
ล าดบั จังหวัด อ าเภอ

1 กระบี่ เขาพนม

2 กาญจนบุรี ท่ามะกา

3 กาญจนบุรี ท่าม่วง

4 กาญจนบุรี สังขละบุรี

5 กาญจนบุรี หนองปรือ

6 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์

7 กาฬสินธุ์ นามน

8 กาฬสินธุ์ กมลาไสย

9 กาฬสินธุ์ ร่องค า

10 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์

11 กาฬสินธุ์ เขาวง

12 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก

13 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์

14 กาฬสินธุ์ ค าม่วง

15 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท

16 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี

17 กาฬสินธุ์ สมเด็จ

18 กาฬสินธุ์ ห้วยผ้ึง

19 กาฬสินธุ์ สามชัย

20 กาฬสินธุ์ ดอนจาน

21 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย

22 ขอนแก่น โนนศิลา

23 ขอนแก่น เวียงเก่า

24 จันทบุรี แหลมสิงห์

25 จันทบุรี แก่งหางแมว

26 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ
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27 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา

28 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว

29 ฉะเชิงเทรา บางปะกง

30 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์

31 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม

32 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ

33 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน

34 ชัยนาท วัดสิงห์

35 ชัยนาท หนองมะโมง

36 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ

37 ชัยภูมิ จัตุรัส

38 ชัยภูมิ ภูเขียว

39 ชัยภูมิ บ้านแท่น

40 ชัยภูมิ เนินสง่า

41 ชุมพร ปะทิว

42 ชุมพร ละแม

43 เชียงราย เวียงชัย

44 เชียงราย เทิง

45 เชียงราย ป่าแดด

46 เชียงราย แม่จัน

47 เชียงราย เชียงแสน

48 เชียงราย พญาเม็งราย

49 เชียงราย เวียงแก่น

50 เชียงราย ขุนตาล

51 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง

52 เชียงราย แม่ลาว

53 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง

54 ตราด แหลมงอบ

55 ตราด เกาะกูด
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56 ตราด เกาะช้าง

57 ตาก พบพระ

58 นครปฐม เมืองนครปฐม

59 นครปฐม นครชัยศรี

60 นครปฐม พุทธมณฑล

61 นครพนม ปลาปาก

62 นครพนม ท่าอุเทน

63 นครพนม บ้านแพง

64 นครพนม เรณูนคร

65 นครพนม นาหว้า

66 นครพนม นาทม

67 นครพนม วังยาง

68 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

69 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี

70 นครศรีธรรมราช ลานสกา

71 นครศรีธรรมราช ฉวาง

72 นครศรีธรรมราช พิปูน

73 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่

74 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา

75 นครศรีธรรมราช นาบอน

76 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่

77 นครศรีธรรมราช สิชล

78 นครศรีธรรมราช หัวไทร

79 นครศรีธรรมราช บางขัน

80 นครศรีธรรมราช ถ้ าพรรณรา

81 นครศรีธรรมราช นบพิต า

82 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง

83 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ

84 นราธิวาส ตากใบ
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85 นราธิวาส บาเจาะ

86 นราธิวาส ระแงะ

87 นราธิวาส ศรีสาคร

88 นราธิวาส สุคิริน

89 นราธิวาส สุไหงโก-ลก

90 นราธิวาส สุไหงปาดี

91 นราธิวาส เจาะไอร้อง

92 น่าน เมืองน่าน

93 น่าน ท่าวังผา

94 น่าน ทุง่ช้าง

95 น่าน นาหมื่น

96 น่าน สันติสุข

97 น่าน บ่อเกลือ

98 น่าน สองแคว

99 บึงกาฬ พรเจริญ

100 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์

101 บุรีรัมย์ คูเมือง

102 บุรีรัมย์ นางรอง

103 บุรีรัมย์ หนองกี่

104 บุรีรัมย์ ประโคนชัย

105 บุรีรัมย์ พุทไธสง

106 บุรีรัมย์ ปะค า

107 บุรีรัมย์ นาโพธิ์

108 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย

109 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ

110 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์

111 บุรีรัมย์ โนนดินแดง

112 บุรีรัมย์ บ้านด่าน

113 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ
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114 ปทุมธานี ธัญบุรี

