
ข้อก ำหนด 
ออกตำมควำมในมำตรำ  ๙  แหง่พระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
(ฉบับที ่ 23)   

 
 

ตำมที่ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรตัง้แตว่ันที่  ๒๖  มีนำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต่อมำได้ขยำยระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวออกไป  
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องจนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น 

โดยที่สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ระลอกเดือนเมษำยน  ๒๕๖๔  
ได้เกิดขึ้นในหลำยพื้นที่และแพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็ว  ซึ่งส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต่อเนื่อง
จำกกลุ่มกำรแพร่ระบำดในสถำนบันเทิง  กำรเดินทำงจำกพ้ืนที่เสี่ยง  และกำรติดเชื้อต่อเนื่องจำกสถำนที่
เฉพำะกลุ่ม  เช่น  ชุมชนแออัด  โรงงำน  สถำนที่พักของแรงงำนต่ำงด้ำว  หรือตลำด  ส่งผลให้มีจ ำนวน 
ผู้ติดเชื้อรำยใหม่และผู้ป่วยสะสมเพ่ิมขึ้น   และมีผู้ เสียชีวิตเป็นจ ำนวนมำกอันส่งผลกระทบต่อ 
ควำมปลอดภัยของประชำชนโดยรวม  ซึ่งที่ผ่ำนมำรัฐบำลได้ก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด 
อย่ำงเข้มงวดมำแล้วระยะหนึ่งอันเป็นกรณีที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้เ พ่ือให้สถำนกำรณ์แพร่ระบำด 
คลี่คลำยโดยเร็ว  จำกกำรประเมินสถำนกำรณ์คำดว่ำแม้กำรระบำดจะยังคงมีอยู่อีกระยะหนึ่ง   
แต่จำกกำรที่รัฐบำลได้ด ำเนินมำตรกำรตรวจคัดกรองเชิงรุกเพ่ิมขึ้นประกอบกับกำรเร่งรัดด ำเนินกำร  
ฉีดวัคซีนให้แก่ประชำชน  ซึ่งหำกได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกทุกภำคส่วนจะช่วยให้สถำนกำรณ์ 
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นล ำดับ  จึงสมควรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมบำงกรณีเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบ 
ต่อกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชนเกินสมควร  โดยก ำหนดมำตรกำรควบคุมที่จ ำเป็น 
ตำมระดับของพ้ืนที่สถำนกำรณ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
ในปัจจุบัน  เพ่ือให้กำรด ำเนินชีวิตของประชำชนและกำรขับเคลื่อนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม 
สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกับมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
นำยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก ำหนดและข้อปฏิบัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย 
หรือหน้ำกำกผ้ำอย่ำงถูกวิธีตำมข้อแนะน ำของกระทรวงสำธำรณสุข  เมื่ออยู่นอกเคหสถำนหรือเมื่ออยู่ใน 
ที่สำธำรณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่หรือรับเชื้อ   

กำรจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำกและมีโอกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำยที่ด ำเนินกำร  
โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   ในกรณีที่กลุ่มบุคคลที่จ ำเป็น 
ต้องเข้ำประชุมอยู่ในสถำนที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลำนำนและต่อเนื่องหลำยชั่วโมงซึ่งกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำอำจไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำหน้ำที่ ในกำรประชุม   
หำกผู้จัดประชุมได้ก ำหนดให้มีมำตรกำรตรวจคัดกรองบุคคลและได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ท่ีทำงรำชกำรก ำหนดอย่ำงรอบคอบ  รัดกุม  และเข้มงวดเพียงพอแล้ว  เช่น  กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม   
กำรให้ผู้ เข้ำร่วมประชุมสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำและเครื่องป้องกันตำมมำตรกำร 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  รวมทั้งกำรแสดงใบรับรองผลกำรตรวจว่ำไม่มีควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ  2019  และกำรจัดให้มีกระบวนกำรคัดกรองโดยพิจำรณำจำกอำกำรของโรค  ประกอบกับ 
ได้ด ำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรควบคุมกำรประชุมตำมระเบียบหรือข้อบังคับเมื่อเกิดเหตุที่มีควำมเสี่ยง    
โดยให้ผู้ควบคุมกำรประชุมก ำหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่ำวต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ  
ตลอดเวลำกำรประชุม  แต่อำจพิจำรณำผ่อนผันได้เฉพำะช่วงเวลำของกำรอภิปรำยหรือแสดงควำมเห็น 
ในที่ประชุมได้ตำมควำมเหมำะสมแห่งสภำพกำรณ์และควำมสมควรแก่เหตุ   

ข้อ ๒ การก าหนดพ้ืนที่ สถานการณ์   ปรับระดับกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ 
เพ่ือกำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรจ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์  ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ให้พื้นที่กรุงเทพมหำนคร  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธำนี  
และจังหวัดสมุทรปรำกำร  รวม  ๔  จังหวัด  เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   

(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  ให้พ้ืนที่จังหวัด  รวม  ๑๗  จังหวัด  เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
(๓) พ้ืนที่ควบคุม  ให้พ้ืนที่จังหวัด  รวม  ๕๖  จังหวัด  เป็นพ้ืนที่ควบคุม 
จังหวัดในเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์ตำม  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในบัญชีรำยชื่อจังหวัด 

ตำมเขตพ้ืนที่สถำนกำรณ์แนบท้ำยข้อก ำหนดนี้   
ข้อ ๓ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจ าแนกตามพ้ืนที่สถานการณ์ที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วน   

ส ำหรับสถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรม  เพ่ือให้สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ภำยใต้เงื่อนไข  เงื่อนเวลำ   
กำรจัดระบบและระเบียบ  รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

(๑) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
 ก. ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ไม่เกิน

เวลำ  ๒๑.๐๐  นำฬิกำ  โดยจ ำกัดจ ำนวนผู้นั่งบริโภคในร้ำนได้ไม่เกินร้อยละ  ๒๕  ของจ ำนวนที่นั่งปกติ  
ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน  และให้จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในลักษณะ
ของกำรน ำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบกำรจัดให้มีมำตรกำร 
คัดกรองผู้เกี่ยวข้อง  กำรจัดระเบียบผู้เข้ำใช้บริกำร  และกำรเว้นระยะห่ำงตำมค ำแนะน ำและมำตรกำร 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด   

 ข. โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท  ให้งดใช้อำคำรหรือสถำนที่เพ่ือกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ   ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำก 
และมีโอกำสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ำยท ำให้เสี่ยงต่อกำรแพร่โรค  เว้นแต่เป็นกรณีที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๑   
แห่งข้อก ำหนด  (ฉบับที่  ๒๐)  ลงวันที่  ๑๖  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(๒) พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด   
 ก. ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ไม่เกิน 

เวลำ  ๒๓.๐๐  นำฬิกำ  โดยห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน   ทั้งนี้    
ให้ผู้ประกอบกำรจัดให้มีมำตรกำรคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง  กำรจัดระเบียบผู้เข้ำใช้บริกำร  และกำรเว้นระยะห่ำง 
ตำมค ำแนะน ำและมำตรกำรที่ทำงรำชกำรก ำหนด   

 ข. โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท  ให้สำมำรถใช้อำคำรหรือสถำนที่เพ่ือกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
เป็นจ ำนวนมำกได้โดยให้พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็น   และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรค 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   โดยค ำแนะน ำ 
ของคณะกรรมกำรโรคติดต่อกรุงเทพมหำนครหรือคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด   แล้วแต่กรณี   
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุญำตของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่จัดกิจกรรม
และสถำนกำรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ   

(๓) พ้ืนที่ควบคุม   
 ก. ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม  ให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ภำยใน

ก ำหนดเวลำปกติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  โดยห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ำน 
 ข. โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท  ให้สำมำรถใช้อำคำรสถำนที่เพ่ือกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน  กำรสอบ  กำรฝึกอบรม  หรือกำรท ำกิจกรรมใด ๆ  ได้ตำมควำมเหมำะสม 
และควำมพร้อม  โดยให้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำของทำงรำชกำรและมำตรกำรป้องกันโรค 
ท่ีทำงรำชกำรก ำหนด  ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ   
วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่   ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติหรือกำรด ำเนินกำรของบุคคล  สถำนที่  กิจกำร  หรือกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมเงื่อนไข   
เงื่อนเวลำ  กำรจัดระบบและระเบียบ  รวมทั้งมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด  ในกรณีที่ 
พบผู้ไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำกล่ำวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง    
ถ้ำผู้นั้นไม่ปฏิบัติตำมให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ ๕ การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรค  เพ่ือบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ที่ก ำหนดเป็นวำระแห่งชำติปรำกฏผลเป็นรูปธรรมและประชำชน 
ได้รับประโยชน์โดยเร็ว  ให้ศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (ศปก.ศบค.)  ปฏิบัติกำร 
ช่วยเหลือและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงกระทรวงสำธำรณสุข   กระทรวงมหำดไทย   
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ในกำรเร่งรัดเตรียมควำมพร้อมและบูรณำกำรปฏิบัติงำนเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจ 
ในกำรกระจำยและแจกจ่ำยวัคซีน  กำรลงทะเบียนรับวัคซีน  กำรฉีดวัคซีน  รวมทั้งกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง   
ให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชนให้เข้ำรับกำรฉีดวัคซีน   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



เพ่ือมุ่งลดจ ำนวนผู้ป่วยและให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศต่อไป  โดยให้รำยงำนแผนกำรปฏิบัติงำน 
และผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวต่อนำยกรัฐมนตรีเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง 

ข้อ ๖ การป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในการกระท าอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาด 
ของโรค  รัฐบำลคงเน้นย้ ำเจตจ ำนงที่เด็ดขำดในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมบุคคลใดก็ตำม  
ที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันเป็นเหตุให้เกิดกำรระบำดของโรค  เช่น  กำรมีส่วนร่วมกับ 
ขบวนกำรลักลอบเข้ำเมือง  โดยมิได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบ  กำรคัดกรองโรค  และกำรกักกันตัว 
ตำมมำตรกำรทำงสำธำรณสุข  ซึ่งเป็นต้นตอของกำรเป็นพำหะของโรคโควิด - 19  ชนิดกลำยพันธุ ์
จำกภำยนอกรำชอำณำจักร  และกำรเปิดบ่อนกำรพนันขึ้นในพ้ืนที่ต่ำง ๆ  ซึ่งเป็นต้นตอของกำรระบำด
ของโรคแบบกลุ่มก้อนจนส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรง   

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคง  และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อื่น 
ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ประสำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิดและเพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรปฏิบัติกำรกวดขัน   
สอดส่องและเฝ้ำระวังเพ่ือป้องกันกำรลักลอบเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำยรวมถึงกำรเปิดให้มีกำรมั่วสุม  
ลักลอบเล่นกำรพนัน  และให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยเพื่อปรำบปรำมต่อไป 

ข้อ ๗ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ต้ัง  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ   
เจ้ำของกิจกำรหรือผู้ประกอบกำรภำคเอกชน  พิจำรณำด ำเนินมำตรกำรขั้นสูงสุดเพ่ือลดจ ำนวนกำรเดินทำง 
ของเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบเพ่ือป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อ    
เป็นระยะเวลำต่อเนื่องออกไปอีกอย่ำงน้อยสิบสี่วัน  ซึ่งอำจสั่งกำรให้ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง   
กำรลดจ ำนวนบุคคลที่ประจ ำอยู่สถำนที่ตั้ง  กำรสลับวันท ำงำน  หรือวิธีกำรอื่นใดตำมควำมเหมำะสม 
โดยพิจำรณำให้เพียงพอต่อภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  15  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



