
 No. ภาค ชือสถานีบรกิาร ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด GPS

ภาคกลาง

1 กลาง ถ.นิมิตใหม1่(ซ.26) แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 13.857448,100.733206

2 กลาง ถ.หทัยราษฎร1์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 13.832156,100.719696

3 กลาง คลองสามวา1 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 13.83222,100.69924

4 กลาง ถ.หทัยราษฎร2์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 13.911255,100.721517

5 กลาง ถ.วิภาวดีรังสิต1(ซ.32) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 13.826128,100.558633

6 กลาง ศาลอาญารชัดา1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 13.820563, 100.575395

7 กลาง ถ.เอกชัย1(ซ.6) แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 13.700118,100.461634

8 กลาง ถ.พทุธบูชา1(ซ.4) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 13.674931,100.471092

9 กลาง ถ.บรมราชชนนี1(ซ.91) แขวงฉิมพลี เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170 13.782105,100.415692

10 กลาง ตลิงชัน2 แขวงตลิงชัน เขตตลงิชัน กรุงเทพมหานคร 10170 13.783449,100.455612

11 กลาง ตลิงชัน3(ถ.สวนผกั) แขวงตลิงชัน เขตตลงิชัน กรุงเทพมหานคร 10170 13.798302,100.445862

12 กลาง ถ.พระเทพ1 แขวงบางพรม เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170 13.751819,100.442613

13 กลาง พทีีแมกซ์พาร์คศาลายา แขวงบางระมาด เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170 13.788612,100.342215

14 กลาง ทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 13.797447,100.379751

15 กลาง ทวีวัฒนา2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 13.786362,100.380531

16 กลาง ทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 13.627190,100.505069

17 กลาง ทุ่งครุ2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 13.629834,100.504401

18 กลาง บางกะป3(ถ.ศรีนครนิทร์โรงแรมโฟล์วิง) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 13.755008,100.646314

19 กลาง ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล3(ซ.เทียนทะเล28) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 13.596606,100.431781

20 กลาง ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล2(ซ.11) แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 13.660103,100.430170

21 กลาง ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 13.63000,100.43436

22 กลาง บางเขน2(ซอยวัชรพล) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 13.869267,100.645160

23 กลาง ถ.เทพรักษ์(เดิมบางเขน3) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 13.878743,100.629996

24 กลาง ถ.จันทน์1(ซ.40) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 13.708960,100.515499

25 กลาง ถ.กาญจนาภิเษก1(กม.18) แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 13.678271,100.407063

26 กลาง พทุธมณฑลสาย3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 13.741936,100.364144

27 กลาง เพชรเกษม69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 13.694572,100.380220

28 กลาง บางบอน2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 13.671563,100.426693

29 กลาง บางบอน4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 13.660313,100.371876

30 กลาง บางบอน3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 13.670080,100.405481

31 กลาง บางบอน5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 13.654579,100.391825

32 กลาง บางพลัด2 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 13.783177,100.491822

33 กลาง บางพลัด3 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 13.794286,100.506560

34 กลาง ถ.นวลจันทร์(ซ.46) แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 13.829310,100.639287

35 กลาง บึงกุ่ม2 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 13.829165,100.658725

36 กลาง ประเวศ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 13.720677,100.679939

37 กลาง ประเวศ2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 13.720781,100.692422

38 กลาง ประเวศ3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 13.724164,100.658374

39 กลาง หลานหลวง1 แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 10100 13.756645,100.510566

40 กลาง ถ.สุขุมวิท101.1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 13.684820,100.627660

41 กลาง ภาษีเจริญ2 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 13.741188,100.425997

42 กลาง ภาษีเจริญ3(เพชรเกษม48) แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 13.729267,100.434324

43 กลาง เพชรเกษม25 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 13.721155,100.459480

44 กลาง มีนบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 13.775387,100.745683

45 กลาง ถ.สุวินทวงศ์(กม.28) แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 13.820113,100.740375

46 กลาง ถ.รามคําแหง1(ซ.164) แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 13.796203,100.709952

47 กลาง มีนบุรี2(ถ.สุวินทวงศ์ ซ.24) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 13.813960,100.763071

48 กลาง ถ.ร่มเกล้า1(ซ.3) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 13.798749,100.744543

49 กลาง ถ.ราษฎร์อุทิศ2(ขาออก กม.1) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 13.824705,100.758806

50 กลาง ถ.สาธุประดิษฐ์1(ซ.44) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 13.689912,100.533793
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51 กลาง ราษฎร์บูรณะ2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 13.657378,100.499369

52 กลาง ลาดกระบัง2 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 13.698769,100.849587

53 กลาง ลาดกระบัง3 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 13.762515,100.746114

54 กลาง ลาดกระบัง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 13.720707,100.794608

55 กลาง ถ.หลวงแพง่1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 13.708964,100.823637

56 กลาง ถ.ฉลองกรุง1 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 13.7466970,100.7923450

57 กลาง ถ.เจ้าคณุทหาร2 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 13.751665,100.782219

58 กลาง ถ.ฉลองกรุง2 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 13.769323,100.809469

59 กลาง ลาดพรา้ว2 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 13.841961,100.618318

60 กลาง ถ.นาคนิวาส1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 13.798009,100.606693

61 กลาง วังทองหลาง3(ถ.ประชาอุทิศ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 13.767251,100.600788

62 กลาง ลาดพรา้ว87 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 13.798852,100.619978

63 กลาง ถ.เลียบด่วนรามอินทรา1(กม.12) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 13.792584,100.610650

64 กลาง วัฒนา(ถ.สุขุมวิท ซ.71) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 13.727354,100.596026

65 กลาง สวนหลวง5(ซ.พฒันาการ20) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 13.733490,100.607589

66 กลาง สวนหลวง6(ซ.อ่อนนุช37) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 13.710840, 100.634673

67 กลาง สะพานสูง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 13.775263,100.706198

68 กลาง สะพานสูง2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 13.787386,100.691976

69 กลาง ถ.วัชรพล1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 13.891978,100.641940

70 กลาง สายไหม2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 13.924206,100.683498

71 กลาง สายไหม แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 13.902128,100.666432

72 กลาง หนองแขม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 13.704869,100.341029

73 กลาง ถ.สุวินทวงศ์2(กม.48) แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 13.810713,100.920531

74 กลาง หนองจอก2 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 13.907039,100.863283

75 กลาง ถ.เชือมสัมพนัธ์1(ซ.31) แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 13.819709,100.844781

76 กลาง หนองจอก แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 13.799787,100.833215

77 กลาง ขาณุวรลักษบุรี ตําบลดอนแตง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 62130 16.057121,99.743494

78 กลาง ขาณุวรลักษบุร3ี ตําบลดอนแตง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 62140 16.032410,99.771200

79 กลาง ขาณุวรลักษบุร2ี ตําบลปาพทุรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 62130 16.096144,99.888352

80 กลาง ขาณุวรลักษบุร4ี ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 62140 16.01019,99.79333

81 กลาง ขาณุวรลักษบุร5ี ตําบลแสนตอ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 62130 16.028266,99.821278

82 กลาง คลองขลุง3 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 62120 16.212219,99.703510

83 กลาง คลองขลุง6 ตําบลท่าพทุรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 62120 16.250352,99.689692

84 กลาง คลองขลุง5 ตําบลท่ามะเขือ อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 62120 16.230355,99.733507

85 กลาง คลองขลุง2 ตําบลวังแขม อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 62120 16.167230,99.800449

86 กลาง คลองลาน2 ตําบลคลองนาไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 62180 16.208402,99.334441

87 กลาง คลองลาน ตําบลคลองลานพฒันา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 62180 16.114468,99.328075

88 กลาง ไทรงาม1 ตําบลมหาชัย อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 62150 16.487063,99.814578

89 กลาง บึงสามัคคี ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 62210 16.183943,99.970069

90 กลาง บึงสามัคคี2 ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 62210 16.156709,99.939469

91 กลาง พรานกระต่าย1 ตําบลพรานกระต่าย อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 62110 16.663659,99.583270

92 กลาง BPTGกําแพงเพชร1 ตําบลคลองแม่ลาย อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000 16.400701,99.520785

93 กลาง กําแพงเพชร4 ตําบลไตรตรึงษ์ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000 16.347974,99.590337

94 กลาง กําแพงเพชร3 ตําบลทรงธรรม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000 16.524570,99.478103

95 กลาง ท่าขุนราม ตําบลท่าขุนราม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000 16.462744,99.474316

96 กลาง กําแพงเพชร5 ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000 16.470484,99.49697

97 กลาง นครชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000 16.474705,99.503610

98 กลาง กําแพงเพชร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000 16.473111,99.535021

99 กลาง กําแพงเพชร2 ตําบลอ่างทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000 16.372996,99.546504

100 กลาง ลานกระบือ2 ตําบลโนนพลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 62170 16.575678,99.84724

101 กลาง ลานกระบือ1 ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 62170 16.610364,99.876893
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102 กลาง เนินขาม3 ตําบลสุขเดือนห้า อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130 14.960687,99.852554

103 กลาง มโนรมย์ ตําบลอู่ตะเภา อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 15.2524548,100.2049232

104 กลาง ชัยนาท2 ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 15.1911290,100.1334260

105 กลาง ชัยนาท4 ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 15.176275,100.142023

106 กลาง ชัยนาท ตําบลเสือโฮก อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 15.2468552,100.2654778

107 กลาง วัดสิงห์ ตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120 15.2595344,100.0393732

108 กลาง สรรคบุร2ี ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 15.022742,100.145220

109 กลาง สรรคบุรี ตําบลแพรกศรรีาชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 15.040770,100.130419

110 กลาง สรรพยา ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 15.227988,100.209814

111 กลาง สรรพยา3 ตําบลหาดอาษา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 15.150378,100.252091

112 กลาง สรรพยา2 ตําบลหาดอาษา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 15.139740,100.258697

113 กลาง หันคา ตําบลวังไก่เถอืน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 14.967813,100.079393

114 กลาง หันคา2 ตําบลวังไก่เถอืน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 14.988375,100.017545

115 กลาง หันคา4 ตําบลวังไก่เถอืน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 14.990719,100.07596

116 กลาง หันคา3 ตําบลหนองแซง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160 15.065490,99.991965

117 กลาง บ้านนา2 ตําบลบางอ้อ อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 14.178629,101.030386

118 กลาง บ้านนา ตําบลพกิุลออก อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 14.254326,101.072773

119 กลาง นครนายก6 ตําบลท่าช้าง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 14.2013525,101.199102

120 กลาง นครนายก2 ตําบลท่าช้าง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 14.200282,101.192439

121 กลาง นครนายก4 ตําบลท่าช้าง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 14.209163,101.18013

122 กลาง นครนายก3 ตําบลศรีนาวา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 14.206065,101.241672

123 กลาง นครนายก5 ตําบลศรีนาวา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 14.207480,101.244220

124 กลาง องครักษ์1 ตําบลพระอาจารย์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 13.971342,100.962226

125 กลาง กําแพงแสน3 ตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 14.12697,99.98555

126 กลาง กําแพงแสน2 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 14.013238,100.01124

127 กลาง กําแพงแสน10 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 14.006341,99.985546

128 กลาง กําแพงแสน7 ตําบลวังนาเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 13.959971,100.004715

129 กลาง กําแพงแสน4 ตําบลสระพฒันา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 14.08753,99.98851

130 กลาง กําแพงแสน9(โรงสีโชคถาวร) ตําบลสระพฒันา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 14.078869,100.012643

131 กลาง กําแพงแสน6 ตําบลสระสมีุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 14.061770,99.989489

132 กลาง กําแพงแสน8 ตําบลห้วยขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 13.93245,100.00533

133 กลาง กําแพงแสน5 ตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 14.1382250,99.9857220

134 กลาง ดอนตูม2 ตําบลบ้านหลวง อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 13.918086,100.147013

135 กลาง ดอนตูม1 ตําบลลําลูกบัว อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 14.023282,100.095810

136 กลาง ถ.กําแพงแสนบางเลน1 ตําบลลําลูกบัว อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 14.038658,100.098049

137 กลาง นครชัยศรี ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 13.774408,100.216897

138 กลาง นครชัยศร6ี ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 13.775849,100.218215

139 กลาง นครชัยศร3ี ตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 13.777158,100.178587

140 กลาง ตลาดท่านา1 ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 13.789850,100.196285

141 กลาง นครชัยศร9ี ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 13.800036,100.180745

142 กลาง นครชัยศร2ี ตําบลบางระกํา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 13.764477,100.129683

143 กลาง นครชัยศร5ี ตําบลศรีษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 13.8061600,100.1525360

144 กลาง นครชัยศร4ี ตําบลห้วยพลู อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 13.8689870,100.207729

145 กลาง บางเลน2 ตําบลบัวปากท่า อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 14.15829,100.191039

146 กลาง บางเลน4 ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 13.9708395,100.1633806

147 กลาง บางเลน6 ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 14.018169,100.174499

148 กลาง บางเลน5 ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 14.0138702,100.1977093

149 กลาง บางเลน3 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 14.119525,100.11445

150 กลาง พทุธมณฑล ตําบลคลองโยง อําเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 13.8454003,100.3053417

151 กลาง นครปฐม11 ตําบลตาก้อง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 13.892761,100.061039

152 กลาง ถ.บ้านแพว้-นครปฐม1 ตําบลถนนขาด อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 13.78428,100.09208
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153 กลาง นครปฐม10(ธรรมศาลา) ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 13.813017,100.117592

154 กลาง นครปฐม3 ตําบลบ่อพลับ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 13.83469,100.068817

155 กลาง นครปฐม ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 13.826691,100.066671

156 กลาง นครปฐม4 ตําบลลําพยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 13.804217,100.016953

157 กลาง นครปฐม9 ตําบลลําพยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 13.802403,100.005711

158 กลาง นครปฐม13ขาเข้า ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 13.798669,99.973078

159 กลาง นครปฐม12 ตําบลห้วยจรเข้ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 13.811409,100.075386

160 กลาง พทุธมณฑลสาย4 ตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220 13.73186,100.33013

161 กลาง สามพราน7 ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 13.706872,100.150719

162 กลาง สามพราน6 ตําบลท่าข้าม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 13.720010,100.245573

163 กลาง สามพราน3 ตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 13.720372,100.174708

164 กลาง สามพราน ตําบลยายชา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 13.737132,100.243500

165 กลาง สามพราน4 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 13.756554,100.282534

166 กลาง เก้าเลยีว1 ตําบลมหาโพธิ อําเภอเก้าเลยีว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 15.833051,100.079431

167 กลาง โกรกพระ1 ตําบลยางตาล อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 15.604060,100.121527

168 กลาง ชุมแสง ตําบลฆะมัง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 15.932753,100.302280

169 กลาง ชุมแสง2 ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250 15.792577,100.25872

170 กลาง ตากฟา3 ตําบลพนุกยูง อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค์ 60190 15.363529,100.484531

171 กลาง ตากฟา ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค์ 60190 15.366227,100.506174

172 กลาง ตากฟา2 ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค์ 60190 15.355859,100.518838

173 กลาง ตาคลี ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 15.2702989,100.364261

174 กลาง ตาคลี2 ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 15.268931,100.359254

175 กลาง ตาคลี3 ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 15.361127,100.250548

176 กลาง ท่าตะโก ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 15.5963080,100.3409240

177 กลาง บรรพตพสิัย2 ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพสัิย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 15.969590,100.119168

178 กลาง บรรพตพสิัย3 ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพสัิย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 15.9803350,100.1182280

179 กลาง บรรพตพสิัย1 ตําบลอ่างทอง อําเภอบรรพตพสัิย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 15.864565,99.915505

180 กลาง พยุหะครี4ี ตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะครีี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 15.589364,100.364119

181 กลาง พยุหะครีี ตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะครีี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 15.470020,100.142323

182 กลาง พยุหะครี3ี ตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะครีี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 15.458526,100.145256

183 กลาง พยุหะครี2ี ตําบลม่วงหัก อําเภอพยุหะครีี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 15.3978689,100.1471987

184 กลาง ไพศาลี ตําบลโคกเดือ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 15.619430,100.576280

185 กลาง ไพศาลี2 ตําบลโคกเดือ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 15.601198,100.624302

186 กลาง นครสวรรค์ ตําบลแควใหญ่ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 15.717718,100.177925

187 กลาง นครสวรรค์9 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 15.655144,100.075268

188 กลาง นครสวรรค์5 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 15.677217,100.102520

189 กลาง นครสวรรค์10 ตําบลพระนอน อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 15.649073,100.201128

190 กลาง นครสวรรค์3 ตําบลหนองกรด อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 15.734755,100.025663

191 กลาง นครสวรรค์8 ตําบลหนองกรด อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240 15.712701,100.068758

192 กลาง นครสวรรค์2 ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240 15.784491,99.971449

193 กลาง ลาดยาว2 ตําบลเนินขเีหล็ก อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 15.873207,99.909414

194 กลาง ลาดยาว ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 15.749541,99.795264

195 กลาง หนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110 15.865963,100.567582

196 กลาง ไทรน้อย ตําบลขุนศรี อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 14.024284,100.294388

197 กลาง ไทรน้อย2 ตําบลราษฎรน์ิยม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 14.071084,100.322428

198 กลาง ลาดปลาดุก2 ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 13.909478,100.330226

199 กลาง บางกรวย ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 13.826021,100.475560

200 กลาง บางบัวทอง10(ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ซ.ราษฎรทูลเกล้า) ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.945634,100.380288

201 กลาง ลาดปลาดุก1 ตําบลบางรกัพฒันา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.907395,100.400861

202 กลาง บางบัวทอง11 ตําบลบางรกัพฒันา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.88735,100.4325

203 กลาง บางบัวทอง2 ตําบลบางรกัพฒันา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.909495,100.382390
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204 กลาง บางบัวทอง4 ตําบลบางรกัพฒันา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.880929,100.433661

205 กลาง บางบัวทอง8(ถ.รัตนาธิเบศ) ตําบลบางรกัพฒันา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.875870,100.427211

206 กลาง บางบัวทอง5 ตําบลพมิลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.920238,100.392689

207 กลาง บางบัวทอง ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.944678,100.414031

208 กลาง บางบัวทอง9(ถ.345 สะพานนนทบุร-ีบางบัวทอง) ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 13.943914,100.427761

209 กลาง บางใหญ2่ ตําบลบางเลน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 13.861990,100.438837

210 กลาง บางใหญ่ ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 13.868647,100.410040

211 กลาง ปากเกร็ด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 13.889278,100.519641

212 กลาง ปากเกร็ด2 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 13.901576,100.535931

213 กลาง ปากเกร็ด3(ถ.ติวานนท์) ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 13.911949,100.509507

214 กลาง เรวดี ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 13.856638,100.501512

215 กลาง ท่าทราย ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 13.884708,100.524021

216 กลาง ท่าทราย2 ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 13.884193,100.523947

217 กลาง บางกร่าง ตําบลบางกร่าง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 13.835999,100.466273

218 กลาง บางกร่าง2 ตําบลบางกร่าง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 13.834235,100.469656

219 กลาง ถ.ธัญบุร-ีวังน้อย ตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 14.163239,100.747034

220 กลาง ถ.ธัญบุร-ีวังน้อย2 ตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 14.129225,100.747866

221 กลาง ถ.ธัญบุร-ีวังน้อย3 ตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 14.059097,100.744306

222 กลาง คลองหลวง1 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 14.065751,100.648003

223 กลาง คลองหลวง7(ตลาดไอยรา) ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 14.070419,100.633725

224 กลาง คลองหลวง9(ถ.เลียบคลอง2) ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 14.024565,100.642553

225 กลาง คลองหลวง2 ตําบลคลองหนงึ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 14.027010,100.616328

226 กลาง ตลาดไท1 ตําบลคลองหนงึ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 14.092744,100.630933

227 กลาง คลองหลวง3 ตําบลคลองหนงึ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 14.06498,100.62519

228 กลาง คลองหลวง4(ถ.พหลโยธิน กม.34) ตําบลคลองหนงึ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 14.048217,100.615902

229 กลาง คลองหลวง6(ถ.พหลโยธิน กม.46) ตําบลคลองหนงึ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 14.111018,100.619303

230 กลาง ธัญบุรี ตําบลบึงสนัน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 14.055907,100.831548

231 กลาง ปทุมธานี ตําบลบางควัูด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 13.956981,100.496619

232 กลาง บางควัูด1 ตําบลบางควัูด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 13.958983,100.516660

233 กลาง ปทุมธานี2 ตําบลบางปรอก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 14.017178,100.525216

234 กลาง บางพนู2 ตําบลบางพนู อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 13.978035,100.5889

235 กลาง บางพนู ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 13.999312,100.572372

236 กลาง บางพนู3 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 14.009315,100.553613

237 กลาง ปทุมธานี4 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 13.966459,100.542134

238 กลาง ถ.กาญจนาภิเษก2(กม.53) ตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 13.998349,100.449393