115 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์

116 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ

117 ปัตตานี หนองจิก

118 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

119 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ

120 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง

121 พระนครศรีอยุธยา บางไทร

122 พระนครศรีอยุธยา บางบาล

123 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่

124 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง

125 พระนครศรีอยุธยา เสนา

126 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย

127 พระนครศรีอยุธยา อุทัย

128 พระนครศรีอยุธยา มหาราช

129 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก

130 พะเยา จุน

131 พะเยา เชียงค า

132 พะเยา เชียงม่วน

133 พะเยา ดอกค าใต้

134 พะเยา ปง

135 พะเยา ภูซาง

136 พะเยา ภูกามยาว

137 พังงา กะปง

138 พังงา คุระบุรี

139 พังงา ท้ายเหมือง

140 พัทลุง ตะโหมด

141 พัทลุง ปากพะยูน

142 พัทลุง ศรีบรรพต
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143 พัทลุง ป่าบอน

144 พิจิตร เมืองพิจิตร

145 พิจิตร ตะพานหิน

146 พิจิตร บางมูลนาก

147 พิจิตร ดงเจริญ

148 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์

149 เพชรบูรณ์ หล่มสัก

150 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า

151 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี

152 เพชรบูรณ์ หนองไผ่

153 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน

154 เพชรบูรณ์ น้ าหนาว

155 เพชรบูรณ์ วังโป่ง

156 เพชรบูรณ์ เขาค้อ

157 แพร่ ร้องกวาง

158 ภูเก็ต กะทู้

159 มหาสารคาม แกด า

160 มหาสารคาม กันทรวิชัย

161 มหาสารคาม เชียงยืน

162 มหาสารคาม บรบือ

163 มหาสารคาม วาปีปทุม

164 มหาสารคาม นาดูน

165 มหาสารคาม ยางสีสุราช

166 มหาสารคาม ชื่นชม

167 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

168 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย

169 มุกดาหาร หว้านใหญ่

170 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน

171 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม
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172 แม่ฮ่องสอน ปาย

173 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย

174 แม่ฮ่องสอน สบเมย

175 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า

176 ยโสธร เมืองยโสธร

177 ยโสธร ทรายมูล

178 ยโสธร กุดชุม

179 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว

180 ยโสธร ป่าต้ิว

181 ยโสธร มหาชนะชัย

182 ยโสธร ค้อวัง

183 ยโสธร ไทยเจริญ

184 ยะลา เบตง

185 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด

186 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย

187 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน

188 ร้อยเอ็ด พนมไพร

189 ร้อยเอ็ด หนองพอก

190 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ

191 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ

192 ร้อยเอ็ด โพนทราย

193 ร้อยเอ็ด เมยวดี

194 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ

195 ร้อยเอ็ด จังหาร

196 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ

197 ร้อยเอ็ด หนองฮี

198 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง

199 ระนอง ละอุ่น

200 ระนอง กระบุรี
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201 ราชบุรี เมืองราชบุรี

202 ราชบุรี สวนผ้ึง

203 ราชบุรี ด าเนินสะดวก

204 ราชบุรี บ้านโป่ง

205 ราชบุรี บางแพ

206 ราชบุรี โพธาราม

207 ราชบุรี วัดเพลง

208 ราชบุรี บ้านคา

209 ลพบุรี พัฒนานิคม

210 ลพบุรี โคกส าโรง

211 ลพบุรี สระโบสถ์

212 ลพบุรี หนองม่วง

213 ล าปาง เสริมงาม

214 ล าปาง แจ้ห่ม

215 ล าปาง วังเหนือ

216 ล าปาง เถิน

217 ล าปาง แม่พริก

218 ล าปาง แม่ทะ

219 ล าปาง สบปราบ

220 ล าปาง ห้างฉัตร

221 ล าปาง เมืองปาน

222 ล าพูน เมืองล าพูน

223 ล าพูน บ้านโฮ่ง

224 ล าพูน ล้ี

225 ล าพูน ป่าซาง

226 ล าพูน เวียงหนองล่อง

227 เลย เมืองเลย

228 เลย นาแห้ว

229 เลย ภูหลวง
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230 เลย ผาขาว

