโนรมย์

เข่ือนเรียงหินหน้ำวัดโคก
แจง หมู่ 1 อบต.วัดโคก อ.

มโนรมย์

ร้ำนนำงอ้อย เสือคุ้ม 
หมู่ 1 ต.คุ้งส ำเภำ เทศบำล
ต ำบลมโนรมย์ อ.มโนรมย์

บริเวณลำนเข่ือนเรียงหิน
หน้ำศำลเจ้ำพ่อกวนอู 

เทศบำลต ำบลคุ้งส ำเภำ อ.
มโนรมย์

7

สนำมหน้ำส ำนักงำน
เทศบำล ต ำบลหำดอำษำ 

ม.3 ต.หำกอำษำ 
อ.สรรพยำ

หน้ำส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลบำงหลวง ม.4 ค.
บำงหลวง อ.สรรพยำ

ตลำดชุมชนบำงท่ำช้ำง ม.6
  ต ำบลโพนำงด ำออก อ.

สรรพยำ

ศำลำกลำงหมู่บ้ำน ม.6  ต.
โพนำงด ำตก อ.สรรพยำ

ซุ้มมังกรสนำมกีฬำ ม.2 
ต ำบลโพนำงด ำตก 

อ.สรรพยำ

 หน้ำ อบต.เขำแก้ว ม.4    
 ต.เขำแก้ว อ.สรรพยำ

วัดบ้ำนหนอง ม.8 ต.ตลุก 
อ.สรรพยำ

ศำลำเอนกประสงค์
(ศำลเจ้ำพ่อเสือ) ม.1 
ต.สรรพยำ อ.สรรพยำ

1
(หน้ำศำลำอเนกประสงค์

หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 
เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

2
(หน้ำศำลำอเนกประสงค์

หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 
เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนองเสม็ด 

เมืองตรำด

7 ชัยนำท

8 ตรำด

6 จันทบุรี



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

3
(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)       ต ำบลหนอง

เสม็ด เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)      ต ำบลหนอง

เสม็ด เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)    ต ำบลหนอง

เสม็ด เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)     ต ำบลหนอง

เสม็ด เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)     ต ำบลหนอง

เสม็ด เมืองตรำด

 (หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)     ต ำบลหนอง

เสม็ด เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)     ต ำบลหนอง

เสม็ด เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)     ต ำบลหนอง

เสม็ด เมืองตรำด

4
(หน้ำศำลำอเนกประสงค์

หมู่บ้ำน) ต ำบลหนอง
คันทรง เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนอง
คันทรง เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนอง
คันทรง เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนอง
คันทรง เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนอง
คันทรง เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนอง
คันทรง เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนอง
คันทรง เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลหนอง
คันทรง เมืองตรำด

5
(หน้ำศำลำอเนกประสงค์

หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 
เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)  ต ำบลห้วงน้ ำขำว

 เมืองตรำด

6
(หน้ำศำลำอเนกประสงค์

หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 
เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลห้วงน้ ำขำว 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)  ต ำบลห้วงน้ ำขำว

 เมืองตรำด

7
(หน้ำศำลำอเนกประสงค์

หมู่บ้ำน) ต ำบลวังกระแจะ 
เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)  ต ำบลวังกระแจะ

 เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)  ต ำบลวังกระแจะ

 เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลวังกระแจะ 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลวังกระแจะ 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน)  ต ำบลวังกระแจะ

 เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลวังกระแจะ 

เมืองตรำด

(หน้ำศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน) ต ำบลวังกระแจะ 

เมืองตรำด

1 อ.เมืองนครนำยก อ.เมืองนครนำยก อ.เมืองนครนำยก อ.ปำกพลี อ.ปำกพลี อ.ปำกพลี
2 อ.เมืองนครนำยก อ.เมืองนครนำยก อ.เมืองนครนำยก อ.ปำกพลี อ.ปำกพลี อ.ปำกพลี
3 อ.เมืองนครนำยก อ.เมืองนครนำยก อ.เมืองนครนำยก อ.ปำกพลี อ.ปำกพลี อ.ปำกพลี
4 อ.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำ อ.องครักษ์ อ.องครักษ์ อ.องครักษ์
5 อ.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำ อ.องครักษ์ อ.องครักษ์ อ.องครักษ์
6 อ.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำ อ.บ้ำนนำ อ.องครักษ์ อ.องครักษ์ อ.องครักษ์
7 อ.เมืองนครนำยก อ.เมืองนครนำยก อ.เมืองนครนำยก อ.ปำกพลี อ.ปำกพลี อ.ปำกพลี
1 เทศบำลนครปฐม เทศบำลต ำบลโพรงมะเด่ือ อบต.สระกะเทียม อบต.วังเย็น อบต.สวนป่ำน อบต.หนองดินแดง อบต.หนองปำกโลง อบต.บ้ำนยำง
2 เทศบำลต ำบลนครชัยศรี อบต.นครชัยศรี อบต.ศีรษะทอง อบต.บำงแก้ว อบต.พะเนียด อบต.ท่ำพระยำ อบต.สัมปทวน อบต.วัดแค
3 เทศบำลต ำบลอ้อมใหญ๋ อบต.คลองใหม่ อบต.ท่ำข้ำม อบต.บำงช้ำง อบต.คลองจินดำ อบต.สำมพรำน อบต.ตลำดจินดำ อบต.บ้ำนใหม่
4 เทศบำลต ำบลศำลำยำ เทศบำลต ำบลคลองโยง อบต.ศำลำยำ อบต.มหำสวัสด์ิ เทศบำลต ำบลบำงกระทึก อบต.ทรงคนอง อบต.บำงเตย อบต.หอมเกร็ด
5 เทศบำลต ำบลบำงหลวง อบต.บำงไทรป่ำ อบต.ไผ่หูช้ำง อบต.บัวปำกท่ำ อบต.ไทรงำม อบต.บำงภำษี อบต.หินมูล อบต.นิลเพชร
6 อบต.ห้วยขวำง เทศบำลต ำบลสำมง่ำม อบต.บ้ำนหลวง อบต.ห้วยพระ อบต.ดอนพุทรำ อบต.ล ำเหย อบต.ดอนรวก อบต.ห้วยด้วน
7 เทศบำลต ำบลก ำแพงแสน อบต.ทุ่งลูกนก อบต.รำงพิกุล อบต.ทุ่งบ้ว อบต.ห้วยหมอนทอง  อบต.วังน้ ำเขียว อบต.หนองกระทุ่ม อบต.ก ำแพงแสน

1
ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 

หนองพรำนพุก อบต.ทับใต้
 อ. หัวหิน

ศำลำริมน้ ำ หมู่ท่ี 14 บ้ำน
เขำเสวยรำช อบต.ทับใต้ อ.

 หัวหิน

หน้ำเทศบำลหนองพลับ 
เทศบำลหนองพลับ 

อ.หัวหิน

อำคำรศูนย์โอทอปต ำบล
ห้วยสัตว์ใหญ่ อบต.ห้วย

สัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน

ป๊ัมน้ ำมันชุมชนหนองยิงหมี
 หมู่ท่ี 1 เทศบำลต ำบล

ปรำณบุรี 
อ.ปรำณบุรี

ตลำดนัดหน้ำวัดเขำจ้ำว 
อบต.เขำจ้ำว อ. ปรำณบุรี

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5  ต. 
สำมกะทำย อ. ปรำณบุรี

วงเวียนตลำดสดเทศบำล
ปำกน้ ำปรำณ 

เทศบำลปำกน้ ำปรำณ 
อ.ปรำณบุรี

8 ตรำด

9 นครนำยก

10 นครปฐม

11 ประจวบคีรีขันธ์



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

2
ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 1 

หนองพรำนพุก อบต.ทับใต้
 อ. หัวหิน

ศำลำริมน้ ำ หมู่ท่ี 14 บ้ำน
เขำเสวยรำช อบต.ทับใต้ อ.

 หัวหิน

หน้ำเทศบำลหนองพลับ 
เทศบำลหนองพลับ

 อ. หัวหิน

อำคำรศูนย์โอทอปต ำบล
ห้วยสัตว์ใหญ่ อบต.ห้วย

สัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน

ป๊ัมน้ ำมันชุมชนหนองยิงหมี
 หมู่ท่ี 1 เทศบำลต ำบล

ปรำณบุรี 
อ. ปรำณบุรี

ตลำดนัดหน้ำวัดเขำจ้ำว 
อบต.เขำจ้ำว อ. ปรำณบุรี

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 5  ต. 
สำมกะทำย อ. ปรำณบุรี

วงเวียนตลำดสดเทศบำล
ปำกน้ ำปรำณ 

เทศบำลปำกน้ ำปรำณ 
อ. ปรำณบุรี

3
ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 บ้ำน
สำมร้อยยอด อบต.ไร่เก่ำ 

อ. สำมร้อยยอด

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 บ้ำน
นำปุ่ม อบต.ศิลำลอย อ. 

สำมร้อยยอด

หน้ำโรงเรียนหนองหญ้ำ
ปล้อง อบต.ศิลำลอย อ. 

สำมร้อยยอด

หน้ำ อบต.ไร่ใหม่  อ. สำม
ร้อยยอด

บริเวณหน้ำ อบต.ดอนยำย
หนู อบต.ดอนยำยหนู อ. 

กุยบุรี

ศูนย์ OTOP บ้ำนรวมไทย 
อบต.หำดขำม อ. กุยบุรี

หน้ำ อบต. สำมกะทำย 
อบต. สำมกะทำย อ. กุยบุรี

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4  ต. 
สำมกะทำย อ. กุยบุรี

4
ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 บ้ำน
สำมร้อยยอด อบต.ไร่เก่ำ 

อ. สำมร้อยยอด

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 บ้ำน
นำปุ่ม อบต.ศิลำลอย อ. 

สำมร้อยยอด

หน้ำโรงเรียนหนองหญ้ำ
ปล้อง อบต.ศิลำลอย อ. 

สำมร้อยยอด

หน้ำ อบต.ไร่ใหม่  อ. สำม
ร้อยยอด

บริเวณหน้ำ อบต.ดอนยำย
หนู อบต.ดอนยำยหนู อ. 

กุยบุรี

ศูนย์ OTOP บ้ำนรวมไทย 
อบต.หำดขำม อ. กุยบุรี

หน้ำ อบต. สำมกะทำย 
อบต. สำมกะทำย อ. กุยบุรี

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4  ต. 
สำมกะทำย อ. กุยบุรี

5
บริเวณหน้ำพลับพลำรับ
เสด็จ กม.5  อ. เมือง

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9 บ้ำน
ห้วยทรำย อ. เมือง

วัดส่ีแยกบ่อนอก  อ. เมือง อบต.บ่อนอก  อ. เมือง
ท่ีท ำกำรก ำนัน หมู่ท่ี 5 
ต. แสงอรุณ อ. ทับสะแก

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 13 
ไทรสำมขำ อบต.นำหูกวำง

 อ. ทับสะแก

บริเวณ อบต.ห้วยยำง 
อบต.ห้วยยำง อ. ทับสะแก

สถำนีรถไฟทับสะแก 
อ. ทับสะแก

6
บริเวณหน้ำพลับพลำรับ
เสด็จ กม.5  อ. เมือง

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 9 บ้ำน
ห้วยทรำย  อ. เมือง

วัดส่ีแยกบ่อนอก  อ. เมือง อบต.บ่อนอก  อ. เมือง
ท่ีท ำกำรก ำนัน หมู่ท่ี 5 
ต. แสงอรุณ อ. ทับสะแก

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 13 
ไทรสำมขำ อบต.นำหูกวำง

 อ. ทับสะแก

บริเวณ อบต.ห้วยยำง 
อบต.ห้วยยำง อ. ทับสะแก

สถำนีรถไฟทับสะแก 
 อ. ทับสะแก

7
หน้ำ ธกส. สำขำช้ำงแรก  

อ. บำงสะพำน

ศำลำประชำคมบ้ำนม้ำร้อง
 หมู่ท่ี 4 ต.พงษ์ประศำสน์ 

อ. บำงสะพำน

ตลำดสดเทศบำลต ำบล
บำงสะพำนน้อย  
อ. บำงสะพำน

อำคำรเอนกประสงค์ 
อบต.ทองมงคล  
อ. บำงสะพำน

หน้ำ ธกส. สำขำช้ำงแรก 
อบต.ช้ำงแรก 

อ. บำงสะพำนน้อย

ตลำดสดเทศบำลต ำบล
บำงสะพำนน้อย เทศบำล
ต ำบลบำงสะพำนน้อย 

อ. บำงสะพำนน้อย

วัดถ้ ำเขำลักษณ์จันทร์ 
อบต.ปำกแพรก 

อ. บำงสะพำนน้อย

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3 บ้ำน
บำงเจริญ 

อบต.ไชยรำช 
อ. บำงสะพำนน้อย

1
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง ต. 

หน้ำเมือง อ. เมือง
ลำนหน้ำศำลเจ้ำพ่อหลัก

เมือง ต. หน้ำเมือง อ. เมือง

ศูนย์รำชกำรจังหวัด
ปรำจีนบุรี ต. ไม้เค็ด อ. 

เมือง

ตลำดต้องชมวงเวียน
นเรศวร ต. บ้ำนพระ อ. 

เมือง

หน้ำ อบต. โคกไม้ลำย ต. 
โคกไม้ลำย อ. เมือง

หน้ำ อบต. วัดโบสถ์ ต. วัด
โบสถ์ อ. เมือง

ร้ำนค้ำชุมชนเทศบำล
ต ำบลบ้ำนนำปรือ หน้ำวัด
เนินหอม ต. บ้ำนนำปรือ อ.

 เมือง

ตลำดรำชพฤกษ์ ต. บ้ำน
พระ อ. เมือง

2
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
ต. หน้ำเมือง อ. เมือง

ลำนหน้ำศำลเจ้ำพ่อหลัก
เมือง ต. หน้ำเมือง 

อ. เมือง

ศูนย์รำชกำรจังหวัด
ปรำจีนบุรี ต. ไม้เค็ด 

อ. เมือง

ตลำดต้องชมวงเวียน
นเรศวร ต. บ้ำนพระ 

อ. เมือง

หน้ำ อบต. โคกไม้ลำย ต. 
โคกไม้ลำย อ. เมือง

หน้ำ อบต. วัดโบสถ์ ต. วัด
โบสถ์ อ. เมือง

ร้ำนค้ำชุมชนเทศบำล
ต ำบลบ้ำนนำปรือ
หน้ำวัดเนินหอม 

ต.บ้ำนนำปรือ อ.เมือง

ตลำดรำชพฤกษ์ ต.บ้ำน
พระ อ.เมือง

3
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง 
ต. หน้ำเมือง อ. เมือง

ลำนหน้ำศำลเจ้ำพ่อหลัก
เมือง ต. หน้ำเมือง 

อ. เมือง

ศูนย์รำชกำรจังหวัด
ปรำจีนบุรี ต. ไม้เค็ด 

อ. เมือง

ตลำดต้องชมวงเวียน
นเรศวร ต. บ้ำนพระ 

อ. เมือง

หน้ำ อบต. โคกไม้ลำย 
ต. โคกไม้ลำย อ. เมือง

หน้ำ อบต. วัดโบสถ์ 
ต. วัดโบสถ์ อ. เมือง

ร้ำนค้ำชุมชนเทศบำล
ต ำบลบ้ำนนำปรือ
หน้ำวัดเนินหอม 

ต.บ้ำนนำปรือ อ.เมือง

ตลำดรำชพฤกษ์ 
ต.บ้ำนพระ อ.เมือง

4
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง 
ต. หน้ำเมือง อ. เมือง

ลำนหน้ำศำลเจ้ำพ่อหลัก
เมือง ต. หน้ำเมือง 

อ. เมือง

ศูนย์รำชกำรจังหวัด
ปรำจีนบุรี ต. ไม้เค็ด 

อ. เมือง

ตลำดต้องชมวงเวียน
นเรศวร ต. บ้ำนพระ 

อ. เมือง

หน้ำ อบต. โคกไม้ลำย ต. 
โคกไม้ลำย อ. เมือง

หน้ำ อบต. วัดโบสถ์ ต. วัด
โบสถ์ อ. เมือง

ร้ำนค้ำชุมชนเทศบำล
ต ำบลบ้ำนนำปรือ
หน้ำวัดเนินหอม 

ต.บ้ำนนำปรือ อ.เมือง

ตลำดรำชพฤกษ์ 
ต.บ้ำนพระ อ.เมือง

11 ประจวบคีรีขันธ์

12 ปรำจีนบุรี



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

5
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
ต. หน้ำเมือง อ. เมือง

ลำนหน้ำศำลเจ้ำพ่อ
หลักเมือง ต. หน้ำเมือง 

อ. เมือง

ศูนย์รำชกำรจังหวัด
ปรำจีนบุรี ต. ไม้เค็ด 

อ. เมือง

ตลำดต้องชมวงเวียน
นเรศวร ต. บ้ำนพระ

 อ. เมือง

หน้ำ อบต. โคกไม้ลำย 
ต. โคกไม้ลำย อ. เมือง

หน้ำ อบต. วัดโบสถ์ 
ต. วัดโบสถ์ อ. เมือง

ร้ำนค้ำชุมชนเทศบำล
ต ำบลบ้ำนนำปรือ
หน้ำวัดเนินหอม 

ต.บ้ำนนำปรือ อ.เมือง

ตลำดรำชพฤกษ์ 
ต.บ้ำนพระ อ.เมือง

6
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง 
ต. หน้ำเมือง อ. เมือง

ลำนหน้ำศำลเจ้ำพ่อหลัก
เมือง ต. หน้ำเมือง 

อ. เมือง

ศูนย์รำชกำรจังหวัด
ปรำจีนบุรี ต. ไม้เค็ด 

อ. เมือง

ตลำดต้องชมวงเวียน
นเรศวร ต. บ้ำนพระ 

อ. เมือง

หน้ำ อบต. โคกไม้ลำย 
ต. โคกไม้ลำย อ. เมือง

หน้ำ อบต. วัดโบสถ์ 
ต. วัดโบสถ์ อ. เมือง

ร้ำนค้ำชุมชนเทศบำล
ต ำบลบ้ำนนำปรือ 
หน้ำวัดเนินหอม 

ต.บ้ำนนำปรือ อ.เมือง

ตลำดรำชพฤกษ์ 
ต.บ้ำนพระ อ.เมือง

7
เทศบำลต ำบลโพธ์ิงำม 

ต.โพธ์ิงำม อ.ประจันตคำม

อบต.หนองแสง 
ต.หนองแสง 

อ.ประจันตคำม

อบต.บ้ำนหอย 
ต.บ้ำนหอย 

อ.ประจันตคำม

 อบต.ประจันตคำม 
ต.ประจันตคำม 
อ.ประจันตคำม

ตลำดระเบำะไผ่  
ต.ระเบำะไผ่ อ.ศรีมหำโพธิ

อบต.ดงกระทงยำม  
ต.ดงกระทงยำม
อ.ศรีมหำโพธิ

วัดปรือวำยใหญ่ 
ต.หนองโพรง 
อ.ศรีมหำโพธิ

หน้ำทำงเข้ำสวน
อุตสำหกรรมโรจนะ 

ปรำจีนบุรี ต. หนองโพรง 
อ. ศรีมหำโพธิ

1
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองลพบุรี

 อ ำเภอเมืองลพบุรี
เทศบำลต ำบลเขำสำมยอด

 อ ำเภอเมืองลพบุรี

วัดเขำพระงำม 
ต.เขำพระงำม 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

วัดโคกกะเทียม 
ต.โคกกะเทียม 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

อบต.พรหมมำสตร์ 
ต.พรหมมำสตร์ 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

อบต.บำงขันหมำก 
ต.บำงขันหมำก 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

อบต.บ้ำนข่อย 
ต.บ้ำนข่อย

อ ำเภอเมืองลพบุรี

อบต.ท้ำยตลำด 
ต.ท้ำยตลำด 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

2
วัดยำง ณ รังสี ต.ตะลุง 

อ ำเภอเมืองลพบุรี
วัดโบสถ์ ต.โก่งธนู 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

วัดโคกล ำพำน 
ต.โคกล ำพำน 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 3 
ต.กกโก อ ำเภอเมืองลพบุรี

วัดถนนใหญ่ ต.ถนนใหญ่ 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

วัดท่ำแค ต.ท่ำแค อ ำเภอ
เมืองลพบุรี

วัดหัวช้ำง ต.ท่ำศำลำ 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

วัดบ้ำนไร่ ต.กกโก อ ำเภอ
เมืองลพบุรี

3
วัดหัวช้ำง  ต.ท่ำศำลำ 

อ ำเภอเมืองลพบุรี
วัดท่ำศำลำ ต.ท่ำศำลำ 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนพระนำรำยณ์ 
ม.8 ต.ท่ำศำลำ 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนเขำหนีบ ม.7 ต.
ท่ำศำลำ 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

วัดป่ำตำล ต.ป่ำตำล 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

รพ.สต.นิคมสร้ำงตนเอง 
ต.นิคมสร้ำงตนเอง 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

วัดหนองแฝกเล่ือม ต.โคก
ตูม อ ำเภอเมืองลพบุรี

โรงเรียนบ้ำนหนองถ้ ำ ต.
นิคมสร้ำงตนเอง 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

4
ชุมชนหมู่บ้ำนดงสวอง ม.6

 ต.เขำสำมยอด 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนวัดห้วยส้ม ม.15 ต.
โคกตูม อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนขุนนวน ม.1 ต.
กกโก อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนดงน้อย ม.3 ต.
กกโก อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนหมู่บ้ำนเพชรโสธร 
ต.กกโก อ ำเภอเมืองลพบุรี

ณ ชุมชนบ้ำนใหม่ ม.7 ต.
กกโก อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนกกโก ม.8 ต.กก
โก อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนเสำธง ม.7  
ต.เขำพระงำม 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

5
ชุมชนบ้ำนเขำพระงำม ม.1

 ต.เขำพระงำม 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนสุขขี ม.8 ต.เขำ
พระงำม 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนสำมแยกเขำ
พระงำม ม.9 ต.เขำพระ
งำม อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนธรณี ม.10  ต.
เขำพระงำม 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนคลองตำรักษ์ ม.
7 ต.ตะลุง 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนคลองท่ำควำย 
ม.10 ต.ตะลุง 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนหัวกระทุ่ม ม.11
 ต.ตะลุง 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนบำงพุทโธเหนือ
 ม.12 ต.ตะลุง 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

6
ชุมชนบ้ำนบำงกระแซง ม.5

 ต.ตะลุง 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนบำงพุทโธใต้ ม.
13 ต.ตะลุง 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนวัดก ำแพง ม.2 
ต.ตะลุง 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

ชุมชนบ้ำนศำลำลอย ม.1 
ต.ตะลุง 

อ ำเภอเมืองลพบุรี

วัดท้ำยตลำด ต.ท้ำยตลำด
 อ ำเภอเมืองลพบุรี

วัดตะเคียน ต.ท้ำยตลำด 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

ท่ีท ำกำรก ำนันต ำบลท้ำย
ตลำด ต.ท้ำยตลำด อ ำเภอ

เมืองลพบุรี

วัดท่ำข้ำม ต.ท้ำยตลำด 
อ ำเภอเมืองลพบุรี

7
อบต.กุดตำเพชร 

อ ำเภอล ำสนธิ
อบต.เขำรวก 
อ ำเภอล ำสนธิ

อบต.ซับสมบูรณ์ 
อ ำเภอล ำสนธิ

ชุมชนบ้ำนหินลำว 
ต.กุดตำเพชร
อ ำเภอล ำสนธิ

โรงเรียนบ้ำนเหวตำบัว 
ต.เขำน้อย อ ำเภอล ำสนธิ

วัดมะค่ำ ต.หัวส ำโรง 
อ ำเภอล ำสนธิ

วัดบ้ำนม่วง ต.บ้ำนเบิก 
อ ำเภอล ำสนธิ

วัดยวด ต.บ้ำนเบิก อ ำเภอ
ล ำสนธิ

1
ศำลำกลำงจังหวัด 

เมืองสระแก้ว
เทศบำลต ำบล เขำฉกรรจ์ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ วังน้ ำเย็น เทศบำลต ำบล วังสมบูรณ์ เทศบำลต ำบล คลองหำด เทศบำลต ำบล วัฒนำนคร

เทศบำลต ำบล 
อรัญประเทศ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ โคกสูง

2
ศำลำกลำงจังหวัด

เมืองสระแก้ว
ศูนย์พัฒนำ เขำฉกรรจ์ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ วังน้ ำเย็น เทศบำลต ำบล วังสมบูรณ์ ตลำดย่ำซอม คลองหำด เทศบำลต ำบล วัฒนำนคร

เทศบำลต ำบล 
อรัญประเทศ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ โคกสูง

13 ลพบุรี

14 สระแก้ว

12 ปรำจีนบุรี



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

3
ศำลำกลำงจังหวัด

เมืองสระแก้ว
เทศบำลต ำบล เขำฉกรรจ์ หน้ำโรงพยำบำล วังน้ ำเย็น เทศบำลต ำบล วังสมบูรณ์ เทศบำลต ำบล คลองหำด ตลำดนัดชุมชน วัฒนำนคร

เทศบำลต ำบล 
อรัญประเทศ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ โคกสูง

4
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง เมือง

สระแก้ว
เทศบำลต ำบล เขำฉกรรจ์ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ วังน้ ำเย็น เทศบำลต ำบล วังสมบูรณ์ เทศบำลต ำบล คลองหำด เทศบำลต ำบล วัฒนำนคร

ศำลำเอนกประสงค์ 
อรัญประเทศ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ โคกสูง

5
ศำลำกลำงจังหวัด 

เมืองสระแก้ว
เทศบำลต ำบล เขำฉกรรจ์ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ วังน้ ำเย็น บ้ำนไร่สำมสิบ วังสมบูรณ์ เทศบำลต ำบล คลองหำด เทศบำลต ำบล วัฒนำนคร

เทศบำลต ำบล 
อรัญประเทศ

บ้ำนโคกสำมัคคี โคกสูง

6
ศำลำกลำงจังหวัด 

เมืองสระแก้ว
หน้ำบ้ำนก ำนัน เขำฉกรรจ์ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ วังน้ ำเย็น เทศบำลต ำบล วังสมบูรณ์ ศำลำกลำงบ้ำน คลองหำด เทศบำลต ำบล วัฒนำนคร

เทศบำลต ำบล 
อรัญประเทศ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ โคกสูง

7
สนำมกีฬำโรงเรียน

บ้ำนแก้ง  เมืองสระแก้ว
เทศบำลต ำบล เขำฉกรรจ์ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ วังน้ ำเย็น เทศบำลต ำบล วังสมบูรณ์ เทศบำลต ำบล คลองหำด

วัดพุทธิสำร หมู่ 5 
วัฒนำนคร

เทศบำลต ำบล 
อรัญประเทศ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ โคกสูง

1 เทศบำลเมืองสระบุรี เทศบำลต ำบลป๊อกแป๊ก
เทศบำลต ำบลกุดนกเปล้ำ 

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลตะกุด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกสว่ำง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดำวเรือง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตล่ิงชัน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ปำกข้ำวสำร

2 เทศบำลเมืองสระบุรี เทศบำลต ำบลป๊อกแป๊ก
เทศบำลต ำบลกุดนกเปล้ำ

อ.เมือง
เทศบำลต ำบลตะกุด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกสว่ำง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดำวเรือง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตล่ิงชัน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ปำกข้ำวสำร

3
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองโน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองปลำไหล
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองยำว
เทศบำลต ำบลเสำไห้ 

อ.เสำไห้
 วัดสูง หน้ำโรงทอกระสอบ ร้ำนค้ำชุมชนส่ีแยก  ส่ีแยกบ้ำนยำง

4
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองโน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองปลำไหล
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองยำว
เทศบำลต ำบลเสำไห้  วัดสูง หน้ำโรงทอกระสอบ ร้ำนค้ำชุมชนส่ีแยก ส่ีแยกบ้ำนยำง

5
 บริเวณหน้ำเทศบำล

ต ำบลบ้ำนยำง
วัดต้นตำล วัดพระยำทด วัดโพธ์ิ

กลุ่มผู้ใช้น้ ำชลประทำน
แก่งคอย-บ้ำนหมอ หมู่ 7

ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ท่ี 8
 ต.ต้นตำล

วัดชุ้ง วัดจันทบุรี

6
 บริเวณหน้ำเทศบำล

ต ำบลบ้ำนยำง
วัดต้นตำล วัดพระยำทด วัดโพธ์ิ

กลุ่มผู้ใช้น้ ำชลประทำน
แก่งคอย-บ้ำนหมอ หมู่ 7

ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ท่ี 8
 ต.ต้นตำล

วัดชุ้ง วัดจันทบุรี

7
วัดใหม่ยำยตุ๊ 
อ ำเภอเมือง

วัดบ ำเพ็ญพรต 
อ ำเภอเมือง

วัดห้วยหวำย 
อ ำเภอเมือง

โดมเฉลิมพระเกียรติ 
หมู่12 อ ำเภอเสำไห้

วัดโคกกระท้อน 
อ ำเภอเมือง

วัดท่ำช้ำงเหนือ 
อ ำเภอเมือง

วัดอัมพวัน
อ ำเภอเมือง

วัดปำกบำง 
อ ำเภอเมือง

1
ศำลำ SML หมู่ 2
 เมืองอ่ำงทอง

อบต.คลองวัว หมู่ 2 เมือง
อ่ำงทอง

วัดโพธ์ิทูล หมู่ 3 
เมืองอ่ำงทอง

วัดโพธิวง หมู่ 1 
เมืองอ่ำงทอง

อบต.ย่ีล้น 
อ.วิเศษชัยชำญ

อำคำรเอนกประสงค์
หมู่ 2 อ.วิเศษชัยชำญ

อำคำรเอนกประสงค์
หมู่ 5 อ.วิเศษชัยชำญ

เทศบำลต ำบลห้วยคัน
แหลน อ.วิเศษชัยชำญ

2
ศำลำ SML หมู่ 2

เมืองอ่ำงทอง
อบต.คลองวัว หมู่ 2 เมือง

อ่ำงทอง
วัดโพธ์ิทูล หมู่ 3
เมืองอ่ำงทอง

วัดโพธิวง หมู่ 
เมืองอ่ำงทอง

อบต.ย่ีล้น 
อ.วิเศษชัยชำญ

อำคำรเอนกประสงค์ 
หมู่ 2 อ.วิเศษชัยชำญ

อำคำรเอนกประสงค์
หมู่ 5 อ.วิเศษชัยชำญ

เทศบำลต ำบลห้วยคัน
แหลน อ.วิเศษชัยชำญ

3
ศำลำ SML หมู่ 2

เมืองอ่ำงทอง
อบต.คลองวัว หมู่ 2 เมือง

อ่ำงทอง
วัดโพธ์ิทูล หมู่ 3
เมืองอ่ำงทอง

วัดโพธิวง หมู่ 
เมืองอ่ำงทอง

อบต.ย่ีล้น 
อ.วิเศษชัยชำญ

อำคำรเอนกประสงค์ 
หมู่ 2 อ.วิเศษชัยชำญ

อำคำรเอนกประสงค์
หมู่ 5 อ.วิเศษชัยชำญ

เทศบำลต ำบลห้วยคัน
แหลน อ.วิเศษชัยชำญ

4
อบต.ค ำหยำด 

อ.โพธ์ิทอง
เทศบำล ต.โพธ์ิทอง 

อ.โพธ์ิทอง
อบต.โคกพุทรำ 

อ.โพธ์ิทอง
อบต.ทำงพระ 

อ.โพธ์ิทอง
วัดศรีมหำโพธ์ิ 

อ.ป่ำโมก
ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ 3 

อ.ป่ำโมก
วัดป่ำโมก
อ.ป่ำโมก

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ 6 
อ.ป่ำโมก

5
อบต.ค ำหยำด 

อ.โพธ์ิทอง
เทศบำล ต.โพธ์ิทอง 

อ.โพธ์ิทอง
อบต.โคกพุทรำ 

อ.โพธ์ิทอง
อบต.ทำงพระ 

อ.โพธ์ิทอง
วัดศรีมหำโพธ์ิ 

อ.ป่ำโมก
ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ 3 

อ.ป่ำโมก
วัดป่ำโมก
อ.ป่ำโมก

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ 6 
อ.ป่ำโมก

6
อบต.ค ำหยำด 

อ.โพธ์ิทอง
เทศบำล ต.โพธ์ิทอง 

อ.โพธ์ิทอง
อบต.โคกพุทรำ 

อ.โพธ์ิทอง
อบต.ทำงพระ 

อ.โพธ์ิทอง
วัดศรีมหำโพธ์ิ 

อ.ป่ำโมก
ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ 3 

อ.ป่ำโมก
วัดป่ำโมก
อ.ป่ำโมก

ศำลำหมู่บ้ำน หมู่ 6 
อ.ป่ำโมก

7
ลำนกีฬำเทศบำล ต.ไชโย 

อ.ไชโย
อบต.ชัยฤทธ์ิ 

อ.ไชโย
อบต.เทวรำช 

อ.ไชโย
อบต.รำชสถิตย์ 

อ.ไชโย
หน้ำวิหำรหลวงพ่อไกรทอง

 อ.แสวงหำ
วัดบ้ำนเพชร หมู่ 7 

อ.แสวงหำ
วัดเขำบวช 
อ.แสวงหำ

อบต.จ ำลอง 
อ.แสวงหำ

14 สระแก้ว

15 สระบุรี

16 อ่ำงทอง



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8
1 ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ
2 ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ
3 ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ ท่ำตะเกียบ
4 สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต
5 สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต
6 สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต สนำมชัยเขต
7 พนมสำรคำม พนมสำรคำม พนมสำรคำม พนมสำรคำม พนมสำรคำม พนมสำรคำม พนมสำรคำม พนมสำรคำม

1
ทศ. เมืองบำงศรีเมือง 

(อ.เมือง)
ทศ.เมืองนนทบุรี 

(อ.เมือง)
หน้ำ อบต.บำงพลับ 

(ปำกเกร็ด)
วัดสะพำนสูง 
(ปำกเกร็ด)

หน้ำท่ีว่ำกำร อ.บำงกรวย 
(บำงกรวย)

บริเวณท่ีว่ำกำร 
อ.บำงใหญ่

ปำกซอยหมู่บ้ำนเอ้ืออำทร
บำงบัวทอง1

ลำนหน้ำอ.ไทรน้อย

2
ทศ. เมืองบำงศรีเมือง 

(อ.เมือง)
ทศ.เมืองนนทบุรี 

(อ.เมือง)
หน้ำ อบต.บำงพลับ 

(ปำกเกร็ด)
วัดสะพำนสูง 
(ปำกเกร็ด)

หน้ำท่ีว่ำกำร อ.บำงกรวย 
(บำงกรวย)

บริเวณท่ีว่ำกำร 
อ.บำงใหญ่

ปำกซอยหมู่บ้ำนเอ้ืออำทร
บำงบัวทอง1

ลำนหน้ำอ.ไทรน้อย

3
ทศ. เมืองบำงศรีเมือง 

(อ.เมือง)
ทศ.เมืองนนทบุรี 

(อ.เมือง)
หน้ำ อบต.บำงพลับ 

(ปำกเกร็ด)
วัดสะพำนสูง 
(ปำกเกร็ด)

หน้ำท่ีว่ำกำร อ.บำงกรวย 
(บำงกรวย)

บริเวณท่ีว่ำกำร 
อ.บำงใหญ่

ปำกซอยหมู่บ้ำนเอ้ืออำทร
บำงบัวทอง1

ลำนหน้ำอ.ไทรน้อย

4
ประชำนิเวศน์ 3 ซอย 12 

(อ.เมือง)

ลำนหน้ำโรงเรียน 
ชลประทำน สงเครำะห์ 

(อ.ปำกเกร็ด)

 ส ำนักงำนเทศบำงบำงสี
ทอง (บำงกรวย)

วัดบำงขนุน 
(บำงกรวย)

หมู่บ้ำนเอ้ืออำทรบำงใหญ่ 
City (อ.บำงใหญ่)

ทศ. เมืองบำงบัวทอง 
(อ.บำงบัวทอง)

หน้ำวัดไทรใหญ่ 
(อ.ไทรน้อย)

หน้ำสถำนีอนำมัยคลอง
ลำกค้อน (อ.ไทรน้อย)

5
ประชำนิเวศน์ 3 ซอย 12 

(อ.เมือง)

ลำนหน้ำโรงเรียน 
ชลประทำน สงเครำะห์ 

(อ.ปำกเกร็ด)

 ส ำนักงำนเทศบำงบำงสี
ทอง (บำงกรวย)

วัดบำงขนุน
(บำงกรวย)

หมู่บ้ำนเอ้ืออำทรบำงใหญ่ 
City (อ.บำงใหญ่)

ทศ. เมืองบำงบัวทอง 
(อ.บำงบัวทอง)

หน้ำวัดไทรใหญ่ 
(อ.ไทรน้อย)

หน้ำสถำนีอนำมัยคลอง
ลำกค้อน (อ.ไทรน้อย)

6
ประชำนิเวศน์ 3 ซอย 12 

(อ.เมือง)

ลำนหน้ำโรงเรียน 
ชลประทำน สงเครำะห์ 

(อ.ปำกเกร็ด)

 ส ำนักงำนเทศบำงบำงสี
ทอง (บำงกรวย)

วัดบำงขนุน
(บำงกรวย)

หมู่บ้ำนเอ้ืออำทรบำงใหญ่ 
City (อ.บำงใหญ่)

ทศ. เมืองบำงบัวทอง
(อ.บำงบัวทอง)

หน้ำวัดไทรใหญ่
(อ.ไทรน้อย)

หน้ำสถำนีอนำมัยคลอง
ลำกค้อน (อ.ไทรน้อย)

7
ซอยสำมัคคี3

(อ.เมือง)
วัดโพธ์ิทองบน
(อ.ปำกเกร็ด)

 หน้ำสถำนีต ำรวจ นิชดำ 
ธำนี (ปำกเกร็ด)

ตลำดริมน้ ำวัดชลอ 
(บำงกรวย)

เคหะบำงใหญ่ 
(อ.บำงใหญ่)

อบต.บำงรักใหญ่ 
(บำงบัวทอง)

หมู่บ้ำนแสงบัวทองวิลล่ำ 
(อ.บำงบัวทอง)

หมู่บ้ำนปิยวรำรมย์ 3 
(อ.ไทรน้อย)

1

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี ต.

 บ้ำนกลำง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลเมือง
ปทุมธำนี 

ต.บำงปรอก 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสวน

พริกไทย ต.สวนพริกไทย 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงเด่ือ ต. บำงเด่ือ อ. 

เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงขะแยง

ต.บำงขะแยง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงพูน ต.บำงพูน 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงหลวง 

ต.บำงหลวง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บ้ำนใหม่ 

ต.บ้ำนใหม่ 
อ.เมืองปทุมธำนี

2

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี ต.

 บ้ำนกลำง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลเมือง
ปทุมธำนี 

ต.บำงปรอก 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสวน

พริกไทย ต.สวนพริกไทย 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงเด่ือ ต.บำงเด่ือ 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงขะแยง 

ต.บำงขะแยง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงพูน ต.บำงพูน 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงหลวง ต.บำงหลวง 

อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บ้ำนใหม่ ต.บ้ำนใหม่ 

อ.เมืองปทุมธำนี

3

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี 

ต.บ้ำนกลำง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลเมือง
ปทุมธำนี 

ต.บำงปรอก
 อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสวน

พริกไทย ต. สวนพริกไทย 
อ. เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงเด่ือ ต. บำงเด่ือ อ. 

เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงขะแยง 

ต.บำงขะแยง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงพูน ต.บำงพูน 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงหลวง 

ต.บำงหลวง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บ้ำนใหม่ 

ต.บ้ำนใหม่ 
อ.เมืองปทุมธำนี

19 ปทุมธำนี

17 ฉะเชิงเทรำ

18 นนทบุรี



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

4

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี 

ต.บ้ำนกลำง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
หลักหก ต.หลักหก 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงพูด 

ต.บำงพูด
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

กระแชง ต.บ้ำนกระแชง อ.
เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฉำง 

ต.บ้ำนฉำง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลเมือง
บำงคูวัด ต.บำงคูวัด 

อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
คลองพระอุดม 

ต.คลองพระอุดม 
อ.ลำดหลุมแก้ว

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
คูขวำง ต.คูขวำง 
อ.ลำดหลุมแก้ว

5

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี 

ต. บ้ำนกลำง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
หลักหก ต.หลักหก 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงพูด 

ต.บำงพูด 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

กระแชง ต. บ้ำนกระแชง 
อ. เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฉำง 

ต.บ้ำนฉำง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลเมือง
บำงคูวัด ต.บำงคูวัด
 อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
คลองพระอุดม 

ต.คลองพระอุดม 
อ.ลำดหลุมแก้ว

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
คูขวำง ต.คูขวำง 
อ.ลำดหลุมแก้ว

6
พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บ้ำนกลำง ต. บ้ำนกลำง อ. 

เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
หลักหก ต. หลักหก อ. 

เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงพูด 

ต.บำงพูด 
อ. เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

กระแชง ต. บ้ำนกระแชง 
อ. เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนฉำง 

ต.บ้ำนฉำง 
อ.เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลเมือง
บำงคูวัด ต. บำงคูวัด อ. 

เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
คลองพระอุดม 

ต.คลองพระอุดม 
อ.ลำดหลุมแก้ว

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
คูขวำง ต. คูขวำง อ. ลำด

หลุมแก้ว

7

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บ้ำนกลำง 

ต.บ้ำนกลำง 
อ. เมืองปทุมธำนี

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
ระแหง ต.ระแหง 
อ.ลำดหลุมแก้ว

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูบำง
หลวง ต.คูบำงหลวง 

อ.ลำดหลุมแก้ว

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ่อเงิน 
ต.บ่อเงิน อ.ลำดหลุมแก้ว

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลลำดหลุม
แก้ว ต. ลำดหลุมแก้ว อ.

ลำดหลุมแก้ว

พ้ืนท่ีบริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหน้ำไม้ 
ต.หน้ำไม้ อ.ลำดหลุมแก้ว

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
เชียงรำกใหญ่ ต. เชียงรำก

ใหญ่ อ. สำมโคก

พ้ืนท่ีบริเวณเทศบำลต ำบล
บำงเตย ต. บำงเตย อ. 

สำมโคก

1
ศำลำกลำงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

ทต.ตลำดเกรียบ 
อ.บำงปะอิน

หน้ำเทศบำลพระนคร ศรี
อยุธยำ

ลำนร้ำนโชแปง 
อ.วังน้อย

สนง.ทต.บำงปะหัน 
อ.บำงปะหัน

อบต.พุทเลำ 
อ.บำงปะหัน

วัดเขียนลำย 
อ.บ้ำนแพรก

เทศบำลมหำรำช
อ.มหำรำช

2
อำคำรอเนกประสงค์อบต.

แม่ลำ นครหลวง
ทต.ตลำดเกรียบ 

บำงปะอิน
หน้ำเทศบำลพระนคร ศรี

อยุธยำ
ลำนร้ำนโชแปง 

อ.วังน้อย
สนง.ทต.บำงปะหัน 

อ.บำงปะหัน
อบต.พุทเลำ 
อ.บำงปะหัน

วัดเขียนลำย 
อ.บ้ำนแพรก

เทศบำลมหำรำช 
อ.มหำรำช

3
อำคำรอเนกประสงค์อบต.

แม่ลำ นครหลวง
ทต.บ้ำนสร้ำง
อ.บำงปะอิน

วัดบ้ำนสร้ำง 
อ.บำงปะอิน

วัดหนองน้ ำส้ม 
อ.อุทัย

ลำนกีฬำคลองสะแก 
อ.นครหลวง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอภำชี
อ.ภำชี

อบต.ศำลำลอย
อ.ท่ำเรือ

วัดโพธ์ิเอน
อ.ท่ำเรือ

4
ศำลำกลำงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

ทต.บ้ำนสร้ำง 
อ.บำงปะอิน

วัดบ้ำนสร้ำง
อ.บำงปะอิน

วัดสันติธรรมมำรำม 
อ.วังน้อย

ลำนกีฬำคลองสะแก 
อ.นครหลวง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอภำชี
อ.ภำชี

อบต.ศำลำลอย
อ.ท่ำเรือ

วัดโพธ์ิเอน
อ.ท่ำเรือ

5
ศำลำกลำงจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยำ

วัดบ้ำนกล้ิง
อ.บำงปะอิน

ลำนร้ำนโชแปง 
อ.วังน้อย

วัดสันติธรรมมำรำม 
อ.วังน้อย

อบต.โพธ์ิสำมต้น 
อ.บำงปะหัน

อบต.บำงปะหัน 
อ.บำงปะหัน

วัดใหม่สองห้อง 
อ.บ้ำนแพรก

ศำลำ SME วัดอุโลม 
อ.มหำรำช

6
ศำลำกลำงจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยำ

วัดบ้ำนกล้ิง
อ.บำงปะอิน

ลำนร้ำนโชแปง
อ.วังน้อย

วัดขนอน 
อ.อุทัย

อบต.โพธ์ิสำมต้น
อ.บำงปะหัน

อบต.บำงปะหัน 
อ.บำงปะหัน

วัดใหม่สองห้อง 
อ.บ้ำนแพรก

ศำลำ SME วัดอุโลม 
อ.มหำรำช

7
ศำลำกลำงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

ทต.บำงกระส้ัน 
อ.บำงปะอิน

วัดหนองน้ ำส้ม 
อ.อุทัย

ตลำดหม่ันมำก 
อ.วังน้อย

ลำนวัดบ้ำนชุ้ง 
อ.นครหลวง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอภำชี 
อ.ภำชี

อำคำรอเนกประสงค์ 
ต.จ ำปำ อ.ท่ำเรือ

วัดวังแดงใต้ 
อ.ท่ำเรือ

1 เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี
2 เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี เมืองรำชบุรี
3 วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง
4 วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง
5 ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ
6 ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ ปำกท่อ
7 ด ำเนินสะดวก ด ำเนินสะดวก ด ำเนินสะดวก ด ำเนินสะดวก ด ำเนินสะดวก ด ำเนินสะดวก ด ำเนินสะดวก ด ำเนินสะดวก

19 ปทุมธำนี

20 พระนครศรีอยุธยำ

21 รำชบุรี



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

1
ต.ส ำโรงเหนือ ม.1  อ ำเภอ

เมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.2 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.3 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.4 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.5 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.6 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.7 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.8 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร

2
ต.บำงเมือง ม.1 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.2 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.3 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.4 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.5 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.6 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.7 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.8 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร

3
ต.ท้ำยบ้ำน ม.1 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.2 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.3 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.4 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.5 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.6 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.7 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงปูใหม่ ม.1 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร

4
ต.บำงโปรง ม.1 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงโปรง ม.2 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงโปรง ม.3 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงโปรง ม.4 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงโปรง ม.5 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมืองใหม่ ม.1 อ ำเภอ

เมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมืองใหม่ ม.2 อ ำเภอ

เมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมืองใหม่ ม.3 อ ำเภอ

เมืองสมุทรปรำกำร

5
ต.ส ำโรงเหนือ ม.1  อ ำเภอ

เมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.2 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.3 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.4 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.5 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.6 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.7 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ส ำโรงเหนือ ม.8 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร

6
ต.บำงเมือง ม.1 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.2 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.3 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.4 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.5 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.6 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.7 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงเมือง ม.8 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร

7
ต.ท้ำยบ้ำน ม.1 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.2 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.3 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.4 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.5 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.6 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.ท้ำยบ้ำน ม.7 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
ต.บำงปูใหม่ ม.1 

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร

1
บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดชลบุรี 

อ ำเภอเมือง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนบึง 
อ ำเภอบ้ำนบึง

บริเวณส่ีแยกไฟแดงหนอง
เสือช้ำง อ ำเภอหนองใหญ่

อำคำรหอประชุมอง์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเขำไม้
แก้ว อ ำเภอบำงละมุง

ตลำดคนเดินดิน 
อ ำเภอพำนทอง

บริเวณหน้ำสวนสำธำรณะ
เทสบำลเมืองพัสนิคม 

อ ำเภอพนัสนิคม

โรงเรียนรัตนชัยศึกษำ 
อ ำเภอศรีรำชำ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ่อทอง 
อ ำเภอบ่อทอง

2
บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดชลบุรี 

อ ำเภอเมือง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนบึง 
อ ำเภอบ้ำนบึง

บริเวณส่ีแยกไฟแดงหนอง
เสือช้ำง อ ำเภอหนองใหญ่

อำคำรหอประชุมอง์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเขำไม้
แก้ว อ ำเภอบำงละมุง

ตลำดคนเดินดิน 
อ ำเภอพำนทอง

บริเวณหน้ำสวนสำธำรณะ
เทสบำลเมืองพัสนิคม 

อ ำเภอพนัสนิคม

โรงเรียนรัตนชัยศึกษำ 
อ ำเภอศรีรำชำ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ่อทอง 
อ ำเภอบ่อทอง

3
บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดชลบุรี 

อ ำเภอเมือง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนบึง 
อ ำเภอบ้ำนบึง

บริเวณส่ีแยกไฟแดงหนอง
เสือช้ำง อ ำเภอหนองใหญ่

อำคำรหอประชุมอง์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเขำไม้
แก้ว อ ำเภอบำงละมุง

ตลำดคนเดินดิน 
อ ำเภอพำนทอง

บริเวณหน้ำสวนสำธำรณะ
เทสบำลเมืองพัสนิคม 

อ ำเภอพนัสนิคม

โรงเรียนรัตนชัยศึกษำ 
อ ำเภอศรีรำชำ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ่อทอง 
อ ำเภอบ่อทอง

4
บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดชลบุรี 

อ ำเภอเมือง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนบึง 
อ ำเภอบ้ำนบึง

บริเวณส่ีแยกไฟแดงหนอง
เสือช้ำง อ ำเภอหนองใหญ่

อำคำรหอประชุมอง์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเขำไม้
แก้ว อ ำเภอบำงละมุง

ตลำดคนเดินดิน 
อ ำเภอพำนทอง

บริเวณหน้ำสวนสำธำรณะ
เทสบำลเมืองพัสนิคม 

อ ำเภอพนัสนิคม

โรงเรียนรัตนชัยศึกษำ 
อ ำเภอศรีรำชำ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ่อทอง 
อ ำเภอบ่อทอง

5
บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดชลบุรี 

อ ำเภอเมือง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนบึง 
อ ำเภอบ้ำนบึง

บริเวณส่ีแยกไฟแดงหนอง
เสือช้ำง อ ำเภอหนองใหญ่

อำคำรหอประชุมอง์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเขำไม้
แก้ว อ ำเภอบำงละมุง

ตลำดคนเดินดิน 
อ ำเภอพำนทอง

บริเวณหน้ำสวนสำธำรณะ
เทสบำลเมืองพัสนิคม 

อ ำเภอพนัสนิคม

โรงเรียนรัตนชัยศึกษำ 
อ ำเภอศรีรำชำ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ่อทอง 
อ ำเภอบ่อทอง

6
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองชลบุรี 

อ ำเภอเมือง
ตลำดวิสิทธ์ิชัย 
อ ำเภอบ้ำนบึง

บริเวณส่ีแยกไฟแดงหนอง
เสือช้ำง อ ำเภอหนองใหญ่

เทศบำลนครแหลมฉบัง 
อ ำเภอบำงละมุง

เทศบำลดอนหัวฬ่อ 
อ ำเภอพำนทอง

ศำลำประชำคม 
อ ำเภอพนัสนิคม

เทศบำลศรีรำชำ 
อ ำเภอศรีรำชำ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเกำะจันทร์ 
อ ำเภอเกำะจันทร์

22 สมุทรปรำกำร

23 ชลบุรี



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

7
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองชลบุรี 

อ ำเภอเมือง
ตลำดวิสิทธ์ิชัย 
อ ำเภอบ้ำนบึง

บริเวณส่ีแยกไฟแดงหนอง
เสือช้ำง อ ำเภอหนองใหญ่

เทศบำลนครแหลมฉบัง 
อ ำเภอบำงละมุง

เทศบำลดอนหัวฬ่อ 
อ ำเภอพำนทอง

ศำลำประชำคม 
อ ำเภอพนัสนิคม

เทศบำลศรีรำชำ 
อ ำเภอศรีรำชำ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเกำะจันทร์ 
อ ำเภอเกำะจันทร์

1
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง

สมุทรสำคร - อบต.บำงโท
รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

2
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง

สมุทรสำคร - อบต.บำงโท
รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

3
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง

สมุทรสำคร - อบต.บำงโท
รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

4
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง

สมุทรสำคร - อบต.บำงโท
รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

5
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง

สมุทรสำคร - อบต.บำงโท
รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

6
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง

สมุทรสำคร - อบต.บำงโท
รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท

รัด

7
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง

สมุทรสำคร - อบต.บำงโท
รัด อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว อ ำเภอ

บ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่ม

แบน อ ำเภแชอกะทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท
รัด อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว - 
เทศบำลบ้ำนแพ้ว อ ำเภอ

บ้ำนแพ้ว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกระทุ่มแบน
 - เทศบำลเมืองกระทุ่ม

แบน อ ำเภแชอกะทุ่มแบน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร - อบต.บำงโท
รัด อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร

 

1 ศำลำกลำงจังหวัดระยอง
ตลำดกลำงผลไม้ตะพง หมู่

 12
ตลำดนัดหนองหว้ำเจ๊ต๋ิม 

ต.ห้วยโป่ง
ตลำดสดเทศบำลน้ ำคอก

ตลำดคลองถม ชุมชนวัด
โสภณ

ตลำดนัดป้ำเดือน 
ต.บ้ำนแลง

ตลำดนัดหนองหวำยโสม 
ต.ห้วยโป่ง

ตลำดสดสตำร์ ต.ท่ำประดู่

2 อบต.เพ เทศบำลต ำบลน้ ำคอก
ตลำดนัดสตำร์ไนท์บำร์ซ่ำ 

ต.ท่ำประดู่
ตลำดสดบ้ำนเพ ม.2 ต.เพ อบต.แกลง

ตลำดสดเทศบำล ชุมชน
ตลำดมำบพุด

ตลำดเทศบันเทิง 
ต.ท่ำประดู่

ตลำดนัดลุงหนู ต.เชิงเนิน

3
ตลำดมำบตำพุด ชุมชน

มำบตำพุด
ตลำดหน้ำ ธกส. ระยอง ต.

ท่ำประดู่
อบต.ตะพง

ตลำดนัดขุนเชำว์ 
ต.บ้ำนแลง

ตลำดร้อน ต.ท่ำประดู่
เทศบำลต ำบลแกลง-

กะเฉด
ตลำดจันดี ม.4 ต.กระเฉด ตลำดนัดลุงแป๊ะ ต.ปำกน้ ำ

4
ตลำดนัดบ้ำนหำดใหญ่ ต.

ส ำนักทอง
เทสบำลต ำบลเชิงเนิน

ตลำดลำนปูน ชุมชนวัด
มำบตำพุด

ตลำดนัดครูจ ำรัส
ต.เชิงเนิน

ตลำดมำบชลูด-ชำกกลำง 
ต.ห้วยโป่ง

ตลำดลำว ชุมชนอ่ำวประดู่ ตลำดหนองโพรง ต.ทับมำ
ตลำดนัดธรรมสถิต 

ต.ส ำนักทอง

5 ตลำดวัดลุ่ม ต.ท่ำประดู่
ตลำดหัวโค้งยำยจ่ัน 

ต.ส ำนักทอง
ตลำดเอกสิน ต.เชิงเนิน อบต.นำตำขวัญ เทศบำลนครระยอง

ตลำดนัดข้ำงวัดตำบัติ 
ต.ห้วยโป่ง

ตลำดนัดศัขฤกษ์ 
ต.ส ำนักทอง

ตลำดแม่แดง ต.ท่ำประดู่

6 ตลำดนัดหัวทุ่ง ต.แกลง ตลำดสุจิระ ต.เชิงเนิน ตลำดนัดหัวโค้ง ต.แกลง ตลำดส่ีภำค ต.ห้วยโป่ง ตลำดคลองถม ต.ท่ำประดู่
ตลำดนัดมำบจันทร์ 

ต.แกลง
เทศบำลต ำบลทับมำ อบต.ส ำนักทอง

25 ระยอง

23 ชลบุรี

24 สมุทรสำคร



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

7 เทศบำลต ำบลเนินพระ ศำลำกลำงจังหวัดระยอง
ตลำดตำหมอบ้ำนล่ำง 

ต.ห้วยโป่ง
ตลำดนัดท่ำเรือ ต.แกลง

ตลำดนัดลุงรอด 
ต.บ้ำนแลง

ตลำดนัดประชำรัฐท้องถ่ิน
สุขใจ 

อบต.นำตำขวัญ ม.1

ตลำดนัดนำตำขวัญ ม.1 
ต.นำตำขวัญ

เทศบำลต ำบลเพ

1 ศูนย์รำชกำรฯ อ.เมือง ทต.ขัวมุง อ.สำรภี ทต.หนองแฝก อ.สำรภี ทต.ดอนแก้ว อ.สำรภี ทต.ท่ำกว้ำง อ.สำรภี ทต.ท่ำวังตำล อ.สำรภี ทต.สันทรำยฯ อ.สำรภี ทม.แม่โจ้ อ.สันทรำย
2 ศูนย์รำชกำรฯ อ.เมือง ทต.ขัวมุง อ.สำรภี ทต.หนองแฝก อ.สำรภี ทต.ดอนแก้ว อ.สำรภี ทต.ท่ำกว้ำง อ.สำรภี ทต.ท่ำวังตำล อ.สำรภี ทต.สันทรำยฯ อ.สำรภี ทม.แม่โจ้ อ.สันทรำย
3 ศูนย์รำชกำรฯ อ.เมือง ทต.ขัวมุง อ.สำรภี ทต.หนองแฝก อ.สำรภี ทต.ดอนแก้ว อ.สำรภี ทต.ท่ำกว้ำง อ.สำรภี ทต.ท่ำวังตำล อ.สำรภี ทต.สันทรำยฯ อ.สำรภี ทม.แม่โจ้ อ.สันทรำย

4
ทต.ดอยสะเก็ด 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.เชิงดอย 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.สันปูเลย 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.แม่โป่ง 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ป่ำเม่ียง 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ส ำรำญรำษฎร์ 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.แม่คือ
อ.ดอยสะเก็ด

5
ทต.ดอยสะเก็ด 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.เชิงดอย 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.สันปูเลย 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.แม่โป่ง 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ป่ำเม่ียง 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ส ำรำญรำษฎร์ 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.แม่คือ 
อ.ดอยสะเก็ด

6
ทต.ดอยสะเก็ด 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.เชิงดอย 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.สันปูเลย 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.แม่โป่ง 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ป่ำเม่ียง 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ส ำรำญรำษฎร์ 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.แม่คือ 
อ.ดอยสะเก็ด

7
ทต.ดอยสะเก็ด 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.เชิงดอย 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.สันปูเลย 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.แม่โป่ง 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ป่ำเม่ียง 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.ส ำรำญรำษฎร์ 
อ.ดอยสะเก็ด

ทต.แม่คือ 
อ.ดอยสะเก็ด

1
ต ำบลนครสวรรค์ตก เมือง

นครสวรรค์
ต ำบลกลำงแดด 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลตะเค่ียนเล่ือน 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลหนองกรด 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลหนองกระโดน เมือง
นครสวรรค์

ต ำบลบำงม่วง 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลบ้ำนแก่ง 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลบ้ำนมะเกลือ 
เมืองนครสวรรค์

2
ต ำบลนครสวรรค์ตก เมือง

นครสวรรค์
ต ำบลกลำงแดด 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลตะเค่ียนเล่ือน 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลหนองกรด 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลหนองกระโดน เมือง
นครสวรรค์

ต ำบลบำงม่วง 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลบ้ำนแก่ง 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลบ้ำนมะเกลือ 
เมืองนครสวรรค์

3
ต ำบลนครสวรรค์ออก 

เมืองนครสวรรค์
ต ำบลแควใหญ่ 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลเกรียงไกร 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลหนองปลิง 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลพระนอน 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลบึงเสนำ 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลบำงพระหลวง เมือง
นครสวรรค์

ต ำบลวัดไทร 
เมืองนครสวรรค์

4
ต ำบลนครสวรรค์ออก 

เมืองนครสวรรค์
ต ำบลแควใหญ่ 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลเกรียงไกร 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลหนองปลิง 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลพระนอน 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลบึงเสนำ 
เมืองนครสวรรค์

ต ำบลบำงพระหลวง เมือง
นครสวรรค์

ต ำบลวัดไทร 
เมืองนครสวรรค์

5
ต ำบล	โกรกพระ 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบล	ยำงตำล 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลบำงมะฝ่อ		 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลบำงประมุง	 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลนำกลำง 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลศำลำแดง	 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลเนินกว้ำว 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลเนินศำลำ 
อ ำเภอโกรกพระ

6
ต ำบล	โกรกพระ 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบล	ยำงตำล 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลบำงมะฝ่อ		 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลบำงประมุง	 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลนำกลำง 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลศำลำแดง	 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลเนินกว้ำว 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลเนินศำลำ 
อ ำเภอโกรกพระ

7
ต ำบล	โกรกพระ 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบล	ยำงตำล 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลบำงมะฝ่อ		 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลบำงประมุง	 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลนำกลำง 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลศำลำแดง	 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลเนินกว้ำว 
อ ำเภอโกรกพระ

ต ำบลเนินศำลำ 
อ ำเภอโกรกพระ

1
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดตำก อ.เมืองตำก

บริเวณด้ำนใน 
อบต.น้ ำรึม อ.เมืองตำก

อำคำรเอนกประสงค์ 
บ.บ่อไม้หว้ำ ม.3 ต.น้ ำรึม

(ตลำดนัด)อำคำรเอนกฯ 
บ.คลองขยำงโพรง ม.6 ต.

น้ ำรึม

หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมืองตำก

อำคำร (หน้ำวัดเกำะตำ
เถียร) ม.1 บ.เกำะตำเถียร

 ทต.ไม้งำม

หน้ำ ทต.ไม้งำม ม.4 
ทต.ไม้งำม อ.เมืองตำก

ศำลำSML บ้ำนแพะ ม.6 
ทต.ไม้งำม

2
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดตำก อ.เมืองตำก

บริเวณด้ำนใน 
อบต.น้ ำรึม อ.เมืองตำก

อำคำรเอนกประสงค์ 
บ.บ่อไม้หว้ำ ม.3 ต.น้ ำรึม

(ตลำดนัด)อำคำรเอนกฯ 
บ.คลองขยำงโพรง ม.6 ต.

น้ ำรึม

หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมืองตำก

อำคำร (หน้ำวัดเกำะตำ
เถียร) ม.1 บ.เกำะตำเถียร

 ทต.ไม้งำม

หน้ำ ทต.ไม้งำม ม.4 
ทต.ไม้งำม อ.เมืองตำก

ศำลำSML บ้ำนแพะ ม.6 
ทต.ไม้งำม

3
หน้ำ อบต.วังประจบ ม.2 
ต.วังประจบ อ.เมืองตำก

ตลำดนัด บ.สแกเครือ 
ม.3 ต.วังประจบ

หน้ำวัดน้ ำดิบ ม.6 
ต.วังประจบ

ตลำดนัด บ.ทรัพย์สมบูรณ์
 ม.11 

ต.วังประจบ

ศำลำอเนกประสงค์ หมู่2 
(หน้ำวัดอัมพวัน 

ต.ป่ำมะม่วง)

ศำลำอเนกประสงค์ หมู่3 
(ตรงข้ำม อบต.ป่ำมะม่วง 

อ.เมืองตำก)

อำคำรอเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 5 บ้ำนชะลำด 

ต.ป่ำมะม่วง

ศำลำอเนกประสงค์ หมู่6 
บ้ำนปำกร้อง 
ต.ป่ำมะม่วง

25 ระยอง

26 เชียงใหม่

27 นครสวรรค์

28 ตำก

http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/60/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/60/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/60/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/60/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/60/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/60/


ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

4
หน้ำ อบต.วังประจบ ม.2 
ต.วังประจบ อ.เมืองตำก

ตลำดนัด บ.สแกเครือ 
ม.3 ต.วังประจบ

หน้ำวัดน้ ำดิบ ม.6 
ต.วังประจบ

ตลำดนัด บ.ทรัพย์สมบูรณ์
 ม.11 

ต.วังประจบ

ศำลำอเนกประสงค์ หมู่2 
(หน้ำวัดอัมพวัน 

ต.ป่ำมะม่วง)

ศำลำอเนกประสงค์ หมู่3 
(ตรงข้ำม อบต.ป่ำมะม่วง 

อ.เมืองตำก)

อำคำรอเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 5 บ้ำนชะลำด 

ต.ป่ำมะม่วง

ศำลำอเนกประสงค์ หมู่6 
บ้ำนปำกร้อง 
ต.ป่ำมะม่วง

5
วัดกลำงสวนดอกไม้ ม.2 

ต.แม่ท้อ
ศูนย์ประชุมบ้ำนห้วยน่ึง ม.

3 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตำก
ศำลำประชำคม ม.4 

ต.แม่ท้อ
ศำลำประชำคม ม.8 
ต.แม่ท้อ อ.เมืองตำก

ศำลำประชำคม ม.9 
ต.แม่ท้อ อ.เมืองตำก

หน้ำ อบต.แม่ท้อ (ม.11) อ.
เมืองตำก

ศำลำประชำคม ม.12 
ต.แม่ท้อ

หน้ำ อบต.แม่ท้อ 
อ.เมืองตำก

6
วัดกลำงสวนดอกไม้ ม.2 

ต.แม่ท้อ
ศูนย์ประชุมบ้ำนห้วยน่ึง ม.

3 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตำก
ศำลำประชำคม ม.4 

ต.แม่ท้อ
ศำลำประชำคม ม.8 
ต.แม่ท้อ อ.เมืองตำก

ศำลำประชำคม ม.9 
ต.แม่ท้อ อ.เมืองตำก

หน้ำ อบต.แม่ท้อ (ม.11) อ.
เมืองตำก

ศำลำประชำคม ม.12 
ต.แม่ท้อ

หน้ำ อบต.แม่ท้อ 
อ.เมืองตำก

7
หน้ำ อบต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.

เมืองตำก

ศำลำอเนกฯ 
หน้ำวัดหนองปรือ ม.1 

ต.หนองบัวใต้

ข้ำงบ้ำนก ำนัน บ.ท่ำเล่ ม.5
 ต.หนองบัวใต้

ศำลำเอนกฯ ม.6 
บ.คลองห้วยทรำย 

ต.หนองบัวใต้

หน้ำ อบต.หนองบัวเหนือ 
ม.2 อ.เมืองตำก

วัดป่ำกล้วยไม้งำม ม.3 
ต.หนองบัวเหนือ 

อ.เมืองตำก

หน้ำ อบต.วังหิน 
อ.เมืองตำก

ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน 
บ้ำนหนองตำเรือ ม.12 

ต.วังหิน

1 วัดเนินตูม อ.เมือง
รร.วัดหนองตำงู 

ต.ดอนขวำง อ.เมือง
อำคำรสร้ำงเสริม

สุขภำพกีฬำ อ.เมือง
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง 

อ.เมือง
ตลำดคลองถมทัพทัน 
ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน

อบต.หนองกระทุ่ม อ
.ทัพทัน อ.ทัพทัน

อบต.โคกหม้อ 
อ.ทัพทัน

อบต.หนองยำยดำ 
อ.ทัพทัน

2
วัดดงแขวน 

อ.สว่ำงอำรมณ์
อบต.หนองหลวง 
อ.สว่ำงอำรมณ์

อบต.ไผ่เขียว 
อ.สว่ำงอำรมณ์

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสว่ำง
อำรมณ์ อ.สว่ำงอำรมณ์

ลำนปูนเทศบำลบ้ำนไร่ อ.
บ้ำนไร่

วัดทัพหลวง ม.1 
อ.บ้ำนไร่

วัดห้วยแห้ง 
อ.บ้ำนไร่

อบต.คอกควำย 
อ.บ้ำนไร่

3
ลำนกีฬำฯ เทศบำล

ต.หนองฉำง อ.หนองฉำง
ศำลำSML ม.9 

อ.หนองฉำง
วัดหนองขุนชำติ 

อ.หนองฉำง
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหนองฉำง 

อ.หนองฉำง
ศำลำประชุม ม.6 

อ.ลำนสัก
อบต.ประดู่ยืน 

อ.ลำนสัก
ศำลำประชุม ม.7 

ต.ลำนสัก อ.ลำนสัก
อบต.ทุ่งนำงำม 

อ.ลำนสัก

4 อบต.ท่ำซุง อ.เมือง
อบต.หลุมเข้ำ 

อ.หนองขำหย่ำง
วัดเนินเหล็ก 

อ.เมือง
อบต.หนองไผ่แบน 

อ.เมือง
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอทัพทัน 

อ.ทัพทัน
วัดตลุกดู่ ม.4 

อ.ทัพทัน
ตลำดบ้ำนณัฐธีรี ม.1 

อ.ทัพทัน
วัดวังเตย ม.11 

อ.ทัพทัน

5
ศำลำกลำงหมู่ 1 
ต.หนองหลวง 
อ.สว่ำงอำรมณ์

ตลำดคลองข่อย 
อ.สว่ำงอำรมณ์

ศำลำกลำงหมู่ 6 
บ้ำนเนินก้ำว 
อ.สว่ำงอำรมณ์

ศำลำกลำงหมู่ 3 
อ.สว่ำงอำรมณ์

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนไร่ 
อ.บ้ำนไร่

อบต.หนองจอก 
อ.บ้ำนไร่

อบต.วังหิน 
อ.บ้ำนไร่

อบต.บ้ำนบึง 
อ.บ้ำนไร่

6
หมู่ 7 ต ำบลทุ่งโพ 

อ.หนองฉำง
อบต.ทุ่งพง 
อ.หนองฉำง

รร.ทุ่งโพวิทยำ 
อ.หนองฉำง

ร้ำนค้ำหมู่บ้ำน ม.2 
ต.หนองสรวง อ.หนองฉำง

ศำลำประชุม ม.5 
ต.ลำนสัก อ.ลำนสัก

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอลำนสัก 
อ.ลำนสัก

ศำลำประชุม ม.5 
ต.ลำนสัก อ.ลำนสัก

ศำลำประชุม ม.4 
ต.ลำนสัก อ.ลำนสัก

7
อบต.หลุมเข้ำ 

อ.หนองขำหย่ำง
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหนองขำ
หย่ำง อ.หนองขำหย่ำง

อบต.หนองขำหย่ำง 
อ.หนองขำหย่ำง

วัดตำนำด ม. 3 
อ.เมือง

อบต.สุขฤทัย 
อ.ห้วยคต

ศำลำประชำคม ม.5 
ต.ทองหลำง อ.ห้วยคต

ศำลำประชำคม 
อ.ห้วยคต

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอห้วยคต อ.
ห้วยคต

1
ส ำนักงำนพำณิชย์ 

อ.เมือง
หน้ำวัดพระนอน 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงล้อ 

อ.เมือง
หน้ำวัดไม้แงะ 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงหมู 

อ.เมือง
บ้ำนสบสอย 

อ.เมือง
หน้ำวัดห้วยเด่ือ 

อ.เมือง
บ้ำนป่ำปุ๊ 
อ.เมือง

2
ส ำนักงำนพำณิชย์ 

อ.เมือง
หน้ำวัดพระนอน 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงล้อ 

อ.เมือง
หน้ำวัดไม้แงะ 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงหมู 

อ.เมือง
บ้ำนสบสอย 

อ.เมือง
หน้ำวัดห้วยเด่ือ 

อ.เมือง
บ้ำนป่ำปุ๊ 
อ.เมือง

3
ส ำนักงำนพำณิชย์ 

อ.เมือง
หน้ำวัดพระนอน 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงล้อ 

อ.เมือง
หน้ำวัดไม้แงะ 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงหมู 

อ.เมือง
บ้ำนสบสอย 

อ.เมือง
หน้ำวัดห้วยเด่ือ 

อ.เมือง
บ้ำนป่ำปุ๊ 
อ.เมือง

4
ส ำนักงำนพำณิชย์ 

อ.เมือง
หน้ำวัดพระนอน 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงล้อ 

อ.เมือง
หน้ำวัดไม้แงะ 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงหมู 

อ.เมือง
บ้ำนสบสอย 

อ.เมือง
หน้ำวัดห้วยเด่ือ 

อ.เมือง
บ้ำนป่ำปุ๊ 
อ.เมือง

5
ส ำนักงำนพำณิชย์ 

อ.เมือง
หน้ำวัดพระนอน 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงล้อ 

อ.เมือง
หน้ำวัดไม้แงะ 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงหมู 

อ.เมือง
บ้ำนสบสอย 

อ.เมือง
หน้ำวัดห้วยเด่ือ 

อ.เมือง
บ้ำนป่ำปุ๊ 
อ.เมือง

6
ส ำนักงำนพำณิชย์ 

อ.เมือง
หน้ำวัดพระนอน 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงล้อ 

อ.เมือง
หน้ำวัดไม้แงะ 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงหมู 

อ.เมือง
บ้ำนสบสอย 

อ.เมือง
หน้ำวัดห้วยเด่ือ 

อ.เมือง
บ้ำนป่ำปุ๊ 
อ.เมือง

28 ตำก

29 อุทัยธำนี

30 แม่ฮ่องสอน



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

7
ส ำนักงำนพำณิชย์ 

อ.เมือง
หน้ำวัดพระนอน 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงล้อ 

อ.เมือง
หน้ำวัดไม้แงะ 

อ.เมือง
หน้ำวัดปำงหมู 

อ.เมือง
บ้ำนสบสอย 

อ.เมือง
หน้ำวัดห้วยเด่ือ 

อ.เมือง
บ้ำนป่ำปุ๊ 
อ.เมือง

1
ตลำดประชำรัฐ 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร
วัดเสด็จ

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร
วัดเทพโมฬี 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย  
  จ.ก ำแพงเพชร  อ ำเภอ

เมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลเมืองหนองปลิง  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

ศูนย์รำชกำร
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลต ำบลนครชุม  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

โรงเรียนเพ็ชระศึกษำ  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

2
ตลำดประชำรัฐ 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร
วัดเสด็จ

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร
วัดเทพโมฬี 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย  
  จ.ก ำแพงเพชร  อ ำเภอ

เมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลเมืองหนองปลิง  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

ศูนย์รำชกำร
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลต ำบลนครชุม  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

โรงเรียนเพ็ชระศึกษำ  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

3
ตลำดประชำรัฐ 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร
วัดเสด็จ

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร
วัดเทพโมฬี 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย  
  จ.ก ำแพงเพชร  อ ำเภอ

เมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลเมืองหนองปลิง  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

ศูนย์รำชกำร
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลต ำบลนครชุม  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

โรงเรียนเพ็ชระศึกษำ  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

4
ตลำดประชำรัฐ 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร
วัดเสด็จ

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร
วัดเทพโมฬี 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย  
  จ.ก ำแพงเพชร  อ ำเภอ

เมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลเมืองหนองปลิง  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

ศูนย์รำชกำร
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลต ำบลนครชุม  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

โรงเรียนเพ็ชระศึกษำ  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

5
ตลำดประชำรัฐ 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร
วัดเสด็จ

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร
วัดเทพโมฬี 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย  
  จ.ก ำแพงเพชร  อ ำเภอ

เมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลเมืองหนองปลิง  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

ศูนย์รำชกำร
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลต ำบลนครชุม  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

โรงเรียนเพ็ชระศึกษำ  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

6
องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลคณฑี
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไตรตรึงษ์ 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
อ่ำงทอง

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำบ่อค ำ

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลต ำบลนิคม
ทุ่งโพธ์ิทะเล

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลต ำบลเทพนคร  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทรงธรรม

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ลำนดอกไม้  อ ำเภอเมือง

ก ำแพงเพชร

7
องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลคณฑี
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไตรตรึงษ์ 

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
อ่ำงทอง

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำบ่อค ำ

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลต ำบลนิคม
ทุ่งโพธ์ิทะเล

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

เทศบำลต ำบลเทพนคร  
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทรงธรรม

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ลำนดอกไม้  อ ำเภอเมือง

ก ำแพงเพชร

1
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัดพิจิตร 
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำเทศบำล
ต ำบลดงป่ำค ำ
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำเทศบำลต ำบลท่ำฬ่อ 
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำเทศบำล
ต ำบลวังกรด 
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำเทศบำลต ำบลหัวดง อ.
เมืองพิจิตร

หน้ำ อบต.สำยค ำโห้ 
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำ อบต.ฆะมัง 
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำ อบต.ดงกลำง 
อ.เมืองพิจิตร

2
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัดพิจิตร 
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำเทศบำล
ต ำบลดงป่ำค ำ
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำเทศบำลต ำบลท่ำฬ่อ 
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำเทศบำล
ต ำบลวังกรด 
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำเทศบำลต ำบลหัวดง อ.
เมืองพิจิตร

หน้ำ อบต.สำยค ำโห้ 
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำ อบต.ฆะมัง 
อ.เมืองพิจิตร

หน้ำ อบต.ดงกลำง 
อ.เมืองพิจิตร

3
หน้ำเทศบำลเมืองพิจิตร อ.

เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.บ้ำนบุ่ง 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ท่ำฬ่อ 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ปำกทำง 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ป่ำมะคำบ 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.หัวดง 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.เมืองเก่ำ 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ย่ำนยำว 

อ.เมืองพิจิตร

4
หน้ำเทศบำลเมืองพิจิตร อ.

เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.บ้ำนบุ่ง 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ท่ำฬ่อ 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ปำกทำง 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ป่ำมะคำบ 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.หัวดง อ.เมือง

พิจิตร
หน้ำ อบต.เมืองเก่ำ 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ย่ำนยำว 

อ.เมืองพิจิตร

5
หน้ำ อบต.คลองคะเชนทร์

 อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ท่ำหลวง 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.โรงช้ำง 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ไผ่ขวำง 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.สำกเหล็ก 

อ.สำกเหล็ก
หน้ำ อบต.วังทับไทร 

อ.สำกเหล็ก
หน้ำ อบต.หนองหญ้ำไทร 

อ.สำกเหล็ก
หน้ำ ท่ีว่ำกำร 

อ.สำกเหล็ก อ.สำกเหล็ก

6
หน้ำ อบต.คลองคะเชนทร์

 อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ท่ำหลวง 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.โรงช้ำง 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.ไผ่ขวำง 

อ.เมืองพิจิตร
หน้ำ อบต.สำกเหล็ก 

อ.สำกเหล็ก
หน้ำ อบต.วังทับไทร 

อ.สำกเหล็ก
หน้ำ อบต.หนองหญ้ำไทร 

อ.สำกเหล็ก
หน้ำ ท่ีว่ำกำร 

อ.สำกเหล็ก อ.สำกเหล็ก

31 ก ำแพงเพชร

32 พิจิตร

30 แม่ฮ่องสอน



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

7
ทต.สำกเหล็ก 
อ.สำกเหล็ก

อบต.คลองทรำย 
อ.สำกเหล็ก

อบต.ท่ำเย่ียม 
อ.สำกเหล็ก

หน้ำ ท่ีว่ำกำร 
อ.วังทรำยพูน

หน้ำ อบต.วังทรำยพูน 
อ.วังทรำยพูน

หน้ำ อบต.หนองปลำไหล 
อ.วังทรำยพูน

หน้ำ อบต.หนองพระ 
อ.วังทรำยพูน

หน้ำ วัดวังทับไทร 
อ.วังทรำยพูน

1
ในเมือง 

อ.เมืองพิษณุโลก
วังน้ ำคู้ 

อ.เมืองพิษณุโลก
วัดจันทร์ 

อ.เมืองพิษณุโลก
วัดพริก 

อ.เมืองพิษณุโลก
ท่ำทอง 

อ.เมืองพิษณุโลก
ท่ำโพธ์ิ 

อ.เมืองพิษณุโลก
สมอแข 

อ.เมืองพิษณุโลก
ดอนทอง 

อ.เมืองพิษณุโลก

2
บ้ำนป่ำ 

อ.เมืองพิษณุโลก
ปำกโทก 

อ.เมืองพิษณุโลก
หัวรอ 

อ.เมืองพิษณุโลก
จอมทอง 

อ.เมืองพิษณุโลก
บ้ำนกร่ำง 

อ.เมืองพิษณุโลก
บ้ำนคลอง 

อ.เมืองพิษณุโลก
พลำยชุมพล 

อ.เมืองพิษณุโลก
มะขำมสูง 

อ.เมืองพิษณุโลก

3
อรัญญิก 

อ.เมืองพิษณุโลก
บึงพระ 

อ.เมืองพิษณุโลก
ไผ่ขอดอน 

อ.เมืองพิษณุโลก
ง้ิวงำม 

อ.เมืองพิษณุโลก
บำงกระทุ่ม 
อ.บำงกระทุ่ม

บ้ำนไร่ 
อ.บำงกระทุ่ม

โคกสลุด 
อ.บำงกระทุ่ม

สนำมคลี 
อ.บำงกระทุ่ม

4
ท่ำตำล 

อ.บำงกระทุ่ม
ไผ่ล้อม บำงกระทุ่ม นครป่ำหมำก บำงกระทุ่ม เนินกุ่ม บำงกระทุ่ม วัดตำยม บำงกระทุ่ม บำงระก ำ บำงระก ำ ปลักแรด บำงระก ำ พันเสำ บำงระก ำ

5 วังอิทก บำงระก ำ
บึงกอก 

อ.บำงระก ำ
หนองกุลำ 
อ.บำงระก ำ

ชุมแสงสงครำม 
อ.บำงระก ำ

นิคมพัฒนำ 
อ.บำงระก ำ

บ่อทอง 
อ.บำงระก ำ

ท่ำนำงงำม 
อ.บำงระก ำ

คุยม่วง 
อ.บำงระก ำ

6
พรหมพิรำม 
อ.พรหมพิรำม

ท่ำช้ำง 
อ.พรหมพิรำม

วงฆ้อง 
อ.พรหมพิรำม

มะตูม 
อ.พรหมพิรำม

หอกลอง 
อ.พรหมพิรำม

ศรีภิรมย์ 
อ.พรหมพิรำม

ตลุกเทียม 
อ.พรหมพิรำม

วังวน 
อ.พรหมพิรำม

7
หนองแขม 

อ.พรหมพิรำม
มะต้อง 

อ.พรหมพิรำม
ทับยำยเชียง 
อ.พรหมพิรำม

ดงประค ำ 
อ.พรหมพิรำม

วัดโบสถ์ 
อ.วัดโบสถ์

ท่ำงำม 
อ.วัดโบสถ์

ท้อแท้ 
อ.วัดโบสถ์

บ้ำนยำง 
อ.วัดโบสถ์

1
บริเวณหน้ำวัดประตูป่ำ อ.

เมืองล ำพูน

ถนนตนเดินล ำพูนอยู่หน้ำ
วัดพระธำตุหริภุญชัยฯ  อ.

เมืองล ำพูน

ลำนคนเมือง กำดม่วนใจ  
บริเวณในส ำนักงำน

เทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น อ.
เมืองล ำพูน

ศูนย์แห่งควำมสุข 
(Happiness center) 

อ.เมืองล ำพูน

ผู้สูงอำยุ ทต.เหมืองจ้ี (ตรง
ข้ำมส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลเหมืองจ้ี) อ.เมือง

ล ำพูน

บริเวณหน้ำ ทต.อุโมงค์ อ.
เมืองล ำพูน

สนำมกีฬำหลังเทศบำลศรี
บัวบำน อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหน้ำวัดป่ำเป้ำ 
อ.เมืองล ำพูน

2
บริเวณหน้ำวัดประตูป่ำ อ.

เมืองล ำพูน

ถนนตนเดินล ำพูนอยู่หน้ำ
วัดพระธำตุหริภุญชัยฯ  อ.

เมืองล ำพูน

ลำนคนเมือง กำดม่วนใจ  
บริเวณในส ำนักงำน

เทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น อ.
เมืองล ำพูน

ศูนย์แห่งควำมสุข 
(Happiness center) 

อ.เมืองล ำพูน

ผู้สูงอำยุ ทต.เหมืองจ้ี (ตรง
ข้ำมส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลเหมืองจ้ี) อ.เมือง

ล ำพูน

บริเวณหน้ำ ทต.อุโมงค์ อ.
เมืองล ำพูน

สนำมกีฬำหลังเทศบำลศรี
บัวบำน อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหน้ำวัดป่ำเป้ำ 
อ.เมืองล ำพูน

3
บริเวณหน้ำวัดประตูป่ำ อ.

เมืองล ำพูน

ถนนตนเดินล ำพูนอยู่หน้ำ
วัดพระธำตุหริภุญชัยฯ  อ.

เมืองล ำพูน

ลำนคนเมือง กำดม่วนใจ  
บริเวณในส ำนักงำน

เทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น อ.
เมืองล ำพูน

ศูนย์แห่งควำมสุข 
(Happiness center) 

อ.เมืองล ำพูน

ผู้สูงอำยุ ทต.เหมืองจ้ี (ตรง
ข้ำมส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลเหมืองจ้ี) อ.เมือง

ล ำพูน

บริเวณหน้ำ ทต.อุโมงค์ อ.
เมืองล ำพูน

สนำมกีฬำหลังเทศบำลศรี
บัวบำน อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหน้ำวัดป่ำเป้ำ 
อ.เมืองล ำพูน

4
บริเวณหน้ำวัดประตูป่ำ อ.

เมืองล ำพูน

ถนนตนเดินล ำพูนอยู่หน้ำ
วัดพระธำตุหริภุญชัยฯ  อ.

เมืองล ำพูน

ลำนคนเมือง กำดม่วนใจ  
บริเวณในส ำนักงำน

เทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น อ.
เมืองล ำพูน

ศูนย์แห่งควำมสุข 
(Happiness center) 

อ.เมืองล ำพูน

ผู้สูงอำยุ ทต.เหมืองจ้ี (ตรง
ข้ำมส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลเหมืองจ้ี) อ.เมือง

ล ำพูน

บริเวณหน้ำ ทต.อุโมงค์ อ.
เมืองล ำพูน

สนำมกีฬำหลังเทศบำลศรี
บัวบำน อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหน้ำวัดป่ำเป้ำ 
อ.เมืองล ำพูน

5
ลำนเอนกประสงค์
หน้ำวัดป่ำซำงน้อย

อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหมู่บ้ำนเอ้ืออำทร
เหมืองง่ำ อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหน้ำวัดสิงห์เค้ิง  อ.
เมืองล ำพูน

ลำนอเนกประสงค์หน้ำวัด
แม่สำรบ้ำนหลุก 

อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหน้ำเทศบำลต ำบล
ต้นธง อ.เมืองล ำพูน

ศูนย์รำชกำรกระทรวง
แรงงำนจังหวัดล ำพูน 

อ.เมืองล ำพูน

หน้ำศำลำกลำงหลังเก่ำ อ.
เมืองล ำพูน

ตลำดพรทิพย์ 
อ.เมืองล ำพูน

6
ลำนเอนกประสงค์
หน้ำวัดป่ำซำงน้อย

อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหมู่บ้ำนเอ้ืออำทร
เหมืองง่ำ อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหน้ำวัดสิงห์เค้ิง  อ.
เมืองล ำพูน

ลำนอเนกประสงค์หน้ำวัด
แม่สำรบ้ำนหลุก 

อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหน้ำเทศบำลต ำบล
ต้นธง อ.เมืองล ำพูน

ศูนย์รำชกำรกระทรวง
แรงงำนจังหวัดล ำพูน 

อ.เมืองล ำพูน

หน้ำศำลำกลำงหลังเก่ำ อ.
เมืองล ำพูน

ตลำดพรทิพย์ 
อ.เมืองล ำพูน

32 พิจิตร

33 พิษณุโลก

34 ล ำพูน

http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/65/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/65/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/65/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/65/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/65/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/65/


ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

7
ลำนเอนกประสงค์
หน้ำวัดป่ำซำงน้อย

อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหมู่บ้ำนเอ้ืออำทร
เหมืองง่ำ อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหน้ำวัดสิงห์เค้ิง  อ.
เมืองล ำพูน

ลำนอเนกประสงค์หน้ำวัด
แม่สำรบ้ำนหลุก 

อ.เมืองล ำพูน

บริเวณหน้ำเทศบำลต ำบล
ต้นธง อ.เมืองล ำพูน

ศูนย์รำชกำรกระทรวง
แรงงำนจังหวัดล ำพูน 

อ.เมืองล ำพูน

หน้ำศำลำกลำงหลังเก่ำ อ.
เมืองล ำพูน

ตลำดพรทิพย์ 
อ.เมืองล ำพูน

1
เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ 

อ ำเภอเมือง
วัดโพธ์ิกลำง
อ ำเภอเมือง

เทศบลำต ำบลวังชมภู 
อ ำเภอเมือง

วัดโพธ์ิกลำง
อ ำเภอเมือง

อบต.บ้ำนโตก 
อ ำเภอเมือง

วัดทุ่งสะเดียง 
อ ำเภอเมือง

อบต.นำป่ำ 
อ ำเภอเมือง

อบต.บ้ำนโคก
อ ำเภอเมือง

2
วัดดอกไม้บ้ำนพล ำ อ ำเภอ

เมือง
อบต.นำยม 
อ ำเภอเมือง

อบต.ชอนไพร 
อ ำเภอเมือง

อบต.ตะเบำะ 
อ ำเภอเมือง

อบต.น้ ำร้อน 
อ ำเภอเมือง

อบต.ระวิง 
อ ำเภอเมือง

อบต.ห้วยสะแก
อ ำเภอ เมือง

อบต.ดงมูลเหล็ก
อ ำเภอเมือง

3
เทศบำลท่ำพล
อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลนำง่ัว 
อ ำเภอเมือง

อบต.วังชมภู 
อ ำเภอเมือง

อบต.ห้วยใหญ่ 
อ ำเภอเมือง

เทศบำลวังโป่ง 
อ ำเภอวังโป่ง

อบต.วังโป่ง 
อ ำเภอวังโป่ง

อบต.ท้ำยดง 
อ ำเภอวังโป่ง

อบต.วังศำล
อ ำเภอวังโป่ง

4
อบต.วังหิน 
อ ำเภอวังโป่ง

อบต.ซับเปิบ 
อ ำเภอวังโป่ง

เทศบำลต ำบลท้ำยดง 
อ ำเภอวังโป่ง

อบต.น้ ำหนำว 
อ ำเภอน้ ำหนำว

อบต.วังกวำง 
อ ำเภอน้ ำหนำว

อบต.หลักด่ำน อ ำเภอ น้ ำ
หนำว

อบต.โคกมน 
อ ำเภอน้ ำหนำว

เทศบำลต ำบลหล่มเก่ำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ

5
อบต.ตำดกลอย 
อ ำเภอหล่มเก่ำ

อบต.ศิลำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ

อบต.นำซ ำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ

อบต.หินฮำว 
อ ำเภอหล่มเก่ำ

อบต.วังบำล 
อ ำเภอหล่มเก่ำ

อบต.บ้ำนเนิน 
อ ำเภอหล่มเก่ำ

อบต.นำแซง 
อ ำเภอหล่มเก่ำ

อบต.นำเกำะ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ

6
อบต.หล่มเก่ำ 
อ ำเภอหล่มเก่ำ

เทศบำลต ำบลหนองไผ่ 
อ ำเภอหนองไผ่

เทศบำลต ำบลนำเฉลียง 
อ ำเภอหนองไผ่

เทศบำลต ำบลเฉลียงทอง 
อ ำเภอหนองไผ่

เทศบำลต ำบลบัววัฒนำ 
อ ำเภอหนองไผ่

เทศบำลต ำบลบ้ำนโภชน์ 
อ ำเภอหนองไผ่

อบต.หนองไผ่ 
อ ำเภอหนองไผ่

อบต.ห้วยโป่ง 
อ ำเภอหนองไผ่

7
เทศบำลต ำบลบ่อไทย 

อ ำเภอหนองไผ่
อบต.ยำงงำม 
อ ำเภอหนองไผ่

อบต.กองทูล 
อ ำเภอหนองไผ่

อบต.ท่ำแดง 
อ ำเภอหนองไผ่

อบต.วังท่ำดี 
อ ำเภอหนองไผ่

อบต.วังโบสถ์ 
อ ำเภอหนองไผ่

อบต.ท่ำด้วง 
อ ำเภอหนองไผ่

อบต.เพชรละคร 
อ ำเภอหนองไผ่

1
ท่ึว่ำกำรอ ำเภอเมือง เมือง

แพร่
อบต.นำจักร 
อ.เมืองแพร่

อบต.น้ ำช ำ 
อ.เมืองแพร่

อบต.ป่ำแดง 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลทุ่งโฮ้ง 
อ.เมืองแพร่

อบต.เหมืองหม้อง 
อ.เมืองแพร่

อบต.วังธง 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลแม่หล่ำย 
อ.เมืองแพร่

2
ท่ึว่ำกำรอ ำเภอเมือง เมือง

แพร่
อบต.นำจักร 
อ.เมืองแพร่

อบต.น้ ำช ำ 
อ.เมืองแพร่

อบต.ป่ำแดง 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลทุ่งโฮ้ง 
อ.เมืองแพร่

อบต.เหมืองหม้อง 
อ.เมืองแพร่

อบต.วังธง 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลแม่หล่ำย 
อ.เมืองแพร่

3
ท่ึว่ำกำรอ ำเภอเมือง เมือง

แพร่
อบต.นำจักร 
อ.เมืองแพร่

อบต.น้ ำช ำ 
อ.เมืองแพร่

อบต.ป่ำแดง 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลทุ่งโฮ้ง 
อ.เมืองแพร่

อบต.เหมืองหม้อง 
อ.เมืองแพร่

อบต.วังธง 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลแม่หล่ำย 
อ.เมืองแพร่

4
ท่ึว่ำกำรอ ำเภอเมือง เมือง

แพร่
อบต.นำจักร 
อ.เมืองแพร่

อบต.น้ ำช ำ 
อ.เมืองแพร่

อบต.ป่ำแดง 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลทุ่งโฮ้ง 
อ.เมืองแพร่

อบต.เหมืองหม้อง 
อ.เมืองแพร่

อบต.วังธง 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลแม่หล่ำย 
อ.เมืองแพร่

5
ท่ึว่ำกำรอ ำเภอเมือง เมือง

แพร่
อบต.นำจักร 
อ.เมืองแพร่

อบต.น้ ำช ำ 
อ.เมืองแพร่

อบต.ป่ำแดง 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลทุ่งโฮ้ง 
อ.เมืองแพร่

อบต.เหมืองหม้อง 
อ.เมืองแพร่

อบต.วังธง 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลแม่หล่ำย 
อ.เมืองแพร่

6
อบต.ห้วยม้ำ 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลป่ำแมต 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลบ้ำนถ่ิน 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลสวนเข่ือน 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลวังหงส์ 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลแม่ค ำมี 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลทุ่งกวำว 
อ.เมืองแพร่

อบต.ท่ำข้ำม 
อ.เมืองแพร่

7
อบต.ห้วยม้ำ 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลป่ำแมต 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลบ้ำนถ่ิน 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลสวนเข่ือน 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลวังหงส์ 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลแม่ค ำมี 
อ.เมืองแพร่

เทศบำลต ำบลทุ่งกวำว 
อ.เมืองแพร่

อบต.ท่ำข้ำม 
อ.เมืองแพร่

1
บ้ำนอุมลอง 
หมู่ 1 อ.เถิน

บ้ำนล้อมแรด 
หมู่ 4 อ.เถิน

บ้ำนดอนไชย 
หมู่ 7 อ.เถิน

บ้ำนเด่นแก้ว หมู่ 11 
อ.เถิน

บ้ำนน้ ำโท้ง หมู่ 1 
อ.เถิน

บ้ำนท่ำหลวง หมู่ 4 
อ.เถิน

บ้ำนหนองซำง หมู่ 7 
อ.เถิน

บ้ำนท่ำเมล์ไชย หมู่11 
อ.เถิน

2
บ้ำนวังหินพัฒนำ 

หมู่14 อ.เถิน
บ้ำนสันหลวง 
หมู่ 1 อ.เถิน

บ้ำนหนองห้ำ 
หมู่ 4  อ.เถิน

บ้ำนนำเบ้ีย 
หมู่ 7 อ.เถิน

บ้ำนนำเบ้ียหลวง 
หมู่10 อ.เถิน

บ้ำนแม่ปะหลวง 
หมู่1 อ.เถิน

บ้ำนปำงกุ่ม 
หมู่ 4 อ.เถิน

บ้ำนแม่ปะคอย 
หมู่7 อ.เถิน

3
บ้ำนแม่กอกหัวน้ ำ 

หมู่1 อ.เถิน
บ้ำนสะพำนหิน 

หมู่4 อ.เถิน
บ้ำนเด่นอุดม 
หมู่ 7 อ.เถิน

บ้ำนสะพำนหินพัฒนำ 
หมู่ 10 อ.เถิน

บ้ำนแม่วะลุ่ม 
หมุ่ 1 อ.เถิน

บ้ำนน้ ำดิบ 
หมู่ 3 อ.เถิน

บ้ำนเด่นชัย 
หมู่5 อ.เถิน

บ้ำนแม่วะหลวง 
หมู่ 8 อ.เถิน

37 ล ำปำง

34 ล ำพูน

35 เพชรบูรณ์

36 แพร่



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

4
บ้ำนแม่เต๊ียะ 
หมุ่1 อ.เถิน

บ้ำนแม่เติน 
หมุ่ 3 อ.เถิน

บ้ำนนำบ้ำนไร่ 
หมู่5 อ.เถิน

บ้ำนแม่เต๊ียะนอก 
หมุ่8 อ.เถิน

บ้ำนห้วยริน หมู่ 1 อ.เถิน
บ้ำนสะเลียมหวำน 

หมู่ 3 อ.เถิน
บ้ำนแม่พุ หมู่ 5 อ.เถิน

บ้ำนหนองหอย 
หมู่ 8 อ.เถิน

5
บ้ำนแม่พริกลุ่ม 
หมู่ 1 อ.แม่พริก

บ้ำนแม่เชียงรำยลุ่ม 
หมู่ 3 อ.แม่พริก

บ้ำนสันป่ำสัก 
หมู่ 5 อ.แม่พริก

บ้ำนปำงยำว 
หมู่ 8 อ.แม่พริก

บ้ำนสันข้ีเหล็ก 
หมู่10 อ.แม่พริก

บ้ำนเกำะหัวช้ำง 
หมุ่1 อ.แม่พริก

บ้ำนแม่ต๋ัง หมู่ 3 
อ.แม่พริก

บ้ำนพระบำท 
หมู่ 5 อ.แม่พริก

6
บ้ำนดอยค ำ หมู่7 

อ.แม่พริก
บ้ำนท่ำไม้ หมู่ 1 

อ.แม่พริก
บ้ำนธงชัย หมู่ 3 

อ.แม่พริก
บ้ำนวังผู หมู่ 5 

อ.แม่พริก
บ้ำนแม่ปุแพะ 
หมู่ 6 อ.แม่พริก

บ้ำนนำริน 
หมู่1 อ.แม่พริก

บ้ำนผำปังกลำง 
หมุ่3 อ.แม่พริก

บ้ำนเด่นอุดม 
หมู่5 อ.แม่พริก

7
บ้ำนหล่ำย 

หมุ่ 1 อ.สบปรำบ
บ้ำนแพะ หมู่4 

อ.สบปรำบ
บ้ำนวัฒนำ 

หมู่6 อ.สบปรำบ
บ้ำนหล่ำยฮ่องปุ๊ 
หมู่8 อ.สบปรำบ

บ้ำนใหม่วัฒนำ 
หมู่10 อ.สบปรำบ

บ้ำนทุ่งรวงทอง หมู่12 อ.
สบปรำบ

บ้ำนหล่ำยเหนือพัฒนำ หมุ่
13 อ.สบปรำบ

บ้ำนฮ่องปุ๊สำมัคี หมู่ 15 อ.
สบปรำบ

1
ต.ในเวียง 
อ.เมืองน่ำน

ต.ไชยสถำน 
อ.เมืองน่ำน

ต.ฝำยแก้ว 
อ.ภูเพียง

ต.เมืองจัง 
อ.ภูเพียง

ต.กองควำย 
อ.เมืองน่ำน

ต.ดู่ใต้ 
อ.เมืองน่ำน

ต.นำซำว 
อ.เมืองน่ำน

ต.แม่ขะนิง 
อ.เวียงสำ

2
ต.ในเวียง 
อ.เมืองน่ำน

ต.ไชยสถำน 
อ.เมืองน่ำน

ต.ฝำยแก้ว 
อ.ภูเพียง

ต.เมืองจัง 
อ.ภูเพียง

ต.กองควำย 
อ.เมืองน่ำน

ต.ดู่ใต้ 
อ.เมืองน่ำน

ต.นำซำว 
อ.เมืองน่ำน

ต.แม่ขะนิง 
อ.เวียงสำ

3
ต.ถืมตอง

อ.เมืองน่ำน
ต.สะเนียน
อ.เมืองน่ำน

ต.เรือง
อ.เมืองน่ำน

ต.บ่อสวก
อ.เมืองน่ำน

ต.บ้ำนพ้ี
อ.บ้ำนหลวง

ต.ป่ำคำหลวง 
อ.บ้ำนหลวง

ต.สวด 
อ.บ้ำนหลวง

ต.บ้ำนฟ้ำ 
อ.บ้ำนหลวง

4
ต.ถืมตอง

อ.เมืองน่ำน
ต.สะเนียน
อ.เมืองน่ำน

ต.เรือง
อ.เมืองน่ำน

ต.บ่อสวก
อ.เมืองน่ำน

ต.บ้ำนพ้ี
อ.บ้ำนหลวง

ต.ป่ำคำหลวง 
อ.บ้ำนหลวง

ต.สวด 
อ.บ้ำนหลวง

ต.บ้ำนฟ้ำ 
อ.บ้ำนหลวง

5
ต.นำเหลือง
อ.เวียงสำ

ต.ตำลชุม
อ.เวียงสำ

ต.จอมจันทร์
อ.เวียงสำ

ต.น้ ำป้ัว
อ.เวียงสำ

ต.ไหล่น่ำน 
อ.เวียงสำ

ต.ข่ึง
อ.เวียงสำ

ต.น้ ำมวบ
อ.เวียงสำ

ต.ส้ำนนำหนองใหม่ 
อ.เวียงสำ

6
ต.นำเหลือง
อ.เวียงสำ

ต.ตำลชุม
อ.เวียงสำ

ต.จอมจันทร์
อ.เวียงสำ

ต.น้ ำป้ัว
อ.เวียงสำ

ต.ไหล่น่ำน 
อ.เวียงสำ

ต.ข่ึง
อ.เวียงสำ

ต.น้ ำมวบ
อ.เวียงสำ

ต.ส้ำนนำหนองใหม่ 
อ.เวียงสำ

7
ต.ทุ่งศรีทอง 

อ.เวียงสำ
ต.ปงสนุก 
อ.เวียงสำ

ต.แม่สำ 
อ.เวียงสำ

ต.กลำงเวียง 
อ.เวียงสำ

ต.ส้ำน
 อ.เวียงสำ

ต.น้ ำตก 
อ.นำน้อย

ต.นำน้อย 
อ.นำน้อย

ต.ศรีษะเกษ 
อ.นำน้อย

1
หน้ำสวนสำธำรณะเฉลิม

พระเกียรติ อ.เมืองสุโขทัย
หมู่บ้ำนเอ้ืออำทร สุโขทัย 
(ปำกแคว) อ.เมืองสุโขทัย

วัดฤทธ์ิศิริรำษฎร์เจริญ
ธรรม อ.เมืองสุโขทัย

หน้ำวัดตำลเต้ีย 
อ.เมืองสุโขทัย

หน่วยบริกำรประชำชน
ต ำบลบ้ำนหลุม
อ.เมืองสุโขทัย

วัดยำงซ้ำย
อ.เมืองสุโขทัย

เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ.
เมืองสุโขทัย

วัดปำกแคว
อ.เมืองสุโขทัย

2
หน้ำสวนสำธำรณะเฉลิม

พระเกียรติ อ.เมืองสุโขทัย
หมู่บ้ำนเอ้ืออำทร สุโขทัย 
(ปำกแคว) อ.เมืองสุโขทัย

วัดฤทธ์ิศิริรำษฎร์เจริญ
ธรรม อ.เมืองสุโขทัย

หน้ำวัดตำลเต้ีย 
อ.เมืองสุโขทัย

หน่วยบริกำรประชำชน
ต ำบลบ้ำนหลุม
อ.เมืองสุโขทัย

วัดยำงซ้ำย
อ.เมืองสุโขทัย

เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ.
เมืองสุโขทัย

วัดปำกแคว
อ.เมืองสุโขทัย

3
หน้ำสวนสำธำรณะเฉลิม

พระเกียรติ อ.เมืองสุโขทัย
หมู่บ้ำนเอ้ืออำทร สุโขทัย 
(ปำกแคว) อ.เมืองสุโขทัย

วัดฤทธ์ิศิริรำษฎร์เจริญ
ธรรม อ.เมืองสุโขทัย

หน้ำวัดตำลเต้ีย 
อ.เมืองสุโขทัย

หน่วยบริกำรประชำชน
ต ำบลบ้ำนหลุม
อ.เมืองสุโขทัย

วัดยำงซ้ำย
อ.เมืองสุโขทัย

เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ.
เมืองสุโขทัย

วัดปำกแคว
อ.เมืองสุโขทัย

4
หน้ำสวนสำธำรณะเฉลิม

พระเกียรติ อ.เมืองสุโขทัย
หมู่บ้ำนเอ้ืออำทร สุโขทัย 
(ปำกแคว) อ.เมืองสุโขทัย

วัดฤทธ์ิศิริรำษฎร์เจริญ
ธรรม อ.เมืองสุโขทัย

หน้ำวัดตำลเต้ีย 
อ.เมืองสุโขทัย

หน่วยบริกำรประชำชน
ต ำบลบ้ำนหลุม
อ.เมืองสุโขทัย

วัดยำงซ้ำย
อ.เมืองสุโขทัย

เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ.
เมืองสุโขทัย

วัดบ้ำนขวำง 
อ.เมืองสุโขทัย

5
หน้ำสวนสำธำรณะเฉลิม

พระเกียรติ อ.เมืองสุโขทัย
หมู่บ้ำนเอ้ืออำทร สุโขทัย 
(ปำกแคว) อ.เมืองสุโขทัย

วัดฤทธ์ิศิริรำษฎร์เจริญ
ธรรม อ.เมืองสุโขทัย

หน้ำวัดตำลเต้ีย 
อ.เมืองสุโขทัย

หน่วยบริกำรประชำชน
ต ำบลบ้ำนหลุม
อ.เมืองสุโขทัย

วัดยำงซ้ำย
อ.เมืองสุโขทัย

หอกระจำยเสียง 
(ตรงข้ำมสุโขเกสเฮ้ำส์

อ.เมืองสุโขทัย

วัดบ้ำนขวำง 
อ.เมืองสุโขทัย

37 ล ำปำง

38 น่ำน

39 สุโขทัย



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

6
หน้ำสวนสำธำรณะเฉลิม

พระเกียรติ อ.เมืองสุโขทัย
หมู่บ้ำนเอ้ืออำทร สุโขทัย 
(ปำกแคว) อ.เมืองสุโขทัย

วัดฤทธ์ิศิริรำษฎร์เจริญ
ธรรม อ.เมืองสุโขทัย

หน้ำวัดตำลเต้ีย 
อ.เมืองสุโขทัย

หน่วยบริกำรประชำชน
ต ำบลบ้ำนหลุม
อ.เมืองสุโขทัย

วัดยำงซ้ำย
อ.เมืองสุโขทัย

หอกระจำยเสียง 
(ตรงข้ำมสุโขเกสเฮ้ำส์

อ.เมืองสุโขทัย

วัดบ้ำนขวำง 
อ.เมืองสุโขทัย

7
หน้ำสวนสำธำรณะเฉลิม

พระเกียรติ อ.เมืองสุโขทัย
หมู่บ้ำนเอ้ืออำทร สุโขทัย 
(ปำกแคว) อ.เมืองสุโขทัย

วัดฤทธ์ิศิริรำษฎร์เจริญ
ธรรม อ.เมืองสุโขทัย

หน้ำวัดตำลเต้ีย 
อ.เมืองสุโขทัย

หน่วยบริกำรประชำชน
ต ำบลบ้ำนหลุม
อ.เมืองสุโขทัย

วัดยำงซ้ำย
อ.เมืองสุโขทัย

หอกระจำยเสียง 
(ตรงข้ำมสุโขเกสเฮ้ำส์

อ.เมืองสุโขทัย

วัดบ้ำนขวำง 
อ.เมืองสุโขทัย

1
หน้ำอนุสำวรีย์พระยำพิชัย

ดำบหัก ต.ท่ำอิฐ 
อ.เมือง

เทศบำลต ำบลบ้ำนเกำะ อ.
เมือง

วัดวังกะพ้ี ต.วังกะพ้ี 
อ.เมือง

ตลำดเจ๊แดง ต.ขุนฝำง 
อ.เมือง

เทศบำลต ำบลง้ิวงำม 
อ.เมือง

วัดใหญ่ท่ำเสำ ต.ท่ำเสำ อ.
เมือง

วัดไผ่ล้อมล่ำง ต.ท่ำอิฐ 
อ.เมือง

วัดป่ำเซ่ำ ต.บ้ำนเกำะ 
อ.เมือง

2
หน้ำวัดพระบรมธำตุทุ่งย้ัง 

ต.ทุ่งย้ัง อ.ลับแล

อนุสำวรีย์พระศรีพนมมำศ
 ต.ศรีพนมมำศ 

อ.ลับแล

วัดหัวดง ต.แม่พูล 
อ.ลับแล

วัดชัยจุมพล ต.ชัยจุมพล 
อ.ลับแล

วัดสว่ำง ต.ไผ่ล้อม
อ.ลับแล

วัดไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม
อ.ลับแล

อำคำรอเนกประสงค์
ชุมชนบ้ำนทุ่งย้ัง ต.ทุ่งย้ัง 

อ.ลับแล

วัดดอนไชย ต.ชัยจุมพล อ.
ลับแล

3
 กศน. อ ำเภอพิชัย

อ.พิชัย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

คอรุม อ.พิชัย
วัดคลองกล้วย ต.คอรุม  

อ.พิชัย
วัดมหำธำตุ ต.ในเมือง  อ.

พิชัย
วัดกองโค ต ำบลคอรุม  อ.

พิชัย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ท่ำมะเฟือง อ.พิชัย
เทศบำลต ำบลท่ำสัก 

อ.พิชัย
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอพิชัย 

อ.พิชัย

4
วัดน้ ำสิงห์เหนือ 

ต.ท่ำปลำ อ.ท่ำปลำ
วัดผำเต่ำ ต.ผำเลือด 

อ.ท่ำปลำ

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลร่วมจิต 

อ.ท่ำปลำ

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหำดล้ำ 

อ.ท่ำปลำ

วัดท่ำแฝก ต.จริม 
อ.ท่ำปลำ

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำงพญำ 

อ.ท่ำปลำ

วัดน้ ำสิงห์ใต้ ต.ท่ำปลำ อ.
ท่ำปลำ

ศำลำประชำคมปำกห้วย
ฉลอง  อ.ท่ำปลำ

5
วัดโพธ์ิชัยศรี ต.บ้ำนโคก 

อ.บ้ำนโคก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

นำขุม อ.บ้ำนโคก
วัดบ้ำนโคกเหนือ ต.บ้ำน

โคก อ.บ้ำนโคก
วัดจอมแจ้ง ต.ม่วงเจ็ดต้น 

อ.บ้ำนโคก
ส ำนักสงฆ์บ้ำนฟำกนำ ต.

บ้ำนโคก อ.บ้ำนโคก
วัดห้วยคร่ัง ต.บ้ำนโคก อ.

บ้ำนโคก
วัดสุมข้ำม ต.นำขุม 

อ.บ้ำนโคก
วัดห้วยเหล่ำ (นำขุม) 
ต.นำขุม อ.บ้ำนโคก

6
วัดบ้ำนนำน้ ำพำย 

ต.เด่นเหล็ก อ.น้ ำปำด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

น้ ำไคร้ อ.น้ ำปำด
วัดชุมพล ต.แสนตอ 

อ.น้ ำปำด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เด่นเหล็ก อ.น้ ำปำด
โรงเรียนบ้ำนหนองแห้ว ต.

หัวฝำย อ.น้ ำปำด
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอน้ ำปำด อ.

น้ ำปำด
วัดโพนร้อง ต.เด่นเหล็ก อ.

น้ ำปำด
วัดห้วยแมง ต.น้ ำไคร้ 

อ.น้ ำปำด

7
เทศบำลต ำบล

ทองแสนขัน ต.บ่อทอง 
อ.ทองแสนขัน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
น้ ำพ้ี อ.ทองแสนขัน

วัดรำชคีรีวิเศษ ต.บ่อทอง 
อ.ทองแสนขัน

วัดนำลับแลง ต.ป่ำคำย อ.
ทองแสนขัน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ผักขวง 

อ.ทองแสนขัน

วัดสว่ำงคลองตรอน ต ำบล
ผักขวง 

อ.ทองแสนขัน

วัดเนินชัย ต.บ่อทอง
 อ.ทองแสนขัน

วัดห้วยปลำดุก ต.น้ ำพ้ี อ.
ทองแสนขัน

1
เทศบำล ต.ห้วยสัก 

อ.เมือง
ข่วงนำงแล

อ.เมือง
เทศบำลต ำบล

ป่ำอ้อดอนชัย อ.เมือง
ตลำดสดบ้ำนดู่

อ.เมือง
อบต.บัวสลี
อ.แม่ลำว

เทศบำล ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลำว

เทศบำล ต.ป่ำก่อด ำ 
อ.แม่ลำว

หน้ำวัดแม่ลำว
อ.แม่ลำว

2
ท่ีว่ำกำร อ.พำน 

อ.พำน
เทศบำล ต.เมืองพำน

อ.พำน
อบต.ม่วงค ำ

อ.พำน
อบต.เจริญเมือง 

อ.พำน
ท่ีว่ำกำร อ.ป่ำแดด 

อ.ป่ำแดด
เทศบำล ต.สันมะค่ำ 

อ.ป่ำแดด
เทศบำล ต.ศรีโพธ์ิเงิน 

อ.ป่ำแดด
เทศบำล ต.ป่ำแงะ 

อ.ป่ำแดด

3
ท่ีว่ำกำร อ.เวียงชัย 

อ.เวียงชัย
เทศบำล ต.ดอนศิลำ 

อ.เวียงชัย
เทศบำลต ำบลเมืองชุม 

อ.เวียงชัย
เทศบำลต ำบลเวียงเหนือ อ.

เวียงชัย
ท่ีว่ำกำร อ.พญำเม็งรำย

 อ.พญำเม็งรำย
เทศบำล ต.พญำเม็งรำย 

อ.พญำเม็งรำย
เทศบำล ต.ไม้ยำ 
อ.พญำเม็งรำย

เทศบำล ต.เม็งรำย 
อ.พญำเม็งรำย

4
ท่ีว่ำกำร อ.แม่สำย

อ.แม่สำย
เทศบำล ต.แม่สำย 

อ.แม่สำย
เทศบำลต ำบลห้วยไคร้

อ.แม่สำย
หน้ำวัดป่ำเหมือด  

อ.แม่สำย
ท่ีว่ำกำร อ.เชียงแสน 

อ.เชียงแสน
เทศบำล ต.เวียงเชียงแสน 

อ.เชียงแสน
เทศบำลต ำบลเวียง 

อ.เชียงแสน
เทศบำล ต.โยนก 

อ.เชียงแสน

5
ท่ีว่ำกำร อ.ดอยหลวง

อ.ดอยหลวง
ตลำดโชคชัย
อ.ดอยหลวง

หน้ำ ธกส. สำขำปงน้อย  
อ.ดอยหลวง

อบต.หนองป่ำก่อ 
อ.ดอยหลวง

ท่ีว่ำกำร อ.เวียงเชียงรุ้ง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง

เทศบำล ต.บ้ำนเหล่ำ
อ.เวียงเชียงรุ้ง

อบต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง

อบต.ป่ำซำง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง

6
ตลำดสดเทศบำลบ้ำนต้ำ 

อ.ขุนตำล
ตลำดทวีสุขศรี 

อ.ขุนตำล
 หน้ำวัดพระเนตร 

อ.ขุนตำล
อบต.ตับเต่ำ อ.เทิง

เทศบำล ต.บ้ำนปล้อง 
อ.เทิง

เทศบำล ต.เวียง 
อ.เทิง

ตลำดสดบ้ำนสว่ำน 
อ.เทิง

เทศบำล ต.สันทรำยงำม 
อ.เทิง

7
ท่ีว่ำกำร อ.เชียงของ

อ.เชียงของ
ตลำดสดเทศบำล 

ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
เทศบำล ต.เวียงเชียงของ 

อ.เชียงของ
เทศบำล ต.คร่ึง

อ.เชียงของ
เทศบำล ต.ห้วยซ้อ 

อ.เชียงของ
เทศบำล ต.หล่ำยงำว

อ.เวียงแก่น
เทศบำล ต.ท่ำข้ำม 

อ.เวียงแก่น
เทศบำล ต.ม่วงยำย 

อ.เวียงแก่น

39 สุโขทัย

40 อุตรดิตถ์

41 เชียงรำย



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

1
ศูนย์ OTOP กว๊ำนพะเยำ 

สวนสมเด็จย่ำ 
อ.เมืองพะเยำ

สนง.เทศบำลเมืองพะเยำ 
อ.เมืองพะเยำ

อำคำรอเนกประสงค์ 
หมู่ 13 อ.เมืองพะเยำ

สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน 
บ้ำนห้วยบง หมู่ 18 

อ.เมืองพะเยำ

หน้ำวัดโป่งเกลือ หมู่ 9  อ.
เมืองพะเยำ

ตลำดสดสันหม่ืนแก้ว 
หมู่ 15  

อ.เมืองพะเยำ

วัดป่ำคำ หมู่ 2  
อ.เมืองพะเยำ

ศำลำอเนกประสงค์ 
หมู่ 13 บ้ำนภูเงิน 

อ.เมืองพะเยำ

2
ศูนย์ OTOP กว๊ำนพะเยำ 

สวนสมเด็จย่ำ 
อ.เมืองพะเยำ

สนง.เทศบำลเมืองพะเยำ 
อ.เมืองพะเยำ

อำคำรอเนกประสงค์ หมู่ 
13 อ.เมืองพะเยำ

สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน 
บ้ำนห้วยบง หมู่ 18 

อ.เมืองพะเยำ

หน้ำวัดโป่งเกลือ หมู่ 9  อ.
เมืองพะเยำ

ตลำดสดสันหม่ืนแก้ว 
หมู่ 15 อ.เมืองพะเยำ

วัดป่ำคำ หมู่ 2  
อ.เมืองพะเยำ

ศำลำอเนกประสงค์ 
หมู่ 13 บ้ำนภูเงิน 

อ.เมืองพะเยำ

3
เทศบำลต ำบลแม่กำ 
หมู่ 4  อ.เมืองพะเยำ

วัดแม่กำห้วยเคียน หมู่ 2 
อ.เมืองพะเยำ

วัดแม่กำหลวง หมู่ 3 
อ.เมืองพะเยำ

อำคำรอเนกประสงค์ 
หมู่ 16 บ้ำนแม่กำห้วย
เคียน อ.เมืองพะเยำ

อบต.จ ำป่ำหวำย หมู่ 1  
อ.เมืองพะเยำ

อำคำรอเนกประสงค์ หมู่ 6
 บ้ำนร่องเข็ม 
อ.เมืองพะเยำ

ตลำดสด หมู่ 11 บ้ำนจ ำ
ป่ำหวำยทุ่ง 
อ.เมืองพะเยำ

อำคำรอเนกประสงค์ 
หมู่ 8 บ้ำนสันกลำง 

อ.เมืองพะเยำ

4
เทศบำลต ำบลแม่กำ 
หมู่ 4  อ.เมืองพะเยำ

วัดแม่กำห้วยเคียน หมู่ 2 
อ.เมืองพะเยำ

วัดแม่กำหลวง หมู่ 3 
อ.เมืองพะเยำ

อำคำรอเนกประสงค์ 
หมู่ 16 บ้ำนแม่กำห้วย
เคียน อ.เมืองพะเยำ

อบต.จ ำป่ำหวำย หมู่ 1  
อ.เมืองพะเยำ

อำคำรอเนกประสงค์ หมู่ 6
 บ้ำนร่องเข็ม 
อ.เมืองพะเยำ

ตลำดสด หมู่ 11 บ้ำนจ ำ
ป่ำหวำยทุ่ง 
อ.เมืองพะเยำ

อำคำรอเนกประสงค์ 
หมู่ 8 บ้ำนสันกลำง 

อ.เมืองพะเยำ

5
ตลำดข้ำงวัดแม่ต๋ ำบุญโยง 

 หมู่ 9 อ.เมืองพะเยำ
ตลำดสดแม่ทองค ำ

อ.เมืองพะเยำ
วัดอินทร์ฐำน
อ.เมืองพะเยำ

วัดภูมินทร์
อ.เมืองพะเยำ

วัดร่องไฮ หมู่ 1  
อ.เมืองพะเยำ

หน้ำวัดแม่ใส หมู่ 2
อ.เมืองพะเยำ

อบต.แม่ใส หมู่ 4  
อ.เมืองพะเยำ

วัดบ่อแฮ้ว หมู่ 5  
อ.เมืองพะเยำ

6
ตลำดข้ำงวัดแม่ต๋ ำบุญโยง 

 หมู่ 9 อ.เมืองพะเยำ
ตลำดสดแม่ทองค ำ

อ.เมืองพะเยำ
วัดอินทร์ฐำน
อ.เมืองพะเยำ

วัดภูมินทร์
อ.เมืองพะเยำ

วัดร่องไฮ หมู่ 1  
อ.เมืองพะเยำ

หน้ำวัดแม่ใส หมู่ 2
อ.เมืองพะเยำ

อบต.แม่ใส หมู่ 4  
อ.เมืองพะเยำ

วัดบ่อแฮ้ว หมู่ 5  
อ.เมืองพะเยำ

7
หน้ำวัดแม่นำเรือ หมู่ 10  

อ.เมืองพะเยำ
หน้ำวัดร่องค ำหลวง 
หมู่ 3 อ.เมืองพะเยำ

ตลำดหน้ำวัดบ้ำนโซ้ 
หมู่ 2 อ.เมืองพะเยำ

อบต.แม่นำเรือ หมู่ 9
อ.เมืองพะเยำ

อำคำรอเนกประสงค์ 
หมู่ 16 บ้ำนแม่นำเรือปง อ.

เมืองพะเยำ

ตลำดห้วยลึก หมู่ 6
อ.เมืองพะเยำ

อบต.บ้ำนตุ่น หมู่ 3
อ.เมืองพะเยำ

ตลำดบ้ำนดอกบัว หมู่ 4  
อ.เมืองพะเยำ

1
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
ปัตตำนี อ ำเภอเมือง

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(ปำกน้ ำ) อ ำเภอเมือง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหนองจิก 
อ ำเภอหนองจิก

ตลำดบ้ำนบ่อทอง อ ำเภอ
หนองจิก

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอโคกโพธ์ิ 
อ ำเภอโคกโพธ์ิ

โรงเรียนบ้ำนนำเกตุ อ ำเภอ
โคกโพธ์ิ

ตลำดประชำรัฐแม่ลำน 
อ ำเภอแม่ลำน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอยะหร่ิง 
อ ำเภอยะหร่ิง

2
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
ปัตตำนี อ ำเภอเมือง

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(ปำกน้ ำ) อ ำเภอเมือง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหนองจิก 
อ ำเภอหนองจิก

ตลำดบ้ำนบ่อทอง อ ำเภอ
หนองจิก

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอโคกโพธ์ิ 
อ ำเภอโคกโพธ์ิ

โรงเรียนบ้ำนนำเกตุ อ ำเภอ
โคกโพธ์ิ

ตลำดประชำรัฐแม่ลำน 
อ ำเภอแม่ลำน

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอยะหร่ิง 
อ ำเภอยะหร่ิง

3
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอยะหร่ิง 

อ ำเภอยะหร่ิง
บ้ำนตันหยง

อ ำเภอยะหร่ิง
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอปะนำเระ 

อ ำเภอปะนำเระ
หน้ำเทศบำลต ำบลพ่อม่ิง 

อ ำเภอปะนำเระ
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสำยบุรี 

อ ำเภอสำยบุรี

โรงพยำบำลสมเด็จยุพรำช
สำยบุรี

อ ำเภอสำยบุรี

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มะนังดำล ำ อ ำเภอสำยบุรี

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอไม้แก่น 
อ ำเภอไม้แก่น

4
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอยะหร่ิง 

อ ำเภอยะหร่ิง
บ้ำนตันหยง 
อ ำเภอยะหร่ิง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอปะนำเระ 
อ ำเภอปะนำเระ

หน้ำเทศบำลต ำบลพ่อม่ิง 
อ ำเภอปะนำเระ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสำยบุรี 
อ ำเภอสำยบุรี

โรงพยำบำลสมเด็จยุพรำช
สำยบุรี อ ำเภอสำยบุรี

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มะนังดำล ำ อ ำเภอสำยบุรี

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอไม้แก่น 
อ ำเภอไม้แก่น

5
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอยะรัง 

อ ำเภอยะรัง
ตลำดสดยะรัง อ ำเภอยะรัง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอมำยอ 
อ ำเภอมำยอ

ตลำดสดปำลัส อ ำเภอมำยอ
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอทุ่งยำงแดง 

อ ำเภอทุ่งยำงแดง
ป้ัมน้ ำมัน ปตท. ทุ่งยำงแดง

 อ ำเภอทุ่งยำงแดง
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกะพ้อ 

อ ำเภอกะพ้อ
โรงพยำบำลกะพ้อ อ ำเภอ

กะพ้อ

6
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอยะรัง 

อ ำเภอยะรัง
ตลำดสดยะรัง อ ำเภอยะรัง

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอมำยอ 
อ ำเภอมำยอ

ตลำดสดปำลัส อ ำเภอมำยอ
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอทุ่งยำงแดง 

อ ำเภอทุ่งยำงแดง
ป้ัมน้ ำมัน ปตท. ทุ่งยำงแดง

 อ ำเภอทุ่งยำงแดง
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอกะพ้อ 

อ ำเภอกะพ้อ
โรงพยำบำลกะพ้อ อ ำเภอ

กะพ้อ

7
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอยะหร่ิง 

อ ำเภอยะหร่ิง
ท่ีท ำกำรชุมชนท่องเท่ียว

บำงปู อ ำเภอยะหร่ิง
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอปะนำเระ 

อ ำเภอปะนำเระ

ลำนตรงข้ำมสนง.ท่ีดิน 
สำขำปะนำเระ 
อ ำเภอปะนำเระ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสำยบุรี 
อ ำเภอสำยบุรี

มัสยิดตะลุบัน 
อ ำเภอสำยบุรี

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มะนังดำล ำ อ ำเภอสำยบุรี

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอไม้แก่น 
อ ำเภอไม้แก่น

1 ต.บำงนำค อ.เมือง ต.โคกเคียน อ.เมือง ต.ล ำภู อ.เมือง ต.กะลุวอเหนือ อ.ตำกใบ อ.ตำกใบ อ.ตำกใบ อ.ตำกใบ
2 ต.บำงนำค อ.เมือง ต.โคกเคียน อ.เมือง ต.ล ำภู อ.เมือง ต.กะลุวอเหนือ อ.ตำกใบ อ.ตำกใบ อ.ตำกใบ อ.ตำกใบ

43 ปัตตำนี

44 นรำธิวำส

42 พะเยำ



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8
3 อ.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ อ.บำเจำะ อ.บำเจำะ อ.บำเจำะ อ.บำเจำะ
4 อ.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ อ.ย่ีงอ อ.บำเจำะ อ.บำเจำะ อ.บำเจำะ อ.บำเจำะ
5 อ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก อ.แว้ง อ.แว้ง อ.แว้ง อ.แว้ง
6 อ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก อ.แว้ง อ.แว้ง อ.แว้ง อ.แว้ง
7 อ.สุไหงปำดี อ.สุไหงปำดี อ.สุไหงปำดี อ.สุไหงปำดี อ.เจำะไอร้อง อ.เจำะไอร้อง อ.เจำะไอร้อง อ.เจำะไอร้อง

1
ยะรม 
อ.เบตง

ตำเนำะแมเรำะ 
อ.เบตง

อัยเยอร์เวง
อ.เบตง

ธำรน้ ำทิพย์
อ.เบตง

ธำรโต
อ.ธำรโต

บ้ำนแหร
อ.ธำรโต

แม่หวำด
อ.ธำรโต

คีรีเขต
อ.ธำรโต

2
ยะรม 
อ.เบตง

ตำเนำะแมเรำะ 
อ.เบตง

อัยเยอร์เวง
อ.เบตง

ธำรน้ ำทิพย์
อ.เบตง

ธำรโต
อ.ธำรโต

บ้ำนแหร
อ.ธำรโต

แม่หวำด
อ.ธำรโต

คีรีเขต
อ.ธำรโต

3
บันนังสตำ

อ.บันนังสตำ (1)
ตำเนำะปูเต๊ะ

อ.บันนังสตำ (1)
ถ้ ำทะลุ

อ.บันนังสตำ (1)
ตล่ิงชัน

อ.บันนังสตำ (1)
กรงปินัง

อ.กรงปินัง
สะเอะ

อ.กรงปินัง
ห้วยกระทิง
อ.กรงปินัง

ปุโรง 
อ.กรงปินัง

4
บันนังสตำ

อ.บันนังสตำ (1)
ตำเนำะปูเต๊ะ

อ.บันนังสตำ (1)
ถ้ ำทะลุ

อ.บันนังสตำ (1)
ตล่ิงชัน

อ.บันนังสตำ (1)
กรงปินัง

อ.กรงปินัง
สะเอะ

อ.กรงปินัง
ห้วยกระทิง
อ.กรงปินัง

ปุโรง 
อ.กรงปินัง

5
ยะหำ

อ.ยะหำ
ละแอ

อ.ยะหำ
ปะแต

อ.ยะหำ
บำโร๊ะ 
อ.ยะหำ

บำโงยซิแน
อ.ยะหำ

กำตอง
อ.ยะหำ

กำบัง
อ.กำบัง

บำละ
อ.กำบัง

6
ยะหำ

อ.ยะหำ
ละแอ

อ.ยะหำ
ปะแต

อ.ยะหำ
บำโร๊ะ 
อ.ยะหำ

บำโงยซิแน
อ.ยะหำ

กำตอง
อ.ยะหำ

กำบัง
อ.กำบัง

บำละ
อ.กำบัง

7
ลิดล  

อ.เมือง (1)
ยะลำ

อ.เมือง (1)
ท่ำสำป

อ.เมือง (1)
ล ำใหม่

อ.เมือง (1)
หน้ำถ้ ำ

อ.เมือง (1)
ล ำพะยำ

อ.เมือง (1)
เปำะเส้ง

อ.เมือง (1)
พร่อน

อ.เมือง (1)
1 ทม.กันตัง อบต.คลองชีล้อม อบต.กันตังใต้ อบต.บำงหมำก ทต.บำงเป้ำ ทต.ควนธำนี อบต.วังวน เทศบำลนครตรัง
2 ทม.กันตัง อบต.คลองชีล้อม อบต.กันตังใต้ อบต.บำงหมำก ทต.บำงเป้ำ ทต.ควนธำนี อบต.วังวน เทศบำลนครตรัง
3 อบต.ย่ำนซ่ือ อบต.เกำะลิบง อบต.คลองลุ อบต.โคกยำง อบต.นำเกลือ อบต.บ่อน้ ำร้อน อบต.บำงสัก อบต.ควนปริง
4 อบต.ย่ำนซ่ือ อบต.เกำะลิบง อบต.คลองลุ อบต.โคกยำง อบต.นำเกลือ อบต.บ่อน้ ำร้อน อบต.บำงสัก อบต.ควนปริง
5 อบต.ในควน อบต.เกำะเปียะ อบต.ทุ่งค่ำย อบต.นำชุมเห็ด ทต.ควนโพธ์ิ อบต.หนองบ่อ อบต.โพรงจระเข้ ทต.ทุ่งกระบือ
6 อบต.ในควน อบต.เกำะเปียะ อบต.ทุ่งค่ำย อบต.นำชุมเห็ด ทต.ควนโพธ์ิ อบต.หนองบ่อ อบต.โพรงจระเข้ ทต.ทุ่งกระบือ
7 อบต.บ้ำนควน ทต.โคกหล่อ ทต.ย่ำนตำขำว อบต.บ้ำนนำ อบต.ท่ำพญำ อบต.หำดส ำรำญ อบต.ตะแสะ อบต.บ้ำหวี

1
ลำนจตุรัสนครหำดใหญ่

อ.หำดใหญ่

หน้ำส ำนักงำนเทศบำล
นครทุ่งต ำเสำ
อ.หำดใหญ่

โรงจอดรถเทศบำลต ำบล
น้ ำน้อย

อ.หำดใหญ่

ลำนหน้ำโบสถ์
วัดเทพชุมนุม
อ.หำดใหญ่

หน้ำตลำดน้ ำบำงหยี
อ.บำงกล่ ำ

หน้ำสนำมแระตี
อ.บำงกล่ ำ

ตลำดนัดคดยำง
อ.บำงกล่ ำ

ศำลำอเนกประสงค์
กลุ่มออมทรัพย์ 

อ.บำงกล่ ำ

2
ลำนจตุรัสนครหำดใหญ่

อ.หำดใหญ่

หน้ำส ำนักงำนเทศบำล
นครทุ่งต ำเสำ
อ.หำดใหญ่

โรงจอดรถเทศบำลต ำบล
น้ ำน้อย

อ.หำดใหญ่

ลำนหน้ำโบสถ์
วัดเทพชุมนุม
อ.หำดใหญ่

หน้ำตลำดน้ ำบำงหยี
อ.บำงกล่ ำ

หน้ำสนำมแระตี
อ.บำงกล่ ำ

ตลำดนัดคดยำง
อ.บำงกล่ ำ

ศำลำอเนกประสงค์
กลุ่มออมทรัพย์ 

อ.บำงกล่ ำ

3
ลำนจตุรัสนครหำดใหญ่

อ.หำดใหญ่

หน้ำส ำนักงำนเทศบำล
นครทุ่งต ำเสำ
อ.หำดใหญ่

โรงจอดรถเทศบำลต ำบล
น้ ำน้อย

อ.หำดใหญ่

ลำนหน้ำโบสถ์
วัดเทพชุมนุม
อ.หำดใหญ่

หน้ำตลำดน้ ำบำงหยี
อ.บำงกล่ ำ

หน้ำสนำมแระตี
อ.บำงกล่ ำ

ตลำดนัดคดยำง
อ.บำงกล่ ำ

ศำลำอเนกประสงค์
กลุ่มออมทรัพย์ 

อ.บำงกล่ ำ

4
วัดเขำแก้ว 
อ ำเภอเมือง

วัดเกำะถ้ ำ
อ ำเภอเมือง

วัดทรำยขำว
อ ำเภอเมือง

วัดอ่ำงทอง
อ ำเภอเมือง

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอนำหม่อม

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอนำหม่อม

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอนำหม่อม

ศำลำร่วมใจ
อ ำเภอนำหม่อม

44 นรำธิวำส

45 ยะลำ

46 ตรัง

47 สงขลำ

http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/90/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/90/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/90/


ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

5
วัดเขำแก้ว 
อ ำเภอเมือง

วัดเกำะถ้ ำ
อ ำเภอเมือง

วัดทรำยขำว
อ ำเภอเมือง

วัดอ่ำงทอง
อ ำเภอเมือง

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอนำหม่อม

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอนำหม่อม

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอนำหม่อม

ศำลำร่วมใจ
อ ำเภอนำหม่อม

6
วัดเขำแก้ว 
อ ำเภอเมือง

วัดเกำะถ้ ำ
อ ำเภอเมือง

วัดทรำยขำว
อ ำเภอเมือง

วัดอ่ำงทอง
อ ำเภอเมือง

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอนำหม่อม

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอนำหม่อม

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอนำหม่อม

ศำลำร่วมใจ
อ ำเภอนำหม่อม

7
บริเวณ อบต.ท ำนบ

อ ำเภอสิงหนคร

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
 ต ำบลบำงเขียด
อ ำเภอสิงหนคร

ตลำดชะแล้ใหม่
อ ำเภอสิงหนคร

สนำมหน้ำวัดป่ำขำด
อ ำเภอสิงหนคร

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอสทิงพระ

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอสทิงพระ

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอสทิงพระ

ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำ
หมู่บ้ำน

อ ำเภอสทิงพระ

1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองน้อย เมืองสุรำษฎร์

ธำนี
ตลำดชุมชนผู้ใหญ่สันต์ วัดบุญบันเทิง วัดบางใบไม้ ศำลำหมู่บ้ำน ม.2 ศำลำหมู่บ้ำน ม.3

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงชนะ

ศำลำหมู่บ้ำน ม.4

2
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงโพธ์ิ เมืองสุรำษฎร์ธำนี

ศำลำหมู่บ้ำน ม.1 ศำลำหมู่บ้ำน ม.3
องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองฉนาก
หน้ำร้ำน My Cooffee ร้ำนค้ำ

องค์บริหำรส่วนต ำบลบำง
ไทร

รพ.สต.บำงไทร

3
ศำลำหมู่บ้ำน ม.2 เมืองสุ

รำษฎร์ธำนี
ศำลำหมู่บ้ำน ม.2 ศำลำหมู่บ้ำน ม.4 ศาลาหมู่บ้าน ม.5 ศำลำหมู่บ้ำน ม.5

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
มะขำมเต้ีย

เทศบำลต ำบลขุนทะเล
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงห้วยทรำยขำว

4
หน้ำท่ีท ำกำร อบต.ไทร

โสภำ ต.ไทรโสภำ อ ำเภอ
พระแสง

หน้ำส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลบำงสวรรค์

หน้ำธนำคำรกรุงเทพ
อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 

อบต.สาคู
หน้ำท่ีท ำกำร อบต.ไทรขึง ศำลำประชุมหมู่บ้ำน หน้ำตลำดไสนำ ศำลำประชุมหมู่บ้ำน

5
หน้ำตลำดสดเทศบำล

ต ำบลย่ำนดินแดง อ ำเภอ
พระแสง

หน้ำท่ีท ำกำร อบต.สินเจิญ 
(หลังใหม่)

ศำลำประชุมหมู่บ้ำน ศาลาประชุมหมู่บ้าน ศำลำประชุมหมู่บ้ำน
หน้ำท่ีท ำกำร อบต.บำง

สวรรค์
สวนสำธำรณะกะพ้อจันทน์ อบต.เคียนซำ

6

ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.อบต.
อรัญคำมวำรี) อ ำเภอเคียน

ซำ

ป้อมหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยมุด ตลำดนัดบ้ำนควนกล้ิง ตลาดนัดบ้านทับใหม่ ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต
ศำลำประชุมหมู่บ้ำน บ้ำน

ควนลำงสำด
ศำลำประชุมหมู่บ้ำน ศำลำประชุมหมู่บ้ำน

7
เทศบำลต ำบลบ้ำนนำ 

อ ำเภอบ้ำนนำเดิม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

นำใต้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ทรัพย์ทวี
องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าเรือ
ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนส่ี

แยกสำมัคคี
เครดิตยูเนียนบ้ำนหนอง

หญ้ำปล้อง
ศำลำประชำคมส่ีแยกบ้ำน

ห้วยคุย
ศำลำประชำคมวัดปัฏนำ

รำม

1
ตลำดเทศบำลต ำบล

เหนือคลอง ม.2 
ต.เหนือคลอง

หน้ำมัสยิดบ้ำนไร่ใหญ่ ม.1
 ต.เหนือคลอง

หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ เหนือ
คลอง ม.2

ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน ม.3  
ต.เหนือคลอง

ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน ม.5  
ต.เหนือคลอง

ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน ม.6  
ต.เหนือคลอง

ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน ม.4  
ต.ปกำสัย

ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน ม.5  
ต.ปกำสัย

2
ตลำดเทศบำลต ำบล

เหนือคลอง ม.2 
ต.เหนือคลอง

หน้ำมัสยิดบ้ำนไร่ใหญ่ ม.1
 ต.เหนือคลอง

หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ เหนือ
คลอง ม.2

ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน ม.3  
ต.เหนือคลอง

ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน ม.5  
ต.เหนือคลอง

ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน ม.6  
ต.เหนือคลอง

ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน ม.4  
ต.ปกำสัย

ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน ม.5  
ต.ปกำสัย

3
ท่ีท ำกำรก ำนันต ำบล 

พรุดินนำ ม.2 ต.พรุดินนำ
ศำลำเอนกประสงค์ ม.5 

บ้ำนด่ำน
ศำลำเอนกประสงค์ ม.7 

ต.พรุดินนำ
ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน  ม.8 

ต.พรุดินนำ
ศำลำเอนกประสงค์
ม.11 ต.พรุดินนำ

ศำลำเทศบำลต ำบล 
ห้วยน้ ำขำว ม.7

มัสยิดบ้ำนทุ่งเสม็ด  ม.2 
ต.ห้วยน้ ำขำว

มัสยิดบ้ำนห้วยน้ ำขำว 
(หลังนอก) ม.1

49 กระบ่ี

47 สงขลำ

48 สุรำษฎร์ธำนี

http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/90/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/90/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/90/
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http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/81/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/81/


ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

4
ท่ีท ำกำรก ำนันต ำบล 

พรุดินนำ ม.2 ต.พรุดินนำ
ศำลำเอนกประสงค์ ม.5 

บ้ำนด่ำน
ศำลำเอนกประสงค์ ม.7 

ต.พรุดินนำ
ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน  ม.8 

ต.พรุดินนำ
ศำลำเอนกประสงค์
ม.11 ต.พรุดินนำ

ศำลำเทศบำลต ำบล 
ห้วยน้ ำขำว ม.8

มัสยิดบ้ำนทุ่งเสม็ด  ม.2 
ต.ห้วยน้ ำขำว

มัสยิดบ้ำนห้วยน้ ำขำว 
(หลังนอก) ม.2

5
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอปลำยพระ
ยำ ม.5 ต.ปลำยพระยำ

องค์กำรบริหำรส่วน ต ำบล
ปลำยพระยำ

รำษฎร์อุทิศ  ม.10 
ต.ปลำยพระยำ

บ้ำนหน้ำสวน   ม.9 
ต.ปลำยพระยำ

บริหำรส่วนต ำบลคีรีวง 
ม.2 ต.คีรีวง

ม.6 ต.คีรีวง
บริหำรส่วนต ำบลเขำต่อ ม.

4 ต.เขำต่อ
บริหำรส่วนต ำบลเขำเขน 

ม.3 ต.เขำเขน

6
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอปลำยพระ
ยำ ม.5 ต.ปลำยพระยำ

องค์กำรบริหำรส่วน ต ำบล
ปลำยพระยำ

รำษฎร์อุทิศ  ม.10 
ต.ปลำยพระยำ

บ้ำนหน้ำสวน   ม.9 
ต.ปลำยพระยำ

บริหำรส่วนต ำบลคีรีวง 
ม.2 ต.คีรีวง

ม.6 ต.คีรีวง
บริหำรส่วนต ำบลเขำต่อ ม.

4 ต.เขำต่อ
บริหำรส่วนต ำบลเขำเขน 

ม.3 ต.เขำเขน

7

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอปลำยพระ
ยำ ม.5 ต.ปลำยพระยำ 

หน้ำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

องค์กำรบริหำรส่วน ต ำบล
ปลำยพระยำ  

ศำลำเอนกประสงค์บ้ำน

รำษฎร์อุทิศ ม.10
ต.ปลำยพระยำมัสยิดบ้ำนไท

บ้ำนหน้ำสวน ม.9 
ต.ปลำยพระยำ

โรงเรียนบ้ำนคลองยำง

บริหำรส่วนต ำบลคีรีวง ม.2
 ต.คีรีวง 

โรงเรียนบ้ำนคลอง

ม.6 ต.คีรีวง 
โรงเรียนบ้ำนลิกี

บริหำรส่วนต ำบลเขำต่อ ม.
4 ต.เขำต่อ  โรงเรียนบ้ำน

นำทุ่งกลำง

บริหำรส่วนต ำบลเขำเขน 
ม.3 ต.เขำเขน  โรงเรียน

บ้ำนล่ำหมำด

1
ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร 

อ.เมืองชุมพร
เทศบำลเมือง 
อ.เมืองชุมพร

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
อ.สวี

เทศบำลต ำบล
อ.สวี

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอท่ำแซะ
อ.ท่ำแซะ

อบต.นำกระตำม
อ.ท่ำแซะ

เทศบำลต ำบลสะพลี 
อ.ปะทิว

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
อ.ปะทิว

2
เทศบำลต ำบล
อ.เมืองชุมพร

เทศบำลต ำบล
อ.เมืองชุมพร

อบต.
อ.สวี

อบต.ครน
อ.สวี

อบต.ท่ำข้ำม
อ.ท่ำแซะ

อบต.รับร่อ  
อ.ท่ำแซะ

เทศบำลต ำบลปะทิว 
อ.ปะทิว

เทศบำลต ำบล 
อ.ปะทิว

3
เทศบำลต ำบล 
อ.เมืองชุมพร

เทศบำลต ำบล
อ.เมืองชุมพร

เทศบำลต ำบล
นำโพธ์ิพัฒนำ 

อ.สวี

อบต. ทุ่งระยะ
อ.สวี

อบต. คุริง
อ.ท่ำแซะ

อบต.หงษ์เจริญ
อ.ท่ำแซะ

อบต.ปำกคลอง
อ.ปะทิว

อบต.เขำไชยรำช
อ.ปะทิว

4
อบต.วิสัยเหนือ 
อ.เมืองชุมพร

อบต.ทุ่งคำ
อ.เมืองชุมพร

อบต.เขำทะลุ 
อ.สวี

อบต.เขำค่ำย
อ.สวี

เทศบำลต ำบลเนินสันติ อ.
ท่ำแซะ

เทศบำลต ำบลสลุย
อ.ท่ำแซะ

อบต.สะพลี
อ.ปะทิว

เทศบำลต ำบล
มำบอ ำมฤต

อ.ปะทิว

5
ตลำดนัดวัดศำลำลอย

อ.เมืองชุมพร
หน้ำป๊ัมตลับทอง 

อ.เมืองชุมพร
อบต.ด่ำนสวี

อ.สวี
อบต.นำสัก

อ.สวี
อบต.สองพ่ีน้อง

อ.ท่ำแซะ
อบต.หินแก้ว

อ.ท่ำแซะ
เทศบำลต ำบลสะพลี 

อ.ปะทิว
เทศบำลต ำบลบำงสน

อ.ปะทิว

6
เทศบำลต ำบลขุนกระทิง 

อ.เมืองชุมพร
อบต.ตำกแดด
อ.เมืองชุมพร

อบต.ท่ำหิน
อ.สวี

เทศบำลต ำบลนำโพธ์ิ
อ.สวี

อบต.ท่ำแซะ
อ.ท่ำแซะ

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอท่ำแซะ
อ.ท่ำแซะ

เทศบำลต ำบล
ทะเลทรัพย์ 

อ.ปะทิว

อบต.สะพลี
อ.ปะทิว

7
อบต.ปำกน้ ำ
อ.เมืองชุมพร

อบต.นำทุ่ง
อ.เมืองชุมพร

อบต.วังไผ่
อ.เมืองชุมพร

อบต.บ้ำนนำ
อ.เมืองชุมพร

เทศบำลต ำบลท่ำยำง 
อ.เมืองชุมพร

อบต.ถ้ ำสิงห์ 
อ.เมืองชุมพร

เทศบำลต ำบล
ปำกน้ ำชุมพร
อ.เมืองชุมพร

อบต.ทรัพย์อนันต์ 
อ.ท่ำแซะ

1
บริเวณข้ำงศำลำ

อเนกประสงค์ถ้ ำน้ ำผุด 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณหน้ำ
สนำมกีฬำกลำง 

อ.เมืองพังงำ

บริเวณศำลำอเนกประสงค์
 หมู่1 

(ตำกแดด) อ.เมืองพังงำ

บริเวณ อบต.ทุ่งคำโงก 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณอบต.นบปริง
อ.เมืองพังงำ

ศำลำกลำง(หลังเก่ำ) 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณสำมแยกป้อมต ำรวจ
 ต.ป่ำกอ

อ.เมืองพังงำ

บริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำน
ตำกแดด 

อ.เมืองพังงำ

2
บริเวณข้ำงศำลำ

อเนกประสงค์ถ้ ำน้ ำผุด 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณหน้ำ
สนำมกีฬำกลำง 

อ.เมืองพังงำ

บริเวณศำลำอเนกประสงค์
 หมู่1 

(ตำกแดด) อ.เมืองพังงำ

บริเวณ อบต.ทุ่งคำโงก 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณอบต.นบปริง
อ.เมืองพังงำ

ศำลำกลำง(หลังเก่ำ) 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณสำมแยกป้อมต ำรวจ
 ต.ป่ำกอ

อ.เมืองพังงำ

บริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำน
ตำกแดด 

อ.เมืองพังงำ

49 กระบ่ี

50 ชุมพร

51 พังงำ

http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/81/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/81/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/81/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/81/


ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

3
บริเวณข้ำงศำลำ

อเนกประสงค์ถ้ ำน้ ำผุด 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณหน้ำ
สนำมกีฬำกลำง 

อ.เมืองพังงำ

บริเวณศำลำอเนกประสงค์
 หมู่1 

(ตำกแดด) อ.เมืองพังงำ

บริเวณ อบต.ทุ่งคำโงก 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณอบต.นบปริง
อ.เมืองพังงำ

ศำลำกลำง(หลังเก่ำ) 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณสำมแยกป้อมต ำรวจ
 ต.ป่ำกอ

อ.เมืองพังงำ

บริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำน
ตำกแดด 

อ.เมืองพังงำ

4
บริเวณลำนจอดรถ

บ้ำนบำงพัฒน์
อ.เมืองพังงำ

บริเวณเทศบำลต ำบล
บำงเตย 

อ.เมืองพังงำ

บริแวณลำนปู่ทวด 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณ สำมแยกภูงำ
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชนบ้ำนฝ่ำยท่ำ 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณหน้ำวัดชุมโยธี
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน
อ.เมืองพังงำ

5
บริเวณลำนจอดรถ

บ้ำนบำงพัฒน์
อ.เมืองพังงำ

บริเวณเทศบำลต ำบล
บำงเตย 

อ.เมืองพังงำ

บริแวณลำนปู่ทวด 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณ สำมแยกภูงำ
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชนบ้ำนฝ่ำยท่ำ 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณหน้ำวัดชุมโยธี
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน
อ.เมืองพังงำ

6
บริเวณลำนจอดรถ

บ้ำนบำงพัฒน์
อ.เมืองพังงำ

บริเวณเทศบำลต ำบล
บำงเตย 

อ.เมืองพังงำ

บริแวณลำนปู่ทวด 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณ สำมแยกภูงำ
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชนบ้ำนฝ่ำยท่ำ 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณหน้ำวัดชุมโยธี
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน
อ.เมืองพังงำ

7
บริเวณชุมชน 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน 
อ.เมืองพังงำ

บริเวณชุมชน 
อ.เมืองพังงำ

1 หมู่1 เมือง หมู่3 เมือง หมู่1 กะเปอร์ หมู่5 กะเปอร์ หมู่1 กระบุรี หมู่1 กระบุรี หมู่1 ละอุ่น หมู่ท่ี1 สุขส ำรำญ
2 หมู่1 เมือง หมู่4 เมือง หมู่2 กะเปอร์ หมู่6 กะเปอร์ หมู่2 กระบุรี หมู่2 กระบุรี หมู่2 ละอุ่น หมู่ท่ี2 สุขส ำรำญ
3 หมู่2 เมือง หมู่1 เมือง หมู่3 กะเปอร์ หมู่7 กะเปอร์ หมู่3 กระบุรี หมู่3 กระบุรี หมู่3 ละอุ่น หมู่ท่ี3 สุขส ำรำญ
4 หมู่1 เมือง หมู่2 เมือง หมู่4 กะเปอร์ หมู่8 กะเปอร์ หมู่4 กระบุรี หมู่4 กระบุรี หมู่4 ละอุ่น หมู่ท่ี4 สุขส ำรำญ
5 หมู่2 เมือง หมู่3 เมือง หมู่5 กะเปอร์ หมู่1 กะเปอร์ หมู่5 กระบุรี หมู่5 กระบุรี หมู่5 ละอุ่น หมู่ท่ี5 สุขส ำรำญ
6 หมู่3 เมือง หมู่1 เมือง หมู่6 กะเปอร์ หมู่2 กะเปอร์ หมู่6 กระบุรี หมู่6 กระบุรี หมู่6 ละอุ่น หมู่ท่ี6 สุขส ำรำญ
7 หมู่4 เมือง หมู่2 เมือง หมู่7 กะเปอร์ หมู่3 กะเปอร์ หมู่7 กระบุรี หมู่7 กระบุรี หมู่1 ละอุ่น หมู่ท่ี7 สุขส ำรำญ
1 ควนทอง เทศบำลต ำบลขนอม เทศบำลต ำบลอ่ำวขนอม เทศบำลต ำบลท้องเนียน สิชล ทุ่งปรัง ฉลอง เสำเภำ
2 ควนทอง เทศบำลต ำบลขนอม เทศบำลต ำบลอ่ำวขนอม เทศบำลต ำบลท้องเนียน สิชล ทุ่งปรัง ฉลอง เสำเภำ
3 ควนทอง เทศบำลต ำบลขนอม เทศบำลต ำบลอ่ำวขนอม เทศบำลต ำบลท้องเนียน สิชล ทุ่งปรัง ฉลอง เสำเภำ
4 เปล่ียน ส่ีขีด เทพรำช เขำน้อย โมคลำน ไทยบุรี หัวตะพำน ดอนตะโก
5 เปล่ียน ส่ีขีด เทพรำช เขำน้อย โมคลำน ไทยบุรี หัวตะพำน ดอนตะโก
6 เปล่ียน ส่ีขีด เทพรำช เขำน้อย โมคลำน ไทยบุรี หัวตะพำน ดอนตะโก
7 ท่ำข้ึน กลำย โพธ์ิทอง ตล่ิงชัน นบพิต ำ กรุงชิง กะหรอ เทศบำลต ำบลนำเหรง

1
โรงเรียนสะป ำ 

ต ำบลเกำะแก้ว เมือง
หน้ำมัสยิดหมู่ท่ี 6 
ต ำบลวิชิต เมือง

หน้ำเทศบำล ต ำบลกะทู้ 
กะทู้

หน้ำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกมลำ  กะทู้

สนำมฟุตบอลบำงปลำหมู่ท่ี
 8 ต ำบลป่ำคลอก ถลำง

หน้ำมัสยิดมูกำร์
หมู่ท่ี 2 ต ำบลเชิงทะเล 

ถลำง
  

2
โรงเรียนสะป ำ 

ต ำบลเกำะแก้ว อ.เมือง
หน้ำมัสยิดหมู่ท่ี 6 
ต ำบลวิชิต อ.เมือง

หน้ำเทศบำล ต ำบลกะทู้ 
อ.กะทู้

หน้ำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกมลำ อ.กะทู้

สนำมฟุตบอลบำงปลำหมู่ท่ี
 8 ต ำบลป่ำคลอก อ.ถลำง

หน้ำมัสยิดมูกำร์
หมู่ท่ี 2 ต ำบลเชิงทะเล อ.

ถลำง
  

3
โรงเรียนสะป ำ 

ต ำบลเกำะแก้ว อ.เมือง
หน้ำมัสยิดหมู่ท่ี 6 
ต ำบลวิชิต อ.เมือง

หน้ำเทศบำล ต ำบลกะทู้ 
อ.กะทู้

หน้ำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกมลำ อ.กะทู้

สนำมฟุตบอลบำงปลำหมู่ท่ี
 8 ต ำบลป่ำคลอก อ.ถลำง

หน้ำมัสยิดมูกำร์
หมู่ท่ี 2 ต ำบลเชิงทะเล อ.

ถลำง
  

51 พังงำ

52 ระนอง

53 นครศรีธรรมรำช

54 ภูเก็ต



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

4
สถำนีอนำมัยต ำบลฉลอง 

อ.เมือง

ลำนจอดรถหน้ำวัด
ในหำน หมู่ท่ี 1 

ต ำบลรำไวย์ อ.เมือง

หน้ำสถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลป่ำตอง

อ.กะทู้

บริเวณด้ำนข้ำงส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เทพกระษัตรี 
อ.ถลำง

บริเวณด้ำนข้ำงส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เทพกระษัตรี 
อ.ถลำง

บริเวณหน้ำส ำนักงำน 
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลสำคู อ.ถลำง
  

5
สถำนีอนำมัยต ำบลฉลอง 

อ.เมือง

ลำนจอดรถหน้ำวัด
ในหำน หมู่ท่ี 1 

ต ำบลรำไวย์ อ.เมือง

หน้ำสถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลป่ำตอง

อ.กะทู้

บริเวณด้ำนข้ำงส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เทพกระษัตรี 
อ.ถลำง

บริเวณด้ำนข้ำงส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เทพกระษัตรี 
อ.ถลำง

บริเวณหน้ำส ำนักงำน 
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลสำคู อ.ถลำง
  

6
สถำนีอนำมัยต ำบลฉลอง 

อ.เมือง

ลำนจอดรถหน้ำวัด
ในหำน หมู่ท่ี 1 

ต ำบลรำไวย์ อ.เมือง

หน้ำสถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลป่ำตอง

อ.กะทู้

บริเวณด้ำนข้ำงส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เทพกระษัตรี 
อ.ถลำง

บริเวณด้ำนข้ำงส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เทพกระษัตรี 
อ.ถลำง

บริเวณหน้ำส ำนักงำน 
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลสำคู อ.ถลำง
  

7
วัดกิตติสังฆำรำม(วัดกะตะ)

 ต ำบลกะรน อ.เมือง
หน้ำมัสยิดหมู่ท่ี 7
 ต ำบลวิชิต อ.เมือง

หน้ำมัสยิดหมู่ท่ี 7 
ต ำบลวิชิต อ.เมือง

หน้ำศูนย์พัฒนำเด็ก ต ำบล
กมลำ  อ.กะทู้

ต ำบลศรีสุนทร 
อ.ถลำง

ต ำบลไม้ขำว
อ.ถลำง

  

1

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดพัทลุง หรือ
สถำนท่ีจัดโครงกำรหน่วย
บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำง
รอยย้ิมให้ประชำชน 
(จังหวัดเคล่ือนท่ี)

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอป่ำพะยอม เทศบำลต ำบลลำนข่อย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เกำะเต่ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ป่ำพะยอม
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอศรีบรรพต

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เขำปู่

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เขำย่ำ

2

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดพัทลุง หรือ
สถำนท่ีจัดโครงกำรหน่วย
บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำง
รอยย้ิมให้ประชำชน 
(จังหวัดเคล่ือนท่ี)

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอควนขนุน เทศบำลต ำบลควนขนุน เทศบำลต ำบลดอนทรำย เทศบำลต ำบลทะเลน้อย เทศบำลต ำบลบ้ำนสวน เทศบำลต ำบลหนองพ้อ
เทศบำลต ำบล
แหลมโตนด

3

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดพัทลุง หรือ
สถำนท่ีจัดโครงกำรหน่วย
บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำง
รอยย้ิมให้ประชำชน 
(จังหวัดเคล่ือนท่ี)

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลชัยบุรี

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลล ำป ำ

เทศบำลต ำบลโตนดด้วน เทศบำลต ำบลนำขยำด เทศบำลต ำบลพนำงตุง เทศบำลต ำบลแพรกหำ
เทศบำลต ำบล
มะกอกเหนือ

55 พัทลุง

54 ภูเก็ต



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

4

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดพัทลุง หรือ
สถำนท่ีจัดโครงกำรหน่วย
บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำง
รอยย้ิมให้ประชำชน 
(จังหวัดเคล่ือนท่ี)

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมืองพัทลุง

เทศบำลต ำบลเขำเจียก เทศบำลต ำบลโคกชะงำย เทศบำลต ำบลท่ำแค เทศบำลต ำบลท่ำมิหร ำ เทศบำลต ำบลนำท่อม เทศบำลต ำบลร่มเมือง

5

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดพัทลุง หรือ
สถำนท่ีจัดโครงกำรหน่วย
บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำง
รอยย้ิมให้ประชำชน 
(จังหวัดเคล่ือนท่ี)

เทศบำลต ำบลต ำนำน เทศบำลต ำบลพญำขัน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ควนมะพร้ำว
เทศบำลต ำบลนำโหนด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ชะมวง

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลปันแต

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลพนมวังก์

6

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดพัทลุง หรือ
สถำนท่ีจัดโครงกำรหน่วย
บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำง

รอยย้ิมให้ประชำชน 
(จังหวัดเคล่ือนท่ี)

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเขำชัยสน เทศบำลต ำบลเขำชัยสน เทศบำลต ำบลโคกม่วง
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเขำชัยสน
เทศบำลต ำบลจองถนน

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลควนขนุน

องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหำนโพธ์ิ

7

บริเวณหน้ำส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดพัทลุง หรือ
สถำนท่ีจัดโครงกำรหน่วย
บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำง
รอยย้ิมให้ประชำชน 
(จังหวัดเคล่ือนท่ี)

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอบำงแก้ว เทศบำลต ำบลท่ำมะเด่ือ เทศบำลต ำบลบำงแก้ว ท่ีว่ำกำรอ ำเภอปำกพะยูน เทศบำลต ำบลดอนประดู่ เทศบำลต ำบลหำรเทำ
องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลฝำละมี

1
หน้ำโรงเรียนบ้ำนเขำจีน 

ม.1 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองสตูล 
ม.2 ต.ตลองขุด 

อ.เมืองสตูล

บริเวณหน้ำ อบต.ควนขัน 
ม.3 ต.ควนขัน 

อ.เมืองสตูล

บริเวณหน้ำ อบต.ตันหยง
โป ม.1 

ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล

ท่ำเรือต ำมะลัง (ฝ่ังแพปลำ)
 ม.3 ต.ต ำมะลัง 

อ.เมืองสตูล

ลำนตรงข้ำมโรงเรียนจุฬำ
ภรณรำชวิทยำลัย ม.2 ต.

ฉลุง อ.เมืองสตูล

หน้ำโรงเรียนตำดีกำบ้ำนกุ
บังจำมัง ม.6,7 

ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล

หน้ำท่ีท ำกำรก ำนันต ำบล
ควนโพธ์ิ ม.5 

ต.ควนโพธ์ิ อ.เมืองสตูล

2
หน้ำโรงเรียนบ้ำนเขำจีน 

ม.1 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองสตูล 
ม.2 ต.ตลองขุด 

อ.เมืองสตูล

บริเวณหน้ำ อบต.ควนขัน 
ม.3 ต.ควนขัน 

อ.เมืองสตูล

บริเวณหน้ำ อบต.ตันหยง
โป ม.1 

ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล

ท่ำเรือต ำมะลัง (ฝ่ังแพปลำ)
 ม.3 ต.ต ำมะลัง 

อ.เมืองสตูล

ลำนตรงข้ำมโรงเรียนจุฬำ
ภรณรำชวิทยำลัย ม.2 ต.

ฉลุง อ.เมืองสตูล

หน้ำโรงเรียนตำดีกำบ้ำนกุ
บังจำมัง ม.6,7 

ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล

หน้ำท่ีท ำกำรก ำนันต ำบล
ควนโพธ์ิ ม.5 

ต.ควนโพธ์ิ อ.เมืองสตูล

3
หน้ำโรงเรียนบ้ำนเขำจีน 

ม.1 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองสตูล 
ม.2 ต.ตลองขุด 

อ.เมืองสตูล

บริเวณหน้ำ อบต.ควนขัน 
ม.3 ต.ควนขัน 

อ.เมืองสตูล

บริเวณหน้ำ อบต.ตันหยง
โป ม.1 

ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล

ท่ำเรือต ำมะลัง (ฝ่ังแพปลำ)
 ม.3 ต.ต ำมะลัง 

อ.เมืองสตูล

ลำนตรงข้ำมโรงเรียนจุฬำ
ภรณรำชวิทยำลัย ม.2 ต.

ฉลุง อ.เมืองสตูล

หน้ำโรงเรียนตำดีกำบ้ำนกุ
บังจำมัง ม.6,7 

ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล

หน้ำท่ีท ำกำรก ำนันต ำบล
ควนโพธ์ิ ม.5 

ต.ควนโพธ์ิ อ.เมืองสตูล
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ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

4
หน้ำโรงเรียนบ้ำนเขำจีน 

ม.1 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองสตูล 
ม.2 ต.ตลองขุด 

อ.เมืองสตูล

บริเวณหน้ำ อบต.ควนขัน 
ม.3 ต.ควนขัน 

อ.เมืองสตูล

บริเวณหน้ำ อบต.ตันหยง
โป ม.1 

ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล

ท่ำเรือต ำมะลัง (ฝ่ังแพปลำ)
 ม.3 ต.ต ำมะลัง 

อ.เมืองสตูล

ลำนตรงข้ำมโรงเรียนจุฬำ
ภรณรำชวิทยำลัย ม.2 ต.

ฉลุง อ.เมืองสตูล

หน้ำโรงเรียนตำดีกำบ้ำนกุ
บังจำมัง ม.6,7 

ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล

หน้ำท่ีท ำกำรก ำนันต ำบล
ควนโพธ์ิ ม.5 

ต.ควนโพธ์ิ อ.เมืองสตูล

5
บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ

ควนโดน ม.1 
ต.ควนโดน อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดบ้ำนสะพำน
เคียน ม.2 

ต.ควนโดน อ.ควนโดน

บริเวณสนำมกีฬำบ้ำนโต๊ะ
สะ ม.1 

ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

บริเวณตลำดนัดข้ำง รพ.
สต.กุบังปะโหลด ม.2 
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดบ้ำนทุ่งพัฒนำ
 ม.10 

ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดดำรุลศอลีฮีน
 ม.2 ต.ย่ำนซ่ือ 

อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดปันจอร์ 
ม.6 ต.ย่ำนซ่ือ อ.ควนโดน

บริเวณศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน ม.1 ต.วังประจัน 

อ.ควนโดน

6
บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ

ควนโดน ม.1 
ต.ควนโดน อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดบ้ำนสะพำน
เคียน ม.2 

ต.ควนโดน อ.ควนโดน

บริเวณสนำมกีฬำบ้ำนโต๊ะ
สะ ม.1 

ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

บริเวณตลำดนัดข้ำง รพ.
สต.กุบังปะโหลด ม.2 
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดบ้ำนทุ่งพัฒนำ
 ม.10 

ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดดำรุลศอลีฮีน
 ม.2 ต.ย่ำนซ่ือ 

อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดปันจอร์ 
ม.6 ต.ย่ำนซ่ือ อ.ควนโดน

บริเวณศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน ม.1 ต.วังประจัน 

อ.ควนโดน

7
บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ

ควนโดน ม.1 
ต.ควนโดน อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดบ้ำนสะพำน
เคียน ม.2 

ต.ควนโดน อ.ควนโดน

บริเวณสนำมกีฬำบ้ำนโต๊ะ
สะ ม.1 

ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

บริเวณตลำดนัดข้ำง รพ.
สต.กุบังปะโหลด ม.2 
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดบ้ำนทุ่งพัฒนำ
 ม.10 

ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดดำรุลศอลีฮีน
 ม.2 ต.ย่ำนซ่ือ 

อ.ควนโดน

บริเวณมัสยิดปันจอร์ 
ม.6 ต.ย่ำนซ่ือ อ.ควนโดน

บริเวณศำลำอเนกประสงค์
หมู่บ้ำน ม.1 ต.วังประจัน 

อ.ควนโดน

1
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ขอนแก่น อ ำเภอเมือง

เทศบำลนครขอนแก่น
ชุมชนโนนชัย 1 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลนครขอนแก่น
ชุมชน ดอนหญ้ำนำง 2  

อ ำเภอเมือง

เทศบำลขอนแก่น
ชุมชนหนองใหญ่ 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ
บ้ำนสะอำด หมู่ท่ี 1 อ ำเภอ

เมือง

เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ
บ้ำนโสกแสง หมู่ท่ี 2 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ
บ้ำนกุดกว้ำง หมู่ท่ี 4 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลพระลับ
บ้ำนผือ หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอเมือง

2
เทศบำลต ำบลพระลับ

บ้ำนพระคือ หมู่ท่ี 3 อ ำเภอ
เมือง

อบต.บึงเนียม
บ้ำนบึงใครนุ่น หมู่ท่ี2 

อ ำเภอเมือง

อบต.บึงเนียม
บ้ำนดอนดู่ หมู่ท่ี 3 

อ ำเภอเมือง

อบต.โคกสี
บ้ำนโคกสี หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอเมือง

อบต.โคกสี
บ้ำนยำงหย่อน หมู่ท่ี 3 

อ ำเภอเมือง

อบต.ศิลำ
บ้ำนศิลำ หมู่ท่ี 1  

อ ำเภอเมือง

อบต.ศิลำ
บ้ำนหนองกุง หมู่ท่ี 2 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลหนองตูม
บ้ำนหนองงูเหลือม 
หมู่ท่ี 1 อ ำเภอเมือง

3
เทศบำลต ำบลหนองตูม
บ้ำนหนองตูม หมู่ท่ี 2 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลโนนท่อน
บ้ำนโนน หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลโนนท่อน
บ้ำนท่อน หมู่ท่ี 2 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลส ำรำญ
บ้ำนโนนศิลำ หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลส ำรำญ
บ้ำนนำงำม หมู่ท่ี 1 อ ำเภอ

เมือง

เทศบำลต ำบลส ำรำญ
บ้ำนนำงำม หมู่ท่ี 2 อ ำเภอ

เมือง

เทศบำลต ำบลบ้ำนค้อ
บ้ำนท่อน หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลบ้ำนค้อ
บ้ำนหนองปอ หมู่ท่ี 2 

อ ำเภอเมือง

4
เทศบำลต ำบลสำวะถี
บ้ำนโคกล่ำม หมู่ท่ี 2 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลสำวะถี
บ้ำนหนองเม็ก หมู่ท่ี 3 

อ ำเภอเมือง

อบต.แดงใหญ่
บ้ำนแดงใหญ่ หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอเมือง

อบต.แดงใหญ่
บ้ำนดอนดู่ หมู่ท่ี 2 

อ ำเภอเมือง

อบต.บ้ำนหว้ำ
บ้ำนเหล่ำนำดี หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอเมือง

อบต.บ้ำนหว้ำ
บ้ำนหนองทุ่ม หมู่ท่ี 3 

อ ำเภอเมือง

อบต.ดอนช้ำง
บ้ำนดองช้ำง หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอเมือง

อบต.ดอนช้ำง
บ้ำนดอนหญ้ำนำง หมู่ท่ี 7

 อ ำเภอเมือง

5
เทศบำลต ำบลบ้ำนเป็ด

บ้ำนเป็ด หมู่ท่ี 1 
อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลบ้ำนเป็ด
บ้ำนโคกฟันโป่ง หมู่ท่ี 4 

อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลบ้ำนเป็ด
บ้ำนค ำไฮ หมู่ท่ี 6 อ ำเภอ

เมือง

เทศบำลต ำบลบ้ำนทุ่ม
บ้ำนทุ่ม หมู่ท่ี 1 อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลบ้ำนทุ่ม
บ้ำนทุ่ม หมู่ท่ี 3 อ ำเภอเมือง

เทศบำลต ำบลบ้ำนทุ่ม
บ้ำนอดงน้อย หมู่ท่ี 6 

อ ำเภอเมือง

อบต.ดอนช้ำง
บ้ำนดองหัน หมู่ท่ี 1 อ ำเภอ

เมือง

อบต.ดอนช้ำง
บ้ำนดองแดง หมู่ท่ี 2 

อ ำเภอเมือง

6

เทศบำลต ำบลท่ำพระ
บ้ำนหนองปลำเข็ง 

หมู่ท่ี 1 อ ำเภอเมือง/
อ ำเภอบ้ำนแฮด

เทศบำลต ำบลท่ำพระ
บ้ำนท่ำพระ หมู่ท่ี 6 

อ ำเภอเมือง/
อ ำเภอบ้ำนแฮด

เทศบำลต ำบลท่ำพระ
บ้ำนตลำดท่ำพระ 

หมู่ท่ี 10 อ ำเภอเมือง/
อ ำเภอบ้ำนแฮด

อบต.ท่ำพระ
บ้ำนหนองโข่ย 

หมู่ท่ี 2 อ ำเภอเมือง/
อ ำเภอบ้ำนแฮด

อบต.ท่ำพระ
บ้ำนสวนมอญ 

หมู่ท่ี 3 อ ำเภอเมือง/
อ ำเภอบ้ำนแฮด

เทศบำลต ำบลบ้ำนแฮด
บ้ำนแฮด หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอเมือง/
อ ำเภอบ้ำนแฮด

เทศบำลต ำบลบ้ำนแฮด
บ้ำนหนองไฮ หมู่ท่ี 4 

อ ำเภอเมือง/
อ ำเภอบ้ำนแฮด

เทศบำลต ำบลบ้ำนแฮด
บ้ำนโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 7 

อ ำเภอเมือง/
อ ำเภอบ้ำนแฮด

7

อบต.โนนสมบูรณ์
บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอบ้ำนแฮด/
อ ำเภอบ้ำนไผ่

อบต.โนนสมบูรณ์
บ้ำนหนองเม็ก หมู่ท่ี 3 

อ ำเภอบ้ำนแฮด/
อ ำเภอบ้ำนไผ่

อบต.หนองแซง
บ้ำนหนองแซง หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอบ้ำนแฮด/
อ ำเภอบ้ำนไผ่

อบต.หนองแซง
บ้ำนหนองเต้ำ หมู่ท่ี 3 

อ ำเภอบ้ำนแฮด/
อ ำเภอบ้ำนไผ่

เทศบำลต ำบลโคกส ำรำญ
บ้ำนโคกส ำรำญ หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอบ้ำนแฮด/
อ ำเภอบ้ำนไผ่

เทศบำลต ำบลโคกส ำรำญ
บ้ำนหนองเก่ียว หมู่ท่ี 3 

อ ำเภอบ้ำนแฮด/
อ ำเภอบ้ำนไผ่

อบต.ภูเหล็ก(บ้ำนไผ่)
บ้ำนภูเหล็ก หมู่ท่ี 1 

อ ำเภอบ้ำนแฮด/อ ำเภอ
บ้ำนไผ่

อบต.ภูเหล็ก(บ้ำนไผ่)
บ้ำนโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 2 

อ ำเภอบ้ำนแฮด/
อ ำเภอบ้ำนไผ่

56 สตูล

57 ขอนแก่น
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ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

1

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

2

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

3

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดแม่ประยูร 

เมือง/จังหำร

4

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

5

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

6

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร
อ ำเภอ/ตลำดสดธวัชบุรี 

เมือง/ธวัชบุรี

7

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร

อ ำเภอ/ตลำดใหม่เทอดไทย
 เมือง/ทุ่งเขำหลวง

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร

อ ำเภอ/ตลำดใหม่เทอดไทย
 เมือง/ทุ่งเขำหลวง

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร

อ ำเภอ/ตลำดใหม่เทอดไทย
 เมือง/ทุ่งเขำหลวง

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร

อ ำเภอ/ตลำดใหม่เทอดไทย
 เมือง/ทุ่งเขำหลวง

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร

อ ำเภอ/ตลำดใหม่เทอดไทย
 เมือง/ทุ่งเขำหลวง

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร

อ ำเภอ/ตลำดใหม่เทอดไทย
 เมือง/ทุ่งเขำหลวง

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร

อ ำเภอ/ตลำดใหม่เทอดไทย
 เมือง/ทุ่งเขำหลวง

หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดร้อยเอ็ด/ท่ีว่ำกำร

อ ำเภอ/ตลำดใหม่เทอดไทย
 เมือง/ทุ่งเขำหลวง

1
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัดฯ 
อ.เมืองอุบลรำชธำนี

บ๊ิกซี ในเมือง 
อ.เมืองอุบลรำชธำนี

บ้ำนหนองมะนำว 
ต.ขำมใหญ่ 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี

วัดบ้ำนท่ำบ่อ ต.แจระแม 
อ.เมืองอุบลรำชธำนี

อบต. ปะอำว ต.ปะอำว อ.
เมืองอุบลรำชธำนี

ตลำดหนองแก 
ต.แจระแม 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี

เทศบำลต ำบลขำมใหญ่ ต.
ขำมใหญ่ 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี

ตลำดสดสภำต ำบลหัวเรือ 
ต.หัวเรือ 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี

2
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
วำรินช ำรำบ

อ.วำรินช ำรำบ

ตลำดเจริญศรี ต.แสนสุข 
อ.วำรินช ำรำบ

ต ำบลประทุม
อ.วำรินช ำรำบ

วัดบ้ำนโนนจิก ต. คูเมือง 
อ.วำรินช ำรำบ

ตลำดสดเทศบำลห้วยขะยุง
 ต.ห้วยขะยุง 
อ.วำรินช ำรำบ

ตลำดสดเทศบำล
วำรินช ำรำบ

อ.วำรินช ำรำบ

วัดบ้ำนแมด ต.เมืองศรีไค 
อ.วำรินช ำรำบ

วัดบุ่งหวำย ต.บุ่งหวำย 
อ.วำรินช ำรำบ

3
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ

ม่วงสำมสิบ
อ.ม่วงสำมสิบ

ต ำบลดุมใหญ่
อ.ม่วงสำมสิบ

ตลำดเทพำรักษ์ 
ต.ม่วงสำมสิบ
อ.ม่วงสำมสิบ

ต ำบลหนองช้ำงใหญ่
อ.ม่วงสำมสิบ

ต ำบลไผ่ใหญ่
อ.ม่วงสำมสิบ

ตลำดนัดวัดบ้ำนนำดี 
ต.ยำงสักโพล่ม 
อ.ม่วงสำมสิบ

ต.โพนแพง
อ.ม่วงสำมสิบ

วัดบ้ำนหนองเหล่ำ 
ต.หนองเหล่ำ
อ.ม่วงสำมสิบ

58 ร้อยเอ็ด

59 อุบลรำชธำนี



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

4
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
ศรีเมืองใหม่ 
อ.ศรีเมืองใหม่

ต ำบลแก้งกอก
อ.ศรีเมืองใหม่

วัดดอนสว่ำง ต.นำค ำ 
อ.ศรีเมืองใหม่

ต.ลำดควำย 
อ.ศรีเมืองใหม่

ต.เอือดใหญ่ 
อ.ศรีเมืองใหม่

ต.หนำมแท่ง 
อ.ศรีเมืองใหม่

ต.ดอนใหญ่ 
อ.ศรีเมืองใหม่

ต.นำเลิน 
อ.ศรีเมืองใหม่

5
ตลำดมำระแม 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี
บ๊ิกซี ในเมือง 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี

บ้ำนหนองมะนำว 
ต.ขำมใหญ่ 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี

วัดบ้ำนท่ำบ่อ ต.แจระแม 
อ.เมืองอุบลรำชธำนี

อบต. ปะอำว ต.ปะอำว 
อ.เมืองอุบลรำชธำนี

ตลำดหนองแก 
ต.แจระแม 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี

เทศบำลต ำบลขำมใหญ่ ต.
ขำมใหญ่ 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี

ตลำดสดสภำต ำบลหัวเรือ 
ต.หัวเรือ 

อ.เมืองอุบลรำชธำนี

6
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอโขงเจียม 

อ.โขงเจียม

ตลำดนำโพธ์ิกลำง 
ต.นำโพธ์ิกลำง 

อ.โขงเจียม

ตลำดสดเทศบำล
ต ำบลบ้ำนด่ำน  

อ.โขงเจียม

ต.หนองแสงใหญ่
อ.โขงเจียม

ต.ห้วยยำง 
อ.โขงเจียม

ต.ห้วยไผ่
อ.โขงเจียม

ต.ห้วยยำง 
อ.โขงเจียม

ต.ห้วยไผ่ 
อ.โขงเจียม

7
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเดชอุดม 

อ.เดชอุดม

ตลำดสดเทศบำล
ต ำบลนำส่วง 
อ.เดชอุดม

ตลำดสดเทศบำล
ต ำบลโพนงำม 

อ.เดชอุดม

ตลำดชุมชนบ้ำนโนนขำม 
ต.กุดประทำย อ.เดชอุดม

ตลำดนัดบ้ำนบัวงำม 
ต.บัวงำม อ.เดชอุดม

ตลำดนัดโนนสมบูรณ์ 
ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม

ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม ต.ท่ำโพธ์ิศรี อ.เดชอุดม

1
ศำลำประชำคมบ้ำนบึง
กำฬกลำง เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนศรี
โสภณ เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนโคก
สะอำด เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนทรำย
ทอง เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนชัย
บำดำล เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนหนอง
ไฮ เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนหอค ำ 
เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนไทย
เจริญ เมืองบึงกำฬ

2
ศำลำประชำคมบ้ำนบึง
กำฬกลำง เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนศรี
โสภณ เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนโคก
สะอำด เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนทรำย
ทอง เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนชัย
บำดำล เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนหนอง
ไฮ เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนหอค ำ 
เมืองบึงกำฬ

ศำลำประชำคมบ้ำนไทย
เจริญ เมืองบึงกำฬ

3
ศำลำประชำคม

บ้ำนดอนกลำง บึงโขงหลง

ศำลำประชำคม
บ้ำนโนนสวนปอ 

บึงโขงหลง

ศำลำประชำคม
บ้ำนโนนหนำมแท่ง 

บึงโขงหลง

ศำลำประชำคม
บ้ำนดงสว่ำง 
บึงโขงหลง

ศำลำประชำคม
บ้ำนท่ำสีไค 
บึงโขงหลง

ศำลำประชำคม
บ้ำนดงบัง 
บึงโขงหลง

ศำลำประชำคม
บ้ำนท่ำดอกค ำ 

บึงโขงหลง

ศำลำประชำคม
บ้ำนเหล่ำหมำกผำง 

บึงโขงหลง

4
ศำลำประชำคมบ้ำนดอน

กลำง บึงโขงหลง
ศำลำประชำคมบ้ำนโนน

สวนปอ บึงโขงหลง
ศำลำประชำคมบ้ำนโนน
หนำมแท่ง บึงโขงหลง

ศำลำประชำคมบ้ำนดง
สว่ำง บึงโขงหลง

ศำลำประชำคมบ้ำนท่ำสีไค
 บึงโขงหลง

ศำลำประชำคมบ้ำนดงบัง 
บึงโขงหลง

ศำลำประชำคมบ้ำนท่ำ
ดอกค ำ บึงโขงหลง

ศำลำประชำคมบ้ำนเหล่ำ
หมำกผำง บึงโขงหลง

5
ศำลำประชำคมบ้ำนเซกำ 

เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนห้วย

ผักขะ เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนหนอง

ยำง เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนซำง 

เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนท่ำกก

แดง เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนท่ำกก

ต้อง เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนโคก

กะแซ เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนโนน

ยำงค ำ เซกำ

6
ศำลำประชำคมบ้ำนเซกำ 

เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนห้วย

ผักขะ เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนหนอง

ยำง เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนซำง 

เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนท่ำกก

แดง เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนท่ำกก

ต้อง เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนโคก

กะแซ เซกำ
ศำลำประชำคมบ้ำนโนน

ยำงค ำ เซกำ

7
ศำลำประชำคมบ้ำนศรีวิไล

 ศรีวิไล
ศำลำประชำคมบ้ำนศรีวิไล

สำมัคคี ศรีวิไล
ศำลำประชำคมบ้ำนชุมภู

พร ศรีวิไล
ศำลำประชำคมบ้ำนห้วยลึก

 ศรีวิไล
ศำลำประชำคมบ้ำนนำแสง

 ศรีวิไล
ศำลำประชำคมบ้ำนเกษม

พัฒนำ ศรีวิไล
ศำลำประชำคมบ้ำนนำ

สะแบงทุ่ง ศรีวิไล
ศำลำประชำคมบ้ำนโนน

สว่ำง ศรีวิไล
1 อบต.บุ่ง เมือง อบต.ไก่ค ำ เมือง อบต.นำจิก เมือง อบต.ปลำค้ำว เมือง อบต.เหล่ำพรวน เมือง อบต.สร้ำงนกทำ เมือง อบต.คึมใหญ่ เมือง อบต.นำผือ  เมือง
2 อบต.น้ ำปลีก เมือง อบต.นำวัง เมือง อบต.โนนโพธ์ิ เมือง อบต.โนนหนำมแท่ง เมือง อบต.ห่วยไร่ เมือง อบต.หนองมะแซว เมือง อบต.กุดปลำดุก เมือง อบต.ดอนเมย เมือง
3 อบต.นำยม เมือง อบต.นำแต้ เมือง อบต.นำหมอม้ำ เมือง อบต.บุ่ง เมือง อบต.ไก่ค ำ เมือง อบต.นำจิก เมือง อบต.ปลำค้ำว เมือง อบต.เหล่ำพรวน เมือง
4 อบต.สร้ำงนกทำ เมือง อบต.คึมใหญ่ เมือง อบต.นำผือ เมือง อบต.น้ ำปลีก เมือง อบต.นำวัง เมือง อบต.โนนโพธ์ิ เมือง อบต.โนนหนำมแท่ง เมือง อบต.ห่วยไร่ เมือง
5 อบต.หนองมะแซว เมือง อบต.กุดปลำดุก เมือง อบต.ดอนเมย เมือง อบต.นำยม เมือง อบต.นำแต้ เมือง อบต.บุ่ง เมือง อบต.ไก่ค ำ เมือง อบต.นำจิก เมือง
6 อบต.ปลำค้ำว เมือง อบต.เหล่ำพรวน เมือง อบต.สร้ำงนกทำ เมือง อบต.คึมใหญ่ เมือง อบต.นำผือ เมือง อบต.น้ ำปลีก เมือง อบต.นำวัง เมือง อบต.โนนโพธ์ิ เมือง
7 อบต.โนนหนำมแท่ง เมือง อบต.ห้วยไร่ เมือง อบต.หนองมะแซว เมือง อบต.กุดปลำดุก เมือง อบต.ดอนเมย เมือง อบต.นำยม เมือง อบต.นำแต้ เมือง อบต.นำหมอม้ำ เมือง
1 หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง หน้ำ สนง.พำณิชย์จังหวัด ต.ล ำพำน ต.เชียงเครือ ต.บึงวิชัย ต.ห้วยโพธ์ิ ต.โพนทอง ต.นำจำรย์
2 หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง หน้ำ สนง.พำณิชย์จังหวัด ต.ล ำพำน ต.เชียงเครือ ต.บึงวิชัย ต.ห้วยโพธ์ิ ต.โพนทอง ต.นำจำรย์
3 หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง หน้ำ สนง.พำณิชย์จังหวัด ต.ล ำพำน ต.เชียงเครือ ต.บึงวิชัย ต.ห้วยโพธ์ิ ต.โพนทอง ต.นำจำรย์

