
ล ำดบัที่ จังหวดั

3กก 3กข 3กค 3กฆ 3กง 3กจ 3กฉ 3กช 3กฌ 3กญ 3กฎ 3กฐ 3กฒ 3กณ 3กด 

3กต 3กถ 3กท 3กธ 3กน 3กบ 3กผ 3กพ 3กภ 3กม 3กย 3กร 3กล 3กว 3กศ

3กษ 3กส 3กฬ 3กอ 3กฮ 4กก 4กข 4กค 4กฆ

2 กระบ่ี กต

3 กาญจนบุรี กท กธ

4 กาฬสินธุ์ กจ กฉ

5 ก าแพงเพชร กฉ

6 ขอนแก่น ขก ขข ขค

7 จนัทบุรี กท กธ

8 ฉะเชิงเทรา กต ขท

9 ชลบุรี ขม ขย ขร

10 ชยันาท กง

11 ชยัภูมิ กจ

12 ชุมพร กจ

13 เชียงราย กม

14 เชียงใหม่ กม ขล ขว ขษ

15 ตรัง กต กท

16 ตาก กง

17 นครนายก กง

18 นครปฐม กบ กพ

19 นครพนม กง

20 นครราชสีมา ขฉ ขต ขท ขธ

21 นครศรีธรรมราช กม กย ขฉ ขต ขท

22 นครสวรรค์ กพ กม

23 นนทบุรี กล กร

24 นราธิวาส กง

25 น่าน กง

26 บึงกาฬ กก

27 บุรีรัมย์ กฉ

หมวด

กรุงเทพมหานคร1



ล ำดบัที่ จังหวดั

28 ปทุมธานี กต

29 ประจวบคีรีขนัธ์ กจ กฉ

30 ปราจีนบุรี กฉ

31 ปัตตานี กจ

32 พะเยา กจ กม

33 พงังา กค

34 พทัลุง กจ กฉ

35 พิจิตร กจ

36 พิษณุโลก กม

37 เพชรบุรี กฉ

38 เพชรบูรณ์ กก กฉ กต

39 แพร่ กจ กฉ

40 ภูเก็ต กร กล กว

41 มหาสารคาม กจ กฉ

42 มุกดาหาร กง

43 ยโสธร กง

44 ยะลา กจ

45 ร้อยเอ็ด กต

46 ระนอง กค

47 ระยอง กล กว

48 ราชบุรี กธ กน

49 ลพบุรี กน กบ

50 ล าปาง กน

51 ล าพนู กง กจ

52 เลย กจ

53 ศรีสะเกษ กจ กฉ

54 สกลนคร กต

55 สงขลา ขต ขท ขธ

56 สตูล กค

หมวด
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57 สมุทรสงคราม กข

58 สมุทรสาคร กค

59 สระแกว้ กง

60 สระบุรี กน กบ

61 สิงห์บุรี กง

62 สุโขทยั กจ

63 สุพรรณบุรี กต กท

64 สุราษฎร์ธานี กย กร กล

65 สุรินทร์ กล กฉ

66 หนองคาย กจ

67 หนองบวัล าภู กค

68 อยธุยา กบ กพ

69 อ่างทอง กง กจ

70 อ านาจเจริญ กค

71 อุดรธานี กย กร

72 อุตรดิตถ์ กจ

73 อุทยัธานี กง

74 อุบลราชธานี กพ กม

หมายเหตุ ส่วนภูมิภาค ยกเวน้ จงัหวดัตราด จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจงัหวดัสมุทรปราการ

หมวด