231 เลย เอราวัณ

232 เลย หนองหิน

233 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ

234 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย

235 ศรีสะเกษ กันทรารมย์

236 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่

237 ศรีสะเกษ ขุนหาญ

238 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย

239 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์

240 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน

241 ศรีสะเกษ โนนคูณ

242 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง

243 ศรีสะเกษ ภูสิงห์

244 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์

245 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์

246 สกลนคร กุดบาก

247 สกลนคร พังโคน

248 สกลนคร วาริชภูมิ

249 สกลนคร ค าตากล้า

250 สกลนคร บ้านม่วง

251 สกลนคร ส่องดาว

252 สกลนคร เจริญศิลป์

253 สกลนคร โพนนาแก้ว

254 สกลนคร ภูพาน

255 สงขลา จะนะ

256 สงขลา นาทวี

257 สงขลา เทพา

258 สงขลา ระโนด
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259 สงขลา กระแสสินธุ์

260 สงขลา ควนเนียง

261 สงขลา บางกล่ า

262 สงขลา คลองหอยโข่ง

263 สตูล เมืองสตูล

264 สตูล ควนกาหลง

265 สตูล ท่าแพ

266 สตูล ละงู

267 สตูล ทุง่หว้า

268 สตูล มะนัง

269 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม

270 สมุทรสงคราม อัมพวา

271 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว

272 สระแก้ว เขาฉกรรจ์

273 สระแก้ว โคกสูง

274 สระบุรี ดอนพุด

275 สิงห์บุรี บางระจัน

276 สิงห์บุรี ท่าช้าง

277 สิงห์บุรี อินทร์บุรี

278 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย

279 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช

280 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์

281 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์

282 สุพรรณบุรี อู่ทอง

283 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ

284 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี

285 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์

286 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก

287 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
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288 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน

289 สุราษฎร์ธานี ไชยา

290 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ

291 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม

292 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน

293 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง

294 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร

295 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม

296 สุราษฎร์ธานี พระแสง

297 สุราษฎร์ธานี พุนพิน

298 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี

299 สุรินทร์ กาบเชิง

300 สุรินทร์ รัตนบุรี

301 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์

302 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู

303 หนองบัวล าภู โนนสัง

304 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา

305 หนองบัวล าภู นาวัง

306 อ่างทอง โพธิท์อง

307 อ่างทอง แสวงหา

308 อ่างทอง สามโก้

309 อุดรธานี กุมภวาปี

310 อุดรธานี โนนสะอาด

311 อุดรธานี หนองหาน

312 อุดรธานี ทุง่ฝน

313 อุดรธานี ไชยวาน

314 อุดรธานี ศรีธาตุ

315 อุดรธานี วังสามหมอ

316 อุดรธานี บ้านดุง
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317 อุดรธานี น้ าโสม

318 อุดรธานี สร้างคอม

319 อุดรธานี นายูง

320 อุดรธานี กู่แก้ว

321 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม

322 อุบลราชธานี เดชอุดม

323 อุบลราชธานี น้ ายืน

324 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร

325 อุบลราชธานี ตาลสุม

326 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร

327 อุบลราชธานี ส าโรง

328 อุบลราชธานี ดอนมดแดง

329 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม

330 อุบลราชธานี น้ าขุ่น

รวมทัง้สิ้น 330 อ าเภอ ทีย่ังไมไ่ดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการฯ


