




ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน
1 ชลบุรี บางละมุง เมืองพัทยา 3,472.25              

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 กระบี่ เกาะลันตา เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ 1,736.12              

2 กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง 520.83                 

3 กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตานอย 520.83                 

4 กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ 520.83                 

5 กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง 520.83                 

6 กระบี่ เกาะลันตา ศาลาดาน 520.83                 

7 กระบี่ เขาพนม เทศบาลตําบลเขาพนม 1,736.12              

8 กระบี่ เขาพนม เขาดิน 520.83                 

9 กระบี่ เขาพนม เขาพนม 520.83                 

10 กระบี่ เขาพนม โคกหาร 520.83                 

11 กระบี่ เขาพนม พรุเตียว 520.83                 

12 กระบี่ เขาพนม สินปุน 520.83                 

13 กระบี่ เขาพนม หนาเขา 520.83                 

14 กระบี่ คลองทอม เทศบาลตําบลคลองทอมใต 1,736.12              

15 กระบี่ คลองทอม เทศบาลตําบลคลองพน 1,736.12              

16 กระบี่ คลองทอม คลองพน 520.83                 

17 กระบี่ คลองทอม หวยน้ําขาว 520.83                 

18 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 3,472.25              

19 กระบี่ เมืองกระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 3,472.25              

20 กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่นอย 520.83                 

21 กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก 520.83                 

22 กระบี่ ลําทับ เทศบาลตําบลลําทับ 1,736.12              

23 กระบี่ ลําทับ ดินแดง 520.83                 

24 กระบี่ ลําทับ ดินอุดม 520.83                 

25 กระบี่ ลําทับ ทุงไทรทอง 520.83                 

26 กระบี่ ลําทับ ลําทับ 520.83                 

27 กระบี่ เหนือคลอง เทศบาลตําบลเหนือคลอง 1,736.12              

28 กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา 520.83                 

29 กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน 520.83                 

30 กระบี่ เหนือคลอง คลองเขมา 520.83                 

31 กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน 520.83                 

33 กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย 520.83                 

34 กระบี่ เหนือคลอง หวยยูง 520.83                 

35 กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง 520.83                 

36 กระบี่ อาวลึก เทศบาลตําบลแหลมสัก 1,736.12              

37 กระบี่ อาวลึก เทศบาลตําบลอาวลึกใต 1,736.12              

38 กระบี่ อาวลึก เขาใหญ 520.83                 

39 กระบี่ อาวลึก คลองยา 520.83                 

40 กระบี่ อาวลึก คลองหิน 510.42                 

41 กระบี่ อาวลึก นาเหนือ 520.83                 

42 กระบี่ อาวลึก บานกลาง 520.83                 

43 กระบี่ อาวลึก อาวลึกใต 520.83                 

44 กระบี่ อาวลึก อาวลึกนอย 520.83                 

45 กระบี่ อาวลึก อาวลึกเหนือ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 กาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย จรเขเผือก 520.83                 

2 กาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย 520.83                 

3 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ 1,736.12              

4 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทาขนุน 520.83                 

5 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ปลอก 520.83                 

6 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น 520.83                 

7 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณนิคม 520.83                 

8 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หวยเขยง 520.83                 

9 กาญจนบุรี ทามวง เทศบาลตําบลทามวง 1,736.12              

10 กาญจนบุรี ทามวง เทศบาลตําบลสํารอง 1,736.12              

11 กาญจนบุรี ทามวง เทศบาลตําบลหนองขาว 1,736.12              

12 กาญจนบุรี ทามวง เทศบาลตําบลหนองตากยา 1,736.12              

13 กาญจนบุรี ทามวง เขานอย 520.83                 

14 กาญจนบุรี ทามวง ทาตะครอ 520.83                 

15 กาญจนบุรี ทามวง ทามวง 520.83                 

16 กาญจนบุรี ทามวง ทาลอ 520.83                 

17 กาญจนบุรี ทามวง ทุงทอง 520.83                 

18 กาญจนบุรี ทามวง บานใหม 520.83                 

19 กาญจนบุรี ทามวง พังตรุ 520.83                 

20 กาญจนบุรี ทามวง มวงชุม 520.83                 

21 กาญจนบุรี ทามวง วังขนาย 520.83                 

22 กาญจนบุรี ทามวง วังศาลา                  520.83                 

23 กาญจนบุรี ทามวง หนองขาว 520.83                 

24 กาญจนบุรี ทามวง หนองตากยา 520.83                 

25 กาญจนบุรี ทามะกา เทศบาลตําบลทามะกา 1,736.12              

26 กาญจนบุรี ทามะกา เทศบาลตําบลทาไม 1,736.12              

27 กาญจนบุรี ทามะกา เทศบาลตําบลพระแทน 1,736.12              

28 กาญจนบุรี ทามะกา เทศบาลตําบลลูกแก 1,736.12              

29 กาญจนบุรี ทามะกา เทศบาลตําบลหวายเหนียว 1,736.12              

30 กาญจนบุรี ทามะกา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 3,472.25              

31 กาญจนบุรี ทามะกา เขาสามสิบหาบ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 กาญจนบุรี ทามะกา โคกตะบอง 520.83                 