239 กลาง ลาดหลุมแก้ว2 ตําบลคขูวาง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 14.054357,100.442998

240 กลาง ลาดหลุมแก้ว6 ตําบลคบูางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 14.040659,100.477351

241 กลาง ลาดหลุมแก้ว4(กม.26) ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 14.039246,100.413766

242 กลาง ลาดหลุมแก้ว3 ตําบลลาดหลุมแก้ว อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 14.030515,100.381457

243 กลาง ลาดหลุมแก้ว8 ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 14.05390,100.33387

244 กลาง ลาดหลุมแก้ว ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 14.025952,100.35426

245 กลาง ลาดหลุมแก้ว5 ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 14.029286,100.371337

246 กลาง ลาดหลุมแก้ว7 ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 14.0337867,100.3495128

247 กลาง ลําลูกกา4 ตําบลคคูต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 13.946408,100.642555

248 กลาง ลําลูกกา ตําบลบึงคาํพร้อย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 13.962858,100.746689

249 กลาง ลําลูกกา3 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 14.002480,100.842406

250 กลาง ลําลูกกา8(คลอง10) ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 13.950139,100.809213

251 กลาง ลําลูกกา5 ตําบลพชือุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 13.960935,100.892894

252 กลาง ลําลูกกา9(คลอง12) ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 13.958951,100.877103

253 กลาง ลําลูกกา6 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 13.940372,100.762748

254 กลาง ลําลูกกา2 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 13.929232,100.751780



 No. ภาค ชือสถานีบรกิาร ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด GPS

สถานบีรกิารนามันพทีทีสีามารถใช้รหัสคูปอง 8 หลักได้

(MAX POS STATIONS)

255 กลาง สามโคก3 ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 14.109236,100.570252

256 กลาง สามโคก ตําบลเชียงรากใหญ่ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 14.049399,100.567822

257 กลาง สามโคก2 ตําบลบ้านปทุม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 14.089606,100.570120

258 กลาง หนองเสือ1 ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 14.097384,100.824331

259 กลาง หนองเสือ2 ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 14.15605,100.824186

260 กลาง ท่าเรอื2 ตําบลท่าเจ้าสนุก อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 14.556633,100.715718

261 กลาง ท่าเรอื ตําบลท่าหลวง อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 14.555987,100.773936

262 กลาง นครหลวง4 ตําบลบ่อโพง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 14.406580,100.583635

263 กลาง นครหลวง3 ตําบลบ้านชุ้ง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 14.457790,100.625110

264 กลาง บางซ้าย ตําบลเทพมงคล อําเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270 14.241366,100.267582

265 กลาง บางไทร2 ตําบลช่างเหล็ก อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 14.269741,100.440486

266 กลาง บางไทร ตําบลบางไทร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 14.178718,100.480792

267 กลาง บางบาล ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250 14.323499,100.461655

268 กลาง บางบาล2 ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250 14.348790,100.470960

269 กลาง บางบาล4 ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250 14.328073,100.476810

270 กลาง บางบาล5 ตําบลมหาพราหมณ์ อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250 14.36926,100.50653

271 กลาง บางบาล3 ตําบลวัดยม อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250 14.390069,100.468007

272 กลาง บางปะหัน4 ตําบลขยาย อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 14.417858,100.567348

273 กลาง บางปะหัน ตําบลตานิม อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 14.485238,100.527219

274 กลาง บางปะหัน3 ตําบลพทุเลา อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 14.419213,100.53235

275 กลาง ประตูนาพระอินทร1์ ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 14.139923,100.617648

276 กลาง บางปะอิน3(ถ.โรจนะ) ตําบลบ้านสรา้ง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 14.290195,100.663673

277 กลาง ผกัไห่ ตําบลผักไห่ อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120 14.458082,100.368517

278 กลาง ผกัไห่3 ตําบลหนองนาใหญ่ อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280 14.464100,100.318958

279 กลาง ผกัไห่2 ตําบลหน้าโคก อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120 14.497916,100.362250

280 กลาง พระนครศรีอยุธยา2 ตําบลบ้านปอม อําเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 14.3400253,100.5277508

281 กลาง พระนครศรีอยุธยา4 ตําบลบ้านปอม อําเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 14.352679,100.538774

282 กลาง พระนครศรีอยุธยา1 ตําบลบ้านปอม อําเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 14.357703,100.529337

283 กลาง พระนครศรีอยุธยา3 ตําบลปากกราน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 14.302654,100.526074

284 กลาง ภาชี2 ตําบลโคกม่วง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 14.433094,100.753162

285 กลาง ภาชี ตําบลดอนหญ้านาง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 14.476845,100.743949

286 กลาง มหาราช ตําบลพติเพยีน อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150 14.598167,100.546604

287 กลาง ลาดบัวหลวง2 ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 14.16372,100.33618

288 กลาง ลาดบัวหลวง ตําบลสามเมือง อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 14.147998,100.290303

289 กลาง วังน้อย2 ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 14.244772,100.748649

290 กลาง วังน้อย5(ถ.พหลโยธิน กม.72) ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 14.260597,100.775009

291 กลาง วังน้อย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 14.194149,100.643255

292 กลาง วังน้อย3(ถ.พหลโยธิน กม.52) ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 14.204697,100.662497

293 กลาง วังน้อย4(ถ.พหลโยธินกม.59) ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 14.205645,100.668166

294 กลาง ตะพานหิน ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพจิิตร 66110 16.129202,100.429990

295 กลาง ทับคล้อ2 ตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพจิิตร 66230 16.147011,100.620902

296 กลาง ทับคล้อ1 ตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพจิิตร 66230 16.142890,100.619101

297 กลาง บางมูลนาก ตําบลหอไกร อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพจิิตร 66120 16.033006,100.372326

298 กลาง บึงนาราง3 ตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพจิิตร 66130 16.206000,100.128012

299 กลาง บึงนาราง2 ตําบลบึงนาราง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพจิิตร 66130 16.188192,100.128123

300 กลาง โพธปิระทับช้าง2 ตําบลไผร่อบ อําเภอโพธปิระทับช้าง จังหวัดพจิิตร 66190 16.347196,100.128071

301 กลาง โพธปิระทับช้าง ตําบลวังจิก อําเภอโพธปิระทับช้าง จังหวัดพจิิตร 66190 16.359913,100.268825

302 กลาง ท่าหลวง ตําบลท่าหลวง อําเภอเมืองพจิิตร จังหวัดพจิิตร 66000 16.420667,100.366027

303 กลาง พจิิตร2 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพจิิตร จังหวัดพจิิตร 66000 16.450844,100.330387

304 กลาง พจิิตร ตําบลปากทาง อําเภอเมืองพจิิตร จังหวัดพจิิตร 66000 16.461648,100.361295

305 กลาง BPTGพจิิตร1 ตําบลบ้านนา อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพจิิตร 66140 16.509765, 100.133413
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306 กลาง วชิรบารมี ตําบลบ้านนา อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพจิิตร 66140 16.478638,100.147292

307 กลาง วชิรบารม2ี ตําบลบ้านนา อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพจิิตร 66140 16.516476,100.143108

308 กลาง วังทรายพนู1 ตําบลหนองพระ อําเภอวังทรายพนู จังหวัดพจิิตร 66180 16.344831,100.562168

309 กลาง สากเหล็ก ตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพจิิตร 66160 16.491793,100.478679

310 กลาง ชาติตระการ ตําบลปาแดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพษิณุโลก 65170 17.272473,100.606533

311 กลาง บางกระทุ่ม ตําบลไผล่้อม อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพษิณุโลก 65110 16.571246,100.356825

312 กลาง บางระกํา1 ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพษิณุโลก 65140 16.715275,100.031607

313 กลาง พรหมพริาม2 ตําบลทับยายเชียง อําเภอพรหมพริาม จังหวัดพษิณุโลก 65150 17.121244,100.298397

314 กลาง พรหมพริาม5 ตําบลพรหมพริาม อําเภอพรหมพริาม จังหวัดพษิณุโลก 65150 17.014457,100.203018

315 กลาง พรหมพริาม ตําบลวงฆ้อง อําเภอพรหมพริาม จังหวัดพษิณุโลก 65180 17.104213,100.136640

316 กลาง พรหมพริาม3 ตําบลหนองแขม อําเภอพรหมพริาม จังหวัดพษิณุโลก 65150 17.057061,100.183486

317 กลาง ท่าทอง ตําบลท่าทอง อําเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000 16.792457,100.209556

318 กลาง พษิณุโลก4 ตําบลท่าโพธิ อําเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000 16.758976,100.189809

319 กลาง พษิณุโลก3 ตําบลท่าโพธิ อําเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000 16.760609,100.192509

320 กลาง พษิณุโลก ตําบลปากโทก อําเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000 16.877349,100.244978

321 กลาง พษิณุโลก2 ตําบลไผข่อดอน อําเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000 16.911044,100.188027

322 กลาง อรญัญิก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000 16.817014,100.299946

323 กลาง วังทอง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก 65130 16.824816,100.428080

324 กลาง วังทอง2 ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก 65130 16.861801,100.502029

325 กลาง เขาค้อ ตําบลแคมปสน อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280 16.769713,101.038330

326 กลาง เขาค้อ2 ตําบลแคมปสน อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280 16.777057,101.014168

327 กลาง ชนแดน1 ตําบลตะกุดไร อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190 16.124351,100.741975

328 กลาง บึงสามพนั ตําบลบึงสามพนั อําเภอบึงสามพนั จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 15.778386,101.006592

329 กลาง เมืองเพชรบูรณ์ ตําบลนางัว อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 16.531661,101.156780

330 กลาง เพชรบูรณ6์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 16.415287,101.15051

331 กลาง เพชรบูรณ2์ ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 16.434348,101.175644

332 กลาง ห้วยสะแก1 ตําบลห้วยสะแก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 16.199470,101.088294

333 กลาง วิเชียรบุรี ตําบลสระประดู่ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 15.618158,101.059049

334 กลาง วิเชียรบุร2ี ตําบลสระประดู่ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 15.599280,101.064453

335 กลาง ศรีเทพ2 ตําบลคลองกระจัง อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 15.400156,101.096461

336 กลาง ศรีเทพ3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 15.465770,101.063532

337 กลาง หนองไผ่ ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140 15.995778,101.066058

338 กลาง หนองไผ2่ ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140 15.984320,101.061595

339 กลาง หล่มเก่า2 ตําบลนาซํา อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 16.993273,101.200915

340 กลาง หล่มเก่า3 ตําบลบ้านเนิน อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 16.877084,101.172528

341 กลาง หล่มเก่า ตําบลหล่มเก่า อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 16.906803,101.229826

342 กลาง หล่มเก่า4 ตําบลหล่มเก่า อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 16.869872,101.225725

343 กลาง หล่มเก่า5 ตําบลหินฮาว อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 16.938393,101.218603

344 กลาง หล่มสัก3 ตําบลบุ่งนาเต้า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 16.677565,101.161010

345 กลาง หล่มสัก2 ตําบลฝายนาแซง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 16.812486,101.228570

346 กลาง หล่มสัก4 ตําบลหนองไขว่ อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 16.738585,101.227213

347 กลาง หล่มสัก ตําบลหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 16.775438,101.236529

348 กลาง โคกสําโรง2 ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 15120 15.072267,100.770681

349 กลาง โคกสําโรง3 ตําบลวังขอนขว้าง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 15120 15.046346,100.705610

350 กลาง โคกสําโรง ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 15120 15.075306,100.831139

351 กลาง โคกสําโรง4 ตําบลห้วยโปง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 15120 14.970394,100.641876

352 กลาง ชัยบาดาล ตําบลเขาแหลม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 15.078828,100.984945

353 กลาง ชัยบาดาล5 ตําบลเขาแหลม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 15.065218,100.980686

354 กลาง ชัยบาดาล2 ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 15.209089,101.113442

355 กลาง ชัยบาดาล3 ตําบลม่วงคอ่ม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230 15.078955,101.014275

356 กลาง ท่าวุ้ง4 ตําบลท่าวุ้ง อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 14.823577,100.491357
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357 กลาง ท่าวุ้ง ตําบลบ้านเบิก อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 14.731821,100.512652

358 กลาง ท่าวุ้ง3 ตําบลลาดสาลี อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 14.747416,100.546899

359 กลาง ท่าหลวง(ลพบุร)ี ตําบลท่าหลวง อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 15.066501,101.186511

360 กลาง ท่าหลวง2(ลพบุร)ี ตําบลท่าหลวง อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 15.06993,101.112097

361 กลาง บ้านหมี ตําบลบางพงึ อําเภอบ้านหมี จังหวัดลพบุรี 15110 14.978452,100.475554

362 กลาง บ้านหม2ี ตําบลหินปก อําเภอบ้านหมี จังหวัดลพบุรี 15110 15.087346,100.600398

363 กลาง พฒันานิคม1 ตําบลโคกสลุง อําเภอพฒันานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 15.054731,100.968056

364 กลาง ลําสนธิ1 ตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 15.282043,101.347755

365 กลาง หนองม่วง ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 15.2140047,100.665578

366 กลาง บางบ่อ2 ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550 13.504553,100.83046

367 กลาง บางบ่อ ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 13.585996,100.848632

368 กลาง ถ.บางนาตราด2(ขาเข้า กม.32) ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 13.576506,100.888036

369 กลาง บางบ่อ3 ตําบลเปร็ง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 13.679850,100.897440

370 กลาง ถ.บางนาตราด1(กม.19) ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 13.607478,100.771195

371 กลาง ถ.เทพารักษ2์(กม.12) ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 13.605004,100.694573

372 กลาง ถ.บางนาตราด3(บางพล)ี ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 13.642471,100.696678

373 กลาง ถ.กิงแก้ว2(ซ.22) ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 13.657881,100.717470

374 กลาง ถ.ศรีวารีน้อย1 ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 13.687031,100.792743

375 กลาง พระประแดง(ถ.ปเูจ้าสําโรง) ตําบลสําโรงใต้ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 13.643930,100.588525

376 กลาง เมืองสมุทรปราการ2 ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 13.516672,100.673693

377 กลาง สมุทรปราการ5 ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 13.563870,100.694093

378 กลาง แยกซอยแบรงิ1 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 13.644219,100.636202

379 กลาง บางคนที ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 13.4682510,99.9418150

380 กลาง สมุทรสงคราม4(ถ.พระราม2ขาออก กม.55) ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 13.440161,100.064788

381 กลาง สมุทรสงคราม ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 13.4421370,100.0379480

382 กลาง กระทุ่มแบน5(ถ.เศรษฐกิจ) ตําบลคลองมะเดือ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 13.6251470,100.2932720

383 กลาง กระทุ่มแบน6 ตําบลคลองมะเดือ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 13.648722,100.287578

384 กลาง กระทุ่มแบน2 ตําบลคลองมะเดือ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 13.654308,100.267500

385 กลาง กระทุ่มแบน ตําบลตลาดกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 13.654442,100.269100

386 กลาง ถ.พทุธสาคร1 ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 13.660148,100.311565

387 กลาง กระทุ่มแบน4 ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 13.705114,100.311031

388 กลาง บ้านแพว้2 ตําบลคลองตัน อําเภอบ้านแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร 74120 13.651642,100.156564

389 กลาง บ้านแพว้3 ตําบลเจ็ดรวิ อําเภอบ้านแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร 74120 13.642093,100.132764

390 กลาง บ้านแพว้4 ตําบลสวนส้ม อําเภอบ้านแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร 74120 13.601462,100.145884

391 กลาง ถ.บ้านแพว้-กระทุ่มแบน ตําบลสวนส้ม อําเภอบ้านแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร 74120 13.638796,100.227348

392 กลาง บ้านแพว้ ตําบลหลักสาม อําเภอบ้านแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร 74120 13.550121,100.146547

393 กลาง สมุทรสาคร ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 13.527977,100.182561

394 กลาง บ้านแพว้5 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 13.535996,100.177466

395 กลาง สมุทรสาคร6 ตําบลท่าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 13.542790,100.244036

396 กลาง ถ.พระราม2(กม.26) ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 13.568406,100.283839

397 กลาง ถ.พระราม2(กม.53) ตําบลนาโคก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 13.453161, 100.084040

398 กลาง สมุทรสาคร4 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 13.5957860,100.2823650

399 กลาง สมุทรสาคร8 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 13.577620,100.304880

400 กลาง ถ.พระราม2(กม.24) ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 13.578449,100.302554

401 กลาง สมุทรสาคร3 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 13.542068,100.212048

402 กลาง สมุทรสาคร5 ตําบลบางนาจืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 13.632163,100.364855

403 กลาง สมุทรสาคร2 ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 13.545983,100.283921

404 กลาง แก่งคอย1 ตําบลตาลเดียว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 14.577167, 100.995528

405 กลาง ห้วยบง ตําบลห้วยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 14.606442,100.894112

406 กลาง ห้วยบง2 ตําบลห้วยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 14.581919,100.900915

407 กลาง ห้วยบง3 ตําบลห้วยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240 14.627645,100.890515
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408 กลาง บ้านหมอ ตําบลบางโขมด อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 14.578289,100.728693

409 กลาง บ้านหมอ2 ตําบลสร่างโศก อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 14.648360,100.760175

410 กลาง พระพทุธบาท2 ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 14.709104,100.834320

411 กลาง พระพทุธบาท ตําบลธารเกษม อําเภอพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 14.720113,100.809000

412 กลาง พระพทุธบาท4 ตําบลนายาว อําเภอพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 14.7592015,100.727701

413 กลาง พระพทุธบาท3 ตําบลพกุรา่ง อําเภอพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 14.689658,100.776879

414 กลาง มวกเหล็ก ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 14.672452,101.199106

415 กลาง สระบุร3ี ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 14.572604,100.902060

416 กลาง สระบุรี ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 14.541036,100.923916

417 กลาง สระบุร2ี ตําบลปากเพรยีว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 14.549411,100.908282

418 กลาง วังม่วง1 ตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 14.844933,101.139695

419 กลาง วิหารแดง2 ตําบลบ้านลํา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 14.373396,100.963469

420 กลาง วิหารแดง ตําบลหนองสรวง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 14.340423,100.995199

421 กลาง เสาไห้ ตําบลบ้านยาง อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 14.579796,100.798788

422 กลาง หนองแค4(ถ.สุวรรณศร กม.77) ตําบลโคกตูม อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 14.41914,100.7863

423 กลาง หนองแค ตําบลหนองไข่นา อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 14.360148,100.877345

424 กลาง หนองแค3(ถ.พหลโยธิน กม.87) ตําบลหนองแค อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 14.348811,100.867584

425 กลาง คา่ยบางระจัน1 ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150 14.790793,100.298900

426 กลาง ท่าช้าง ตําบลถอนสมอ อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140 14.760087,100.390649

427 กลาง บางระจัน2 ตําบลไม้ดัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 14.885801,100.313083

428 กลาง บางระจัน3 ตําบลสิงห์ อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 14.882414,100.331997

429 กลาง พรหมบุรี ตําบลบ้านหม้อ อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120 14.743792,100.45332

430 กลาง พรหมบุร2ี ตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160 14.846623,100.446469

431 กลาง สิงห์บุร2ี ตําบลต้นโพธิ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 14.884590,100.379882

432 กลาง สิงห์บุร3ี ตําบลต้นโพธิ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 14.887351,100.400490

433 กลาง สิงห์บุรี ตําบลบางมัญ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 14.893399,100.40821

434 กลาง อินทร์บุร4ี ตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 15.04296,100.33411

435 กลาง อินทร์บุร3ี ตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 15.0251887,100.3384558

436 กลาง อินทร์บุร2ี ตําบลอินทร์บุรี อําเภออินทรบุ์รี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 15.011239,100.342312

437 กลาง อินทร์บุร1ี ตําบลอินทร์บุรี อําเภออินทรบุ์รี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 15.005950,100.343837

438 กลาง กงไกรลาศ ตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 16.971608,100.017920

439 กลาง กงไกรลาศ2 ตําบลปาแฝก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 17.006380,99.931089

440 กลาง ครีีมาศ1 ตําบลหนองจิก อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160 16.761787,99.707364

441 กลาง ทุ่งเสลยีม ตําบลทุ่งเสลียม อําเภอทุ่งเสลยีม จังหวัดสุโขทัย 64150 17.334204,99.553644

442 กลาง ทุ่งเสลยีม2 ตําบลทุ่งเสลียม อําเภอทุ่งเสลยีม จังหวัดสุโขทัย 64150 17.333521,99.550186

443 กลาง บ้านด่านลานหอย1 ตําบลลานหอย อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140 17.005467,99.567717

444 กลาง ศรีนคร1 ตําบลนครเดิฐ อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180 17.460584,99.992052

445 กลาง ศรีสัชนาลัย1 ตําบลท่าชัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 17.413094,99.811903

446 กลาง ศรีสําโรง4 ตําบลเกาะตาเลยีง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 17.1306916,99.8506298

447 กลาง ศรีสําโรง2 ตําบลคลองตาล อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 17.153234,99.854417