61 อ ำนำจเจริญ

62 กำฬสินธ์ุ

59 อุบลรำชธำนี

60 บึงกำฬ
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ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

4
หน้ำตลำดต้นยำง อ.ยำง

ตลำด
หน้ำตลำดเทศบำลโคกศรี ต.หัวงัว ต.อุ่มเม่ำ ต.บัวบำน ต.อิต้ือ ต.หัวนำค ำ ต.คลองขำม

5
หน้ำตลำดต้นยำง อ.ยำง

ตลำด
หน้ำตลำดเทศบำลโคกศรี ต.หัวงัว ต.อุ่มเม่ำ ต.บัวบำน ต.อิต้ือ ต.หัวนำค ำ ต.คลองขำม

6
หน้ำตลำดต้นยำง อ.ยำง

ตลำด
หน้ำตลำดเทศบำลโคกศรี ต.หัวงัว ต.อุ่มเม่ำ ต.บัวบำน ต.อิต้ือ ต.หัวนำค ำ ต.คลองขำม

7 หน้ำ รพ.กมลำไสย ต.หลักเมือง ต.โพนงำม ต.ดงลิง ต.ธัญญำ ต.หนองแปน ต.เจ้ำท่ำ ต.โคกสมบูรณ์

1
ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 3 กลำง

 ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง
ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 1 บ้ำน
หนำด ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 7 กลำง
น้อย ต.บ้ำนกลำง 

อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 9 ดงต้ิว
 ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 5 ดงต้ิว
 ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 13 
กลำงใหญ่ ต.บ้ำนกลำง 

อ.เมือง

ศำลำบ้ำนกลำงหมู่ท่ี 10  
ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง

บ้ำนหนำด หมู่ท่ี 11 
 ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง

2
บ้ำนหนองจันทร์  ต.ท่ำค้อ

 อ.เมือง
ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 7 ดอน

ม่วง ต.ท่ำค้อ อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 11 ใหม่
แสงอรุณ ต.ท่ำค้อ 

อ.เมือง

บ้ำนเมืองเก่ำ หมู่ท่ี 2  
ต.ท่ำค้อ อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 8 
นำหลวง ต.ท่ำค้อ อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 10 ดง
หมู ต.ท่ำค้อ อ.เมือง

บ้ำนโคกไก่เซำ หมู่ท่ี 6 ต.
ท่ำค้อ อ.เมือง

บ้ำนท่ำค้อใต้ หมู่ท่ี 4  
ต.ท่ำค้อ อ.เมือง

3
ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 8 ทุ่งมน

 ต.ค ำเตย อ.เมือง
ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 9 ดอน

แดง ต.ค ำเตย อ.เมือง
ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 16 
ค ำเตย ต.ค ำเตย อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนเจริญทอง ต.
ค ำเตย อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 11 
หนองยำว ต.ค ำเตย 

อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 12 
หนองกุง ต.ค ำเตย อ.เมือง

บ้ำนโพนป่ำหว้ำน หมู่ท่ี 7 
 ต.ค ำเตย อ.เมือง

บ้ำนดอนแดง หมู่ท่ี 13  ต.
ค ำเตย อ.เมือง

4
ศำลำหมู่บ้ำนนำค ำกลำง  

ต.นำทรำย อ.เมือง
บ้ำนโพนงำม หมู่ท่ี 3 
ต.นำทรำย อ.เมือง

บ้ำนนำมูลฮ้ิน หมู่ท่ี 2  ต.
นำทรำย อ.เมือง

บ้ำนดอนย่ำนำงหมู่ท่ี 1  
ต.นำทรำย อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 7 เหล่ำ
ภูมี ต.หนองญำติ 

อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 8 ค ำ
ธำตุ ต.หนองญำติ อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 11 ค ำ
พอก ต.หนองญำติ 

อ.เมือง

บ้ำนหนองบัว หมู่ท่ี 10  ต.
หนองญำติ  อ.เมือง

5
ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 13 
เหล่ำภูมี ต.หนองญำติ 

อ.เมือง

บ้ำนภูเขำทอง หมู่ท่ี 3  ต.
หนองญำติ อ.เมือง

บ้ำนดงโชค หมู่ท่ี 1  
ต.หนองญำติ อ.เมือง

บ้ำนค ำพอก หมู่ท่ี 10 
ต.หนองญำติ อ.เมือง

ปำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนนำ
คอกควำย หมู่ท่ี 2
 ต.ดงขวำง อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 3 บัว 
ต.ดงขวำง อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 1 
บ้ำนดงขวำง ต.ดงขวำง 

อ.เมือง

บ้ำนบึงหล่ม หมู่ท่ี 6 
ต.ดงขวำง อ.เมือง

6
ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 4 โนน

ชมภู  ต.วังตำมัว 
อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 8 
หนองแซง  ต.วังตำมัว 

อ.เมือง

บ้ำนวังตำมัว หมู่ท่ี 2  
ต.วังตำมัว อ.เมือง

บ้ำนโชคอ ำนวย หมู่ท่ี 3  
ต.วังตำมัว อ.เมือง

ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 7 
พรเจริญ  ต.วังตำมัว 

อ.เมือง

บ้ำนวังตำมัว หมู่ท่ี 9 
ต.วังตำมัว อ.เมือง

บ้ำนโชคอ ำนวย หมู่ท่ี 11 
ต.วังตำมัว อ.เมือง

บ้ำนค ำสว่ำง หมู่ท่ี 6  
ต.วังตำมัว อ.เมือง

7
ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 7 กล้วย

 ต.ขำมเฒ่ำ อ.เมือง
ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 8 

ชะโนด ต.ขำมเฒ่ำ อ.เมือง
บ้ำนชะโชม หมู่ท่ี 5,6 

ต.ขำมเฒ่ำ อ.เมือง
บ้ำนกุดข้ำวปุ้น หมู่ 3 

ต.ขำมเฒ่ำ อ.เมือง
ศำลำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 10 ใหม่
ศรีปทุม ต.ขำมเฒ่ำ อ.เมือง

บ้ำนชะโนดน้อย หมู่ท่ี 9 
ต.ขำมเฒ่ำ อ.เมือง

บ้ำนชะโนด หมู่ท่ี 8 
นำโดน ต.ขำมเฒ่ำ อ.เมือง

บ้ำนขำมเฒ่ำ หมู่ท่ี 1,2  ต.
ขำมเฒ่ำ อ.เมือง

1
ต ำบลหนองบัวศำลำ เมือง

นครรำชสีมำ
ต ำบลหนองไข่น้ ำ 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลหนองกระทุ่ม 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลพลกรัง 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลสีมุม 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลบ้ำนใหม่ 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลปรุใญ่ 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลโคกกรวด 
เมืองนครรำชสีมำ

2
ต ำบลหนองบัวศำลำ เมือง

นครรำชสีมำ
ต ำบลหนองไข่น้ ำ 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลหนองกระทุ่ม 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลพลกรัง 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลสีมุม 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลบ้ำนใหม่ 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลปรุใญ่ 
เมืองนครรำชสีมำ

ต ำบลโคกกรวด 
เมืองนครรำชสีมำ

3 ต ำบลจักรำช อ.จักรำช
ต ำบลหนองพลวง 

อ.จักรำช
ต ำบลศรีละกอ 

อ.จักรำช
ต ำบลศรีสุข 

อ.จักรำช
ต ำบลหินโคน 

อ.จักรำช
ต ำบลคลองเมือง 

อ.จักรำช
ต ำบลหนองขำม 

อ.จักรำช
ต ำบลทองหลำง 

อ.จักรำช

4 ต ำบลจักรำช อ.จักรำช
ต ำบลหนองพลวง 

อ.จักรำช
ต ำบลศรีละกอ 

อ.จักรำช
ต ำบลศรีสุข 

อ.จักรำช
ต ำบลหินโคน 

อ.จักรำช
ต ำบลคลองเมือง 

อ.จักรำช
ต ำบลหนองขำม 

อ.จักรำช
ต ำบลทองหลำง 

อ.จักรำช

5 ต ำบลบัวลำย อ.บัวลำย ต ำบลบัวลำย อ.บัวลำย ต ำบลเมืองพะไล อ.บัวลำย ต ำบลเมืองพะไล อ.บัวลำย ต ำบลหนองหว้ำ อ.บัวลำย ต ำบลหนองหว้ำ อ.บัวลำย ต ำบลโนนจำน อ.บัวลำย ต ำบลโนนจำน อ.บัวลำย
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ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

6 ต ำบลบัวลำย อ.บัวลำย ต ำบลบัวลำย อ.บัวลำย ต ำบลเมืองพะไล อ.บัวลำย ต ำบลเมืองพะไล อ.บัวลำย ต ำบลหนองหว้ำ อ.บัวลำย ต ำบลหนองหว้ำ อ.บัวลำย ต ำบลโนนจำน อ.บัวลำย ต ำบลโนนจำน อ.บัวลำย

7 ต ำบลด่ำนช้ำง อ.บัวใหญ่ ต ำบลด่ำนช้ำง อ.บัวใหญ่
ต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 

อ.บัวใหญ่
ต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 

อ.บัวใหญ่
ต ำบลโนนทองหลำง 

อ.บัวใหญ่
ต ำบลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่

ต ำบลดอนตะหนิน 
อ.บัวใหญ่

ต ำบลกุดจอก 
อ.บัวใหญ่

1
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม เมือง

มหำสำรคำม

ตลำดเกษตรอ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม เมือง

มหำสำรคำม

ตลำดสดแวงน่ำง เมือง
มหำสำรคำม

ตลำดบ้ำนเขวำ เมือง
มหำสำรคำม

ตลำดบ้ำนท่ำตูม เมือง
มหำสำรคำม

ตลำดสีเขียวศรีสวัสด์ิ เมือง
มหำสำรคำม

ตลำดบ้ำนนำงใย เมือง
มหำสำรคำม

ตลำดบ้ำนม่วง เมือง
มหำสำรคำม

2
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง

มหำสำรคำม 
เมืองมหำสำรคำม

ตลำดเกษตรอ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม 

เมืองมหำสำรคำม

ตลำดสดแวงน่ำง เมือง
มหำสำรคำม

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
เมืองมหำสำรคำม

ตลำดบ้ำนเขวำ 
เมืองมหำสำรคำม

ตลำดบ้ำนท่ำตูม 
เมืองมหำสำรคำม

ศำลำกลำงจังหวัด
มหำสำรคำม 

เมืองมหำสำรคำม

ตลำดสีเขียวศรีสวัสด์ิ เมือง
มหำสำรคำม

3
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม เมือง

มหำสำรคำม

ตลำดเกษตรอ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม 

เมืองมหำสำรคำม

ตลำดสดแวงน่ำง 
เมืองมหำสำรคำม

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
เมืองมหำสำรคำม

ตลำดบ้ำนเขวำ 
เมืองมหำสำรคำม

ตลำดบ้ำนท่ำตูม 
เมืองมหำสำรคำม

ศำลำกลำงจังหวัด
มหำสำรคำม เมือง

มหำสำรคำม

ตลำดสีเขียวศรีสวัสด์ิ เมือง
มหำสำรคำม

4
ตลำดสดเทศบำลต ำบล
โคกพระ อ.กันทรวิชัย 

กันทรวิชัย

สนำมกีฬำ
บ้ำนท่ำขอนยำง 

กันทรวิชัย

วัดบ้ำนขำมเขียง 
อ ำเภอกันทรวิชัย

ตลำดเทศบำลต ำบลมะค่ำ 
 กันทรวิชัย

ตลำดสีเขียวศรีสวัสด์ิ เมือง
มหำสำรคำม

หน้ำท่ีกำรอ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม

เมืองมหำสำรคำม

วัดบ้ำนกุดใสจ้อ 
กันทรวิชัย

ตลำดบ้ำนวังบัว 
กันทรวิชัย

5
ตลำดสดเทศบำลต ำบล
โคกพระ อ.กันทรวิชัย 

กันทรวิชัย

สนำมกีฬำ
บ้ำนท่ำขอนยำง 

กันทรวิชัย

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
เมืองมหำสำรคำม

ศำลำกลำงจังหวัด
มหำสำรคำม 

เมืองมหำสำรคำม

วัดบ้ำนขำมเขียง 
อ ำเภอกันทรวิชัย

ตลำดเทศบำลต ำบลมะค่ำ 
 กันทรวิชัย

ตลำดสีเขียวศรีสวัสด์ิ เมือง
มหำสำรคำม

หน้ำท่ีกำรอ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม 

เมืองมหำสำรคำม

6
ตลำดสดเทศบำลต ำบล
โคกพระ อ.กันทรวิชัย

สนำมกีฬำ
บ้ำนท่ำขอนยำง 

กันทรวิชัย

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
เมืองมหำสำรคำม

ศำลำกลำงจังหวัด
มหำสำรคำม 

เมืองมหำสำรคำม

วัดบ้ำนขำมเขียง 
อ ำเภอกันทรวิชัย

ตลำดเทศบำลต ำบลมะค่ำ 
 กันทรวิชัย

ตลำดสีเขียวศรีสวัสด์ิ เมือง
มหำสำรคำม

หน้ำท่ีกำรอ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม 

เมืองมหำสำรคำม

7
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอช่ืนชม  

อ.ช่ืนชม
ศำลำกลำงบ้ำนหนองหว้ำ 

อ.ช่ืนชม

ศำลำกลำงจังหวัด
มหำสำรคำม 

เมืองมหำสำรคำม

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
มหำสำรคำม 

เมืองมหำสำรคำม

ตลำดสีเขียวศรีสวัสด์ิ เมือง
มหำสำรคำม

ศำลำกลำงบ้ำนกุดปลำดุก 
หมู่ 1 อ.ช่ืนชม

วัดบ้ำนหนองผักแว่น 
อ.ช่ืนชม

หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม 

เมืองมหำสำรคำม

1
ตลำดประชำรัฐ 

บ้ำนก ำเนิดเพชร  
ต.เมือง อ.เมือง

สวนสำธำรณะหนองหล่ม 
หมู่ท่ี 11 ต.เมือง อ.เมือง

ตลำดน้อยบ้ำนสำมแยก 
หมู่ท่ี 6 ต.เมือง อ.เมือง

บ้ำนเอ้ืออำทร หมู่ท่ี 7 
ต.เมือง อ.เมือง

ตลำดชุมชนบ้ำนน้ ำภู 
หมู่ท่ี 4 ต.เมือง อ.เมือง

อำคำรเอนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 5 ต.เมือง อ.เมือง

หน้ำโรงเรียนมหำไถ่ 
หมู่ท่ี 13 ต.เมือง อ.เมือง

วัดศรีทัศน์ หมู่ท่ี 3 
ต.เมือง อ.เมือง

2
ลำนวัดอรัญญวำสี 
บ้ำนไร่ทำม หมู่ท่ี 5 
ต.นำอำน อ.เมือง

ลำนวัดโพนสูง 
บ้ำนแหล่งควำย หมู่ท่ี 3 

ต.นำอำน อ.เมือง

ลำนวัดโพนงำม หมู่ท่ี 1 
ต.นำอำน อ.เมือง

ตลำดบ้ำนขอนแดง 
หมู่ท่ี 10 ต.นำอำน อ.เมือง

ศำลำกลำงบ้ำนนำอำน หมู่
ท่ี 6 ต.นำอำน อ.เมือง

ศำลำกลำงบ้ำนภูกระแต 
หมู่ท่ี 8 ต.นำอำน อ.เมือง

ตลำดชุมชนบ้ำนฟำกนำ 
หมู่ท่ี 4 ต.นำอำน อ.เมือง

ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ท่ี 7 ต.นำอำน อ.เมือง

3
ลำนวัดอรัญญวำสี 

บ้ำนไร่ทำม หมู่ท่ี 5 ต.นำ
อำน อ.เมือง

ลำนวัดโพนสูง บ้ำนแหล่ง
ควำย หมู่ท่ี 3 

ต.นำอำน อ.เมือง

ลำนวัดโพนงำม หมู่ท่ี 1 
ต.นำอำน อ.เมือง

ตลำดบ้ำนขอนแดง 
หมู่ท่ี 10 ต.นำอำน อ.เมือง

ศำลำกลำงบ้ำนนำอำน หมู่
ท่ี 6 ต.นำอำน อ.เมือง

ศำลำกลำงบ้ำนภูกระแต 
หมู่ท่ี 8 ต.นำอำน อ.เมือง

ตลำดชุมชนบ้ำนฟำกนำ 
หมู่ท่ี 4  ต.นำอำน อ.เมือง

ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ท่ี 7 ต.นำอำน อ.เมือง

4
ตลำดคลองถมบ้ำนหัวนำ 
หมู่ท่ี 7 ต.นำโป่ง อ.เมือง

ตลำดนัดบ้ำนต้ิวน้อย 
หมู่ท่ี 5 ต.นำโป่ง อ.เมือง

ตลำดบ้ำนขอนแก่น 
หมู่ท่ี 4 ต.นำโป่ง อ.เมือง

ศำลำกลำงหมู่บ้ำนห้วยโตก
 หมู่ท่ี 1 ต.นำโป่ง 

อ.เมือง

ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำนหนอง
บอน หมู่ท่ี 8 ต.นำโป่ง  อ.

เมือง

ศำลำกลำงหมู่บ้ำนป่ำข้ำว
หลำม หมู่ท่ี 6 

ต.นำโป่ง อ.เมือง

วัดเขำวงวนำรำม 
หมู่ท่ี 10 ต.นำโป่ง อ.เมือง

วัดโพนทัน หมู่ท่ี 3 
ต.นำโป่ง อ.เมือง

64 นครรำชสีมำ

65 มหำสำรคำม

66 เลย
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ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

5
ลำนจอดรถหน้ำลำน
พญำนำค อ.เมือง

ตลำดเลยไนท์ก๋อ 
ต.กุดป่อง อ.เมือง

ตลำดหนองผักก้ำม ต.กุด
ป่อง อ.เมือง

สมำคมพ่อค้ำ ต.กุดป่อง อ.
เมือง

ตลำดไทเลย ต.กุดป่อง 
อ.เมือง

ลำนจอดรถด้ำนหลัง
ตลำดย็นบ้ำนต้ิว 
ต.กุดป่อง อ.เมือง

โรงเรียนเทศบำล 3 ศรี
สว่ำง ต.กุดป่อง อ.เมือง

วัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.
เมือง

6
ลำนจอดรถหน้ำลำน
พญำนำค อ.เมือง

ตลำดเลยไนท์ก๋อ ต.กุดป่อง
 อ.เมือง

ตลำดหนองผักก้ำม ต.กุด
ป่อง อ.เมือง

สมำคมพ่อค้ำ ต.กุดป่อง อ.
เมือง

ตลำดไทเลย ต.กุดป่อง 
อ.เมือง

ลำนจอดรถด้ำนหลัง
ตลำดย็นบ้ำนต้ิว 
ต.กุดป่อง อ.เมือง

โรงเรียนเทศบำล 3 
ศรีสว่ำง ต.กุดป่อง อ.เมือง

วัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.
เมือง

7
ตลำดประชำรัฐ 

บ้ำนก ำเนิดเพชร  
ต.เมือง อ.เมือง

สวนสำธำรณะหนองหล่ม 
หมู่ท่ี 11 ต.เมือง อ.เมือง

ตลำดน้อยบ้ำนสำมแยก 
หมู่ท่ี 6 ต.เมือง อ.เมือง

บ้ำนเอ้ืออำทร หมู่ท่ี 7 
ต.เมือง อ.เมือง

ตลำดชุมชนบ้ำนน้ ำภู 
หมู่ท่ี 4 ต.เมือง อ.เมือง

อำคำรเอนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 5 ต.เมือง อ.เมือง

หน้ำโรงเรียนมหำไถ่ 
หมู่ท่ี 13 ต.เมือง อ.เมือง

วัดศรีทัศน์ หมู่ท่ี 3 
ต.เมือง อ.เมือง

1
ตลำดบ้ำนหนองลำด ม.8 

ต.หนองลำด
ตลำดสดเทศบำล 2 ม.8 

ต.ท่ำแร่
ตลำดบ้ำนโคกก่อง ม.2 

ต.โคกก่อง
ตลำดคลองถม วัดบ้ำน

โนนหอม ม. 2 ต.โนนหอม
ตลำดบ้ำนโคกเลำะ ม. 5 

ต.ขม้ิน
อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ 

ต.ดงมะไฟ
ตลำดหน้ำค่ำย 
ต.ธำตุเชิงชุม

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมือง
สกลนคร ธำตุเชิงชุม

2
หอประชุมอ ำเภอกุสุมำลย์ 

เขตเทศบำล 
ต.กุสุมำลย์

โบสถ์บ้ำนนิรมัย ม.5 
ต.กุสุมำลย์

ศำลำประชำคมบ้ำนโคก
สว่ำง ม.4 ม.12 ต.นำโพธ์ิ

ศำลำประชำคมคุ้มมเหศักด์ิ
 เขต ทต.กุสุมำลย์

ศำลำประชำธิปไตย เขต 
ทต.กุสุมำลย์

ลำนวัดกลำง เขต ทต.
กุสุมำลย์

บ้ำนอีกุด ม.13 ต.กุสุมำลย์
วัดบ้ำนกุดสะกอย ม.7 

ต.โพธ์ิไพศำล

3
ลำนปลำใหญ่ ม.18 บ้ำน

อำกำศ ต.อำกำศ
วัดศรีสุมังค์ ม.6 บ้ำนคึม ต.

โพนแพง
ตลำดชุมชน บ้ำนโพนงำม 

ม.10 ต.โพนงำม
ศำลำประชำคมบ้ำนบะหว้ำ

 ม.7 ต.บะหว้ำ
ศำลำประชำคมบ้ำนวำใหญ่

 ม.2 ต.วำใหญ่

อบต.หลังเก่ำ บ้ำนโนน
จ ำปำ ม.10 

ต.สำมัคคีพัฒนำ

ตลำดชุมชนบ้ำนสงเปือย 
ม.3 ต.นำฮี

ศำลำประชำคมบ้ำนท่ำ
ก้อน ม.1 ต.ท่ำก้อน

4
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอวำริชภูมิ ต.

วำริชภูมิ
อบต.วำริชภูมิ บ้ำนดงศรี 

ชมพู ต.วำริชภูมิ
ศำลำประชำคมบ้ำนกุดตะ

 กำบทุ่ง ต.วำริชภูมิ
หำดสวนหินดงค ำโพธ์ิ 

บ้ำนดง ค ำโพธ์ิ ต.ปลำโหล
เทศบำลต ำบลค ำบ่อ  บ้ำน

ค ำบ่อ ต.ค ำบ่อ
ศำลำประชำคมบ้ำนหนอง

กุง กลำง ต.ค ำบ่อ

เทศบำลต ำบลหนองลำด 
บ้ำนหนองลำด 
ตงหนองลำด

อบต.ค้อเขียว บ้ำนค้อเขียว
 ต.ค้อเขียว

5
ลำนหน้ำท่ีว่ำกำร อ.โคก 
ศรีสุพรรณ ต.ตองโขบ

วัดศรีจันทร์ บ้ำยห้วยหีบ 
เหนือ ต.ตองโขบ

โรงเรียนบ้ำนห้วยแคน 
ต.ตองโขบ

ตลำดสดบ้ำนห้วยยำง 
ต.เหล่ำโพนค้อ

ศำลำประชำคมบ้ำนหนอง
ไผ่ สวน ต.เหล่ำโพนค้ำ

วัดบ้ำนโคกนำดี 
ต.แมดนำท่ม

ตลำดนัดบ้ำนม่วงไข่ 
ต.ด่ำนม่วงค ำ

วัดศรีชมช่ืน บ้ำนลำดค้อ 
ต.ด่ำนม่วงค ำ

6
วัดบ้ำนนำข้ีนำก ม.3 

ต.กกปลำซิว
วัดศรีดำหนองครอง ม.4 

ต.กกปลำซิว
ลำนตลำดนัดชุมชนนำงเต่ิง

 ม.13 ต.โคกภู
ลำนหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอภู

พำน ต.โคกภู
วัดบ้ำนสร้ำงค้อ ม.1 ต

.สร้ำงค้อ
ลำนหน้ำ ทต.สร้ำงค้อ

 ม.11 ต.สร้ำงค้อ
หอประชุม อบต.หลุบเลำ 

ม.5 ต.หลุบเลำ
ลำนศำลำประชำคมบ้ำน 
หลุมเลำ ม.10 ต.หลุบเลำ

7
วัดแสงสุริโยทัย ม.7 

บ้ำนดงหลวง ต.บึงทวำย
วัดม่วงสุมวิทยำลัย 

บ้ำนค ำข่ำ ม. 2 ต.นำตำล
โบสถ์คริส บ้ำนจันทร์เพ็ญ 

ม.1,2,3 ต.จันทร์เพ็ญ
ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำนโนน
เจริญ ม. 6 ต.นำตำล

หน้ำท่ีว่ำกำร อ.เต่ำงอย 
ต.เต่ำงอย

หน้ำโรงเรียนอนุบำล
เต่ำงอย ต.เต่ำงอย

โรงเรียนบ้ำนกวนบุ่น 
ต.จันทร์เพ็ญ

วัดนำอ่ำง บ้ำนนำอ่ำง 
ต.นำตำล

1
หมู่ 2 บ้ำนค ำแค เมือง

หนองคำย
หมู่ 3 บ้ำนโนนสังข์ เมือง

หนองคำย
หมู่ 7 บ้ำนร่องเม็ก เมือง

หนองคำย
หมู่ 8 บ้ำนนำจันทร์ เมือง

หนองคำย
หมู่ 8 บ้ำนล ำดวน เมือง

หนองคำย
หมู่ 2 บ้ำนหำดค ำ เมือง

หนองคำย
หมู่ 4 บ้ำนบอน เมือง

หนองคำย
หมู่ 13 บ้ำนหนองไผ่ เมือง

หนองคำย

2
หมู่ 1 บ้ำนปะโค เมือง

หนองคำย
หมู่ 3 บ้ำนโคกป่ำฝำง 

เมืองหนองคำย
หมู่ 4 บ้ำนนำพิพำน เมือง

หนองคำย
หมู่ 6 บ้ำนไก่แก้ว เมือง

หนองคำย
หมู่ 1 บ้ำนเมืองบำง เมือง

หนองคำย
หมู่ 3 บ้ำนเด่ือ เมือง

หนองคำย
หมู่ 4 บ้ำนวังยำง เมือง

หนองคำย
หมู่ 6 บ้ำนเบิดใหญ่ เมือง

หนองคำย

3
หมู่ 1 บ้ำนหนองบัว เมือง

หนองคำย
หมู่ 3 บ้ำนพร้ำวเหนือ 

เมืองหนองคำย
หมู่ 4 บ้ำนกวนวันน้อย 

เมืองหนองคำย
หมู่ 6 บ้ำนเมืองหมีน้อย 

เมืองหนองคำย
หมู่ 1 บ้ำนนำเหล่ำ เมือง

หนองคำย
หมู่ 4 บ้ำนเวียงคุก เมือง

หนองคำย
หมู่ 6 บ้ำนไผ่สีทอง เมือง

หนองคำย
หมู่ 8 บ้ำนเวียงแก้ว เมือง

หนองคำย

4
หมู่ 4 บ้ำนศำลำค ำ เมือง

หนองคำย
หมู่ 5 บ้ำนท่ำจำน เมือง

หนองคำย
หมู่ 3 บ้ำนฝำยแตก เมือง

หนองคำย
หมู่ 4 บ้ำนบง เมือง

หนองคำย
หมู่ 3 บ้ำนคุยนำงขำว 

เมืองหนองคำย
หมู่ 7 บ้ำนหนองเด่ิน เมือง

หนองคำย
หมู่ 10 บ้ำนหนองขำม 

เมืองหนองคำย
หมู่ 8 บ้ำนโคกแมงเงำ 

เมืองหนองคำย

67 สกลนคร

68 หนองคำย

66 เลย



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

5
หมู่ 2 บ้ำนพระธำตุบังพวน

 เมืองหนองคำย
หมู่ 10 บ้ำนโคกก่อง เมือง

หนองคำย
หมู่ 11 บ้ำนมะเขือ เมือง

หนองคำย
หมู่ 12 บ้ำนหนองหญ้ำม้ำ 

เมืองหนองคำย
หมู่ 1 บ้ำนหมำกก่อง 

เมืองหนองคำย
หมู่ 2 บ้ำนเด่ือ เมือง

หนองคำย
หมู่ 4 บ้ำนหัวหำดใต้ เมือง

หนองคำย
หมู่ 5 บ้ำนพวกใต้ เมือง

หนองคำย

6
หมู่ 1 บ้ำนเมืองหมีใหญ่ 

เมืองหนองคำย
หมู่ 3 บ้ำนท่ำดอกค ำ 

เมืองหนองคำย
หมู่ 4 บ้ำนบุ่งเล เมือง

หนองคำย
หมู่ 5 บ้ำนหนองแจ้ง เมือง

หนองคำย
หมู่ 1 บ้ำนสร้ำงพอก เมือง

หนองคำย
หมู่ 3 บ้ำนโพนสว่ำง เมือง

หนองคำย
หมู่ 4 บ้ำนสวยหลง เมือง

หนองคำย
หมู่ 5 บ้ำนดำวเรือง เมือง

หนองคำย

7
หมู่ 1 บ้ำนนำฮี เมือง

หนองคำย
หมู่ 3 บ้ำนโพนตำล เมือง

หนองคำย
หมู่ 4 บ้ำนโคกส ำรำญ 

เมืองหนองคำย
หมู่ 5 บ้ำนหนองหม่ืน 

เมืองหนองคำย
หมู่ 9 บ้ำนบัว โพนพิสัย

หมู่ 10 บ้ำนหนองกุง โพน
พิสัย

หมู่ 11 บ้ำนค ำเสน โพน
พิสัย

หมู่ 9 บ้ำนนำเพียงน้อย 
โพนพิสัย

1 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ ต.นำฝำย อ.เมืองชัยภูมิ ต.บ้ำนค่ำย อ.เมืองชัยภูมิ ต.กดุตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ ต.บ้ำนเล่ำ อ.เมืองชัยภูมิ
2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ ต.นำฝำย อ.เมืองชัยภูมิ ต.บ้ำนค่ำย อ.เมืองชัยภูมิ ต.กดุตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ ต.บ้ำนเล่ำ อ.เมืองชัยภูมิ
3 ต.คอนสำร อ.คอนสำร ต.ทุ่งพระ อ.คอนสำร ต.โนนคูณ อ.คอนสำร ต.ห้วยยำง อ.คอนสำร ต.ทุ่งลุยลำย อ.คอนสำร ต.ดงบัง อ.คอนสำร ต.ทุ่งนำเลำ อ.คอนสำร ต.ดงกลำง อ.คอนสำร
4 ต.คอนสำร อ.คอนสำร ต.ทุ่งพระ อ.คอนสำร ต.โนนคูณ อ.คอนสำร ต.ห้วยยำง อ.คอนสำร ต.ทุ่งลุยลำย อ.คอนสำร ต.ดงบัง อ.คอนสำร ต.ทุ่งนำเลำ อ.คอนสำร ต.ดงกลำง อ.คอนสำร