บัญชีรายชื่อจังหวัดตามเขตพ้ืนที่สถานการณ์ 
แนบท้ายข้อก าหนด (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที ่ 15  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

_________________ 
 
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  รวมทัง้สิ้น ๑๗ จังหวัด  

๑. จังหวดักาญจนบุร ี 
๒. จังหวดัชลบุรี  
๓. จังหวดัฉะเชงิเทรา  
๔. จังหวดัตาก  
๕. จังหวดันครปฐม  
๖. จังหวดันครศรีธรรมราช  
๗. จังหวดันราธิวาส  
๘. จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
๙. จังหวดัพระนครศรอียุธยา  

๑๐. จังหวดัเพชรบุร ี 
๑๑. จังหวดัยะลา 
๑๒. จังหวดัระนอง  
๑๓. จังหวดัระยอง  
๑๔. จังหวดัราชบรุี  
๑๕. จังหวดัสงขลา 
๑๖. จังหวดัสมุทรสาคร  
๑๗. จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

 
พ้ืนที่ควบคุม  รวมทั้งสิ้น ๕๖ จังหวัด  

๑. จังหวดักระบี ่ 
๒. จังหวดักาฬสินธุ ์
๓. จังหวดัก าแพงเพชร  
๔. จังหวดัขอนแกน่  
๕. จังหวดัจนัทบุร ี 
๖. จังหวดัชัยภูม ิ 
๗. จังหวดัชัยนาท  
๘. จังหวดัชุมพร  
๙. จังหวดัเชียงราย  

๑๐. จังหวดัเชียงใหม ่ 
๑๑. จังหวดัตรัง  



๒ 
 

๑๒. จังหวดัตราด  
๑๓. จังหวดันครนายก  
๑๔. จังหวดันครพนม  
๑๕. จังหวดันครราชสีมา  
๑๖. จังหวดันครสวรรค์  
๑๗. จังหวดันา่น  
๑๘. จังหวดัหนองคาย  
๑๙. จังหวดับงึกาฬ  
๒๐. จังหวดับรุีรัมย ์ 
๒๑. จังหวดัปราจีนบุร ี 
๒๒. จังหวดัปตัตาน ี 
๒๓. จังหวดัพังงา  
๒๔. จังหวดัพัทลุง  
๒๕. จังหวดัพะเยา  
๒๖. จังหวดัพิจิตร  
๒๗. จังหวดัพิษณุโลก  
๒๘. จังหวดัเพชรบูรณ ์ 
๒๙. จังหวดัแพร่  
๓๐. จังหวดัภูเกต็  
๓๑. จังหวดัมหาสารคาม  
๓๒. จังหวดัมกุดาหาร  
๓๓. จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
๓๔. จังหวดัยโสธร  
๓๕. จังหวดัรอ้ยเอ็ด  
๓๖. จังหวดัลพบุร ี
๓๗. จังหวดัล าปาง 
๓๘. จังหวดัล าพูน  
๓๙. จังหวดัเลย  
๔๐. จังหวดัศรีสะเกษ  
๔๑. จังหวดัสกลนคร  
๔๒. จังหวดัสตูล  
๔๓. จังหวดัสระแก้ว  
๔๔. จังหวดัสระบรุี  
๔๕. จังหวดัสมุทรสงคราม  
๔๖. จังหวดัสิงห์บรุี  



๓ 
 

๔๗. จังหวดัสุโขทัย  
๔๘. จังหวดัสุพรรณบุร ี 
๔๙. จังหวดัสุรนิทร ์ 
๕๐. จังหวดัหนองบัวล าภู  
๕๑. จังหวดัอ่างทอง  
๕๒. จังหวดัอดุรธาน ี 
๕๓. จังหวดัอตุรดิตถ์  
๕๔. จังหวดัอุทัยธาน ี 
๕๕. จังหวดัอบุลราชธานี  
๕๖. จังหวดัอ านาจเจริญ 

_________________ 
 