448 กลาง ศรีสําโรง3 ตําบลวังทอง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 17.132724,99.822847

449 กลาง สวรรคโลก2 ตําบลในเมือง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 17.337110,99.849213

450 กลาง สวรรคโลก ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 17.324508,99.837765

451 กลาง ดอนเจดีย3์ ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170 14.634267,100.011753

452 กลาง ดอนเจดีย4์ ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170 14.613659,100.001768

453 กลาง ดอนเจดีย์ ตําบลทะเลบก อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170 14.691343,99.845537

454 กลาง ด่านช้าง1 ตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 14.855744,99.820248

455 กลาง เดิมบางนางบวช2 ตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 14.802580,100.112700

456 กลาง เดิมบางนางบวช3 ตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 14.806321,100.115453

457 กลาง เดิมบางนางบวช ตําบลปากนา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 14.937401,100.082626

458 กลาง บางปลามา้5 ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 14.405012,100.157979
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459 กลาง บางปลามา้2 ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 14.393029,100.170874

460 กลาง บางปลามา้ ตําบลมะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 14.394350,100.069499

461 กลาง บางปลามา้3 ตําบลมะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 14.361173,100.069209

462 กลาง บางปลามา้4 ตําบลสาลี อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 14.277333,100.247337

463 กลาง สุพรรณบุร6ี ตําบลดอนโพธทิอง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 14.488086,100.044342

464 กลาง บางกุ้ง ตําบลบางกุ้ง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72210 14.458710,100.035861

465 กลาง สุพรรณบุรี ตําบลรวัใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 14.448991,100.108277

466 กลาง สุพรรณบุร3ี ตําบลรวัใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 14.475123,100.101681

467 กลาง ดอนแจง1 ตําบลศาลาขาว อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72210 14.412621,99.969708

468 กลาง สุพรรณบุร4ี ตําบลสนามคลี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72230 14.538095,99.997182

469 กลาง ศรีประจันต์2 ตําบลวังนาซับ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 14.662869,100.129665

470 กลาง ศรีประจันต์3 ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 14.543279,100.176979

471 กลาง ศรีประจันต์6(ขาเข้า กม.79) ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 14.567944,100.146827

472 กลาง ศรีประจันต์4 ตําบลศรีประจันต์ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 14.615579,100.151626

473 กลาง สองพน้ีอง2 ตําบลบางเลน อําเภอสองพน้ีอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 14.1580,100.109833

474 กลาง สามชุก2 ตําบลย่านยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 14.736326,100.103385

475 กลาง สามชุก ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 14.7470120,100.1000190

476 กลาง หนองหญ้าไซ1 ตําบลหนองหญ้าไซ อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 14.774752,99.907776

477 กลาง อู่ทอง3 ตําบลจรเข้สามพนั อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 14.3201096,99.8642416

478 กลาง อู่ทอง6 ตําบลบ้านโข้ง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 14.549788,99.901977

479 กลาง อู่ทอง ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 14.392734,99.895758

480 กลาง อู่ทอง2 ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 14.3773311,99.894337

481 กลาง ไชโย ตําบลหลักฟา อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 14.686714,100.463202

482 กลาง ไชโย2 ตําบลหลักฟา อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 14.681287,100.466169

483 กลาง ปาโมก1 ตําบลบางปลากด อําเภอปาโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 14.49786,100.4583

484 กลาง โพธทิอง ตําบลบางพลับ อําเภอโพธทิอง จังหวัดอ่างทอง 14120 14.651329,100.410757

485 กลาง อ่างทอง3 ตําบลปางิว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000 14.604804,100.411358

486 กลาง อ่างทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000 14.535437,100.455134

487 กลาง วิเศษชัยชาญ3 ตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 14.512209,100.366002

488 กลาง วิเศษชัยชาญ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 14.596664,100.348941

489 กลาง วิเศษชัยชาญ2 ตําบลสาวร้องไห้ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 14.554599,100.202355

490 กลาง สามโก้1 ตําบลสามโก้ อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 14.600526,100.259040

491 กลาง ทัพทัน1 ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 15.459885,99.890491

492 กลาง ลานสัก1 ตําบลประดู่ยืน อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160 15.4372943,99.6133857

493 กลาง สว่างอารมณ์1 ตําบลสว่างอารมณ์ อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150 15.5861,99.859031

494 กลาง หนองขาหย่าง ตําบลหนองขาหย่าง อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 15.3649260,99.9470910

495 กลาง หนองฉาง1 ตําบลหนองยาง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110 15.379797,99.824013

ภาคตะวันตก

496 ตะวันตก ท่าม่วง4 ตําบลท่าม่วง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 13.980218,99.626141

497 ตะวันตก ท่าม่วง8 ตําบลท่าล้อ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 13.991572,99.564733

498 ตะวันตก ท่าม่วง3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 13.911420,99.633177

499 ตะวันตก ท่าม่วง6 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 13.947259,99.641283

500 ตะวันตก ท่าม่วง5 ตําบลพงัตรุ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 13.879871,99.684569

501 ตะวันตก ท่าม่วง2 ตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 13.952858,99.669400

502 ตะวันตก ท่ามะกา2 ตําบลดอนขมนิ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 13.868132,99.821572

503 ตะวันตก ท่ามะกา5 ตําบลตะคราเอน อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130 13.980373,99.752283

504 ตะวันตก ท่ามะกา3 ตําบลท่ามะกา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 13.912165,99.770568

505 ตะวันตก ท่ามะกา ตําบลท่าไม้ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 13.902095,99.785401

506 ตะวันตก ท่ามะกา6 ตําบลพระแท่น อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 14.036568,99.797065

507 ตะวันตก ท่ามะกา4 ตําบลอุโลกสีหมนื อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130 14.043891,99.785038

508 ตะวันตก ไทรโยค ตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 14.1789298,99.1261735
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509 ตะวันตก บ่อพลอย ตําบลหนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 14.280042,99.493836

510 ตะวันตก บ่อพลอย2 ตําบลหนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 14.188317,99.479082

511 ตะวันตก บ่อพลอย3 ตําบลหลุมรัง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 14.436137,99.496992

512 ตะวันตก พนมทวน ตําบลทุ่งสมอ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 14.074952,99.654313

513 ตะวันตก พนมทวน3 ตําบลพงัตรุ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 14.179474,99.742964

514 ตะวันตก พนมทวน5 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 14.088013,99.730931

515 ตะวันตก กาญจนบุร2ี ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 13.976509,99.316798

516 ตะวันตก บ้านใต้ ตําบลบ้านใต้ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 14.016817,99.534261

517 ตะวันตก กาญจนบุรี ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 14.115448,99.406102

518 ตะวันตก กาญจนบุร3ี(มัลลิกา) ตําบลวังด้ง อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 14.087608,99.339331

519 ตะวันตก เลาขวัญ ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210 14.581971,99.769311

520 ตะวันตก เลาขวัญ2 ตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210 14.552521,99.736948

521 ตะวันตก บ้านตาก1 ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 17.0290578,99.0924713

522 ตะวันตก พบพระ1 ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 16.407232,98.690703

523 ตะวันตก ตาก2 ตําบลนารมึ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 16.878016,99.129653

524 ตะวันตก ตาก ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 16.852771,99.116337

525 ตะวันตก ตาก3 ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 16.803968,99.044500

526 ตะวันตก ตาก4 ตําบลหนองบัวใต้ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 16.843627,99.112850

527 ตะวันตก แม่ระมาด ตําบลแม่ระมาด อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 16.988311,98.526834

528 ตะวันตก แม่สอด2 ตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 16.618037,98.608299

529 ตะวันตก แม่สอด ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 16.723559,98.596249

530 ตะวันตก สามเงา ตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130 17.201298,99.125992

531 ตะวันตก กุยบุรี ตําบลสามกระทาย อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 12.1155340,99.8527570

532 ตะวันตก ทับสะแก4 ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 11.51972,99.614903

533 ตะวันตก ทับสะแก2 ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 11.512464,99.610861

534 ตะวันตก ทับสะแก3 ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 11.517628,99.614980

535 ตะวันตก ทับสะแก ตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 11.481679,99.5974343

536 ตะวันตก บางสะพาน3 ตําบลชัยเกษม อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 77190 11.418339,99.521585

537 ตะวันตก บางสะพาน ตําบลชัยเกษม อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190 11.3824710,99.5057970

538 ตะวันตก บางสะพาน2 ตําบลทองมงคล อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 11.217129,99.409189

539 ตะวันตก บางสะพานน้อย ตําบลช้างแรก อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 11.083353,99.369784

540 ตะวันตก บางสะพานน้อย2 ตําบลช้างแรก อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 11.0697191,99.3734954

541 ตะวันตก บางสะพานน้อย4(เขาโพธ)ิ ตําบลไชยราช อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 10.9913860,99.3561430

542 ตะวันตก บางสะพานน้อย3 ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170 11.006963,99.366980

543 ตะวันตก ปราณบุร2ี ตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 12.3700240,99.8870620

544 ตะวันตก ปราณบุร3ี ตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 12.370117,99.928011

545 ตะวันตก ปราณบุรี ตําบลวังก์พง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 12.4343030,99.9127535

546 ตะวันตก ประจวบคีรขีันธ์ ตําบลเกาะหลัก อําเภอเมืองประจวบคีรขีันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 11.8237281,99.7806433

547 ตะวันตก ประจวบคีรขีันธ4์ ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 11.741501,99.748652

548 ตะวันตก ประจวบคีรขีันธ6์ ตําบลบ่อนอก อําเภอเมืองประจวบคีรขีันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210 11.957243,99.829660

549 ตะวันตก ประจวบคีรขีันธ5์ ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองประจวบคีรขีันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 11.789037,99.773414

550 ตะวันตก ประจวบคีรขีันธ3์ ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 11.8662360,99.7858550

551 ตะวันตก อ่าวน้อย ตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมืองประจวบคีรขีนัธ์ จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 77210 11.8961170,99.7931930

552 ตะวันตก สามร้อยยอด2 ตําบลสามร้อยยอด อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 12.235287,99.967209

553 ตะวันตก หัวหิน1 ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 12.5982735,99.8624869

554 ตะวันตก แก่งกระจาน1 ตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 12.929265,99.747116

555 ตะวันตก เขาย้อย3 ตําบลทับคาง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 13.204556,99.828083

556 ตะวันตก เขาย้อย2 ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 13.320895,99.827371

557 ตะวันตก เขาย้อย ตําบลห้วยโรง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 13.314691,99.827081

558 ตะวันตก ชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 12.776935,99.966687

559 ตะวันตก ชะอํา2 ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 12.805347,99.958050
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560 ตะวันตก ชะอํา5 ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 12.782556,99.938694

561 ตะวันตก ชะอํา6 ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 12.8053777,99.9502363

562 ตะวันตก ชะอํา3 ตําบลดอนขุนห้วย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 12.885081,99.911295

563 ตะวันตก ท่ายาง4 ตําบลท่าคอย อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 12.970751,99.883247

564 ตะวันตก ท่ายาง2 ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 12.879524,99.843256

565 ตะวันตก ท่ายาง3 ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 12.992567,99.905089

566 ตะวันตก บ้านลาด3 ตําบลท่าเสน อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 13.046504,99.938061

567 ตะวันตก บ้านลาด ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 13.056445,99.921777

568 ตะวันตก บ้านลาด2 ตําบลสมอพลือ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 13.068370,99.946691

569 ตะวันตก บ้านแหลม ตําบลท่าแรง้ออก อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 13.148331,99.960331

570 ตะวันตก บ้านแหลม2 ตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 13.190874,99.991403

571 ตะวันตก เพชรบุร2ี ตําบลช่องสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 13.099813,99.960389

572 ตะวันตก เพชรบุร6ี ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 13.127696,99.949618

573 ตะวันตก เพชรบุร4ี ตําบลโพพระ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 13.087760,100.009336

574 ตะวันตก เพชรบุร3ี ตําบลไร่ส้ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 13.114518,99.927229

575 ตะวันตก เพชรบุร5ี ตําบลไร่ส้ม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 13.116758,99.910535

576 ตะวันตก เพชรบุรี ตําบลหัวสะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 13.1298733,99.8684766

577 ตะวันตก จอมบึง1 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 13.63093,99.60290

578 ตะวันตก ดําเนินสะดวก ตําบลดอนกรวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 13.567548,99.970232

579 ตะวันตก ดําเนินสะดวก3 ตําบลตาหลวง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 13.504507,99.972759

580 ตะวันตก บางแพ2 ตําบลโพหัก อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 13.637969,100.018284

581 ตะวันตก บางแพ ตําบลวัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 13.637772,99.920928

582 ตะวันตก บางแพ3 ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 13.658416,99.989849

583 ตะวันตก บ้านคา ตําบลบ้านคา อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180 13.4718830,99.4105550

584 ตะวันตก บ้านโปง4 ตําบลเขาขลุง อําเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี 70110 13.793793,99.743192

585 ตะวันตก บ้านโปง ตําบลปากแรต อําเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี 70110 13.8291500,99.8768900

586 ตะวันตก บ้านโปง2 ตําบลปากแรต อําเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี 70110 13.8281880,99.8779780

587 ตะวันตก บ้านโปง5 ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี 70110 13.795768,99.788859

588 ตะวันตก บ้านโปง6 ตําบลหนองอ้อ อําเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี 70110 13.794688,99.916853

589 ตะวันตก บ้านโปง7 ตําบลหนองอ้อ อําเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี 70110 13.792950,99.924960

590 ตะวันตก ปากท่อ2 ตําบลดอนทราย อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 13.3729180,99.8215750

591 ตะวันตก ปากท่อ ตําบลวัดยางงาม อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 13.4045470,99.8767330

592 ตะวันตก โพธาราม4 ตําบลดอนทราย อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 13.65028,99.85779

593 ตะวันตก โพธาราม2 ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 13.657847,99.761383

594 ตะวันตก โพธาราม5 ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 13.72939,99.90878

595 ตะวันตก ราชบุรี ตําบลคบูวั อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 13.511140,99.829293

596 ตะวันตก ราชบุร2ี ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 13.554964,99.7857520

597 ตะวันตก ราชบุร5ี ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 13.559690,99.781783

598 ตะวันตก ราชบุร6ี ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 13.530358,99.793176

599 ตะวันตก ราชบุร3ี ตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 13.521913,99.818396

600 ตะวันตก ราชบุร4ี ตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 13.515150,99.815542

601 ตะวันตก บ้านไร่ ตําบลบ้านไร่ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 13.523199,99.856225

602 ตะวันตก สวนผงึ2 ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผงึ จังหวัดราชบุรี 70180 13.545988,99.440634

603 ตะวันตก สวนผงึ3 ตําบลปาหวาย อําเภอสวนผงึ จังหวัดราชบุรี 70180 13.544356,99.356725

604 ตะวันตก สวนผงึ ตําบลสวนผึง อําเภอสวนผงึ จังหวัดราชบุรี 70180 13.542172,99.343806

ภาคตะวันออก

605 ตะวันออก ขลุง2 ตําบลบ่อ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 12.393657,102.361982

606 ตะวันออก ขลุง5 ตําบลบ่อ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 12.3958046,102.3562567

607 ตะวันออก ท่าใหม5่ ตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 12.649677,102.030855

608 ตะวันออก ท่าใหม่ ตําบลคลองขุด อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 12.573243,101.915887

609 ตะวันออก ท่าใหม4่(หาดเจ้าหลาว) ตําบลคลองขุด อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 12.555058,101.920219



 No. ภาค ชือสถานีบรกิาร ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด GPS

สถานบีรกิารนามันพทีทีสีามารถใช้รหัสคูปอง 8 หลักได้

(MAX POS STATIONS)

610 ตะวันออก ท่าใหม่2 ตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 12.6140932,102.001316

611 ตะวันออก จันทบุรี ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160 12.771828,101.841932

612 ตะวันออก นายายอาม1 ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160 12.7521505,101.8688949

613 ตะวันออก โปงนารอ้น1 ตําบลทับไทร อําเภอโปงนารอ้น จังหวัดจันทบุรี 22140 12.888393,102.273960

614 ตะวันออก ถ.เทพนิมิต1(กม.1) ตําบลเทพนิมิต อําเภอโปงนารอ้น จังหวัดจันทบุรี 22140 13.073632,102.442469

615 ตะวันออก มะขาม2 ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 12.641820,102.172830

616 ตะวันออก จันทบุร4ี ตําบลคลองนารายณ์ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 12.5917575,102.1502111

617 ตะวันออก ถ.ท่าหลวง1(จันทบุร)ี ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 12.61444416,102.1279789

618 ตะวันออก จันทบุร6ี ตําบลท่าช้าง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 12.623138,102.066001

619 ตะวันออก จันทบุร3ี ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 12.616012,102.106395

620 ตะวันออก สอยดาว1 ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 13.096084,102.246363

621 ตะวันออก จันทบุร2ี ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 13.117912,102.219192

622 ตะวันออก สอยดาว2 ตําบลทุ่งขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180 13.233155,102.276883

623 ตะวันออก บางคล้า2 ตําบลปากนา อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 13.745091,101.192569

624 ตะวันออก บางคล้า ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 13.661867,101.1641854

625 ตะวันออก บางคล้า3 ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 13.6583869,101.1438435

626 ตะวันออก บางคล้า4(ถ.304กม.86) ตําบลเสม็ดเหนือ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 13.667578,101.191841

627 ตะวันออก บางนาเปรยีว2 ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางนาเปรยีว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150 13.825222,101.054755

628 ตะวันออก บางนาเปรยีว ตําบลศาลาแดง อําเภอบางนาเปรยีว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 13.787929,100.953001

629 ตะวันออก บางนาเปรยีว3 ตําบลสิงโตทอง อําเภอบางนาเปรยีว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150 13.901493,101.044628

630 ตะวันออก บางปะกง4 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 13.50842,100.98142

631 ตะวันออก บางปะกง3 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 13.50131,101.00286

632 ตะวันออก บางปะกง ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 13.5525930,100.9570650

633 ตะวันออก บางปะกง2 ตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 13.56577,100.99736

634 ตะวันออก บ้านโพธ2ิ ตําบลสิบเอ็ดศอก อําเภอบ้านโพธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 13.584290,101.123762

635 ตะวันออก แปลงยาว2 ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 13.580015,101.279514

636 ตะวันออก แปลงยาว ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 13.639973,101.295313

637 ตะวันออก พนมสารคาม3 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 13.7283430,101.3772630

638 ตะวันออก พนมสารคาม5 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 13.683642,101.412327

639 ตะวันออก พนมสารคาม9(ถ.304กม.117)  ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 13.745572,101.450603

640 ตะวันออก พนมสารคาม4 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 13.765842,101.518848

641 ตะวันออก พนมสารคาม7 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 13.74002,101.485792

642 ตะวันออก พนมสารคาม2 ตําบลท่าถ่าน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 13.751404,101.364008

643 ตะวันออก พนมสารคาม6 ตําบลท่าถ่าน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 13.767068,101.383137

644 ตะวันออก พนมสารคาม ตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 13.771338,101.385755

645 ตะวันออก ฉะเชิงเทรา9(ถ.สุวินทวงศ์กม.66) ตําบลคลองนครเนืองเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 13.760263,100.989859

646 ตะวันออก ฉะเชิงเทรา6(สแียกคอมเพล็กซ์) ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 13.661932,101.100423

647 ตะวันออก ฉะเชิงเทรา3 ตําบลโสธร อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 13.663964,101.049594

648 ตะวันออก ฉะเชิงเทรา2 ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 13.687915,101.054413

649 ตะวันออก ฉะเชิงเทรา4 ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 13.682767,101.080342

650 ตะวันออก ฉะเชิงเทรา8(สุวินทวงศ์) ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 13.702697,101.053369

651 ตะวันออก ราชสาส์น ตําบลเมืองใหม่ อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 13.690218,101.265924

652 ตะวันออก เกาะจันทร1์ ตําบลท่าบุญมี อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 13.399840,101.323873

653 ตะวันออก บ่อทอง ตําบลธาตุทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 13.3090670,101.3333610

654 ตะวันออก บางละมุง10(ถ.ชลบุร-ีพทัยา กม.111ขาออก) ตําบลตะเคยีนเตีย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 13.010711, 100.996807

655 ตะวันออก บางละมุง11(ถ.สุขุมวิทกม.133) ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 13.03913,100.92688

656 ตะวันออก บางละมุง7 ตําบลโปง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 12.938997,100.995769

657 ตะวันออก บางละมุง2 ตําบลหนองปรอื อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 12.926499,100.900253

658 ตะวันออก บางละมุง3 ตําบลหนองปรอื อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 12.930855,100.910202

659 ตะวันออก บางละมุง4 ตําบลหนองปรอื อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 12.933046,100.937392

660 ตะวันออก บางละมุง ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 12.982234,100.931930



 No. ภาค ชือสถานีบรกิาร ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด GPS

สถานบีรกิารนามันพทีทีสีามารถใช้รหัสคูปอง 8 หลักได้

(MAX POS STATIONS)

661 ตะวันออก บ้านบึง ตําบลคลองกิว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 13.2291870,101.1502690

662 ตะวันออก บ้านบึง3 ตําบลคลองกิว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 13.2536380,101.1549680

663 ตะวันออก บ้านบึง7 ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 13.302263,101.140109

664 ตะวันออก บ้านบึง6 ตําบลหนองไผแ่ก้ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 13.203990,101.244684

665 ตะวันออก บ้านบึง2 ตําบลหนองไผแ่ก้ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 13.2191980,101.2373030

666 ตะวันออก บ้านบึง5 ตําบลหนองไผแ่ก้ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 13.235452,101.221307

667 ตะวันออก พนัสนิคม ตําบลกุฎโง้ง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 13.4450000,101.1557770

668 ตะวันออก พนัสนิคม6 ตําบลกุฎโง้ง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 13.447650,101.170267

669 ตะวันออก พนัสนิคม3 ตําบลนาวังหิน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 13.4436090,101.2826230

670 ตะวันออก พนัสนิคม2 ตําบลบ้านช้าง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 13.456402,101.196596

671 ตะวันออก พนัสนิคม5 ตําบลบ้านเซิด อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 13.4371674,101.1411489

672 ตะวันออก พนัสนิคม4 ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 13.3472230,101.2716270

673 ตะวันออก พานทอง ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 13.421037,101.098292

674 ตะวันออก พานทอง3 ตําบลหนองกะขะ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 13.421650,101.098880

675 ตะวันออก ถ.ศขุประยูรชลบุร1ี ตําบลดอนหัว อ่ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 13.405672,101.043244

676 ตะวันออก ชลบุร7ี ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 13.350548,101.009245

677 ตะวันออก ถ.เลียงเมืองชลบุร3ี(ซ.บ้านสวน) ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 13.360588,101.013706

678 ตะวันออก ชลบุร6ี(ถ.บายพาส กม.7) ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 13.365650,101.018606

679 ตะวันออก ชลบุร4ี ตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 13.403355,101.002856

680 ตะวันออก ถ.เลียงเมืองชลบุร1ี(กม.13) ตําบลห้วยกะป อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 13.332796,100.977033

681 ตะวันออก บางพระ1 ตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 13.2481309,100.9342815

682 ตะวันออก ศรีราชา3 ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 13.123571,101.162516

683 ตะวันออก เขาคันทรงศรีราชา(ถ.331) ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 13.109906,101.150962

684 ตะวันออก ศรีราชา4 ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 13.094955,101.102403

685 ตะวันออก ศรีราชา7 ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 13.094126,101.103237

686 ตะวันออก ศรีราชา ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210 13.1990050,100.9392500

687 ตะวันออก บางพระ2(ถ.ชลบุร-ีพทัยากม.85ขาเข้า) ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 13.240936,100.996317

688 ตะวันออก ศรีราชา2 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 13.0756820,101.0180540

689 ตะวันออก ศรีราชา6 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 13.121168,100.972666

690 ตะวันออก สัตหีบ3 ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 12.860700,100.906850

691 ตะวันออก สัตหีบ ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 12.846496,100.909413

692 ตะวันออก สัตหีบ2 ตําบลบางเสร่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 12.736255,100.892821

693 ตะวันออก หนองใหญ่ ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190 13.0597910,101.4233210

694 ตะวันออก หนองใหญ2่ ตําบลห้างสูง อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190 13.260239,101.317904

695 ตะวันออก เขาสมิง1 ตําบลแสนตุ้ง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 12.380510,102.385030

696 ตะวันออก คลองใหญ่2 ตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110 11.78574,102.87389

697 ตะวันออก คลองใหญ่1 ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110 11.734433,102.903349

698 ตะวันออก บ่อไร่ ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140 12.575662,102.535757

699 ตะวันออก ตราด ตําบลท่าพรกิ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 12.251013,102.580809

700 ตะวันออก ตราด2 ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 12.266030,102.499130

701 ตะวันออก แหลมงอบ ตําบลบางปด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120 12.259485,102.288797

702 ตะวันออก กบินทร์บุร5ี ตําบลกบินทร์ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 13.94309,101.70600

703 ตะวันออก กบินทร์บุร3ี ตําบลกบินทร์ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 13.950480,101.715733

704 ตะวันออก กบินทร์บุร4ี ตําบลนนทรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 14.015628,101.693819

705 ตะวันออก กบินทร์บุรี ตําบลบ่อทอง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 13.9782350,101.8211090

706 ตะวันออก กบินทร์บุร6ี ตําบลเมืองเก่า อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 13.9861084,101.7430097

707 ตะวันออก กบินทร์บุร8ี ตําบลเมืองเก่า อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 14.022912,101.782823

708 ตะวันออก กบินทร์บุร2ี ตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 13.774431,101.872069

709 ตะวันออก กบินทร์บุร7ี ตําบลหนองกี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 14.055035,101.794345

710 ตะวันออก นาดี1 ตําบลทุ่งโพธิ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 14.137016,101.876971

711 ตะวันออก ประจันตคาม1 ตําบลดงบัง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 14.058100,101.608259
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712 ตะวันออก ปราจีนบุร2ี ตําบลโคกไม้ลาย อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230 14.150599,101.325024

713 ตะวันออก ปราจีนบุรี4 ตําบลโนนห้อม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 14.06938,101.45960

714 ตะวันออก วงเวียนพระนเรศวร1 ตําบลบ้านพระ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230 14.135715,101.367647

715 ตะวันออก ปราจีนบุรี3 ตําบลบ้านพระ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 14.090973,101.370306

716 ตะวันออก ปราจีนบุรี5 ตําบลไม้เค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230 14.107225,101.345153

717 ตะวันออก ปราจีนบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 14.062028,101.373397

718 ตะวันออก ศรีมหาโพธ5ิ ตําบลกรอกสมบูรณ์ อําเภอศรมีหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 13.765914,101.650740

719 ตะวันออก ศรีมหาโพธ3ิ ตําบลท่าตูม อําเภอศรมีหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 13.940136,101.541693

720 ตะวันออก ศรีมหาโพธิ ตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 13.970973,101.515256

721 ตะวันออก ศรีมหาโพธ2ิ ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 13.851214,101.554426

722 ตะวันออก ศรีมหาโพธ4ิ ตําบลหัวหว้า อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 13.9152590,101.4594640

723 ตะวันออก ศรีมโหสถ ตําบลคู้ลําพนั อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 13.9090861,101.4018248

724 ตะวันออก แกลง6 ตําบลกรา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 12.659770,101.637854

725 ตะวันออก แกลง ตําบลซากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 12.699951,101.635615

726 ตะวันออก แกลง11(ถ.สุขุมวิทกม.274) ตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 12.779991,101.701917

727 ตะวันออก แกลง7 ตําบลพงัราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170 12.709470,101.775840

728 ตะวันออก แกลง9 ตําบลพงัราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 12.729450,101.750650

729 ตะวันออก แกลง2 ตําบลห้วยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 12.740159,101.600166

730 ตะวันออก นิคมพฒันา ตําบลนิคมพฒันา อําเภอนิคมพฒันา จังหวัดระยอง 21180 12.827549,101.203158

731 ตะวันออก นิคมพฒันา2 ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพฒันา จังหวัดระยอง 21180 12.855760,101.093670

732 ตะวันออก นิคมพฒันา3 ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพฒันา จังหวัดระยอง 21180 12.843421,101.072637

733 ตะวันออก นิคมพฒันา4 ตําบลมาบข่า อําเภอนิคมพฒันา จังหวัดระยอง 21180 12.795325,101.152524

734 ตะวันออก บ้านคา่ย4 ตําบลบางบุตร อําเภอบ้านคา่ย จังหวัดระยอง 21120 12.809998,101.311511

735 ตะวันออก บ้านคา่ย3 ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านคา่ย จังหวัดระยอง 21120 12.851470,101.311630

736 ตะวันออก บ้านคา่ย5 ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านคา่ย จังหวัดระยอง 21120 12.867484,101.314558

737 ตะวันออก บ้านคา่ย2 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านคา่ย จังหวัดระยอง 21120 12.766150,101.290739

738 ตะวันออก ปลวกแดง2 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 12.953278,101.212970

739 ตะวันออก ปลวกแดง1 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 13.005675,101.128651

740 ตะวันออก กะเฉด ตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100 12.663402,101.501488

741 ตะวันออก เชิงเนิน2 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 12.676244,101.302596

742 ตะวันออก ตะพง3 ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 12.639790,101.390244

743 ตะวันออก ตะพง ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 12.659571,101.324451

744 ตะวันออก ทับมา1 ตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 12.702219,101.246103

745 ตะวันออก ตะพง2 ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 12.687980,101.251944

746 ตะวันออก มาบตาพดุ1 ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 12.693121,101.201762

747 ตะวันออก เพ ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160 12.625497,101.424670

748 ตะวันออก บ้านเพ2 ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 12.642664,101.419974

749 ตะวันออก วังจันทร์ ตําบลวังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 12.880454,101.564711

750 ตะวันออก เขาฉกรรจ์1 ตําบลเขาฉกรรจ์ อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000 13.683869,102.080511

751 ตะวันออก สระแก้ว2 ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 13.800183,102.12279

752 ตะวันออก สระแก้ว4 ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 13.914671,101.94219

753 ตะวันออก สระแก้ว6 ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 13.837694,102.050002

754 ตะวันออก สระแก้ว ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 13.8374214,102.0498432

755 ตะวันออก สระแก้ว3 ตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 13.770964,102.031667

756 ตะวันออก วังนาเย็น3 ตําบลคลองหินปูน อําเภอวังนาเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 13.639205,102.103057

757 ตะวันออก วังนาเย็น ตําบลวังนาเย็น อําเภอวังนาเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 13.508201,102.179385

758 ตะวันออก วังสมบูรณ์3 ตําบลวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 13.354329,102.185827

759 ตะวันออก วังสมบูรณ์ ตําบลวังใหม่ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 13.43436,102.200938

760 ตะวันออก วัฒนานคร ตําบลโนนหมากเคง็ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 13.800949,102.340048

761 ตะวันออก วัฒนานคร2 ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 13.751912,102.298892

762 ตะวันออก วัฒนานคร3 ตําบลห้วยโจด อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 13.776767,102.205807
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763 ตะวันออก อรญัประเทศ2 ตําบลบ้านใหม่หนองไทร อําเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 13.7095139,102.4818400

764 ตะวันออก อรัญประเทศ3 ตําบลบ้านใหม่หนองไทร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 13.702352,102.509279

765 ตะวันออก อรัญประเทศ ตําบลหนองสังข์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 13.789759,102.546043

ภาคใต้

766 ใต้ เกาะลันตา ตําบลคลองยาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี 81120 7.801837,99.082603

767 ใต้ เกาะลันตา2 ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี 81150 7.639184,99.034305

768 ใต้ คลองท่อม2 ตําบลคลองท่อมใต้ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี 81120 7.904376,99.149814

769 ใต้ คลองท่อม ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี 81170 7.747702,99.262985

770 ใต้ ปลายพระยา ตําบลเขาต่อ อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี 81160 8.582403,98.742373

771 ใต้ ปลายพระยา2 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี 81160 8.498900,98.884104

772 ใต้ กระบ2ี ตําบลปากนา อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี 81000 8.082432,98.914332

773 ใต้ กระบี ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี 81000 8.098790,98.802494

774 ใต้ ลําทับ ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี 81120 8.070946,99.310147

775 ใต้ อ่าวลึก4 ตําบลเขาใหญ่ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี 81110 8.456291,98.737863

776 ใต้ อ่าวลึก ตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี 81110 8.414203,98.756101

777 ใต้ อ่าวลึก3 ตําบลอ่าวลึกเหนือ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี 81110 8.380273,98.741493

778 ใต้ ท่าแซะ ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 10.639896,99.183875

779 ใต้ ท่าแซะ2 ตําบลสลุย อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 10.856341,99.241798

780 ใต้ ทุ่งตะโก ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220 10.1311118455072,99.0919071504

781 ใต้ ปะทิว ตําบลเขาไชยราช อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 10.928437,99.289384

782 ใต้ ปะทิว4 ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 10.770132,99.401407

783 ใต้ ปะทิว3 ตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 10.8648790,99.3433160

784 ใต้ ปะทิว5 ตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 10.86071,99.345836

785 ใต้ ปะทิว2 ตําบลทะเลทรัพย์ อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 10.7137550,99.3111860

786 ใต้ พะโต๊ะ1 ตําบลพะโต๊ะ อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180 9.810477,98.788399

787 ใต้ ชุมพร2 ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 10.5007350,99.1792800

788 ใต้ ชุมพร4 ตําบลทุ่งคา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100 10.405717,99.127952

789 ใต้ ชุมพร ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 10.5528340,99.2513680

790 ใต้ ชุมพร7 ตําบลนาทุ่ง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 10.496704,99.216935

791 ใต้ ชุมพร3 ตําบลบางลึก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 10.558783,99.176146

792 ใต้ ชุมพร5(ปากนา) ตําบลปากนา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 10.429076,99.243804

793 ใต้ ชุมพร6 ตําบลวังใหม่ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 10.503486,99.024804

794 ใต้ ละแม2 ตําบลทุ่งหลวง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 9.776666,99.078295

795 ใต้ ละแม ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 9.7595390,99.0844120

796 ใต้ สวี3 ตําบลครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 10.277785,99.083271

797 ใต้ สวี2 ตําบลนาโพธิ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 10.2259030,99.0999750

798 ใต้ สวี ตําบลสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 10.2538750,99.0858620

799 ใต้ หลังสวน4 ตําบลขันเงิน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 9.943627,99.061543

800 ใต้ หลังสวน2 ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 9.9758650,98.9992060

801 ใต้ หลังสวน ตําบลแหลมทราย อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 9.9538480,99.1110500

802 ใต้ กันตัง ตําบลบางเปา อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 7.422139,99.540238

803 ใต้ ปะเหลียน ตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120 7.207934,99.684408

804 ใต้ ปะเหลียน2 ตําบลบางด้วน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140 7.357100,99.707827

805 ใต้ ปะเหลียน3 ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120 7.329545,99.804408

806 ใต้ ตรัง2 ตําบลทับเทยีง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 7.572777,99.605704

807 ใต้ ตรัง ตําบลบ้านควน อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 7.529953,99.642244

808 ใต้ รัษฎา1 ตําบลควนเมา อําเภอรษัฎา จังหวัดตรัง 92160 7.952573,99.629683

809 ใต้ วังวิเศษ ตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220 7.689606,99.462058

810 ใต้ ห้วยยอด1 ตําบลเขาขาว อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 7.799650,99.602950

811 ใต้ ขนอม ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรธีรรมราช 80210 9.186021,99.857400

812 ใต้ จุฬาภรณ์2 ตําบลทุ่งโพธิ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130 8.136690,99.841703
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813 ใต้ ฉวาง2 ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรธีรรมราช 80250 8.382006,99.526947

814 ใต้ ฉวาง ตําบลฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรธีรรมราช 80150 8.427991,99.508515

815 ใต้ ฉวาง3 ตําบลไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรธีรรมราช 80260 8.476679,99.490819

816 ใต้ นครศรีธรรมราช3 ตําบลดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290 8.200827,100.030419

817 ใต้ ชะอวด ตําบลควนหนองหงษ์ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 80180 8.029002,99.938391

818 ใต้ ชะอวด4 ตําบลควนหนองหงษ์ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 80180 8.023846,99.898051

819 ใต้ ชะอวด2 ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 7.972777,99.991219

820 ใต้ ชะอวด5 ตําบลวังอ่าง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 7.953949,99.914834

821 ใต้ ช้างกลาง ตําบลหลักช้าง อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 8.373290,99.529259

822 ใต้ ช้างกลาง3 ตําบลหลักช้าง อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 8.375223,99.547157

823 ใต้ เชียรใหญ่2 ตําบลท้องลําเจียก อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 80190 8.142702,100.126575

824 ใต้ เชียรใหญ่ ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190 8.099339,100.111239

825 ใต้ ถาพรรณรา ตําบลถาพรรณรา อําเภอถาพรรณรา จังหวัดนครศรธีรรมราช 80260 8.407763,99.371472

826 ใต้ ถาพรรณรา2 ตําบลถาพรรณรา อําเภอถาพรรณรา จังหวัดนครศรธีรรมราช 80260 8.412088,99.370891

827 ใต้ ท่าศาลา3 ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 8.650049,99.940083

828 ใต้ ท่าศาลา ตําบลไทยบุรี อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช 80160 8.666374,99.907209

829 ใต้ ท่าศาลา2 ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 8.782450,99.911011

830 ใต้ ทุ่งสง2 ตําบลเขาโร อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 8.078469,99.592337

831 ใต้ ทุ่งสง3 ตําบลชะมาย อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช 80110 8.164984,99.657133

832 ใต้ ทุ่งสง6 ตําบลถาใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช 80110 8.158756,99.730003

833 ใต้ ทุ่งสง ตําบลทีวัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช 80110 8.074457,99.656588

834 ใต้ ทุ่งสง4 ตําบลทีวัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช 80110 8.090685,99.663004

835 ใต้ ทุ่งใหญ2่ ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 8.2910389,99.3519379

836 ใต้ นบพตํิา ตําบลนบพตํิา อําเภอนบพตํิา จังหวัดนครศรธีรรมราช 80160 8.715365,99.766032

837 ใต้ นบพตํิา2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพตํิา จังหวัดนครศรธีรรมราช 80160 8.641757,99.794658

838 ใต้ นบพตํิา3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพตํิา จังหวัดนครศรธีรรมราช 80160 8.700390,99.784082

839 ใต้ นาบอน1 ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 8.291933,99.520648

840 ใต้ บางขัน ตําบลบ้านลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 8.023244,99.530844

841 ใต้ ปากพนัง ตําบลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 8.3362,100.201368

842 ใต้ พรหมครีี ตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมครีี จังหวัดนครศรธีรรมราช 80320 8.569714,99.811700

843 ใต้ พรหมครีี3 ตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมครีี จังหวัดนครศรธีรรมราช 80320 8.592702,99.804972

844 ใต้ พรหมครีี4 ตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรธีรรมราช 80320 8.489263,99.843152

845 ใต้ พรหมครีี2 ตําบลอินครีี อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 8.515765,99.929242

846 ใต้ พระพรหม ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรธีรรมราช 80000 8.323825,99.922192

847 ใต้ พระพรหม2 ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรธีรรมราช 80000 8.333299,99.923823

848 ใต้ พปูิน2 ตําบลเขาพระ อําเภอพปูิน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 8.586998,99.597280

849 ใต้ พปูิน ตําบลยางค้อม อําเภอพปิูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 8.523263,99.611698

850 ใต้ นครศรีธรรมราช8 ตําบลท่างิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 8.424577,99.855558

851 ใต้ นครศรีธรรมราช9 ตําบลท่าชัก อําเภอเมืองนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 8.449156,100.003600

852 ใต้ นครศรีธรรมราช7 ตําบลนาเคียน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช 80000 8.459005,99.923498

853 ใต้ นครศรีธรรมราช4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช 80000 8.392970,99.970989

854 ใต้ นครศรีธรรมราช2 ตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 8.386561,100.030069

855 ใต้ นครศรีธรรมราช ตําบลปากพนู อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช 80000 8.558860,99.949700

856 ใต้ นครศรีธรรมราช6 ตําบลโพธิเสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 8.433798,99.925083

857 ใต้ ร่อนพบูิลย์ ตําบลร่อนพบูิลย์ อําเภอรอ่นพบูิลย์ จังหวัดนครศรธีรรมราช 80130 8.177797,99.855302

858 ใต้ ร่อนพบูิลย์3 ตําบลรอ่นพบูิลย์ อําเภอร่อนพบูิลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130 8.214263,99.868238

859 ใต้ ร่อนพบูิลย์2 ตําบลหินตก อําเภอร่อนพบูิลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 8.228123,99.874097

860 ใต้ ลานสกา ตําบลท่าดี อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 8.379074,99.812089

861 ใต้ สิชล ตําบลทุ่งใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรธีรรมราช 80120 8.891357,99.898635

862 ใต้ หัวไทร2 ตําบลทรายขาว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 8.051027,100.250127

863 ใต้ หัวไทร ตําบลหน้าสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 8.032199,100.316964
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864 ใต้ ตากใบ ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 6.246551,102.071939

865 ใต้ สุไหงโก-ลก1 ตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 6.035967,101.981021

866 ใต้ ยะหรงิ1 ตําบลปยามมุัง อําเภอยะหรงิ จังหวัดปตตานี 94150 6.830727,101.389215

867 ใต้ กะปง ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง จังหวัดพงังา 82170 8.705272,98.404672

868 ใต้ ครุะบุรี1 ตําบลครุะ อําเภอครุะบุรี จังหวัดพงังา 82150 9.196067,98.407843

869 ใต้ ตะกัวทุ่ง2 ตําบลกระโสม อําเภอตะกัวทุ่ง จังหวัดพงังา 82130 8.390035,98.446926

870 ใต้ ตะกัวทุ่ง3 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัวทุ่ง จังหวัดพงังา 82140 8.275405,98.313029

871 ใต้ ตะกัวทุ่ง ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัวทุ่ง จังหวัดพงังา 82140 8.266369,98.301630

872 ใต้ ทับปดุ ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด จังหวัดพงังา 82180 8.513666,98.632528

873 ใต้ ท้ายเหมือง ตําบลท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพงังา 82120 8.378569,98.281129

874 ใต้ กงหรา ตําบลชะรัด อําเภอกงหรา จังหวัดพทัลุง 93000 7.458084,99.978623

875 ใต้ เขาชัยสน ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพทัลุง 93130 7.408543,100.085302

876 ใต้ เขาชัยสน2 ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพทัลุง 93130 7.440926,100.06796

877 ใต้ เขาชัยสน3 ตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพทัลุง 93130 7.472560,100.073081

878 ใต้ ควนขนุน1 ตําบลปนแต อําเภอควนขนุน จังหวัดพทัลุง 93110 7.784335,100.025137

879 ใต้ ตะโหมด ตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพทัลุง 93160 7.350818,100.118020

880 ใต้ บางแก้ว(พทัลุง) ตําบลโคกสัก อําเภอบางแก้ว จังหวัดพทัลุง 93140 7.414487,100.1591213

881 ใต้ ปากพะยูน2 ตําบลหารเทา อําเภอปากพะยูน จังหวัดพทัลุง 93120 7.321108,100.293231

882 ใต้ ปาบอน ตําบลโคกทราย อําเภอปาบอน จังหวัดพทัลุง 93170 7.208932,100.205153

883 ใต้ ปาบอน2 ตําบลวังใหม่ อําเภอปาบอน จังหวัดพทัลุง 93170 7.316334,100.249479

884 ใต้ ปาพะยอม ตําบลปาพะยอม อําเภอปาพะยอม จังหวัดพทัลุง 93110 7.844989,99.939187

885 ใต้ พทัลุง7 ตําบลควนพร้าว อําเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 93000 7.582211,100.118198

886 ใต้ พทัลุง6 ตําบลคหูาสวรรค์ อําเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 93000 7.626751,100.110889

887 ใต้ พทัลุง5 ตําบลโคกชะงาย อําเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 93000 7.592026,100.002746

888 ใต้ พทัลุง ตําบลท่าแค อําเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 93000 7.537738,100.040874

889 ใต้ พทัลุง2 ตําบลท่าแค อําเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 93000 7.557634,100.046710

890 ใต้ พทัลุง4 ตําบลท่าแค อําเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 93000 7.52679,100.050642

891 ใต้ พทัลุง3 ตําบลนาท่อม อําเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 93000 7.5792,99.996547

892 ใต้ ศรีนครินทร์ ตําบลชุมพล อําเภอศรนีครินทร์ จังหวัดพทัลุง 93000 7.582489,99.966276

893 ใต้ ศรีนครินทร2์ ตําบลบ้านนา อําเภอศรนีครินทร์ จังหวัดพทัลุง 93000 7.563757,99.917583

894 ใต้ ศรีบรรพต1 ตําบลตะแพน อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพทัลุง 93190 7.650944,99.964245

895 ใต้ ถลาง2 ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 8.024940,98.333385

896 ใต้ ถลาง ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 7.979537,98.333863

897 ใต้ ภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 7.895728,98.389212

898 ใต้ กระบุร2ี ตําบลนาจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 10.432664,98.791149

899 ใต้ กระบุรี ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 10.3426320,98.7777490

900 ใต้ ระนอง ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 9.749804,98.593956

901 ใต้ ระนอง2 ตําบลหงาว อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 9.861980,98.623637

902 ใต้ ละอุ่น ตําบลบางแก้ว อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130 10.184962,98.718748

903 ใต้ สุขสําราญ1 ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 85120 9.376851,98.419617

904 ใต้ กระแสสินธุ1์ ตําบลกระแสสินธุ์ อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270 7.60127571,100.324029

905 ใต้ คลองหอยโข่ง1 ตําบลโคกม่วง อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 6.880399,100.416124

906 ใต้ นาทวี1 ตําบลฉาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 6.760063,100.702536

907 ใต้ สวนตูล1 ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 7.151616,100.621717

908 ใต้ สงขลา ตําบลทุ่งหวัง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 7.073013,100.636741

909 ใต้ ท่าเรอืสงขลา1 ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 7.187561,100.592598

910 ใต้ สงขลา2 ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100 7.134205,100.575004

911 ใต้ ระโนด3 ตําบลท่าบอน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 7.878353,100.345188

912 ใต้ ระโนด ตําบลปากแตระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 7.782910,100.353006

913 ใต้ ระโนด2 ตําบลปากแตระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 7.783581,100.345803

914 ใต้ รัตภูมิ ตําบลคหูาใต้ อําเภอรตัภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 7.152589,100.284695
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915 ใต้ สทิงพระ2 ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 7.502025,100.430299

916 ใต้ สทิงพระ ตําบลจะทงิพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 7.467909,100.440791

917 ใต้ สทิงพระ3 ตําบลสนามชัย อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 7.535209,100.419712

918 ใต้ สะเดา ตําบลสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 6.651190,100.428250

919 ใต้ สะเดา2 ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320 6.593230,100.414884

920 ใต้ หาดใหญ่ ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 6.992643,100.419677

921 ใต้ หาดใหญ2่ ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 6.990243,100.405198

922 ใต้ หาดใหญ5่ ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 6.9749944,100.476634

923 ใต้ หาดใหญ4่ ตําบลท่าข้าม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 7.072279,100.545913

924 ใต้ หาดใหญ3่ ตําบลบ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250 6.964655,100.472194

925 ใต้ หาดใหญ7่ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 7.01233419,100.457034

926 ใต้ ควนกาหลง ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 6.843129,100.104685

927 ใต้ ทุ่งหว้า2 ตําบลทุ่งหว้า อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120 7.084185,99.767556

928 ใต้ มะนัง1 ตําบลปาล์มพฒันา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130 6.997178,99.901925

929 ใต้ สตูล1 ตําบลฉลุง อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140 6.735044,100.066759

930 ใต้ ละงู1 ตําบลนาผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 7.018265,99.846301

931 ใต้ กาญจนดิษฐ์2 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 9.1418970,99.6684690

932 ใต้ กาญจนดิษฐ์ ตําบลพลายวาส อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 9.1592230,99.5027950

933 ใต้ เกาะพะงัน1 ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 9.747675,99.979777

934 ใต้ เกาะสมุย ตําบลหน้าเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 9.455760,99.993436

935 ใต้ คีรรีฐันิคม ตําบลท่าขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 9.028922,98.954640

936 ใต้ เคียนซา ตําบลพว่งพรมคร อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 8.6961910,99.2299800

937 ใต้ ชัยบุร1ี ตําบลสองแพรก อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350 8.465716,99.077834

938 ใต้ ไชยา4 ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 9.397192,99.208077

939 ใต้ ไชยา2 ตําบลปาเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 9.437978,99.152588

940 ใต้ ไชยา ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธ์านี 84110 9.3728330,99.2084720

941 ใต้ ไชยา3 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 9.386612,99.170108

942 ใต้ ไชยา5 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 9.385568,99.188159

943 ใต้ ดอนสัก ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220 9.247346,99.700399

944 ใต้ ท่าฉาง2 ตําบลท่าฉาง อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 9.269860,99.150944

945 ใต้ ท่าฉาง ตําบลปากฉลุย อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 9.3115240,99.0378220

946 ใต้ ท่าชนะ ตําบลคลองพา อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรธ์านี 84170 9.5913710,99.1275950

947 ใต้ ท่าชนะ3 ตําบลประสงค์ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 9.530416,99.132449

948 ใต้ ท่าชนะ2 ตําบลสมอทอง อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 9.5659030,99.1353150

949 ใต้ บ้านนาเดิม1 ตําบลท่าเรือ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 8.938635,99.260305

950 ใต้ บ้านนาสาร4 ตําบลควนศรี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 8.730407,99.333042

951 ใต้ บ้านนาสาร ตําบลทุ่งเตา อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 8.9168950,99.3988930

952 ใต้ บ้านนาสาร2 ตําบลทุ่งเตา อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 8.9192762,99.3992684

953 ใต้ บ้านนาสาร3 ตําบลพรุพี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 8.710617,99.353099

954 ใต้ พนม ตําบลคลองชะอุ่น อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 8.837226,98.840637

955 ใต้ พนุพนิ ตําบลนารอบ อําเภอพนุพนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 9.0688610,99.1007350

956 ใต้ พนุพนิ3 ตําบลบางเดือน อําเภอพนุพนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 9.041052,99.082356

957 ใต้ พนุพนิ2 ตําบลพนุพนิ อําเภอพนุพนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 9.1254430,99.2012730

958 ใต้ สุราษฎร์ธานี4 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 9.121602,99.288895

959 ใต้ ขุนทะเล2 ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 9.0123200,99.3774310

960 ใต้ สุราษฎร์ธานี2 ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 9.139646,99.323101

961 ใต้ สุราษฎร์ธานี5 ตําบลบางกุ้ง อําเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 9.148071,99.383810

962 ใต้ สุราษฎร์ธานี3 ตําบลมะขามเตีย อําเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 9.137144,99.364834

963 ใต้ มะขามเตีย ตําบลมะขามเตีย อําเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 9.1269060,99.3234250

964 ใต้ สุราษฎร์ธานี1 ตําบลมะขามเตีย อําเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84001 9.121059,99.328074

965 ใต้ วิภาวดี1(สุราษฎรธ์านี) ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 9.225201,98.975084
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966 ใต้ เวียงสระ3 ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธ์านี 84190 8.664783,99.335460

967 ใต้ เวียงสระ2 ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 8.6280020,99.3531310

ภาคเหนือ

968 เหนือ ขุนตาล1 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340 19.92800,100.30851

969 เหนือ เชียงของ2 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 20.145338,100.414101

970 เหนือ เชียงของ ตําบลห้วยซ้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 20.049487,100.296167

971 เหนือ เชียงแสน2 ตําบลปาสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 20.304960,100.005258

972 เหนือ เชียงแสน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 20.274304,100.082707

973 เหนือ ดอยหลวง ตําบลหนองปาก่อ อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 20.191758,100.132216

974 เหนือ เทิง ตําบลงิว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230 19.677101,100.120135

975 เหนือ เทิง3 ตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 19.710344,100.286581

976 เหนือ ปาแดด2 ตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 57190 19.566019,99.957700

977 เหนือ พญาเม็งราย1 ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290 19.853030,100.139804

978 เหนือ พาน3 ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 19.5997890,99.7493220

979 เหนือ พาน ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 19.5471830,99.7416130

980 เหนือ พาน2 ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 19.536320,99.742123

981 เหนือ พาน7 ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 19.5798,99.7449

982 เหนือ พาน5 ตําบลแม่อ้อ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 19.643096,99.863456

983 เหนือ พาน6 ตําบลแม่อ้อ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 19.673331,99.858175

984 เหนือ พาน4 ตําบลสันติสุข อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 19.571421,99.780300

985 เหนือ เชียงราย5 ตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 19.698889,99.918627

986 เหนือ เชียงราย6 ตําบลท่าสาย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 19.843654,99.869081

987 เหนือ ถ.เลียงเมืองเชียงราย1 ตําบลท่าสาย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 19.87427431,99.84664825

988 เหนือ บ้านดู่1(เชียงราย) ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 19.946625,99.847248

989 เหนือ เชียงราย ตําบลปาอ้อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 19.859970,99.764974

990 เหนือ แม่กรณ์ ตําบลแม่กรณ์ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 19.838799,99.714555

991 เหนือ เชียงราย4 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 19.896639,99.838948

992 เหนือ ริมกก ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 19.933699,99.844999

993 เหนือ เวียง ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 19.914259,99.843800

994 เหนือ เชียงราย2 ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 19.907199,99.823140

995 เหนือ แม่จัน2 ตําบลจันจว้าใต้ อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270 20.205442,99.927211

996 เหนือ แม่จัน3 ตําบลปาซาง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 20.172450,99.853109

997 เหนือ แม่จัน7 ตําบลปาตึง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 20.133145,99.826742

998 เหนือ แม่จัน5 ตําบลแม่คาํ อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240 20.239518,99.856419

999 เหนือ แม่จัน ตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 20.130803,99.864114

1000 เหนือ แม่จัน4 ตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 20.149435,99.855444

1001 เหนือ แม่จัน6 ตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 20.150818,99.857864

1002 เหนือ ดอยตุง ตําบลแม่ไร่ อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240 20.269459,99.860018

1003 เหนือ แม่จัน8 ตําบลแม่ไร่ อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240 20.251368,99.855810

1004 เหนือ แม่ลาว1 ตําบลบัวสลี อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 19.802415,99.753651

1005 เหนือ แม่สรวย ตําบลปาแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 19.651129,99.506586

1006 เหนือ แม่สรวย2 ตําบลแม่สรวย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 19.659875,99.546681

1007 เหนือ แม่สาย2 ตําบลเกาะช้าง อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 20.423966,99.981469

1008 เหนือ แม่สาย ตําบลโปงผา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 20.359243,99.886032

1009 เหนือ เวียงแก่น ตําบลท่าข้าม อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310 20.052454,100.505957

1010 เหนือ เวียงชัย2 ตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 19.842640,99.991450

1011 เหนือ เวียงชัย ตําบลเมืองชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 19.893638,99.949887

1012 เหนือ เวียงชัย3 ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 19.861952,99.913787

1013 เหนือ เวียงเชียงรุ้ง1 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 19.981613,100.024731

1014 เหนือ เวียงเชียงรุ้ง2 ตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 20.041829,100.124652

1015 เหนือ เวียงปาเปา5 ตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 57260 19.191769,99.512089
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1016 เหนือ เวียงปาเปา4 ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 57260 19.140374,99.495576

1017 เหนือ เวียงปาเปา2 ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 57170 19.338852,99.510403

1018 เหนือ เวียงปาเปา3 ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 57170 19.371173,99.502693

1019 เหนือ เวียงปาเปา ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 57170 19.379566,99.502896

1020 เหนือ จอมทอง1(เชียงใหม)่ ตําบลข่วงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 18.438309,98.686025

1021 เหนือ จอมทอง2(เชียงใหม)่ ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50240 18.22511814082908,98.61320614814753

1022 เหนือ จอมทอง3 ตําบลสบเตียะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 18.3482,98.6796

1023 เหนือ เชียงดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 19.360976,98.964162

1024 เหนือ เชียงดาว2 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 19.351894,98.958359

1025 เหนือ ดอยเต่า2 ตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260 17.893662,98.740592

1026 เหนือ ดอยเต่า1 ตําบลบ้านแอ่น อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260 18.063446,98.636730

1027 เหนือ ดอยสะเก็ด3 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 18.848024,99.131464

1028 เหนือ ดอยสะเก็ด ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 18.802643,99.111656

1029 เหนือ ดอยสะเก็ด2 ตําบลสง่าบ้าน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 18.8197550,99.1241740

1030 เหนือ ดอยหล่อ ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160 18.493352,98.812463

1031 เหนือ ดอยหล่อ2 ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160 18.525935,98.85291

1032 เหนือ ฝาง2 ตําบลแม่ข่า อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320 19.776282,99.162004

1033 เหนือ ฝาง ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 19.828340,99.170172

1034 เหนือ ฝาง3 ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 19.936669,99.196357

1035 เหนือ เชียงใหม2่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 18.8339996,98.9757691

1036 เหนือ เชียงใหม8่ ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 18.766139,98.975967

1037 เหนือ เชียงใหม่ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 18.7399700,98.9576581

1038 เหนือ แม่แจ่ม ตําบลช่างเคิง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 18.493332,98.375157

1039 เหนือ แม่แตง ตําบลสันมหาพน อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 19.117268,98.941415

1040 เหนือ แม่รมิ3 ตําบลขเีหล็ก อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 19.012400,98.944800

1041 เหนือ แม่รมิ ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 18.9184217,98.9124029

1042 เหนือ แม่รมิ2 ตําบลรมิใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 18.9204924,98.9422461

1043 เหนือ แม่วาง ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 18.614347,98.779643

1044 เหนือ แม่ออน ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 60130 18.853769,99.273297

1045 เหนือ แม่อาย ตําบลมะลิกา อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 20.038488,99.317818

1046 เหนือ แม่อาย3 ตําบลแม่สาว อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 19.98353097231,99.24782777375

1047 เหนือ แม่อาย2 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 20.031849,99.294905

1048 เหนือ สันกําแพง6 ตําบลต้นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 18.778689,99.070569

1049 เหนือ สันกําแพง5 ตําบลบวกคา้ง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 18.72689,99.100906

1050 เหนือ สันกําแพง3 ตําบลรอ้งวัวแดง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 18.819890,99.124200

1051 เหนือ สันกําแพง4 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 18.761992,99.142466

1052 เหนือ สันทราย2 ตําบลแม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 18.960767,98.984256

1053 เหนือ สันทราย ตําบลสันทรายน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 18.821408,99.033386

1054 เหนือ สันทราย4 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 18.841166,99.070262

1055 เหนือ สันทราย3 ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 18.853221,99.092039

1056 เหนือ สันปาตอง3 ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 18.628511,98.896956

1057 เหนือ สันปาตอง ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 18.571938,98.878402

1058 เหนือ สันปาตอง4 ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 18.550259,98.866202

1059 เหนือ สันปาตอง2 ตําบลบ้านแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 18.615158,98.861224

1060 เหนือ สันปาตอง5 ตําบลยุหว่า อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 18.634008,98.897797

1061 เหนือ สารภี ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 18.684385,98.992765

1062 เหนือ หางดง ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 18.689015,98.951609

1063 เหนือ หางดง3 ตําบลนาแพร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 18.6991645,98.9010531

1064 เหนือ หางดง7 ตําบลสันผกัหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 18.719782,98.9714144

1065 เหนือ หางดง5 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 18.723694,98.938621

1066 เหนือ หางดง2 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50340 18.6188108,98.9460918
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1067 เหนือ หางดง6 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 18.694733,98.926353

1068 เหนือ หางดง4 ตําบลหารแก้ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 18.635211,98.931050

1069 เหนือ ท่าวังผา1 ตําบลศรีภูมิ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 19.065098,100.807822

1070 เหนือ ภูเพยีง1 ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพยีง จังหวัดน่าน 55000 18.850253,100.812990

1071 เหนือ น่าน ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 18.729659,100.754786

1072 เหนือ เวียงสา ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 18.565432,100.730557

1073 เหนือ สันติสุข ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 18.925933,100.931383

1074 เหนือ จุน ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 19.3056730,100.1722590

1075 เหนือ เชียงคาํ ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 56110 19.5169853,100.2924628

1076 เหนือ เชียงม่วน ตําบลบ้านมาง อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160 18.8874131,100.2852061

1077 เหนือ ดอกคําใต้2 ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคาํใต้ จังหวัดพะเยา 56120 19.2338790,100.0490830

1078 เหนือ ดอกคําใต้3 ตําบลดอนศรชุีม อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 56120 19.1684960,100.0028140

1079 เหนือ ห้วยลาน ตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 56120 19.3102370,100.0387320

1080 เหนือ ปง1 ตําบลนาปรงั อําเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 19.180941,100.278267

1081 เหนือ ภูกามยาว ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 19.2128320,99.9484680

1082 เหนือ ภูซาง3 ตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 19.587087,100.299078

1083 เหนือ ภูซาง1 ตําบลปาสัก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 19.611031,100.337232

1084 เหนือ ภูซาง2 ตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 19.576374,100.330153

1085 เหนือ พะเยา ตําบลบ้านต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 19.1960720,99.8755430

1086 เหนือ พะเยา4 ตําบลบ้านต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 19.1933317,99.8367793

1087 เหนือ พะเยา2 ตําบลบ้านตา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 19.2175475,99.8682617

1088 เหนือ พะเยา3 ตําบลบ้านตา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 19.220911,99.832884

1089 เหนือ พะเยา5 ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 19.098582,99.911717

1090 เหนือ พะเยา6(ถ.พหลโยธินกม.837) ตําบลแม่ตา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 19.151493, 99.913091

1091 เหนือ แม่ใจ ตําบลศรีถอ้ย อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 19.349988,99.803925

1092 เหนือ บึงสามพนั3 ตําบลซับสมอทอด อําเภอบึงสามพนั จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 15.815481,101.006384

1093 เหนือ เด่นชัย4 ตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 17.983942,100.058194

1094 เหนือ เด่นชัย2 ตําบลแม่จัว อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 17.975588,100.082861

1095 เหนือ เด่นชัย3 ตําบลแม่จัวะ อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 17.970541,100.068360

1096 เหนือ แพร7่ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 18.13167,100.14758

1097 เหนือ แพร่ ตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 18.091638,100.196958

1098 เหนือ แพร3่ ตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 18.134637,100.117297

1099 เหนือ แพร5่ ตําบลแม่คาํมี อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 18.252514,100.229065

1100 เหนือ แพร2่ ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 18.214552,100.203686

1101 เหนือ แพร4่ ตําบลรอ่งฟอง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 18.159548,100.176450

1102 เหนือ แพร6่ ตําบลวังธง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 18.201572,100.1333465

1103 เหนือ แพร8่ ตําบลห้วยม้า อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 18.212153,100.265834

1104 เหนือ ร้องกวาง ตําบลทุ่งศรี อําเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่ 54140 18.326948,100.309826

1105 เหนือ ร้องกวาง3 ตําบลนาเลา อําเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่ 54140 18.226075,100.284761

1106 เหนือ ร้องกวาง2 ตําบลรอ้งเข็ม อําเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่ 54140 18.297010,100.279298

1107 เหนือ ลอง ตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 18.091693,99.847064

1108 เหนือ ลอง2 ตําบลหัวทุ่ง อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 54120 18.064377,99.788219

1109 เหนือ วังชนิ ตําบลวังชิน อําเภอวังชนิ จังหวัดแพร่ 54160 17.912987,99.602715

1110 เหนือ วังชนิ2 ตําบลวังชิน อําเภอวังชนิ จังหวัดแพร่ 54160 17.901325,99.603891

1111 เหนือ สอง4 ตําบลทุ่งน้าว อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 18.3943067,100.1909574

1112 เหนือ สอง3 ตําบลทุ่งน้าว อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 18.413681,100.182677

1113 เหนือ สอง2 ตําบลบ้านกลาง อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 18.477586,100.189147

1114 เหนือ สอง ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 18.4453080,100.1848580

1115 เหนือ สูงเม่น ตําบลดอนมูล อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 18.068600,100.119667

1116 เหนือ สูงเม่น4 ตําบลบ้านกวาง อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 18.075919,100.174376

1117 เหนือ สูงเม่น2 ตําบลรอ่งกาศ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 18.090108,100.128742
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1118 เหนือ สูงเม่น3 ตําบลรอ่งกาศ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 18.092690,100.131065

1119 เหนือ สูงเม่น5 ตําบลรอ่งกาศ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 18.104215,100.135045

1120 เหนือ ขุนยวม1 ตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 58140 18.814684,97.935074

1121 เหนือ แม่ฮ่องสอน2 ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแม่ฮอ่งสอน จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 58000 19.334763,97.950847

1122 เหนือ แม่ฮ่องสอน ตําบลปางหมู อําเภอเมืองแม่ฮอ่งสอน จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 58000 19.361469,97.966763

1123 เหนือ เกาะคา2 ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 52130 18.236274,99.389930

1124 เหนือ เกาะคา ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 52130 18.208738,99.344674

1125 เหนือ งาว2 ตําบลแม่ตีบ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 52110 18.6090696,100.0380955

1126 เหนือ งาว ตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 52110 18.7405593,99.9739005

1127 เหนือ แจ้ห่ม ตําบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 52120 18.729909,99.582914

1128 เหนือ แจ้ห่ม2 ตําบลบ้านสา อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 52120 18.639945,99.540143

1129 เหนือ เถิน2 ตําบลเถินบุรี อําเภอเถนิ จังหวัดลําปาง 52160 17.542760,99.195690

1130 เหนือ เถิน ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 52160 17.622911,99.237070

1131 เหนือ ลําปาง3 ตําบลต้นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 18.309032,99.513923

1132 เหนือ ลําปาง8 ตําบลบ่อแฮ้ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100 18.311013,99.461921

1133 เหนือ ลําปาง6 ตําบลบ้านคา่ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100 18.497989,99.471973

1134 เหนือ ลําปาง ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100 18.2956630,99.4153060

1135 เหนือ ลําปาง4 ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100 18.281747,99.520273

1136 เหนือ ลําปาง7 ตําบลพชิัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 18.360829,99.574113

1137 เหนือ ลําปาง5 ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 18.288817,99.479515

1138 เหนือ แม่ทะ2 ตําบลดอนไฟ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 52150 18.134951,99.615731

1139 เหนือ แม่ทะ ตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 52150 18.139049,99.512851

1140 เหนือ แม่พรกิ1 ตําบลแม่ปุ อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 52180 17.511367,99.159673

1141 เหนือ วังเหนือ ตําบลวังซ้าย อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 52140 19.1445803,99.6246678

1142 เหนือ สบปราบ ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 52170 17.905880,99.341758

1143 เหนือ ห้างฉัตร ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 18.283332,99.3801430

1144 เหนือ ห้างฉัตร2 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 18.313863,99.383573

1145 เหนือ บ้านธิ ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพนู 51180 18.653569,99.127315

1146 เหนือ บ้านธิ3 ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพนู 51180 18.662293,99.104675

1147 เหนือ บ้านธิ2 ตําบลห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพนู 51180 18.700348,99.162237

1148 เหนือ บ้านโฮง่ ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพนู 51130 18.303106,98.817816

1149 เหนือ ปาซาง ตําบลนาดิบ อําเภอปาซาง จังหวัดลําพนู 51120 18.475575,98.825826

1150 เหนือ ปาซาง2 ตําบลม่วงน้อย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพนู 51120 18.475434,98.932227

1151 เหนือ ปาซาง4 ตําบลแม่แรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพนู 51120 18.519002,98.902467

1152 เหนือ ลําพนู5 ตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพนู 51000 18.549816,98.976347

1153 เหนือ บ้านแปน2 ตําบลบ้านแปน อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพนู 51000 18.522137,98.966249

1154 เหนือ ปาสัก2 ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพนู 51000 18.554928,99.040326

1155 เหนือ ลําพนู4 ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพนู 51000 18.527250,99.017476

1156 เหนือ ลําพนู1 ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพนู 51000 18.584502,99.042052

1157 เหนือ ลําพนู2 ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพนู 51000 18.545895,99.059059

1158 เหนือ ลําพนู6 ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพนู 51000 18.656541,99.028540

1159 เหนือ อุโมงค1์ ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพนู 51150 18.668198,99.036836

1160 เหนือ ลี ตําบลแม่ตืน อําเภอลี จังหวัดลําพนู 51110 17.994014,98.876468

1161 เหนือ ล2ี ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี จังหวัดลําพนู 51110 18.043664,98.881851

1162 เหนือ เวียงหนองล่อง ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพนู 51120 18.427899,98.740157

1163 เหนือ เวียงหนองล่อง2 ตําบลหนองยวง อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพนู 51120 18.423638,98.782080

1164 เหนือ เวียงหนองล่อง3 ตําบลหนองล่อง อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพนู 51120 18.403902,98.720225

1165 เหนือ เวียงหนองล่อง4 ตําบลหนองล่อง อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพนู 51120 18.420046,98.709472

1166 เหนือ ตรอน ตําบลนาอ่าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 17.483924,100.234147

1167 เหนือ ตรอน2 ตําบลนาอ่าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 17.458420,100.213788

1168 เหนือ ตรอน3 ตําบลนาอ่าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 17.492340,100.233659
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1169 เหนือ ตรอน4 ตําบลบ้านแก่ง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 17.441920,100.094656

1170 เหนือ ทองแสนขัน2 ตําบลบ่อทอง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 17.456421,100.346155

1171 เหนือ ทองแสนขัน ตําบลปาคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 17.464869,100.273228

1172 เหนือ ท่าปลา1 ตําบลท่าปลา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150 17.7891932,100.3716885

1173 เหนือ ท่าปลา2 ตําบลรว่มจิต อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190 17.708027,100.344911

1174 เหนือ นาปาด2 ตําบลบ้านฝาย อําเภอนาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 17.772291,100.727210

1175 เหนือ นาปาด ตําบลแสนตอ อําเภอนาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 17.730687,100.691475

1176 เหนือ พชิัย ตําบลคอรุม อําเภอพชิัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 17.2897910,100.0689100

1177 เหนือ พชิัย4 ตําบลท่ามะเฟอง อําเภอพชิัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 17.238540,100.070343

1178 เหนือ พชิัย2 ตําบลบ้านดารา อําเภอพชิัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220 17.3684700,100.108650

1179 เหนือ พชิัย3 ตําบลพญาแมน อําเภอพชิัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 17.204761,100.057416

1180 เหนือ ฟากท่า1 ตําบลฟากท่า อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160 17.9963511,100.8760477

1181 เหนือ อุตรดิตถ4์ ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 17.658538,100.175528

1182 เหนือ อุตรดิตถ2์ ตําบลงิวงาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 17.672335,100.147997

1183 เหนือ อุตรดิตถ3์ ตําบลท่าเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 17.668856,100.110953

1184 เหนือ อุตรดิตถ7์ ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 17.744049,100.134129

1185 เหนือ อุตรดิตถ์ ตําบลปาเซ่า อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 17.584761,100.139693

1186 เหนือ อุตรดิตถ5์ ตําบลปาเซ่า อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 17.601584,100.123684

1187 เหนือ ลับแล1(ตลิงตา) ตําบลทุ่งยงั อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 17.598678,100.011811

1188 เหนือ ลับแล3(ไผ่ล้อม) ตําบลทุ่งยงั อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 17.597503,100.065280

1189 เหนือ ลับแล2(ดงสระแก้ว) ตําบลไผล่้อม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 17.5007680,100.0283340

ภาคอีสาน

1190 อีสาน กมลาไสย2 ตําบลเจ้าท่า อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 16.236867,103.600955

1191 อีสาน กมลาไสย ตําบลธญัญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 16.273321,103.585396

1192 อีสาน กุฉินารายณ์ ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 16.531452,104.056173

1193 อีสาน กุฉินารายณ์2 ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 16.544228,104.040790

1194 อีสาน เขาวง ตําบลคุ้มเก่า อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 16.687938,104.083500

1195 อีสาน คาํมว่ง4 ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคาํม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 16.947572,103.619376

1196 อีสาน คาํมว่ง ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 16.799954,103.663481

1197 อีสาน คาํมว่ง2 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 16.848683,103.625904

1198 อีสาน คาํมว่ง3 ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 16.8357530,103.6392196

1199 อีสาน ฆ้องชัย1 ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 16.253579,103.524054

1200 อีสาน ดอนจาน ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 16.452671,103.704268

1201 อีสาน ท่าคันโท ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 16.930906,103.2577439

1202 อีสาน ท่าคันโท2 ตําบลนาตาล อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 16.934091,103.243088

1203 อีสาน นาคู ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 16.753688,104.023494

1204 อีสาน นาค2ู ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 16.743174,104.062534

1205 อีสาน นามน1 ตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46320 16.575339,103.789705

1206 อีสาน กาฬสินธุ3์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 16.430097,103.494943

1207 อีสาน กาฬสินธุ์ ตําบลนาจารย์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 16.526746,103.606487

1208 อีสาน กาฬสินธุ4์ ตําบลนาจารย์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 16.550837,103.631311

1209 อีสาน กาฬสินธุ2์ ตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 16.423143,103.481919

1210 อีสาน ยางตลาด5 ตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 16.442491,103.284734

1211 อีสาน ยางตลาด6 ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 16.57767627,103.4087728

1212 อีสาน ยางตลาด3 ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 16.393929,103.299574

1213 อีสาน ยางตลาด4 ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 16.390262,103.354136

1214 อีสาน ยางตลาด2 ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 16.333846,103.422686

1215 อีสาน ร่องคาํ ตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210 16.259714,103.720909

1216 อีสาน สมเด็จ2 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150 16.692239,103.754325

1217 อีสาน สมเด็จ3 ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150 16.730172,103.763252

1218 อีสาน สมเด็จ4 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150 16.709017,103.717261
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1219 อีสาน สหัสขันธ์ ตําบลโนนแหลมทอง อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140 16.749472,103.642999

1220 อีสาน สามชัย ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 16.865750,103.527881

1221 อีสาน หนองกุงศร2ี ตําบลลําหนองแสน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220 16.673918,103.298922

1222 อีสาน หนองกุงศรี ตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220 16.6492867,103.2861026

1223 อีสาน ห้วยผงึ ตําบลนิคมห้วยผึง อําเภอห้วยผึง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 16.643163,103.902534

1224 อีสาน ห้วยเม็ก1 ตําบลห้วยเม็ก อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 16.6029800,103.2264088

1225 อีสาน กระนวน4 ตําบลบ้านฝาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 16.755354,103.089328

1226 อีสาน กระนวน ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 16.703643,103.072678

1227 อีสาน กระนวน3 ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 16.704182,103.03164

1228 อีสาน เขาสวนกวาง ตําบลคําม่วง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 16.811648,102.8352203

1229 อีสาน โคกโพธไิชย ตําบลบ้านโคก อําเภอโคกโพธไิชย จังหวัดขอนแก่น 40160 16.086186,102.391600

1230 อีสาน ชนบท2 ตําบลกุดเพยีขอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 16.049206,102.60237

1231 อีสาน ชนบท ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 16.084496,102.637319

1232 อีสาน ชุมแพ3 ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 16.543849,102.102766

1233 อีสาน ชุมแพ6 ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290 16.57808,102.02345

1234 อีสาน ชุมแพ4 ตําบลโนนสะอาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290 16.575867,102.029061

1235 อีสาน ชุมแพ5 ตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290 16.58081,102.01944

1236 อีสาน ชุมแพ2 ตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290 16.613151,101.991148

1237 อีสาน ชุมแพ ตําบลหนองไผ่ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 16.5602760,102.1043660

1238 อีสาน นาพอง ตําบลกุดนาใส อําเภอนาพอง จังหวัดขอนแก่น 40310 16.678451,102.803971

1239 อีสาน นาพอง3 ตําบลนาพอง อําเภอนาพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 16.7417,102.80344

1240 อีสาน นาพอง2 ตําบลบ้านขาม อําเภอนาพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 16.564412,102.952970

1241 อีสาน โนนศิลา2 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 15.99414,102.70027

1242 อีสาน โนนศิลา1 ตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 30160 15.97057,102.66706

1243 อีสาน บ้านไผ่ ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 16.063774,102.731068

1244 อีสาน บ้านไผ5่ ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 16.061324,102.764211

1245 อีสาน บ้านไผ4่ ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 16.096594,102.732042

1246 อีสาน บ้านไผ6่ ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 16.101738,102.733422

1247 อีสาน บ้านไผ7่(ถ.หนองสองห้อง) ตําบลปาปอ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 15.894571,102.789802

1248 อีสาน บ้านฝาง ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270 16.456932,102.632511

1249 อีสาน เปอยน้อย1 ตําบลเปอยน้อย อําเภอเปอยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340 15.881672,102.910495

1250 อีสาน พระยืน ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320 16.287819,102.607935

1251 อีสาน พระยืน3 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320 16.33593,102.65932

1252 อีสาน พล2 ตําบลเก่างิว อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 15.858994,102.624744

1253 อีสาน พล ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 15.811633,102.610167

1254 อีสาน พล3 ตําบลหนองแวงนางเบ้า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 15.890397,102.645653

1255 อีสาน ภูเวียง2 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 16.655256,102.385067

1256 อีสาน ภูเวียง ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 16.64182,102.384692

1257 อีสาน มัญจาคีรี ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 16.113333,102.536146

1258 อีสาน ขอนแก่น2 ตําบลโคกสี อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 16.486192,102.945452

1259 อีสาน ท่าพระ ตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260 16.332418,102.803455

1260 อีสาน ขอนแก่น4 ตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260 16.301395,102.78847

1261 อีสาน ขอนแก่น ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 16.4289779,102.8526068

1262 อีสาน บ้านทุ่ม2 ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 16.466556,102.704111

1263 อีสาน ขอนแก่น5 ตําบลบ้านเปด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 16.405683,102.777062

1264 อีสาน ขอนแก่น8 ตําบลบ้านเปด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 16.41069,102.80557

1265 อีสาน ขอนแก่น10 ตําบลบ้านเปด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 16.449426,102.758799

1266 อีสาน ขอนแก่น6 ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 16.395340,102.873926

1267 อีสาน เมืองเก่า ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 16.388464,102.825268

1268 อีสาน ขอนแก่น9 ตําบลสําราญ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 16.543009,102.829575

1269 อีสาน ขอนแก่น7 ตําบลหนองตูม อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 16.53006,102.91762
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1270 อีสาน แวงน้อย2 ตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 15.796082,102.446590

1271 อีสาน แวงใหญ่ ตําบลแวงใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330 15.954334,102.539017

1272 อีสาน แวงใหญ2่ ตําบลแวงใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330 15.952787,102.538247

1273 อีสาน สีชมพ1ู ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220 16.84018,102.17760

1274 อีสาน หนองเรอื ตําบลกุดกว้าง อําเภอหนองเรอื จังหวัดขอนแก่น 40210 16.488796,102.390512

1275 อีสาน หนองเรอื4 ตําบลจระเข้ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 16.48471,102.55279

1276 อีสาน หนองเรอื3 ตําบลบ้านเหม็ง อําเภอหนองเรอื จังหวัดขอนแก่น 40210 16.461363,102.441511

1277 อีสาน หนองเรอื2 ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 16.489496,102.455806

1278 อีสาน อุบลรัตน์1 ตําบลเขือนอุบลรตัน์ อําเภออุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 16.759491,102.634685

1279 อีสาน เกษตรสมบูรณ์ ตําบลบ้านบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 16.252247,101.930484

1280 อีสาน เกษตรสมบูรณ2์ ตําบลบ้านยาง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 16.283298,101.9319651

1281 อีสาน แก้งครอ้3 ตําบลช่องสามหมอ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 16.129194,102.249851

1282 อีสาน แก้งครอ้4 ตําบลหนองไผ่ อําเภอแก้งครอ้ จังหวัดชัยภูมิ 36150 16.12592,102.25164

1283 อีสาน แก้งครอ้ ตําบลหนองสังข์ อําเภอแก้งครอ้ จังหวัดชัยภูมิ 36150 16.275059,102.357646

1284 อีสาน คอนสวรรค์ ตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 15.919509,102.277516

1285 อีสาน คอนสวรรค์2 ตําบลคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 15.96443,102.33102

1286 อีสาน คอนสวรรค์3 ตําบลบ้านโสก อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 15.902870,102.262826

1287 อีสาน คอนสาร1 ตําบลคอนสาร อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180 16.599413,101.928550

1288 อีสาน จัตุรัส4 ตําบลกุดนาใส อําเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ 36130 15.530959,101.831973

1289 อีสาน จัตุรัส ตําบลละหาน อําเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ 36130 15.676129,101.985331

1290 อีสาน จัตุรัส2 ตําบลละหาน อําเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ 36130 15.642930,101.945994

1291 อีสาน จัตุรัส3 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ 36220 15.416887,101.833473

1292 อีสาน จัตุรัส6 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ 36130 15.392728,101.873293

1293 อีสาน จัตุรัส7 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ 36130 15.421075,101.832098

1294 อีสาน จัตุรัส5 ตําบลหนองบัวใหญ่ อําเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ 36130 15.578263,101.878372

1295 อีสาน เทพสถิต ตําบลห้วยยายจิว อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 15.419129,101.544084

1296 อีสาน บ้านเขว้า ตําบลตลาดแร้ง อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170 15.780868,101.816387

1297 อีสาน บ้านแท่น2 ตําบลบ้านเต่า อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190 16.331579,102.374128

1298 อีสาน บ้านแท่น ตําบลสระพงั อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190 16.417530,102.402101

1299 อีสาน บําเหน็จณรงค์ ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 15.466712,101.752588

1300 อีสาน ภักดีชุมพล ตําบลวังทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260 15.848396,101.412785

1301 อีสาน ภูเขียว3 ตําบลโคกสะอาด อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 16.477550,102.124579

1302 อีสาน ภูเขียว2 ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 16.316649,102.196655

1303 อีสาน ชัยภูมิ ตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 15.908307,102.125336

1304 อีสาน ชัยภูม2ิ ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 15.791032,101.991467

1305 อีสาน หนองบัวแดง ตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 16.076699,101.797620

1306 อีสาน หนองบัวแดง2 ตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 16.075139,101.810222

1307 อีสาน หนองบัวแดง3 ตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 16.084742,101.805775

1308 อีสาน หนองบัวระเหว ตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 15.743278,101.766361

1309 อีสาน ท่าอุเทน ตําบลท่าอุเทน อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 17.572980,104.596583

1310 อีสาน ธาตุพนม ตําบลธาตุพนมเหนือ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 16.959879,104.725863

1311 อีสาน นาแก ตําบลคําพี อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 16.986080,104.392511

1312 อีสาน นาทม1 ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140 17.835558,104.052542

1313 อีสาน นาหว้า ตําบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180 17.492257,104.099813

1314 อีสาน บ้านแพง1 ตําบลหนองแวง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140 17.780094,104.242595

1315 อีสาน ปลาปาก1 ตําบลปลาปาก อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160 17.174326,104.523021

1316 อีสาน นครพนม1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 17.383196,104.722253

1317 อีสาน วังยาง1 ตําบลหนองโพธิ อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 17.073782,104.479390

1318 อีสาน ศรสีงคราม ตําบลบ้านเอือง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 17.545973,104.242305

1319 อีสาน ขามสะแกแสง1 ตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290 15.398116,102.162455

1320 อีสาน คง ตําบลตาจัน อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 15.302968,102.422016
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1321 อีสาน คง2 ตําบลตาจัน อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 15.287470,102.416710

1322 อีสาน ครบุร1ี ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 14.496410,102.279844

1323 อีสาน ครบุร2ี ตําบลแซะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 14.530963,102.238611

1324 อีสาน จักราช ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 15.014127,102.424764

1325 อีสาน เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 15.005761,102.272554

1326 อีสาน เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา2 ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 15.006275,102.266517

1327 อีสาน ชุมพวง1 ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 15.33468,102.73507

1328 อีสาน โชคชัย ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 14.740303,102.157692

1329 อีสาน โชคชัย2(ถ.โชคชัย-โคราช กม.27) ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 14.757293,102.163839

1330 อีสาน โชคชัย3(กลางตลาดโชคชัย) ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 14.733239,102.167981

1331 อีสาน โชคชัย4(ถ.โชคชัย-เดชอุดม กม.54) ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 14.742106,102.174999

1332 อีสาน โชคชัย5 ตําบลทุ่งอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 14.636392,102.206533

1333 อีสาน โชคชัย6 ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 14.740028,102.144444

1334 อีสาน ด่านขุนทด ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 36220 15.336612,101.822559

1335 อีสาน ด่านขุนทด2 ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 15.385494,101.837296

1336 อีสาน โนนแดง ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360 15.407732,102.537660

1337 อีสาน โนนแดง2 ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360 15.4137689,102.4796254

1338 อีสาน โนนแดง3 ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360 15.530964,102.543772

1339 อีสาน โนนแดง4 ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30110 15.458420,102.592173

1340 อีสาน โนนไทย2 ตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 15.186028,102.075294

1341 อีสาน โนนไทย ตําบลสายออ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 15.268736,102.019486

1342 อีสาน โนนสูง ตําบลดอนหวาย อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 15.106557,102.290937

1343 อีสาน โนนสูง3 ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 15.234877,102.378186

1344 อีสาน โนนสูง5 ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420 15.257174,102.415328

1345 อีสาน โนนสูง6 ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 15.229184,102.369677

1346 อีสาน บัวลาย1 ตําบลหนองหว้า อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120 15.64000,102.57003

1347 อีสาน บัวใหญ2่ ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 15.688129,102.331216

1348 อีสาน บัวใหญ1่ ตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 15.592691,102.429241

1349 อีสาน ประทาย2 ตําบลกระทุ่มราย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 15.516602,102.692945

1350 อีสาน ประทาย ตําบลประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 15.543039,102.734872

1351 อีสาน ประทาย3 ตําบลประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 15.52582,102.71616

1352 อีสาน ปกธงชัย1 ตําบลงิว อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 14.678920,102.015849

1353 อีสาน ปากช่อง ตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 14.655615,101.348936

1354 อีสาน ปากช่อง5 ตําบลขนงพระ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 14.666417,101.426737

1355 อีสาน ปากช่อง4 ตําบลจันทึก อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 14.763503,101.455141

1356 อีสาน กลางดง1(ปากช่อง) ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 14.632613,101.233737

1357 อีสาน ปากช่อง2 ตําบลพระยาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 14.635114,101.209299

1358 อีสาน ปากช่อง3 ตําบลหนองนาแดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 14.658799,101.385682

1359 อีสาน พระทองคาํ1 ตําบลสระพระ อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 30220 15.310489,101.966914

1360 อีสาน พมิาย ตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 15.123531,102.515000

1361 อีสาน พมิาย2 ตําบลในเมือง อําเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 15.213416,102.477394

1362 อีสาน พมิาย3 ตําบลโบสถ์ อําเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 15.27843,102.63529

1363 อีสาน นครราชสีมา3 ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310 15.069178,102.120276

1364 อีสาน นครราชสีมา7 ตําบลไชยมงคล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 14.863288,102.070683

1365 อีสาน นครราชสีมา8(เดอะมอล์โคราช) ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 14.979298,102.085261

1366 อีสาน นครราชสีมา10 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 14.9531036,102.02906

1367 อีสาน นครราชสีมา ตําบลปรุใหญ่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 14.945891,102.053386

1368 อีสาน นครราชสีมา5 ตําบลพะเนา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 14.987596,102.189400

1369 อีสาน นครราชสีมา9(ถ.พชิัยสงคราม) ตําบลโพธิกลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 14.922424,102.092952

1370 อีสาน นครราชสีมา11(ถ.บายพาส) ตําบลหนองจะบก อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 15.01016,102.06107

1371 อีสาน นครราชสีมา6 ตําบลหมนืไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 14.996291,102.105329
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1372 อีสาน นครราชสีมา4 ตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 14.949838,102.124443

1373 อีสาน นครราชสีมา12 ตําบลหัวทะเล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 14.951527,102.123186

1374 อีสาน ลําทะเมนชัย1 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270 15.357631,102.912009

1375 อีสาน วังนาเขียว ตําบลอุดมทรัพย์ อําเภอวังนาเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 14.518752,101.963403

1376 อีสาน สีคิว2 ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา 30140 14.866664,101.697215

1377 อีสาน สีคิว3 ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา 30140 14.866336,101.715064

1378 อีสาน สีคิว5 ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา 30140 14.869251,101.723868

1379 อีสาน สีคิว ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา 30340 14.84668,101.632365

1380 อีสาน สีคิว6(ขาเข้า) ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา 30340 14.840754,101.59637

1381 อีสาน สีคิว4 ตําบลหนองบัวน้อย อําเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา 30140 15.0365658,101.700114

1382 อีสาน สีดา1 ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 15.589950,102.558947

1383 อีสาน สูงเนิน ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 14.869842,101.799644

1384 อีสาน สูงเนิน3 ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 14.868898,101.805328

1385 อีสาน สูงเนิน4 ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 14.874936,101.844479

1386 อีสาน สูงเนิน2 ตําบลหนองตะไก้ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 14.798277,101.90227

1387 อีสาน สูงเนิน5 ตําบลหนองตะไก้ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 14.797536,101.906008

1388 อีสาน เสิงสาง ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 14.429151,102.469966

1389 อีสาน เสิงสาง2 ตําบลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 14.427940, 102.469257

1390 อีสาน หนองบุญมาก ตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 14.731146,102.397428

1391 อีสาน ห้วยแถลง1 ตําบลทับสวาย อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 15.008546,102.622516

1392 อีสาน เซกา ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 17.922597,103.941246

1393 อีสาน เซกา2 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 17.934646,103.946982

1394 อีสาน เซกา4 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 17.929519,103.967949

1395 อีสาน เซกา6 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 43150 17.915431,103.958781

1396 อีสาน เซกา3 ตําบลท่ากกแดง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 17.889038,103.792045

1397 อีสาน เซกา7 ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 43150 17.942170,103.778376

1398 อีสาน เซกา5 ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 43150 17.981779,103.753370

1399 อีสาน โซ่พสัิย ตําบลโซ่ อําเภอโซ่พสิัย จังหวัดบึงกาฬ 38170 18.072758,103.448803

1400 อีสาน โซ่พสัิย2 ตําบลโซ่ อําเภอโซ่พสิัย จังหวัดบึงกาฬ 38170 18.091770,103.430860

1401 อีสาน บึงโขงหลง2 ตําบลดงบัง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 18.031888,104.140245

1402 อีสาน บึงโขงหลง3 ตําบลดงบัง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 18.027699,104.142801

1403 อีสาน บึงโขงหลง ตําบลโพธิหมากแข้ง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 17.951738,104.047135

1404 อีสาน บุ่งคล้า ตําบลโคกกว้าง อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000 18.226196,104.032825

1405 อีสาน ปากคาด1 ตําบลนาดง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 18.259156,103.303781

1406 อีสาน พรเจริญ1 ตําบลพรเจริญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 43180 18.009275,103.708245

1407 อีสาน บึงกาฬ3 ตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 18.412334,103.524312

1408 อีสาน บึงกาฬ ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 18.349203,103.637498

1409 อีสาน บึงกาฬ2 ตําบลหอคํา อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 18.433974,103.434031

1410 อีสาน ศรวิีไล1 ตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210 18.154252,103.795365

1411 อีสาน กระสัง1 ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 14.923497,103.302101

1412 อีสาน คเูมือง2 ตําบลบ้านแพ อําเภอคเูมือง จังหวัดบุรีรมัย์ 31190 15.355656,103.010276

1413 อีสาน คเูมือง ตําบลหนองขมาร อําเภอคเูมือง จังหวัดบุรีรมัย์ 31190 15.288925,103.004185

1414 อีสาน คเูมือง3 ตําบลหนองขมาร อําเภอคเูมือง จังหวัดบุรีรมัย์ 31190 15.357371,103.014095

1415 อีสาน แคนดง ตําบลแคนดง อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรมัย์ 31150 15.323892,103.138548

1416 อีสาน เฉลิมพระเกียรติ2 ตําบลตาเปก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมัย์ 31110 14.594356,102.914161

1417 อีสาน เฉลิมพระเกียรติ ตําบลอีสานเขต อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมัย์ 31110 14.609852,102.917744

1418 อีสาน เฉลิมพระเกียรติ3 ตําบลอีสานเขต อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมัย์ 31110 14.6156900,102.9061990

1419 อีสาน นางรอง ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมัย์ 31110 14.633484,102.798905

1420 อีสาน นางรอง2 ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 14.632690,102.807474

1421 อีสาน นางรอง4 ตําบลสะเดา อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมัย์ 31110 14.594568,102.769860

1422 อีสาน นางรอง3 ตําบลหนองไทร อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมัย์ 31110 14.521654,102.748947
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1423 อีสาน นาโพธิ ตําบลนาโพธิ อําเภอนาโพธิ จังหวัดบุรีรมัย์ 31230 15.643281,102.950606

1424 อีสาน โนนดินแดง ตําบลส้มปอย อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรมัย์ 31260 14.3319106,102.7555601

1425 อีสาน บ้านกรวด ตําบลบ้านกรวด อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรมัย์ 31180 14.423893,103.098620

1426 อีสาน บ้านกรวด2 ตําบลหนองไม้งาม อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 14.377547,103.018489

1427 อีสาน บ้านใหม่ไชยพจน์ ตําบลหนองเยือง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 15.565881,102.826098

1428 อีสาน ประโคนชัย2 ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมัย์ 31140 14.609742,103.0876140

1429 อีสาน ประโคนชัย3 ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมัย์ 31140 14.590586,103.057167

1430 อีสาน ประโคนชัย4 ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมัย์ 31140 14.622835,103.088015

1431 อีสาน พลับพลาชัย ตําบลสะเดา อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรมัย์ 31250 14.733145,103.172067

1432 อีสาน บุรีรมัย์5 ตําบลชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรมัย์ 31000 15.005922,103.125312

1433 อีสาน บุรีรมัย์6 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรมัย์ 31000 15.006453,103.110737

1434 อีสาน บ้านบัว ตําบลบ้านบัว อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรมัย์ 31000 14.944950,103.047696

1435 อีสาน บุรีรมัย์2 ตําบลบ้านยาง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรมัย์ 31000 15.011630,103.133712

1436 อีสาน บุรีรมัย์4 ตําบลบ้านยาง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรมัย์ 31000 15.034235,103.150244

1437 อีสาน บุรีรมัย์3 ตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรมัย์ จังหวัดบุรีรมัย์ 31000 14.928735,103.142320

1438 อีสาน บ้านบัว2 ตําบลสะแกโพรง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรมัย์ 31000 14.857760,102.980788

1439 อีสาน บุรีรมัย์ ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรมัย์ จังหวัดบุรีรมัย์ 31000 14.964111,103.129608

1440 อีสาน ละหานทราย ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรมัย์ 31170 14.411367,102.853375

1441 อีสาน ลําปลายมาศ3 ตําบลโคกล่าม อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัย์ 31130 15.105085,102.838730

1442 อีสาน ลําปลายมาศ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัย์ 31130 15.011720,102.831716

1443 อีสาน ลําปลายมาศ2 ตําบลแสลงพนั อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัย์ 31130 14.985736,102.961885

1444 อีสาน ลําปลายมาศ4 ตําบลหนองคู อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัย์ 31130 15.039573,102.857541

1445 อีสาน สตึก2 ตําบลนิคม อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรมัย์ 31150 15.295848,103.279418

1446 อีสาน สตึก ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 15.203711,103.214552

1447 อีสาน หนองกี ตําบลทุ่งกระตาดพฒันา อําเภอหนองกี จังหวัดบุรีรมัย์ 31210 14.685607,102.533498

1448 อีสาน หนองก3ี ตําบลทุ่งกระเต็น อําเภอหนองกี จังหวัดบุรีรมัย์ 31210 14.664968,102.609194

1449 อีสาน หนองหงส์1 ตําบลสระแก้ว อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรมัย์ 31240 14.844953,102.677025

1450 อีสาน กันทรวิชัย2 ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 16.345180,103.320192

1451 อีสาน กันทรวิชัย ตําบลท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 16.235794,103.268404

1452 อีสาน กุดรัง ตําบลกุดรัง อําเภอกุดรงั จังหวัดมหาสารคาม 44130 16.053678,102.992085

1453 อีสาน โกสุมพสัิย3 ตําบลแก้งแก อําเภอโกสุมพสัิย จังหวัดมหาสารคาม 44140 16.220746,103.081973

1454 อีสาน โกสุมพสัิย2 ตําบลแพง อําเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 16.270604,102.975744

1455 อีสาน โกสุมพสัิย4 ตําบลแพง อําเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 16.278944,102.96108

1456 อีสาน โกสุมพสัิย5 ตําบลยางน้อย อําเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 16.294541,103.104024

1457 อีสาน ชนืชม1 ตําบลชืนชม อําเภอชนืชม จังหวัดมหาสารคาม 44160 16.545048,103.177759

1458 อีสาน เชียงยืน ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 16.402699,103.099765

1459 อีสาน เชียงยืน3 ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 16.385599,103.102004

1460 อีสาน เชียงยืน4 ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 16.419160,103.077832

1461 อีสาน เชียงยืน2 ตําบลโพนทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 16.373542,103.153534

1462 อีสาน เชียงยืน5 ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 16.439616,103.046228

1463 อีสาน เชียงยืน6 ตําบลหนองซอน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 16.343334,103.141611

1464 อีสาน นาดูน ตําบลกู่สันตรตัน์ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180 15.704766,103.275336

1465 อีสาน บรบือ3 ตําบลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130 16.047040,103.103382

1466 อีสาน บรบือ5 ตําบลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130 16.053542,103.130834

1467 อีสาน บรบือ ตําบลบ่อใหญ่ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130 16.122321,103.216379

1468 อีสาน บรบือ4 ตําบลหนองสิม อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130 16.002001,103.092915

1469 อีสาน พยัคฆภูมิพสิัย2 ตําบลก้ามปู อําเภอพยัคฆภูมิพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 15.562857,103.211007

1470 อีสาน พยัคฆภูมิพสิัย3 ตําบลปะหลาน อําเภอพยัคฆภูมิพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 15.509306,103.208567

1471 อีสาน พยัคฆภูมิพสิัย ตําบลลานสะแก อําเภอพยัคฆภูมิพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 15.5833840,103.1754770

1472 อีสาน มหาสารคาม2 ตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 16.160145,103.278205

1473 อีสาน มหาสารคาม5 ตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 16.11987,103.41398
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1474 อีสาน มหาสารคาม3 ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 16.182216,103.310363

1475 อีสาน มหาสารคาม4 ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 16.189107,103.224450

1476 อีสาน ท่าสองคอน(มหาสารคาม) ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 16.1862303,103.2178247

1477 อีสาน มหาสารคาม ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 16.095041,103.298495

1478 อีสาน มหาสารคาม7 ตําบลห้วยแอ่ง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 16.131945,103.458394

1479 อีสาน ยางสีสุราช ตําบลยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210 15.679064,103.111351

1480 อีสาน วาปปทุม2 ตําบลเสือโก้ก อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 15.908736,103.456413

1481 อีสาน วาปปทุม ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 15.846923,103.388904

1482 อีสาน วาปปทุม3 ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 15.79973,103.342495

1483 อีสาน ดงหลวง ตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 16.809591,104.534081

1484 อีสาน ดอนตาล ตําบลบ้านแก้ง อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120 16.4050854,104.843234

1485 อีสาน มุกดาหาร ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 16.539401,104.716892

1486 อีสาน มุกดาหาร2 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 16.576571,104.720212

1487 อีสาน มุกดาหาร3 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 16.549178,104.654849

1488 อีสาน มุกดาหาร4 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 16.536668,104.702292

1489 อีสาน หนองสูง ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 16.483409,104.330168

1490 อีสาน หว้านใหญ่1 ตําบลบางทรายน้อย อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150 16.640630,104.729077

1491 อีสาน กุดชุม5 ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 15.979287,104.363736

1492 อีสาน กุดชุม4 ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 16.035419,104.341963

1493 อีสาน กุดชุม3 ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 16.064624,104.364171

1494 อีสาน กุดชุม ตําบลห้วยแก้ง อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 16.017054,104.282363

1495 อีสาน คอ้วัง1 ตําบลค้อวัง อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160 15.366040,104.363674

1496 อีสาน คาํเขือนแก้ว3 ตําบลดงแคนใหญ่ อําเภอคาํเขอืนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 15.571730,104.404838

1497 อีสาน คาํเขือนแก้ว2 ตําบลโพนทัน อําเภอคาํเขอืนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 15.697134,104.263658

1498 อีสาน คาํเขือนแก้ว ตําบลลุมพกุ อําเภอคําเขอืนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 15.658856,104.301359

1499 อีสาน ทรายมูล ตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170 15.928773,104.201128

1500 อีสาน ไทยเจริญ ตําบลคําเตย อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120 16.082684,104.406959

1501 อีสาน ปาติว ตําบลโพธไิทร อําเภอปาติว จังหวัดยโสธร 35150 15.833614,104.391220

1502 อีสาน มหาชนะชัย1 ตําบลบากเรือ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 15.580044,104.285884

1503 อีสาน มหาชนะชัย2(ขาออก กม.41) ตําบลฟาหยาด อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 15.511491,104.234881

1504 อีสาน ยโสธร3 ตําบลเดิด อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 15.900268,104.067773

1505 อีสาน ยโสธร ตําบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 15.770388,104.193811

1506 อีสาน ยโสธร2 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 15.796181,104.146191

1507 อีสาน ยโสธร4 ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 15.829164,104.115775

1508 อีสาน ยโสธร5 ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 15.833826, 104.110417

1509 อีสาน เลิงนกทา2 ตําบลกุดแห่ อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 16.296670,104.5157710

1510 อีสาน เลิงนกทา3 ตําบลโคกสําราญ อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 16.140980,104.590956

1511 อีสาน เลิงนกทา ตําบลสวาท อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 16.198194,104.509546

1512 อีสาน เลิงนกทา4 ตําบลสามัคคี อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 16.232764,104.479889

1513 อีสาน เกษตรวิสัย ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45150 15.6539590,103.6029520

1514 อีสาน เกษตรวิสัย2 ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45150 15.660500,103.580286

1515 อีสาน จตุรพกัตรพมิาน2 ตําบลศรีโคตร อําเภอจตุรพกัตรพมิาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180 15.7666210,103.5669290

1516 อีสาน จตุรพกัตรพมิาน ตําบลหัวช้าง อําเภอจตุรพกัตรพมิาน จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45180 15.8395630,103.5570680

1517 อีสาน จังหาร ตําบลจังหาร อําเภอจังหาร จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 16.167870,103.613737

1518 อีสาน จังหาร2 ตําบลดินดํา อําเภอจังหาร จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 16.191139,103.670739

1519 อีสาน เชียงขวัญ ตําบลหมูม้น อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45170 16.106904,103.699003

1520 อีสาน ทุ่งเขาหลวง ตําบลเทอดไทย อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45170 15.977534,103.848177

1521 อีสาน ธวัชบุรี ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45170 16.109625,103.833072

1522 อีสาน ธวัชบุร3ี ตําบลหนองไผ่ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45170 15.988812,103.735291

1523 อีสาน ธวัชบุร2ี ตําบลอุ่มเม้า อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45170 16.033795,103.770638

1524 อีสาน ปทุมรัตต์1 ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรตัต์ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45190 15.583405,103.440888
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1525 อีสาน พนมไพร2 ตําบลชานุวรรณ อําเภอพนมไพร จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45140 15.791030,104.099252

1526 อีสาน พนมไพร ตําบลพนมไพร อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 15.6844800,104.1114400

1527 อีสาน พนมไพร3 ตําบลโพธิใหญ่ อําเภอพนมไพร จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45140 15.73419,104.03458

1528 อีสาน โพธชิัย ตําบลบัวคาํ อําเภอโพธชิัย จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45230 16.295067,103.811447