5
ต.บ้ำนยำง 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.บ้ำนหัน 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.บ้ำนเด่ือ 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.บ้ำนเป้ำ 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.กุดเลำะ 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.โนนกอก 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.สระโพนทอง 
อ.เกษตรสมบูรณ์

ต.หนองข่ำ 
อ.เกษตรสมบูรณ์

6
ต.บ้ำนยำง 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.บ้ำนหัน 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.บ้ำนเด่ือ 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.บ้ำนเป้ำ 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.กุดเลำะ 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.โนนกอก 

อ.เกษตรสมบูรณ์
ต.สระโพนทอง 
อ.เกษตรสมบูรณ์

ต.หนองข่ำ 
อ.เกษตรสมบูรณ์

7
ต.หนองบัวแดง 
อ.หนองบัวแดง

ต.กดุชุมแสง 
อ.หนองบัวแดง

ต.ถ้ ำวัวแดง 
อ.หนองบัวแดง

ต.นำงแดด 
อ.หนองบัวแดง

ต.หนองแวง 
อ.หนองบัวแดง

ต.คูเมือง 
อ.หนองบัวแดง

ต.ท่ำใหญ่ 
อ.หนองบัวแดง

ต.วังชมภู 
อ.หนองบัวแดง

1
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัดบุรีรัมย์ 
เมืองบุรีรัมย์

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมืองบุรีรัมย์ 
เมืองบุรีรัมย์

ศำลำกลำงจังหวัดบุรีรัมย์ 
เมืองบุรีรัมย์

อบต.สะแกซ ำ เมืองบุรีรัมย์ อบต.สวำยจีก เมืองบุรีรัมย์
เทศบำลต ำบลหลักเขต 

เมืองบุรีรัมย์
อบต.เสม็ด เมืองบุรีรัมย์

เทศบำลต ำบลบ้ำนบัว 
เมืองบุรีรัมย์

2
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัดบุรีรัมย์ 
เมืองบุรีรัมย์

บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมืองบุรีรัมย์ 
เมืองบุรีรัมย์

ศำลำกลำงจังหวัดบุรีรัมย์ 
เมืองบุรีรัมย์

อบต.สะแกซ ำ เมืองบุรีรัมย์ อบต.สวำยจีก เมืองบุรีรัมย์
เทศบำลต ำบลหลักเขต 

เมืองบุรีรัมย์
อบต.เสม็ด เมืองบุรีรัมย์

เทศบำลต ำบลบ้ำนบัว 
เมืองบุรีรัมย์

3
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
บริเวณหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ
เมืองบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์

ศำลำกลำงจังหวัดบุรีรัมย์ 
เมืองบุรีรัมย์

อบต.สะแกซ ำ เมืองบุรีรัมย์ อบต.สวำยจีก เมืองบุรีรัมย์
เทศบำลต ำบลหลักเขต 

เมืองบุรีรัมย์
อบต.เสม็ด เมืองบุรีรัมย์

เทศบำลต ำบลบ้ำนบัว 
เมืองบุรีรัมย์

4
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
อบต.ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์

อบต.สะแกโพรง เมือง
บุรีรัมย์

อบต.สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อบต.เมืองฝำง เมืองบุรีรัมย์ อบต.กระสัง เมืองบุรีรัมย์
เทศบำลต ำบลอิสำณ เมือง

บุรีรัมย์
เทศบำลต ำบลหนองตำด 

เมืองบุรีรัมย์

5
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
อบต.ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์

อบต.สะแกโพรง เมือง
บุรีรัมย์

อบต.สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อบต.เมืองฝำง เมืองบุรีรัมย์ อบต.กระสัง เมืองบุรีรัมย์
เทศบำลต ำบลอิสำณ เมือง

บุรีรัมย์
เทศบำลต ำบลหนองตำด 

เมืองบุรีรัมย์

6
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
อบต.ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์

อบต.สะแกโพรง เมือง
บุรีรัมย์

อบต.สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อบต.เมืองฝำง เมืองบุรีรัมย์ อบต.กระสัง เมืองบุรีรัมย์
เทศบำลต ำบลอิสำณ เมือง

บุรีรัมย์
เทศบำลต ำบลหนองตำด 

เมืองบุรีรัมย์

7
หน้ำส ำนักงำนพำณิชย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
เทศบำลต ำบลชุมเห็ด 

เมืองบุรีรัมย์
อบต.บ้ำนยำง เมืองบุรีรัมย์ อบต.บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ อบต.กลันทำ เมืองบุรีรัมย์ อบต.พระครู เมืองบุรีรัมย์ อบต.ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์

เทศบำลต ำบลสำมแวง 
ห้วยรำช

68 หนองคำย

69 ชัยภูมิ

70 บุรีรัมย์

http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/31/
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/31/
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ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

1

ศำลำประชำคม หมู่ 1 บ้ำน
 สมสะอำด

ต ำบลกุดแข้ อ ำเภอเมือง
มุกดำหำร

ศำลำประชำคม หมู่ 2 
บ้ำนกุดแข้ใต้ 

ต ำบลกุดแข้ อ ำเภอเมือง
มุกดำหำร

ศำลำประชำคม หมู่ 3 
บ้ำนนำโก

ต ำบลกุดแข้ อ ำเภอเมือง
มุกดำหำร

ศำลำประชำคม หมู่ 4 
บ้ำนดงยำง

ต ำบลกุดแข้ อ ำเภอเมือง
มุกดำหำร

ศำลำประชำคม หมู่ 5 
บ้ำนกุดแข้

ต ำบลกุดแข้ อ ำเภอเมือง
มุกดำหำร

ศำลำประชำคม หมู่ 6 
บ้ำนนันทวัน

ต ำบลกุดแข้ อ ำเภอเมือง
มุกดำหำร

ศำลำประชำคม หมู่ 1 
บ้ำนค ำป่ำหลำย

ต ำบลค ำป่ำหลำย อ ำเภอ
เมืองมุกดำหำร

ศำลำประชำคม หมู่ 2 
บ้ำนสำมขำ

ต ำบลค ำป่ำหลำย อ ำเภอ
เมืองมุกดำหำร

2
ศำลำประชำคม หมู่ 1 
บ้ำนชะโนดใต้ ต ำบลชะ
โนด อ ำเภอหว้ำนใหญ่

ศำลำประชำคม หมู่ 2 
บ้ำนชะโนดเหนือ ต ำบลชะ

โนด อ ำเภอหว้ำนใหญ่

ศำลำประชำคม หมู่ 3 
บ้ำนพำลุกำเหนือ ต ำบลชะ

โนด อ ำเภอหว้ำนใหญ่

ศำลำประชำคม หมู่ 4 
บ้ำนพำลุกำใต้ ต ำบลชะ
โนด อ ำเภอหว้ำนใหญ่

ศำลำประชำคม หมู่ 5 บ้ำน
โพธ์ิเจริญ ต ำบลชะโนด 

อ ำเภอหว้ำนใหญ่

ศำลำประชำคม หมู่ 1 
บ้ำนนิคมทหำรผ่ำนศึก 

ต ำบลดงหมู อ ำเภอหว้ำน
ใหญ่

ศำลำประชำคม หมู่ 2 
บ้ำนนิคมทหำรผ่ำนศึก 

ต ำบลดงหมู อ ำเภอหว้ำน
ใหญ่

ศำลำประชำคม หมู่ 3 
บ้ำนนิคมทหำรผ่ำนศึก 

ต ำบลดงหมู อ ำเภอหว้ำน
ใหญ่

3
ศำลำประชำคม หมู่ 1 

บ้ำนกกตูม ต ำบลกกตูม 
อ ำเภอดงหลวง

ศำลำประชำคม หมู่ 2 
บ้ำนกกกอก ต ำบลกกตูม 

อ ำเภอดงหลวง

ศำลำประชำคม หมู่ 3 
บ้ำนนำโคกกุง ต ำบลกกตูม

 อ ำเภอดงหลวง

ศำลำประชำคม หมู่ 4 
บ้ำนสำนแว้ ต ำบลกกตูม 

อ ำเภอดงหลวง

ศำลำประชำคม หมู่ 5 
บ้ำนขัวสูง ต ำบลกกตูม 

อ ำเภอดงหลวง

ศำลำประชำคม หมู่ 6 
บ้ำนค ำผักกูด ต ำบลกกตูม

 อ ำเภอดงหลวง

ศำลำประชำคม หมู่ 7 , 11
 , 13 บ้ำนแก่งนำง ต ำบล

กกตูม อ ำเภอดงหลวง

ศำลำประชำคม หมู่ 8 
บ้ำนนำหินกอง ต ำบลกก

ตูม อ ำเภอดงหลวง

4
ศำลำประชำคม หมู่ 1 , 4 ,

 11 , 14 บ้ำนค ำชะอี
ต ำบลค ำชะอี อ ำเภอค ำชะอี

ศำลำประชำคม หมู่ 2 
บ้ำนกกไฮ

ต ำบลค ำชะอี อ ำเภอค ำชะอี

ศำลำประชำคม หมู่ 3 , 12
 , 13 บ้ำนห้วยทรำย

ต ำบลค ำชะอี อ ำเภอค ำชะอี

ศำลำประชำคม หมู่ 5 บ้ำน
โนนสว่ำง

ต ำบลค ำชะอี อ ำเภอค ำชะอี

ศำลำประชำคม หมู่ 6 
บ้ำนหนองกะปำด

ต ำบลค ำชะอี อ ำเภอค ำชะอี

ศำลำประชำคม หมู่ 7 
บ้ำนนำป่ง

ต ำบลค ำชะอี อ ำเภอค ำชะอี

ศำลำประชำคม หมู่ 8 
บ้ำนศรีมงคล

ต ำบลค ำชะอี อ ำเภอค ำชะอี

ศำลำประชำคม หมู่ 9 
บ้ำนห้วยทรำย

ต ำบลค ำชะอี อ ำเภอค ำชะอี

5
ศำลำประชำคม หมู่ 1 , 2 
บ้ำนโนนยำง ต ำบลโนนยำง

 อ ำเภอหนองสูง

ศำลำประชำคม หมู่ 3 , 8 
บ้ำนหนองโอ ต ำบลโนน

ยำง อ ำเภอหนองสูง

ศำลำประชำคม หมู่ 4 , 9 
บ้ำนง้ิว ต ำบลโนนยำง 

อ ำเภอหนองสูง

ศำลำประชำคม หมู่ 5 
บ้ำนค ำพอก ต ำบลโนนยำง

 อ ำเภอหนองสูง

ศำลำประชำคม หมู่ 6 
บ้ำนวังนอง ต ำบลโนนยำง

 อ ำเภอหนองสูง

ศำลำประชำคม หมู่ 7 บ้ำน
เหล่ำกว้ำง ต ำบลโนนยำง 

อ ำเภอหนองสูง

ศำลำประชำคม หมู่ 10 
บ้ำนค ำพอก ต ำบลโนนยำง

 อ ำเภอหนองสูง

ศำลำประชำคม หมู่ 1 , 2 
บ้ำนภู ต ำบลบ้ำนเป้ำ 

อ ำเภอหนองสูง

6
ศำลำประชำคม หมู่ 1 

บ้ำนกกแดง ต ำบลกกแดง 
อ ำเภอนิคมค ำสร้อย

ศำลำประชำคม หมู่ 2 บ้ำน
เหล่ำกลำง ต ำบลกกแดง 

อ ำเภอนิคมค ำสร้อย

ศำลำประชำคม หมู่ 3 
บ้ำนอุ่มไผ่ ต ำบลกกแดง 

อ ำเภอนิคมค ำสร้อย

ศำลำประชำคม หมู่ 4 
บ้ำนค ำแฮดใหญ่ ต ำบลกก
แดง อ ำเภอนิคมค ำสร้อย

ศำลำประชำคม หมู่ 5 
บ้ำนบะ ต ำบลกกแดง 
อ ำเภอนิคมค ำสร้อย

ศำลำประชำคม หมู่ 6 
บ้ำนหินลำด ต ำบลกกแดง 

อ ำเภอนิคมค ำสร้อย

ศำลำประชำคม หมู่ 7 
บ้ำนหนองสระพัง ต ำบล

กกแดง อ ำเภอนิคมค ำสร้อย

ศำลำประชำคม หมู่ 8 
บ้ำนชัยเจริญ ต ำบลกกแดง

 อ ำเภอนิคมค ำสร้อย

7
ศำลำประชำคม หมู่ 1 , 2 ,

 3 บ้ำนดอนตำล ต ำบล
ดอนตำล อ ำเภอดอนตำล

ศำลำประชำคม หมู่ 4 
บ้ำนนำห้วยกอก ต ำบล

ดอนตำล อ ำเภอดอนตำล

ศำลำประชำคม หมู่ 5 บ้ำน
โพนสว่ำง ต ำบลดอนตำล 

อ ำเภอดอนตำล

ศำลำประชำคม หมู่ 6 
บ้ำนนำม่วง ต ำบลดอนตำล

 อ ำเภอดอนตำล

ศำลำประชำคม หมู่ 7 
บ้ำนตำลรุ่ง ต ำบลดอนตำล

 อ ำเภอดอนตำล

ศำลำประชำคม หมู่ 8 
บ้ำนนำตำล ต ำบลดอนตำล

 อ ำเภอดอนตำล

ศำลำประชำคม หมู่ 9 บ้ำน
โนนสีทอง ต ำบลดอนตำล 

อ ำเภอดอนตำล

ศำลำประชำคม หมู่ 10 
บ้ำนนำมมหำรำช ต ำบล
ดอนตำล อ ำเภอดอนตำล

1
เทศบำลเมืองศรีสะเกษ 

เมืองศรีสะเกษ
เทศบำลน้ ำค ำ 
เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคูซอด 

เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจำน เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลซ ำ เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ

2
เทศบำลเมืองศรีสะเกษ 

เมืองศรีสะเกษ
เทศบำลน้ ำค ำ 
เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คูซอด เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จำน เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ซ ำ เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดูน กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ

3
เทศบำลเมืองศรีสะเกษ 

เมืองศรีสะเกษ
เทศบำลน้ ำค ำ 
เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคูซอด 

เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจำน เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลซ ำ เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองครก 

เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองไผ่ 

เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองไฮ 

เมืองศรีสะเกษ

71 มุกดำหำร

72 ศรีสะเกษ



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

4
องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลโพนข่ำ 
เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนเขวำ 
เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนค้อ 
เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หญ้ำปล้อง 

เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแก้ว 

เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองครก 

เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองไผ่ 

เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองไฮ 

เมืองศรีสะเกษ

5
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนข่ำ เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนเขวำ เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หญ้ำปล้อง 

เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทำม กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนสัง กันทรำรมย์

6
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หมำกเขียบ 
เมืองศรีสะเกษ

เทศบำลกันทรำรมย์ 
กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลค ำเนียม กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจำน เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดู่
 กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดูน กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทำม กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนสัง กันทรำรมย์

7
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หมำกเขียบ 
เมืองศรีสะเกษ

เทศบำลกันทรำรมย์ 
กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ค ำเนียม กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จำน เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดู่
 กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแก้ว 
เมืองศรีสะเกษ

องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัว 

กันทรำรมย์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแวง 
กันทรำรมย์

1
ศำลำกลำงจังหวัด 

เมืองยโสธร
ชุมชนบ้ำนใต้สำมัคคี 

เมืองยโสธร
บ้ำนน้ ำค ำใหญ่ 

เมืองยโสธร
บ้ำดอนหัวหมู 
เมืองยโสธร

บ้ำนค้อเหนือ 
เมืองยโสธร

บ้ำนค้อใต้ 
เมืองยโสธร

บ้ำนนำสะไมย์ 
เมืองยโสธร

บ้ำนนำดีน้อย 
เมืองยโสธร

2 บ้ำนตำดทอง เมืองยโสธร บ้ำนคอนสำย เมืองยโสธร บ้ำนกิโลศูนย์ เมืองยโสธร บ้ำนศำลำแดง เมืองยโสธร บ้ำนเดิด เมืองยโสธร บ้ำนเชือก เมืองยโสธร บ้ำนดู่ทุ่ง เมืองยโสธร บ้ำยพลับ เมืองยโสธร

3 บ้ำนสิงห์ เมืองยโสธร บ้ำนโพนสิม เมืองยโสธร
บ้ำนทุ่งแต้ 
เมืองยโสธร

บ้ำนหนองพำนโลน 
เมืองยโสธร

บ้ำนส ำรำญ เมืองยโสธร บ้ำนบ่อ เมืองยโสธร บ้ำนหนองเรือ เมืองยโสธร บ้ำนดอนกลอย เมืองยโสธร

4 บ้ำนข้ันบันได เมืองยโสธร บ้ำนหนองบ่ัว เมืองยโสธร
บ้ำนทุ่งนำงโอก 

เมืองยโสธร
บ้ำนดอนกระยอม 

เมืองยโสธร
บ้ำนหนองงอก 

เมืองยโสธร
บ้ำนหนองบก เมืองยโสธร บ้ำนขุมเงิน เมืองยโสธร บ้ำนสะแนน เมืองยโสธร

5 บ้ำนหนองเป็ด เมืองยโสธร บ้ำนโนนสวำท เมืองยโสธร บ้ำนหนองคู เมืองยโสธร บ้ำนดงบัง เมืองยโสธร
บ้ำนน้ ำค ำน้อย 

เมืองยโสธร
บ้ำนตับเต่ำ เมืองยโสธร บ้ำนกล้วย เมืองยโสธร บ้ำนดอนกลำง เมืองยโสธร

6 บ้ำนชำด เมืองยโสธร บ้ำนนำจำน เมืองยโสธร บ้ำนศำลำแดง เมืองยโสธร บ้ำนดอนยำง เมืองยโสธร บ้ำนท่ำเย่ียม เมืองยโสธร บ้ำนกว้ำง เมืองยโสธร บ้ำนค ำแดง เมืองยโสธร บ้ำนใหม่ชุมพร เมืองยโสธร

7 บ้ำนผือ เมืองยโสธร บ้ำนสำมเพีย เมืองยโสธร บ้ำนหนองไร่ เมืองยโสธร
บ้ำนหนองแสง 

เมืองยโสธร
บ้ำนค ำเม็ก เมืองยโสธร บ้ำนหนองเม้ก เมืองยโสธร บ้ำนสว่ำง เมืองยโสธร

บ้ำนเชียวหวำง 
เมืองยโสธร

1
ศำลำประชำคม

บ้ำนนำข่ำ อ.เมือง
ศำลำประชำคม

บ้ำนดงเค็ง อ.เมือง
ศำลำประชำคม

บ้ำนโนนสะอำด อ.เมือง
ศำลำประชำคม

บ้ำนหนองโสกดำว อ.เมือง
ศำลำประชำคม

บ้ำนหรองแวง อ.เมือง
ศำลำประชำคม

บ้ำนหนองนำเจริญ อ.เมือง
ศำลำประชำคม

บ้ำนหมูม่น อ.เมือง
ศำลำประชำคม

บ้ำนบ่อสร้ำง อ.เมือง

2
ศำลำประชำคม
บ้ำนเพ็ญ อ.เพ็ญ

ศำลำประชำคม
บ้ำนโพนงำม อ.เพ็ญ

ศำลำประชำคม
บ้ำนดอนสวรรค์ อ.เพ็ญ

ศำลำประชำคม
บ้ำนธำตุ อ.เพ็ญ

ศำลำประชำคม
บ้ำนดอนแก้ว อ.เพ็ญ

ศำลำประชำคม
บ้ำนโนนค ำ อ.เพ็ญ

ศำลำประชำคม
บ้ำนโคกก่อง อ.เพ็ญ

ศำลำประชำคม
บ้ำนโคกกลำง อ.เพ็ญ

3
ศำลำประชำคม

บ้ำนสร้ำงคอม อ.สร้ำงคอม

ศำลำประชำคม
บ้ำนโนนนกหอ 

อ.สร้ำงคอม

ศำลำประชำคม
บ้ำนดงผักเทียม 

อ.สร้ำงคอม

ศำลำประชำคม
บ้ำนโคกสว่ำง 
อ.สร้ำงคอม

ศำลำประชำคม
บ้ำนโคก 

อ.สร้ำงคอม

ศำลำประชำคม
บ้ำนดอนเด่ือ 
อ.สร้ำงคอม

ศำลำประชำคม
บ้ำนโนนสังวำลย์ 

อ.สร้ำงคอม

ศำลำประชำคม
บ้ำนหนองไผ่ อ.สร้ำงคอม

4
ศำลำประชำคมบ้ำนดงค ำ 

บ้ำนดุง
ศำลำประชำคมบ้ำนดงแดน

เมือง บ้ำนดุง
ศำลำประชำคมบ้ำนชัย 

บ้ำนดุง
ศำลำประชำคมนำนนำสี

นวล บ้ำนดุง
ศำลำประชำคมบ้ำนวังทอง

 บ้ำนดุง
ศำลำประชำคมบ้ำนค ำ

เจริญ บ้ำนดุง
ศำลำประชำคมบ้ำนดุง 

บ้ำนดุง
ศำลำประชำคมบ้ำนโนน

สวรรค์ บ้ำนดุง

5
ศำลำประชำคมบ้ำนแดง 

พิบูลย์รักษ์
ศำลำประชำคมบ้ำนไชย

วำนน้อย พิบูลย์รักษ์
ศำลำประชำคมบ้ำนนำ

ทรำย พิบูลย์รักษ์
ศำลำประชำคมบ้ำนดอน

ม่วง พิบูลย์รักษ์
ศำลำประชำคมบ้ำนนำนก

หงส์ พิบูลย์รักษ์
ศำลำประชำคมบ้ำนดอน

กลอย พิบูลย์รักษ์
ศำลำประชำคมบ้ำนหว้ำน

 พิบูลย์รักษ์
ศำลำประชำคมบ้ำนดงยำง

น้อย พิบูลย์รักษ์

73 ยโสธร

74 อุดรธำนี

72 ศรีสะเกษ



ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

6
ศำลำประชำคมบ้ำนทุ่งฝน

 ทุ่งฝน
ศำลำประชำคมบ้ำนธำตุ

น้อย ทุ่งฝน
ศำลำประชำคมบ้ำนโพนสูง

 ทุ่งฝน
ศำลำประชำคมบ้ำนกุดค้ำ

 ทุ่งฝน
ศำลำประชำคมบ้ำนทุ่งใหญ่

 ทุ่งฝน
ศำลำประชำคมบ้ำนหนอง

กุง ทุ่งฝน
ศำลำประชำคมบ้ำนบุญมี 

ทุ่งฝน
ศำลำประชำคมบ้ำนศรี

สว่ำง ทุ่งฝน

7
ศำลำประชำคมบ้ำนหนอง

ง้ิว หนองหำน
ศำลำประชำคมบ้ำนหนอง

หำน หนองหำน
ศำลำประชำคมบ้ำนพังงู 

หนองหำน
ศำลำประชำคมบ้ำนทุ่ง

สว่ำง หนองหำน
ศำลำประชำคมบ้ำนโพน

งำม หนองหำน
ศำลำประชำคมบ้ำนโคก 

หนองหำน
ศำลำประชำคมบ้ำนหนอง

ไผ่ หนองหำน
ศำลำประชำคมบ้ำนดงบำก

 หนองหำน
1 เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์
2 เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์
3 เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์
4 เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์
5 จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ
6 จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ
7 จอมพระ จอมพระ ย จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ

1
บ้ำนหนองภัยศูนย์ หมู่ 1

ต. หนองภัยศูนย์ 
  ศำลำกลำงบ้ำน อ.เมือง

บ้ำนคึมชำด หมู่ 1 
ต.โพธ์ิชัย

  วัดศรีนวลจันทร์  อ.เมือง

บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ 3 ต.
นำค ำไฮ 

  ตลำดชุมชน อ.เมือง

บ้ำนหนองกุงพัฒนำ 
หมู่ 5 ต.โพธ์ิชัย

  ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน 
อ.เมือง

บ้ำนนำค ำไฮใหม่ หมู่ 10 
ต.นำค ำไฮ

  ตลำดข้ำงศูนย์เด็ก  อ.
เมือง

บ้ำนทุ่งโปร่งเหนือ 
หมู่ 2 ต.กุดจิก

  วัดประดิษฐธรรมคุณ อ.
เมือง

บ้ำนทุ่งโปร่งพัฒนำ 
หมู่ 12 ต.กุดจิก

  ศำลำกลำงบ้ำน อ.เมือง

บ้ำนนำลำดควำย หมู่ 2
ต. หนองภัยศูนย์ 

  ศำลำกลำงบ้ำน อ.เมือง

2
ต.นำกอก ม.22

  ศำลำกลำงบ้ำนสุขเกษม
 ศรีบุญเรือง

ต.นำกอก ม.21
  ศำลำกลำงบ้ำนโนนเกษม

 ศรีบุญเรือง

ต.นำกอก ม.20 ศำลำ
กลำงบ้ำนนำกอกค ำ

 ศรีบุญเรือง

ต.นำกอก ม.8
   ศำลำวัดบ้ำนโนนส ำรำญ

 ศรีบุญเรือง

ต.โนนสะอำด ม.14
  ศำลำกลำงบ้ำนวังคูณ

 ศรีบุญเรือง

ต.โนนสะอำด ม.5
  ศำลำกลำงบ้ำนทุ่งโพธ์ิ 

 ศรีบุญเรือง

ต.โนนสะอำด ม.4
  ศำลำกลำงบ้ำนโนนคูณ

 ศรีบุญเรือง

ต.โนนสะอำด ม.12
  ศำลำเอนกประสงค์บ้ำน

ศรีสง่ำ
 ศรีบุญเรือง

3
ต.บ้ำนถ่ิน ม.6 ศำลำกลำง

หมู่บ้ำน บ้ำนโนนสูง
อ.โนนสัง

ต.บ้ำนถ่ิน หมู่ 4 ศำลำ
ประชำคมบ้ำนหนองเล้ำ

ข้ำว  อ.โนนสัง

ต.ปำงกู่ ม.7
  ศำลำกลำงบ้ำนนิคม

หนองจำน 
อ.โนนสัง

ต.ปำงกู่ ม.3
ศำลำกลำง

บ้ำนหนองบัวเงิน 
 อ.โนนสัง

ต.ปำงกู่ ม.2
วัดศิริมงคลบ้ำนโสกแคน 

 อ.โนนสัง

ต.บ้ำนถ่ิน หมู่ท่ี 1
ลำนศำลำกลำง

บ้ำนถ่ิน
 อ.โนนสัง

ต.บ้ำนถ่ิน  ม.2
ศำลำประชำคมบ้ำนกุด
กวำงสร้อย อ.โนนสัง

ต.ปำงกู่ ม.9
ศำลำกลำงบ้ำนนิคม

ศรีวิไล อ.โนนสัง

4
ต.นำกลำงหมู่2

ศำลำบ้ำนกกโพธ์ินำกลำง
ต.นำกลำง

ตลำดหน้ำธกสนำกลำง

ต.นำกลำงหมู่13
วัดศิริชัยพัฒนำรำม

นำกลำง

ต.นำกลำงหมู่15
บ้ำนหินแบ่นศิลำ

นำกลำง

ต.นำกลำงหมู่13
ศำลำประชำชนบ้ำนหนอง

บัวค ำแสนนำกลำง

ต.นำกลำงหมู่ท่ี7
วัดสุวรรณเลไลย์บ้ำน

หนองบัวค ำแสนนำกลำง

ต.ด่ำนช้ำง
ตลำดบ้ำนหนองด่ำน

นำกลำง

ต.ด่ำนช้ำงหมู่7
ศำลำประชำชนบ้ำนนำกุด

ผ้ึง
นำกลำง

5
ต.กุดผ้ึง ม.7

ศำลำกลำงบ้ำนหินนกยูง
อ.สุวรรณคูหำ

ต.กุดผ้ึง ม.1
หน้ำวัดบ้ำนกุดผ้ึง

อ.สุวรรณคูหำ

ต.กุดผ้ึง ม.2
ศำลำกลำงบ้ำนหนองเหลือง

อ.สุวรรณคูหำ

ต.กุดผ้ึง ม.5
ศำลำกลำงบ้ำนนำไก่

อ.สุวรรณคูหำ

ต.อ.สุวรรณคูหำ ม.1
ศำลำกลำงบ้ำนทรำยทอง

อ.สุวรรณคูหำ

ต.สุวรรณคูหำ
หน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอ

สุวรรณคูหำ
อ.สุวรรณคูหำ

ต.อ.สุวรรณคูหำม.2
ศำลำกลำงบ้ำนภูวงค์

อ.สุวรรณคูหำ

ต.นำดีม.4
ตลำดลำนปูนบ้ำนโนน

ส ำรำญ
อ.สุวรรณคูหำ

6

ต.เทพคีรีหมู่7
ศำลำเอนกประสงค์บ้ำน

เทพคีรี
อ.นำวัง

ต.เทพคีรีหมู่4
รร.ชุมชนโปร่งวังม่วง

อ.นำวัง

ต.นำแกศำลำ
เอนกประสงค์บ้ำนนำแก

หมู่7
อ.นำวัง

ต.นำแก
ตลำดนัดบ้ำนนำแกหมู่2

อ.นำวัง

ต.วังปลำป้อม
ตลำดนัดบ้ำนหนองหัวช้ำง

หมู่6
อ.นำวัง

ต.วังปลำป้อม
ศำลำเอนกประสงค์กุดดู่

หมู่7
อ.นำวัง

ต.นำเหล่ำ
ศำลำเอนกประสงค์บ้ำน

ใหม่บูรพำหมู่12
อ.นำวัง

ต.นำเหล่ำ
หน้ำสนำมท่ีว่ำกำรอ ำเภอ

นำวัง อ.นำวัง
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74 อุดรธำนี

75 สุรินทร์
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ล ำดับ จังหวัด วันท่ี จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 6 จุด 7 จุด 8

7

ต. หนองหว้ำ
บ้ำนหนองหว้ำน้อย หมู่ 7

 ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน 
อ.เมือง

ต. หนองหว้ำ
บ้ำนโคกสวรรค์ หมู่ 4

 ท่ีท ำกำรก ำนัน อ.เมือง

ต. โนนขม้ิน
บ้ำนใหม่แหลมทอง หมู่ 7

 ตลำดนัดเก่ำ อ.เมือง

ต. โนนขม้ิน
บ้ำนห้วยโจด หมู่ 4

 ศำลำกลำงบ้ำน อ.เมือง

ต. หนองสวรรค์ 
บ้ำนโนนงำม หมู่ท่ี 2 

 ศำลำกลำงบ้ำน อ.เมือง

ต. หนองสวรรค์ 
บ้ำนหนองสวรรค์ หมู่ท่ี 1 

 ตลำดชุมชน อ.เมือง

ต. ล ำภู บ้ำนหมำกเล่ือมใต้
 หมู่ 2

 ศำลำกลำงบ้ำน
 อ.เมือง

ต. ล ำภู
บ้ำนดอนขี หมู่ 7

 ลำนตลำดนัดบ้ำนดอนขี 
อ.เมือง
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