1529 อีสาน โพธชิัย2 ตําบลหนองตาไก้ อําเภอโพธชิัย จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45230 16.274874,103.757836

1530 อีสาน โพนทราย ตําบลศรีสว่าง อําเภอโพนทราย จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45240 15.5274870,103.8492840

1531 อีสาน ดงลาน ตําบลดงลาน อําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 16.07664,103.58440

1532 อีสาน ร้อยเอ็ด6 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 16.047090,103.663128

1533 อีสาน ร้อยเอ็ด7 ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 16.021982,103.641070

1534 อีสาน ร้อยเอ็ด ตําบลสีแก้ว อําเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 16.102012,103.524824

1535 อีสาน ร้อยเอ็ด8 ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 16.063590,103.665501

1536 อีสาน ร้อยเอ็ด4 ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 16.078975,103.646198

1537 อีสาน เมืองสรวง ตําบลหนองผือ อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45220 15.833288,103.718900

1538 อีสาน สุวรรณภูม3ิ ตําบลดอกไม้ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45130 15.632406,103.785804

1539 อีสาน สุวรรณภูมิ ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45130 15.600068,103.808211

1540 อีสาน สุวรรณภูม2ิ ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45130 15.542132,103.806905

1541 อีสาน สุวรรณภูม4ิ ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45130 15.579407,103.816400

1542 อีสาน สุวรรณภูม5ิ ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45130 15.608708,103.820247

1543 อีสาน สุวรรณภูม6ิ ตําบลหินกอง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45130 15.639258,103.718107

1544 อีสาน เสลภูม1ิ ตําบลเหล่าน้อย อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 16.069191,104.029528

1545 อีสาน หนองพอก1 ตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 16.307845,104.196187

1546 อีสาน อาจสามารถ2 ตําบลบ้านดู่ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45160 15.8767110,103.708700

1547 อีสาน อาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45160 15.8527070,103.8613030

1548 อีสาน ด่านซ้าย ตําบลโคกงาม อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 17.355481,101.244139

1549 อีสาน ท่าลี ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี จังหวัดเลย 42140 17.656389,101.341835

1550 อีสาน นาด้วง1 ตําบลนาด้วง อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210 17.493647,101.984206

1551 อีสาน ภูกระดึง ตําบลผานกเคา้ อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 16.853288,101.929715

1552 อีสาน ภูเรือ ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 17.448540,101.347780

1553 อีสาน เลย4 ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 17.484715,101.746153

1554 อีสาน เลย2 ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 17.526111,101.725644

1555 อีสาน เลย3 ตําบลศรีสองรกั อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 17.611125,101.705821

1556 อีสาน วังสะพงุ1 ตําบลปากปวน อําเภอวังสะพงุ จังหวัดเลย 42130 17.330741,101.758546

1557 อีสาน กันทรลักษ์1 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 14.647795,104.637305

1558 อีสาน กันทรารมย์ ตําบลดูน อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130 15.100320,104.577566

1559 อีสาน กันทรารมย3์ ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130 15.100682,104.604588

1560 อีสาน กันทรารมย2์ ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130 15.104857,104.640334

1561 อีสาน ขุขันธ์ ตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 14.798790,104.188075

1562 อีสาน ขุขันธ์3 ตําบลโสน อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 14.639451,104.096669

1563 อีสาน ขุขันธ์2 ตําบลห้วยเหนือ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 14.730273,104.199657

1564 อีสาน ขุนหาญ1 ตําบลสิ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 14.61985,104.43445

1565 อีสาน นาเกลียง1 ตําบลรุ่งระวี อําเภอนาเกลียง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 14.88531,104.52470

1566 อีสาน ปรางค์กู่1 ตําบลพมิาย อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170 14.85656,104.03385

1567 อีสาน โพธศิรีสุวรรณ ตําบลอีเซ อําเภอโพธศิรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120 15.268603,104.015760

1568 อีสาน ไพรบึง ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 14.681800,104.342503

1569 อีสาน ศรสีะเกษ ตําบลเมืองใต้ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 15.107815,104.329808

1570 อีสาน ยางชุมน้อย1 ตําบลยางชุมน้อย อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190 15.265959,104.392916

1571 อีสาน ราษีไศล ตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160 15.359900,104.131107

1572 อีสาน ศรรัีตนะ1 ตําบลตูม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 14.854152,104.498257

1573 อีสาน ห้วยทับทัน1 ตําบลจานแสนไชย อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 14.9920757,104.03752058

1574 อีสาน อุทุมพรพสัิย ตําบลสระกําแพงใหญ่ อําเภออุทุมพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 15.089565,104.116493

1575 อีสาน อุทุมพรพสัิย2 ตําบลสําโรง อําเภออุทุมพรพสัิย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 15.168528,104.158141
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1576 อีสาน กุสุมาลย1์ ตําบลอุ่มจาน อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 17.312908,104.114835

1577 อีสาน คาํตากล้า ตําบลคําตากล้า อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 17.846842,103.753695

1578 อีสาน โคกศรสีุพรรณ ตําบลเหล่าโพนค้อ อําเภอโคกศรสีุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 17.0240410,104.3260540

1579 อีสาน เจริญศิลป1 ตําบลเจริญศิลป อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร 47290 17.589601,103.554020

1580 อีสาน เต่างอย ตําบลเต่างอย อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260 16.9888580,104.1749140

1581 อีสาน นิคมนาอูน ตําบลนิคมนาอูน อําเภอนิคมนาอูน จังหวัดสกลนคร 47270 17.19078,103.704033

1582 อีสาน บ้านม่วง1 ตําบลมาย อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 17.862766,103.524132

1583 อีสาน พรรณานิคม ตําบลวังยาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 17.3275709,103.8858373

1584 อีสาน พงัโคน ตําบลพงัโคน อําเภอพงัโคน จังหวัดสกลนคร 47160 17.379996,103.717971

1585 อีสาน โพนนาแก้ว1 ตําบลนาตงวัฒนา อําเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230 17.219178,104.294449

1586 อีสาน ภูพาน1 ตําบลโคกภู อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 17.00719,103.91252

1587 อีสาน สกลนคร3 ตําบลขมิน อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 17.25198,104.01112

1588 อีสาน เชียงเครอื3 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 17.245298,104.111323

1589 อีสาน เชียงเครอื ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 17.263632,104.138689

1590 อีสาน เชียงเครอื2 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 17.262424,104.143766

1591 อีสาน ท่าแร1่ ตําบลท่าแร่ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 17.257128,104.170614

1592 อีสาน สกลนคร2 ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 17.157612,104.143858

1593 อีสาน สกลนคร ตําบลห้วยยาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 17.080433,103.980094

1594 อีสาน วานรนิวาส2 ตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 17.628609,103.752096

1595 อีสาน วานรนิวาส ตําบลหนองแวงใต้ อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 17.738973,103.705237

1596 อีสาน วารชิภูม1ิ ตําบลคําบ่อ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 17.256274,103.566011

1597 อีสาน สว่างแดนดิน3 ตําบลค้อใต้ อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 17.390642,103.334333

1598 อีสาน สว่างแดนดิน2 ตําบลสว่างแดนดิน อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 17.468084,103.455214

1599 อีสาน ส่องดาว ตําบลปทุมวาป อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 17.327739,103.490801

1600 อีสาน เขวาสินรินทร1์ ตําบลบึง อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 15.065621,103.577180

1601 อีสาน ชุมพลบุร2ี ตําบลนาหนองไผ่ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิทร์ 32190 15.349140,103.497350

1602 อีสาน ชุมพลบุร1ี ตําบลเมืองบัว อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 15.388173,103.197028

1603 อีสาน ท่าตูม2 ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 15.258751,103.501733

1604 อีสาน ท่าตูม ตําบลเมืองแก อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 15.207615,103.638916

1605 อีสาน บัวเชด1 ตําบลบัวเชด อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230 14.520258,103.955807

1606 อีสาน ปราสาท ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 14.655052,103.408325

1607 อีสาน ปราสาท2 ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 14.629141,103.402994

1608 อีสาน ปราสาท4 ตําบลเชอืเพลิง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรนิทร์ 32140 14.732018,103.423107

1609 อีสาน ปราสาท5 ตําบลตานี อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 14.6277753,103.2495100

1610 อีสาน พนมดงรัก ตําบลตาเมียง อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140 14.431234,103.270577

1611 อีสาน สุรินทร์3 ตําบลแกใหญ่ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 14.954674,103.528806

1612 อีสาน สุรินทร์6 ตําบลคอโค อําเภอเมืองสุรนิทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 14.884212,103.410540

1613 อีสาน สุรินทร์2 ตําบลนาดี อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 14.984018,103.541227

1614 อีสาน สุรินทร์5 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรนิทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 14.887635,103.480758

1615 อีสาน ลําดวน ตําบลลําดวน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220 14.7350270,103.6598170

1616 อีสาน ลําดวน2 ตําบลลําดวน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220 14.724326,103.668940

1617 อีสาน ศีขรภูมิ ตําบลจารพตั อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 14.901199,103.729381

1618 อีสาน ศีขรภูม2ิ ตําบลระแงง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 14.933521,103.779376

1619 อีสาน ศีขรภูม3ิ ตําบลระแงง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 14.953659,103.784131

1620 อีสาน ศีขรภูม4ิ ตําบลระแงง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 14.934904,103.781309

1621 อีสาน สนม ตําบลแคน อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160 15.180487,103.821200

1622 อีสาน สังขะ ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 14.564949,103.874088

1623 อีสาน สังขะ3 ตําบลบ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 14.620419,103.840256

1624 อีสาน สังขะ2(ขาเข้า กม.46) ตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 14.649433,103.841455

1625 อีสาน สําโรงทาบ2 ตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 15.008804,103.920107

1626 อีสาน สําโรงทาบ3 ตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 15.016818,103.946432
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1627 อีสาน สําโรงทาบ ตําบลหนองไผล่้อม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 15.027058,103.937935

1628 อีสาน เฝาไร1่ ตําบลนาดี อําเภอเฝาไร่ จังหวัดหนองคาย 43120 17.989374,103.375503

1629 อีสาน โพธติาก1 ตําบลโพนทอง อําเภอโพธติาก จังหวัดหนองคาย 43130 17.879460,102.461661

1630 อีสาน หนองคาย7 ตําบลบ้านเดือ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 17.99444,102.97203

1631 อีสาน หนองคาย3 ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100 17.762606,102.701632

1632 อีสาน หนองคาย2 ตําบลโพธิชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 17.885026,102.760072

1633 อีสาน หนองคาย6 ตําบลเวียงคกุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 17.799525,102.670570

1634 อีสาน หนองคาย4 ตําบลหาดคาํ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 17.919865,102.809129

1635 อีสาน ศรเีชียงใหม4่ ตําบลบ้านม่วง อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 17.963819,102.508025

1636 อีสาน ศรเีชียงใหม่ ตําบลพานพร้าว อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 17.951133,102.588693

1637 อีสาน ศรเีชียงใหม2่ ตําบลพานพร้าว อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 17.957093,102.569647

1638 อีสาน ศรเีชียงใหม3่ ตําบลหนองปลาปาก อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 17.890919,102.524334

1639 อีสาน สังคม1 ตําบลบ้านม่วง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160 18.174409,102.169113

1640 อีสาน นากลาง ตําบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 39170 17.303524,102.197473

1641 อีสาน โนนสัง ตําบลกุดดู่ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 39140 16.9284360,102.5882220

1642 อีสาน โนนสัง2 ตําบลหนองเรือ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 39140 16.854909,102.514508

1643 อีสาน หนองบัวลําภู2 ตําบลนาคําไฮ อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 39000 17.278074,102.312588

1644 อีสาน หนองบัวลําภู ตําบลโนนทัน อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 39000 17.245264,102.528328

1645 อีสาน หนองบัวลําภู3 ตําบลบ้านพร้าว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 39000 17.08600,102.38051

1646 อีสาน ศรบุีญเรือง2 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 39180 16.88448,102.20083

1647 อีสาน ชานุมาน1 ตําบลโคกสาร อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 37210 16.174815,105.008547

1648 อีสาน พนา1 ตําบลจานลาน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 37180 15.63058196,104.854697

1649 อีสาน อํานาจเจริญ3(ไก่คํา) ตําบลไก่คํา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 37000 15.816849,104.632250

1650 อีสาน อํานาจเจริญ ตําบลโนนโพธิ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 37000 15.863920,104.533439

1651 อีสาน อํานาจเจริญ2 ตําบลบุ่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 37000 15.862593,104.601196

1652 อีสาน หัวตะพาน1 ตําบลสร้างถ่อน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 37240 15.621088,104.522627

1653 อีสาน กุดจับ ตําบลขอนยูง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 17.433033,102.510189

1654 อีสาน กุดจับ2 ตําบลปะโค อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 17.486770,102.595950

1655 อีสาน กุดจับ3 ตําบลเมืองเพยี อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 17.4199562,102.5892334

1656 อีสาน กุมภวาป ตําบลกุมภวาป อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41110 17.106181,103.019442

1657 อีสาน กุมภวาป7 ตําบลกุมภวาป อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41110 17.092240,103.002704

1658 อีสาน กุมภวาป6 ตําบลผาสุก อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41370 17.1593470,102.9509180

1659 อีสาน กุมภวาป4 ตําบลพนัดอน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41370 17.137931,102.969749

1660 อีสาน กุมภวาป5 ตําบลพนัดอน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41370 17.138366,102.947130

1661 อีสาน กุมภวาป8 ตําบลพนัดอน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41110 17.122571,102.978363

1662 อีสาน กุมภวาป2 ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41110 17.111226,103.028765

1663 อีสาน กู่แก้ว ตําบลคอนสาย อําเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130 17.2023180,103.1149800

1664 อีสาน กู่แก้ว2 ตําบลบ้านจีต อําเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130 17.181102,103.160251

1665 อีสาน ไชยวาน ตําบลไชยวาน อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 17.301877,103.238800

1666 อีสาน ไชยวาน2 ตําบลหนองหลัก อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290 17.2463720,103.2107570

1667 อีสาน ทุ่งฝน ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 17.478740,103.195150

1668 อีสาน บ้านดุง2 ตําบลบ้านดุง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 17.748983,103.267946

1669 อีสาน บ้านดุง1 ตําบลบ้านตาด อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 17.549026,103.235378

1670 อีสาน บ้านผือ ตําบลเขือนา อําเภอบ้านผอื จังหวัดอุดรธานี 41160 17.566498,102.672693

1671 อีสาน ประจักษ์ศิลปาคม1 ตําบลนาม่วง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 41110 17.27653,102.98724

1672 อีสาน เพญ็2 ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพญ็ จังหวัดอุดรธานี 41150 17.587669,102.800228

1673 อีสาน เพญ็ ตําบลนาพู่ อําเภอเพญ็ จังหวัดอุดรธานี 41150 17.615422,102.789543

1674 อีสาน เพญ็3 ตําบลบ้านธาตุ อําเภอเพญ็ จังหวัดอุดรธานี 41150 17.698116,102.884787

1675 อีสาน อุดรธานี3 ตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330 17.329808,102.840055

1676 อีสาน อุดรธานี2 ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 17.357635,102.881570

1677 อีสาน หนองนาคาํ1 ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 17.364496,102.887091
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1678 อีสาน คา่ยเสนีย์รณยุทธ1(อุดรธานี) ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 17.373870,102.849613

1679 อีสาน อุดรธานี ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 17.323586,102.712940

1680 อีสาน อุดร-นาดี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 17.381907,102.754087

1681 อีสาน วังสามหมอ ตําบลวังสามหมอ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 16.959397,103.435184

1682 อีสาน วังสามหมอ2 ตําบลวังสามหมอ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 16.948471,103.424182

1683 อีสาน วังสามหมอ4 ตําบลวังสามหมอ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 16.946562,103.440146

1684 อีสาน ศรธีาตุ2 ตําบลนายูง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 16.9674565,103.2685116

1685 อีสาน หนองวัวซอ2 ตําบลหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 17.2785060,102.6077720

1686 อีสาน หนองแสง ตําบลทับกุง อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340 17.169624,102.780056

1687 อีสาน หนองหาน4 ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320 17.358792,103.217235

1688 อีสาน หนองหาน2 ตําบลโพนงาม อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 17.361172,102.968614

1689 อีสาน หนองหาน6 ตําบลโพนงาม อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 17.358974,102.954168

1690 อีสาน หนองหาน7 ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 17.311633,103.114449

1691 อีสาน หนองหาน5 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 17.348180,103.180012

1692 อีสาน หนองหาน ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 17.363365,103.066544

1693 อีสาน กุดข้าวปนุ1 ตําบลกาบิน อําเภอกุดข้าวปนุ จังหวัดอุบลราชธานี 34270 15.7527493,104.9770035

1694 อีสาน เขมราฐ ตําบลหัวนา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 15.898308,105.187898

1695 อีสาน เขอืงใน ตําบลเขอืงใน อําเภอเขอืงใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 15.394794,104.552405

1696 อีสาน เขอืงใน3 ตําบลบ้านกอก อําเภอเขอืงใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320 15.508847,104.463455

1697 อีสาน เขอืงใน2 ตําบลหัวดอน อําเภอเขอืงใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 15.342134,104.637285

1698 อีสาน เดชอุดม ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 14.839356,105.109647

1699 อีสาน เดชอุดม4 ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 14.762295,105.155758

1700 อีสาน เดชอุดม2 ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 14.915566,105.062388

1701 อีสาน เดชอุดม3 ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 14.901490,105.080403

1702 อีสาน ตระการพชืผล2 ตําบลกุดยาลวน อําเภอตระการพชืผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 15.716521,105.026370

1703 อีสาน ตระการพชืผล ตําบลขุหลุ อําเภอตระการพชืผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 15.613315,105.020161

1704 อีสาน ตระการพชืผล3 ตําบลขุหลุ อําเภอตระการพชืผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 15.610929,105.027225

1705 อีสาน ตระการพชืผล4 ตําบลขุหลุ อําเภอตระการพชืผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 15.605752,105.024691

1706 อีสาน ตระการพชืผล5 ตําบลคอนสาย อําเภอตระการพชืผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 15.711435,105.086714

1707 อีสาน ตระการพชืผล6 ตําบลคอนสาย อําเภอตระการพชืผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 15.711350,105.086781

1708 อีสาน ทุ่งศรอุีดม1 ตําบลหนองอ้ม อําเภอทุ่งศรอุีดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 14.812326,104.933260

1709 อีสาน นาเยีย ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160 15.067099,105.058342

1710 อีสาน นาขุ่น1 ตําบลตาเกา อําเภอนาขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260 14.563525,104.925718

1711 อีสาน นายืน2 ตําบลโดมประดิษฐ์ อําเภอนายืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 14.458248,105.104139

1712 อีสาน นายืน ตําบลสีวิเชียร อําเภอนายืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 14.486279,105.009805

1713 อีสาน บุณฑริก2 ตําบลบัวงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230 14.753275,105.404451

1714 อีสาน บุณฑริก3 ตําบลบัวงาม อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230 14.7582496,105.402612

1715 อีสาน บุณฑริก ตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230 14.819768,105.315639

1716 อีสาน พบูิลมังสาหาร ตําบลดอนจิก อําเภอพบูิลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 15.166645,105.289189

1717 อีสาน พบูิลมังสาหาร2 ตําบลโพธิศรี อําเภอพบูิลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 15.3001680,105.213512

1718 อีสาน ม่วงสามสิบ ตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 15.516806,104.721643

1719 อีสาน อุบลราชธานี1 ตําบลไร่น้อย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 15.296125,104.891471

1720 อีสาน อุบลราชธานี2(แอร์พอรต์) ตําบลไร่น้อย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 15.258694,104.884787

1721 อีสาน วารนิชําราบ5 ตําบลธาตุ อําเภอวารนิชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 15.133521,104.895775

1722 อีสาน วารนิชําราบ4 ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34310 15.16372,104.782195

1723 อีสาน วารนิชําราบ ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 15.174127,104.857458

1724 อีสาน วารนิชําราบ2 ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 15.170647,104.877888

1725 อีสาน วารนิชําราบ3 ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 15.177549,104.836901

1726 อีสาน วารนิชําราบ6 ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 15.172395733388699,104.79327857494354

1727 อีสาน ศรเีมืองใหม2่ ตําบลดอนใหญ่ อําเภอศรเีมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250 15.443727,105.297703

1728 อีสาน ศรเีมืองใหม่ ตําบลนาคํา อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250 15.485431,105.278524
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1729 อีสาน สว่างวีระวงศ์ ตําบลท่าช้าง อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 15.229709,104.977272

1730 อีสาน สว่างวีระวงศ2์ ตําบลบุ่งมะแลง อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 15.239106,105.05945

1731 อีสาน สําโรง1 ตําบลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360 14.991050,104.791713

1732 อีสาน สิรินธร1 ตําบลคําเขอืนแก้ว อําเภอสิรนิธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 15.212265,105.460357