33 กาญจนบุรี ทามะกา ดอนขมิ้น 520.83                 

34 กาญจนบุรี ทามะกา ดอนชะเอม 520.83                 

35 กาญจนบุรี ทามะกา ตะคร้ําเอน                520.83                 

36 กาญจนบุรี ทามะกา ทามะกา 520.83                 

37 กาญจนบุรี ทามะกา ทาเสา 520.83                 

38 กาญจนบุรี ทามะกา พระแทน 520.83                 

39 กาญจนบุรี ทามะกา ยางมวง 520.83                 

40 กาญจนบุรี ทามะกา สนามแย 520.83                 

41 กาญจนบุรี ทามะกา แสนตอ 520.83                 

42 กาญจนบุรี ทามะกา หนองลาน 520.83                 

43 กาญจนบุรี ทามะกา หวายเหนียว 520.83                 

44 กาญจนบุรี ทามะกา อุโลกสี่หมื่น 520.83                 

45 กาญจนบุรี ไทรโยค เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย 1,736.12              

46 กาญจนบุรี ไทรโยค ทาเสา 520.83                 

47 กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห 520.83                 

48 กาญจนบุรี บอพลอย เทศบาลตําบลบอพลอย 1,736.12              

49 กาญจนบุรี บอพลอย เทศบาลตําบลหนองรี 1,736.12              

50 กาญจนบุรี บอพลอย ชองดาน 520.83                 

51 กาญจนบุรี บอพลอย บอพลอย 520.83                 

52 กาญจนบุรี บอพลอย หนองกุม 520.83                 

53 กาญจนบุรี บอพลอย หนองรี 520.83                 

54 กาญจนบุรี บอพลอย หลุมรัง 520.83                 

55 กาญจนบุรี พนมทวน เทศบาลตําบลพนมทวน 1,736.12              

56 กาญจนบุรี พนมทวน เทศบาลตําบลรางหวาย 1,736.12              

57 กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย 520.83                 

58 กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร 520.83                 

59 กาญจนบุรี พนมทวน ทุงสมอ 520.83                 

60 กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน 520.83                 

61 กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ 520.83                 

62 กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน
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จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง 520.83                 

64 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลตําบลแกงเสี้ยน 1,736.12              

65 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลตําบลลาดหญา 1,736.12              

66 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลตําบลหนองบัว 1,736.12              

67 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 3,472.25              

68 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 3,472.25              

69 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสําโรง 520.83                 

70 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แกงเสี้ยน 520.83                 

71 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ชองสะเดา 520.83                 

72 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทามะขาม 520.83                 

73 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บานเกา 520.83                 

74 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก 510.42                 

75 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญา 520.83                 

76 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังดง 520.83                 

77 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น 520.83                 

78 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว 520.83                 

79 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญา 520.83                 

80 กาญจนบุรี เลาขวัญ เทศบาลตําบลเลาขวัญ 1,736.12              

81 กาญจนบุรี เลาขวัญ เทศบาลตําบลหนองฝาย 1,736.12              

82 กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ 520.83                 

83 กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู 520.83                 

84 กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง 520.83                 

85 กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝาย 520.83                 

86 กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน 520.83                 

87 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด 520.83                 

88 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ดานแมแฉลบ 520.83                 

89 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แมกระบุง 520.83                 

90 กาญจนบุรี สังขละบุรี เทศบาลตําบลวังกะ 1,736.12              

91 กาญจนบุรี สังขละบุรี ไลโว 520.83                 

92 กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ 520.83                 

93 กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน
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จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล 520.83                 

95 กาญจนบุรี หวยกระเจา ดอนแสลบ 520.83                 

96 กาญจนบุรี หวยกระเจา วังไผ 520.83                 

97 กาญจนบุรี หวยกระเจา สระลงเรือ 520.83                 

98 กาญจนบุรี หวยกระเจา หวยกระเจา 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
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1 กาฬสินธุ กมลาไสย เจาทา 520.83                 

2 กาฬสินธุ กมลาไสย หลักเมือง 520.83                 

3 กาฬสินธุ กิ่ง อ.ดอนจาน มวงนา 520.83                 

4 กาฬสินธุ กิ่ง อ.ดอนจาน สะอาดไชยศรี 520.83                 
5 กาฬสินธุ กิ่ง อ นาคู บอแกว 520.83                 

6 กาฬสินธุ กุฉินารายณ เทศบาลตําบลกุดหวา 1,736.12              

7 กาฬสินธุ กุฉินารายณ เทศบาลตําบลบัวขาว 1,736.12              

8 กาฬสินธุ เขาวง เทศบาลตําบลกุดสิม 1,736.12              

9 กาฬสินธุ เขาวง กุดสิมคุมใหม 520.83                 

10 กาฬสินธุ เขาวง สงเปลือย 520.83                 

11 กาฬสินธุ คํามวง เทศบาลตําบลคํามวง 1,736.12              

12 กาฬสินธุ คํามวง ทุงคลอง 520.83                 

13 กาฬสินธุ คํามวง นาทัน 520.83                 

14 กาฬสินธุ คํามวง นาบอน 520.83                 

15 กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลทาคันโท 1,736.12              

16 กาฬสินธุ ทาคันโท กุงเกา 520.83                 

17 กาฬสินธุ ทาคันโท ดงสมบูรณ 520.83                 

18 กาฬสินธุ นามน นามน 520.83                 

19 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ เทศบาลตําบลหนองสอ 1,736.12              

20 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 3,472.25              

21 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 3,472.25              

22 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กลางหมื่น 520.83                 

23 กาฬสินธุ เมืองกาฬสนิธุ ขมิ้น 520.83                 

24 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ บึงวิชัย 520.83                 

25 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ โพนทอง 520.83                 

26 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ ภูปอ 520.83                 

27 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ ลําคลอง 520.83                 

28 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ หนองกุง 520.83                 

29 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ เหนือ 520.83                 

30 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลโคกศรี 1,736.12              

31 กาฬสินธุ ยางตลาด นาดี 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 กาฬสินธุ ยางตลาด โนนสูง 520.83                 

33 กาฬสินธุ ยางตลาด บัวบาน 520.83                 

34 กาฬสินธุ ยางตลาด หนองตอกแปน 520.83                 

35 กาฬสินธุ ยางตลาด หัวนาคํา 520.83                 

36 กาฬสินธุ ยางตลาด อิตื้อ 520.83                 

37 กาฬสินธุ รองคํา เทศบาลตําบลรองคํา 1,736.12              

38 กาฬสินธุ รองคํา เหลาออย 520.83                 

39 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลสมเด็จ 1,736.12              

40 กาฬสินธุ สมเด็จ แซงบาดาล 520.83                 

41 กาฬสินธุ สมเด็จ มหาไชย 520.83                 

42 กาฬสินธุ สมเด็จ ศรีสมเด็จ 520.83                 

43 กาฬสินธุ สมเด็จ หนองแวง 520.83                 

44 กาฬสินธุ สหัสขันธ เทศบาลตําบลโนนบุรี 1,736.12              

45 กาฬสินธุ สหัสขันธ นิคม 520.83                 

46 กาฬสินธุ สหัสขันธ โนนศิลา 520.83                 

47 กาฬสินธุ สหัสขันธ ภูสิงห 520.83                 

48 กาฬสินธุ หวยผึ้ง ไคนุน 520.83                 

49 กาฬสินธุ หวยผึ้ง หนองอีบุตร 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร โกสัมพี 520.83                 
2 กําแพงเพชร บึงสามัคคี บึงสามัคคี 520.83                 

3 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ปาพุทรา 520.83                 

4 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร 520.83                 

5 กําแพงเพชร ขาณะวรลักษบุรี เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 1,736.12              

6 กําแพงเพชร ขาณะวรลักษบุรี เทศบาลตําบลสลกบาตร 1,736.12              

7 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ดอนแตง 520.83                 

8 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร นาบอคํา 520.83                 

9 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู 520.83                 

10 กําแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลตําบลทาพุทรา 1,736.12              

11 กําแพงเพชร คลองขลุง ทามะเขือ 520.83                 

12 กําแพงเพชร คลองขลุง แมลาด 520.83                 

13 กําแพงเพชร คลองขลุง วังแขม 520.83                 

14 กําแพงเพชร คลองขลุง วังบัว 520.83                 

15 กําแพงเพชร คลองลาน คลองลานพัฒนา 520.83                 

16 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ถาวรวัฒนา 520.83                 

17 กําแพงเพชร ไทรงาม พานทอง 520.83                 

18 กําแพงเพชร ไทรงาม หนองแมแตง 520.83                 

19 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง ปางตาไว 520.83                 

20 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง โพธิ์ทอง 520.83                 

21 กําแพงเพชร พรานกระตาย คลองพิไกร 520.83                 

22 กําแพงเพชร พรานกระตาย เทศบาลตําบลพรานกระตาย 1,736.12              

23 กําแพงเพชร พรานกระตาย เขาคีรีส 520.83                 

24 กําแพงเพชร พรานกระตาย คุยบานโอง 520.83                 

25 กําแพงเพชร พรานกระตาย พรานกระตาย 520.83                 

26 กําแพงเพชร พรานกระตาย วังควง 520.83                 

27 กําแพงเพชร พรานกระตาย หนองหัววัว 520.83                 

28 กําแพงเพชร พรานกระตาย หวยยั้ง 520.83                 

29 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลคลองแมลาย 1,736.12              

30 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลนครชุม 1,725.71              

31 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลปากดง 1,736.12              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 3,461.84              

33 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เกาะตาล 3,472.25              

34 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทรงธรรม 520.83                 

35 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทาขุนราม 520.83                 

36 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทพนคร 520.83                 

37 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร สระแกว 520.83                 

38 กําแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลตําบลชองลม 1,736.12              

39 กําแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลตําบลลานกระบือ 1,736.12              

40 กําแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ขอนแกน กระนวน เทศบาลตําบลหนองโก 1,736.12              

2 ขอนแกน กระนวน ดูนสาด 520.83                 

3 ขอนแกน กระนวน น้ําออม 594.10                 

4 ขอนแกน กระนวน บานฝาง 520.83                 

5 ขอนแกน กระนวน หนองกุงใหญ 520.83                 

6 ขอนแกน กระนวน หนองโก 520.83                 

7 ขอนแกน กระนวน หนองโน 520.83                 

8 ขอนแกน กระนวน หวยโจด 520.83                 

9 ขอนแกน กระนวน หวยยาง 520.83                 

10 ขอนแกน กระนวน หัวนาคํา 520.83                 

11 ขอนแกน ซําสูง คําแมด 520.83                 

12 ขอนแกน ซําสูง บานโนน 520.83                 

13 ขอนแกน กิ่ง อ.โนนศิลา เทศบาลตําบลโนนศิลา 1,736.12              

14 ขอนแกน โนนศิลา โนนแดง 520.83                 

15 ขอนแกน โนนศิลา บานหัน 520.83                 

16 ขอนแกน โนนศิลา เปอยใหญ 520.83                 

17 ขอนแกน บานแฮด โนนสมบูรณ 520.83                 

18 ขอนแกน หนองนาคํา กุดธาตุ 520.83                 

19 ขอนแกน หนองนาคํา บานโคก 520.83                 

20 ขอนแกน ซําสูง คูคํา 520.83                 

21 ขอนแกน เขาสวนกวาง เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง 1,736.12              

22 ขอนแกน เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง 520.83                 

23 ขอนแกน เขาสวนกวาง คํามวง 520.83                 

24 ขอนแกน เขาสวนกวาง ดงเมืองแอม 520.83                 

25 ขอนแกน เขาสวนกวาง นางิ้ว 520.83                 

26 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ 1,736.12              

27 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลตําบลโนนหัน 1,736.12              

28 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ 3,472.25              

29 ขอนแกน ชุมแพ ไชยสอ 520.83                 

30 ขอนแกน ชุมแพ นาเพียง 520.83                 

31 ขอนแกน ชุมแพ นาหนองทุม 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ขอนแกน ชุมแพ โนนหัน 520.83                 

33 ขอนแกน ชุมแพ โนนอุดม 520.83                 

34 ขอนแกน ชุมแพ วังหินลาด 520.83                 

35 ขอนแกน ชุมแพ หนองไผ 520.83                 

36 ขอนแกน น้ําพอง กุดน้ําใส 520.83                 

37 ขอนแกน น้ําพอง ทรายมูล 520.83                 

38 ขอนแกน น้ําพอง บัวเงิน 520.83                 

39 ขอนแกน น้ําพอง บัวใหญ 520.83                 

40 ขอนแกน บานไผ เทศบาลเมืองบานไผ 3,461.84              

41 ขอนแกน บานไผ ในเมือง 520.83                 

42 ขอนแกน บานไผ บานลาน 520.83                 

43 ขอนแกน บานไผ ปาปอ 520.83                 

44 ขอนแกน บานไผ ภูเหล็ก 520.83                 

45 ขอนแกน บานไผ หนองน้ําใส 520.83                 

46 ขอนแกน บานไผ หินตั้ง 520.83                 

47 ขอนแกน บานฝาง บานฝาง 694.45                 

48 ขอนแกน บานฝาง ปาหวายนั่ง 694.45                 

49 ขอนแกน เปอยนอย เทศบาลตําบลเปอยนอย 1,736.12              

50 ขอนแกน พระยืน ขามปอม 520.83                 

51 ขอนแกน พระยืน พระบุ 520.83                 

52 ขอนแกน พล เมืองพล 520.83                 

53 ขอนแกน พล โสกนกเต็น 520.83                 

54 ขอนแกน ภูผามาน เทศบาลตําบลภูผามาน 1,736.12              

55 ขอนแกน ภูผามาน นาฝาย 520.83                 

56 ขอนแกน ภูผามาน ภูผามาน 520.83                 

57 ขอนแกน ภูผามาน วังสวาป 520.83                 

58 ขอนแกน ภูเวียง เขานอย 520.83                 

59 ขอนแกน ภูเวียง ทุงชมพู 520.83                 

60 ขอนแกน ภูเวียง นาชุมแสง 520.83                 

61 ขอนแกน ภูเวียง นาหวา 520.83                 

62 ขอนแกน ภูเวียง ในเมือง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน
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โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 ขอนแกน ภูเวียง เมืองเกาพัฒนา 520.83                 

64 ขอนแกน ภูเวียง หวาทอง 520.83                 

65 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลตําบลบานเปด 1,736.12              

66 ขอนแกน พล เทศบาลเมืองเมืองพล 3,472.25              

67 ขอนแกน เมืองขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 3,472.25              

68 ขอนแกน เมืองขอนแกน โคกสี 520.83                 

69 ขอนแกน เมืองขอนแกน บานทุม 520.83                 

70 ขอนแกน แวงนอย เทศบาลตําบลแวงนอย 1,736.12              

71 ขอนแกน แวงใหญ เทศบาลตําบลแวงใหญ 1,736.12              

72 ขอนแกน แวงใหญ ใหมนาเพียง 520.83                 

73 ขอนแกน สีชมพู ดงลาน 520.83                 

74 ขอนแกน สีชมพู ภูหาน 520.83                 

75 ขอนแกน สีชมพู สีชมพู 520.83                 

76 ขอนแกน หนองเรือ เทศบาลตําบลดอนโมง 1,736.12              

77 ขอนแกน หนองเรือ เทศบาลตําบลหนองเรือ 1,736.12              

78 ขอนแกน แวงนอย กานเหลือง 520.83                 

79 ขอนแกน หนองเรือ โนนทัน 520.83                 

80 ขอนแกน หนองเรือ บานกง 520.83                 

81 ขอนแกน หนองเรือ บานเม็ง 520.83                 

82 ขอนแกน หนองสองหอง เทศบาลตําบลหนองสองหอง 1,736.12              

83 ขอนแกน หนองสองหอง ดงเค็ง 520.83                 

84 ขอนแกน หนองสองหอง ดอนดั่ง 520.83                 

85 ขอนแกน หนองสองหอง ตะกั่วปา 520.83                 

86 ขอนแกน หนองสองหอง โนนธาตุ 520.83                 

87 ขอนแกน หนองสองหอง สําโรง 520.83                 

88 ขอนแกน หนองสองหอง หนองไผลอม 520.83                 

89 ขอนแกน หนองสองหอง หนองสองหอง 520.83                 

90 ขอนแกน อุบลรัตน เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน 1,736.12              

91 ขอนแกน อุบลรัตน เขื่อนอุบลรัตน 520.83                 

92 ขอนแกน อุบลรัตน บานดง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ คลองพลู 520.83                 

2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ จันทเขลม 520.83                 

3 จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ ชากไทย 520.83                 

4 จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ ตะเคียนทอง 520.83                 

5 จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ พลวง 520.83                 

6 จันทบุรี แกงหางแมว ขุนซอง 520.83                 

7 จันทบุรี แกงหางแมว พวา 520.83                 

8 จันทบุรี ขลุง เทศบาลเมืองขลุง 3,472.25              

9 จันทบุรี ขลุง ตรอกนอง 520.83                 

10 จันทบุรี ขลุง ตะปอน 520.83                 

11 จันทบุรี ขลุง มาบไพ 520.83                 

12 จันทบุรี ขลุง วันยาว 520.83                 

13 จันทบุรี ทาใหม เทศบาลตําบลทาใหม 1,736.12              

14 จันทบุรี ทาใหม เทศบาลตําบลหนองคลา 1,736.12              

15 จันทบุรี ทาใหม เขาแกว 520.83                 

16 จันทบุรี ทาใหม เขาบายศรี 520.83                 

17 จันทบุรี ทาใหม เขาวัว-พลอยแหวน 520.83                 

18 จันทบุรี ทาใหม โขมง 520.83                 

19 จันทบุรี ทาใหม คลองขุด 520.83                 

20 จันทบุรี ทาใหม ตะกาดเงา 520.83                 

21 จันทบุรี ทาใหม รําพัน 520.83                 

22 จันทบุรี ทาใหม สองพี่นอง 520.83                 

23 จันทบุรี ทาใหม สีพยา-บอพุ 520.83                 

24 จันทบุรี นายายอาม ชางขาม 520.83                 

25 จันทบุรี นายายอาม นายายอาม 520.83                 

26 จันทบุรี นายายอาม วังโตนด 520.83                 

27 จันทบุรี โปงน้ํารอน เทศบาลตําบลโปงน้ํารอน 1,736.12              

28 จันทบุรี โปงน้ํารอน เทพนิมิต 520.83                 

29 จันทบุรี มะขาม ฉมัน 520.83                 

30 จันทบุรี มะขาม มะขาม 520.83                 

31 จันทบุรี มะขาม วังแซม 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลจันทนิมิต 1,736.12              

33 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลบางกะจะ 1,736.12              

34 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ 1,736.12              

35 จันทบุรี เมืองจันทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี 3,472.25              

36 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เกาะขวาง 520.83                 

37 จันทบุรี เมืองจันทบุรี คลองนารายณ 520.83                 

38 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทาชาง 520.83                 

39 จันทบุรี เมืองจันทบุรี บางกะจะ 520.83                 

40 จันทบุรี เมืองจันทบุรี พลับพลา 520.83                 

41 จันทบุรี เมืองจันทบุรี หนองบัว 520.83                 

42 จันทบุรี สอยดาว เทศบาลตําบลทรายขาว 1,736.12              

43 จันทบุรี สอยดาว ทรายขาว 520.83                 

44 จันทบุรี สอยดาว ปะตง 520.83                 

45 จันทบุรี แหลมสิงห เกาะเปริด 520.83                 

46 จันทบุรี แหลมสิงห บางกะไชย 510.42                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน บางตลาด 520.83                 

2 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน บางโรง 520.83                 

3 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ 520.83                 

4 ฉะเชิงเทรา บางคลา เทศบาลตําบลบางคลา 1,736.12              

5 ฉะเชิงเทรา บางคลา เสม็ดใต 520.83                 

6 ฉะเชิงเทรา บางคลา บางกระเจ็ด 520.83                 

7 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว เทศบาลตําบลดอนฉิมพลี 1,725.71              

8 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ดอนเกาะกา 520.83                 

9 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ดอนฉิมพลี 520.83                 

10 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว 520.83                 

11 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว บึงน้ํารักษ 520.83                 

12 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลทาขาม 1,736.12              

13 ฉะเชงิเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลทาสะอาน 1,736.12              

14 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลบางปะกง 1,725.71              

15 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทาสะอาน 520.83                 

16 ฉะเชิงเทรา บางปะกง หอมศีล 520.83                 

17 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ เทศบาลตําบลเทพราช 1,736.12              

18 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ เทศบาลตําบลบานโพธิ์ 1,736.12              

19 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ คลองประเวศ 520.83                 

20 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ดอนทราย 520.83                 

21 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ สนามจันทร 520.83                 

22 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ สิบเอ็ดศอก 520.83                 

23 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ หนองตีนนก 520.83                 

24 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ หนองบัว 520.83                 

25 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลตําบลทุงสะเดา 1,736.12              

26 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลตําบลหัวสําโรง 1,736.12              

27 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เกาะขนุน 520.83                 

28 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม บานซอง 520.83                 

29 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เมืองเกา 520.83                 

30 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม หนองแหน 520.83                 

31 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา วังตะเคียน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 3,461.84              

33 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,472.25              

34 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางกะไห 520.83                 

35 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางแกว 520.83                 

36 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางพระ 520.83                 

37 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน บางคา 520.83                 

38 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน เมืองใหม 520.83                 

39 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต เทศบาลตําบลสนามชัยเขต 1,736.12              

40 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต คูยายหมี 520.83                 

41 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ทากระดาน 520.83                 

42 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ทุงพะยา 520.83                 

43 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ลาดกระทิง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ชลบุรี กิ่ง อ.เกาะจันทร เทศบาลตําบลเกาะจันทร 1,736.12              

2 ชลบุรี กิ่ง อ.เกาะจันทร เกาะจันทร 520.83                 

3 ชลบุรี กิ่ง อ.เกาะจันทร ทาบุญมี 520.83                 

4 ชลบุรี เกาะสีชัง เทศบาลตําบลเกาะสีชัง 1,725.71              

5 ชลบุรี บอทอง เทศบาลตําบลบอทอง 1,736.12              

6 ชลบุรี บอทอง ธาตุทอง 520.83                 

7 ชลบุรี บอทอง บอกวางทอง 520.83                 

8 ชลบุรี บอทอง บอทอง 520.83                 

9 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลตําบลบางละมุง 1,736.12              

10 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลตําบลหวยใหญ 1,736.12              

11 ชลบุรี บางละมุง เขาไมแกว 520.83                 

12 ชลบุรี บางละมุง ตะเคียนเตี้ย 520.83                 

13 ชลบุรี บางละมุง โปง 520.83                 

14 ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ 520.83                 

15 ชลบุรี บางละมุง หนองปลาไหล 520.83                 

16 ชลบุรี บานบึง เทศบาลตําบลหนองไผแกว 1,736.12              

17 ชลบุรี บานบึง เทศบาลเมืองบานบึง 3,472.25              

18 ชลบุรี บานบึง คลองกิ่ว 520.83                 

19 ชลบุรี บานบึง มาบไผ 520.83                 

20 ชลบุรี บานบึง หนองชาก 520.83                 

21 ชลบุรี บานบึง หนองซ้ําซาก 520.83                 

22 ชลบุรี บานบึง หนองไผแกว 520.83                 

23 ชลบุรี บานบึง หนองอิรุณ 520.83                 

24 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลตําบลทาบุญมี 1,736.12              

25 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม 3,472.25              

26 ชลบุรี พนัสนิคม กุฎโงง 520.83                 

27 ชลบุรี พนัสนิคม ทาขาม 520.83                 

28 ชลบุรี พนัสนิคม ทุงขวาง 520.83                 

29 ชลบุรี พนัสนิคม นามะตูม 520.83                 

30 ชลบุรี พนัสนิคม นาเริก 520.83                 

31 ชลบุรี พนัสนิคม นาวังหิน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ชลบุรี พนัสนิคม บานชาง 520.83                 

33 ชลบุรี พนัสนิคม บานเซิด 520.83                 

34 ชลบุรี พนัสนิคม วัดโบสถ 520.83                 

35 ชลบุรี พนัสนิคม วัดหลวง 520.83                 

36 ชลบุรี พนัสนิคม สระสี่เหลี่ยม 520.83                 

37 ชลบุรี พนัสนิคม หนองขยาด 520.83                 

38 ชลบุรี พนัสนิคม หนองปรือ 520.83                 

39 ชลบุรี พนัสนิคม หนองเหียง 520.83                 

40 ชลบุรี พนัสนิคม หนาพระธาตุ 520.83                 

41 ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง 520.83                 

42 ชลบุรี พนัสนิคม หัวถนน 520.83                 

43 ชลบุรี พานทอง เทศบาลตําบลพานทอง 1,736.12              

44 ชลบุรี พานทอง เทศบาลตําบลหนองตําลึง 1,736.12              

45 ชลบุรี พานทอง เกาะลอย 520.83                 

46 ชลบุรี พานทอง บานเกา 520.83                 

47 ชลบุรี พานทอง พานทอง 520.83                 

48 ชลบุรี พานทอง หนองหงษ 520.83                 

49 ชลบุรี พานทอง หนาประดู 520.83                 

50 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลคลองตําหรุ 1,736.12              

51 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลบางทราย 1,736.12              

52 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลอางศิลา 1,736.12              

53 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี 3,472.25              

54 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบานสวน 3,472.25              

55 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข 3,472.25              

56 ชลบุรี เมืองชลบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 3,461.84              

57 ชลบุรี เมืองชลบุรี คลองตําหรุ 520.83                 

58 ชลบุรี เมืองชลบุรี ดอนหัวฬอ 520.83                 

59 ชลบุรี เมืองชลบุรี นาปา 520.83                 

60 ชลบุรี เมืองชลบุรี สํานักบก 520.83                 

61 ชลบุรี เมืองชลบุรี เสม็ด 520.83                 

62 ชลบุรี เมืองชลบุรี หนองขางคอก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 ชลบุรี เมืองชลบุรี หนองไมแดง 520.83                 

64 ชลบุรี เมืองชลบุรี หนองรี 520.83                 

65 ชลบุรี เมืองชลบุรี หวยกะป 520.83                 

66 ชลบุรี เมืองชลบุรี เหมือง 520.83                 

67 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลตําบลบางพระ 1,736.12              

68 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ 1,736.12              

69 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลตําบลแหลมฉบัง 1,736.12              

70 ชลบุรี ศรีราชา เขาคันทรง 520.83                 

71 ชลบุรี ศรีราชา บอวิน 520.83                 

72 ชลบุรี ศรีราชา บางพระ 520.83                 

73 ชลบุรี ศรีราชา หนองขาม 520.83                 

74 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลตําบลนาจอมเทียน 1,736.12              

75 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลตําบลบางเสร 1,736.12              

76 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลตําบลสัตหีบ 1,736.12              

77 ชลบุรี สัตหีบ นาจอมเทียน 520.83                 

78 ชลบุรี สัตหีบ พลูตาหลวง 520.83                 

79 ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ 520.83                 

80 ชลบุรี หนองใหญ เทศบาลตําบลหนองใหญ 1,725.71              

81 ชลบุรี หนองใหญ เขาซก 520.83                 

82 ชลบุรี หนองใหญ หนองเสือชาง 520.83                 

83 ชลบุรี หนองใหญ หางสูง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ชัยนาท กิ่ง อ.เนินขาม กะบกเตี้ย 520.83                 

2 ชัยนาท กิ่ง อ.เนินขาม เนินขาม 520.83                 

3 ชัยนาท กิ่ง อ.เนินขาม สุขเดือนหา 520.83                 

4 ชัยนาท กิ่ง อ. หนองมะโมง กุดจอก 520.83                 

5 ชัยนาท กิ่ง อ. หนองมะโมง วังตะเคียน 520.83                 

6 ชัยนาท กิ่ง อ. หนองมะโมง สะพานหิน 520.83                 

7 ชัยนาท กิ่ง อ. หนองมะโมง หนองมะโมง 520.83                 

8 ชัยนาท มโนรมย เทศบาลตําบลคุงสําเภา 1,736.12              

9 ชัยนาท มโนรมย เทศบาลตําบลหางน้ําสาคร 1,736.12              

10 ชัยนาท มโนรมย คุงสําเภา 520.83                 

11 ชัยนาท มโนรมย ทาฉนวน 520.83                 

12 ชัยนาท มโนรมย ไรพัฒนา 520.83                 

13 ชัยนาท มโนรมย วัดโคก 520.83                 

14 ชัยนาท มโนรมย ศิลาดาน 520.83                 

15 ชัยนาท มโนรมย อูตะเภา 520.83                 

16 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท 3,472.25              

17 ชัยนาท เมืองชัยนาท องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท 3,472.25              

18 ชัยนาท เมืองชัยนาท เขาทาพระ 520.83                 

19 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 520.83                 

20 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทาชัย 520.83                 

21 ชัยนาท เมืองชัยนาท ธรรมามูล 520.83                 

22 ชัยนาท เมืองชัยนาท นางลือ 520.83                 

23 ชัยนาท เมืองชัยนาท บานกลวย 520.83                 

24 ชัยนาท เมืองชัยนาท เสือโฮก 520.83                 

25 ชัยนาท เมืองชัยนาท หาดทาเสา 520.83                 

26 ชัยนาท วัดสิงห เทศบาลตําบลวัดสิงห 1,736.12              

27 ชัยนาท วัดสิงห บอแร 520.83                 

28 ชัยนาท วัดสิงห มะขามเฒา 520.83                 

29 ชัยนาท วัดสิงห วังหมัน 520.83                 

30 ชัยนาท วัดสิงห หนองขุน 520.83                 

31 ชัยนาท วัดสิงห หนองนอย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ชัยนาท วัดสิงห หนองบัว 520.83                 

33 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตําบลแพรกศรีราชา 1,736.12              

34 ชัยนาท สรรคบุรี ดงคอน 520.83                 

35 ชัยนาท สรรคบุรี ดอนกํา 520.83                 

36 ชัยนาท สรรคบุรี เที่ยงแท 520.83                 

37 ชัยนาท สรรคบุรี บางขุด 520.83                 

38 ชัยนาท สรรคบุรี แพรกศรีราชา 520.83                 

39 ชัยนาท สรรคบุรี โพงาม 520.83                 

40 ชัยนาท สรรคบุรี หวยกรด 520.83                 

41 ชัยนาท สรรคบุรี หวยกรดพัฒนา 520.83                 

42 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลโพนางดํา 1,736.12              

43 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา 1,736.12              

44 ชัยนาท สรรพยา เขาแกว 520.83                 

45 ชัยนาท สรรพยา ตลุก 520.83                 

46 ชัยนาท สรรพยา บางหลวง 520.83                 

47 ชัยนาท สรรพยา โพนางดําตก 520.83                 

48 ชัยนาท สรรพยา โพนางดําออก 520.83                 

49 ชัยนาท สรรพยา สรรพยา 520.83                 

50 ชัยนาท สรรพยา หาดอาษา 520.83                 

51 ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลสามงามทาโบสถ 1,736.12              

52 ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลหันคา 1,736.12              

53 ชัยนาท หันคา เดนใหญ 520.83                 

54 ชัยนาท หันคา บานเชี่ยน 520.83                 

55 ชัยนาท หันคา ไพรนกยูง 520.83                 

56 ชัยนาท หันคา วังไกเถื่อน 520.83                 

57 ชัยนาท หันคา สามงามทาโบสถ 520.83                 

58 ชัยนาท หันคา หนองแซง 520.83                 

59 ชัยนาท หันคา หวยงู 520.83                 

60 ชัยนาท หันคา หันคา 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ชัยภูมิ กิ่ง อ.ซับใหญ ซับใหญ 520.83                 

2 ชัยภูมิ กิ่ง อ.ซับใหญ ตะโกทอง 520.83                 

3 ชัยภูมิ กิ่ง อ.ซับใหญ ทากูบ 520.83                 

4 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ 1,736.12              

5 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ เทศบาลตําบลบานเปา 1,736.12              
6 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ กุดเลาะ 520.83                 

7 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ ซับสีทอง 520.83                 

8 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ โนนกอก 520.83                 

9 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ โนนทอง 520.83                 

10 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ บานเดื่อ 520.83                 

11 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ บานบัว 520.83                 

12 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ บานเปา 520.83                 

13 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ บานยาง 520.83                 
14 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ บานหัน 520.83                 

15 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ สระโพนทอง 520.83                 

16 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ หนองขา 520.83                 

17 ชัยภูมิ แกงครอ เทศบาลตําบลแกงครอ 1,736.12              

18 ชัยภูมิ แกงครอ เทศบาลตําบลนาหนองทุม 1,736.12              

19 ชัยภูมิ แกงครอ เกายาดี 520.83                 

20 ชัยภูมิ แกงครอ โคกกุง 520.83                 

21 ชัยภูมิ แกงครอ ชองสามหมอ 520.83                 

22 ชัยภูมิ แกงครอ ทามะไฟหวาน 520.83                 

23 ชัยภูมิ แกงครอ นาหนองทุม 520.83                 

24 ชัยภูมิ แกงครอ บานแกง 520.83                 

25 ชัยภูมิ แกงครอ หนองขาม 520.83                 

26 ชัยภูมิ แกงครอ หนองไผ 520.83                 

27 ชัยภูมิ แกงครอ หนองสังข 520.83                 

28 ชัยภูมิ แกงครอ หลุบคา 520.83                 

29 ชัยภูมิ คอนสวรรค เทศบาลตําบลคอนสวรรค 1,736.12              

30 ชัยภูมิ คอนสวรรค คอนสวรรค 520.83                 

31 ชัยภูมิ คอนสวรรค โคกมั่งงอย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ชัยภูมิ คอนสวรรค ชองสามหมอ 520.83                 

33 ชัยภูมิ คอนสวรรค โนนสะอาด 520.83                 

34 ชัยภูมิ คอนสวรรค บานโสก 520.83                 

35 ชัยภูมิ คอนสวรรค ศรีสําราญ 520.83                 

36 ชัยภูมิ คอนสวรรค หนองขาม 520.83                 

37 ชัยภูมิ คอนสวรรค หวยไร 520.83                 

38 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลตําบลคอนสาร 1,736.12              
39 ชัยภูมิ คอนสาร คอนสาร 520.83                 

40 ชัยภูมิ คอนสาร คงกลาง 520.83                 

41 ชัยภูมิ คอนสาร ดงบัง 520.83                 

42 ชัยภูมิ คอนสาร ทุงนาเลา 520.83                 

43 ชัยภูมิ คอนสาร ทุงพระ 520.83                 

44 ชัยภูมิ คอนสาร ทุงลุยลาย 520.83                 
45 ชัยภูมิ คอนสาร โนนคูณ 520.83                 

46 ชัยภูมิ คอนสาร หวยยาง 520.83                 

47 ชัยภูมิ จัตุรัส เทศบาลตําบลจตุรัส 1,736.12              

48 ชัยภูมิ จัตุรัส เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 1,736.12              

49 ชัยภูมิ จตุรัส กุดน้ําใส 520.83                 

50 ชัยภูมิ จตุรัส บานกอก 520.83                 

51 ชัยภูมิ จตุรัส บานขาม 520.83                 
52 ชัยภูมิ จตุรัส ละหาน 520.83                 

53 ชัยภูมิ จตุรัส สมปอย 520.83                 

54 ชัยภูมิ จตุรัส หนองโดน 520.83                 

55 ชัยภูมิ จตุรัส หนองบัวโคก 520.83                 

56 ชัยภูมิ จตุรัส หนองบัวบาน 520.83                 

57 ชัยภูมิ จตุรัส หนองบัวใหญ 520.83                 

58 ชัยภูมิ คอนสวรรค ยางหวาย 520.83                 

59 ชัยภูมิ เทพสถิต เทศบาลตําบลเทพสถิต 1,736.12              

60 ชัยภูมิ เทพสถิต นายางกลัก 520.83                 

61 ชัยภูมิ เทพสถิต บานไร 520.83                 
62 ชัยภูมิ เทพสถิต โปงนก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 ชัยภูมิ เทพสถิต วะตะแบก 486.11                 

64 ชัยภูมิ เทพสถิต หวยยายจิ๋ว 520.83                 

65 ชัยภูมิ เนินสงา กะฮาด 520.83                 
66 ชัยภูมิ เนินสงา ตาเนิน 520.83                 

67 ชัยภูมิ เนินสงา รังงาม 520.83                 

68 ชัยภูมิ เนินสงา หนองฉิม 520.83                 

69 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลบานเขวา 1,736.12              
70 ชัยภูมิ บานเขวา ชีบน 520.83                 

71 ชัยภูมิ บานเขวา ตลาดแรง 520.83                 

72 ชัยภูมิ บานเขวา โนนแดง 520.83                 

73 ชัยภูมิ บานเขวา บานเขวา 520.83                 

74 ชัยภูมิ บานเขวา ภูแลนคา 520.83                 

75 ชัยภูมิ บานเขวา ลุมลําชี 520.83                 
76 ชัยภูมิ บานแทน เทศบาลตําบลบานแทน 1,736.12              
77 ชัยภูมิ บานแทน บานเตา 520.83                 

78 ชัยภูมิ บานแทน บานแทน 520.83                 
79 ชัยภูมิ บานแทน สระพัง 520.83                 

80 ชัยภูมิ บานแทน หนองคู 520.83                 

81 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค เทศบาลตําบลบานเพชร 1,736.12              

82 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค เทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค 1,736.12              

83 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค เกาะมะนาว 520.83                 

84 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค โคกเพชรพัฒนา 520.83                 

85 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค บานชวน 520.83                 

86 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค บานตาล 520.83                 

87 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค บานเพชร 520.83                 

88 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค หัวทะเล 520.83                 

89 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล เจาทอง 520.83                 
90 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล บานเจียง 520.83                 

91 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล วังทอง 520.83                 

92 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล แหลมทอง 520.83                 

93 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลตําบลบานเพชรภูเขียว 1,736.12              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลตําบลผักปง 1,736.12              
95 ชัยภูมิ ภูเขียว กวางโจน 520.83                 

96 ชัยภูมิ ภูเขียว กุดยม 520.83                 

97 ชัยภูมิ ภูเขียว โคกสะอาด 520.83                 

98 ชัยภูมิ ภูเขียว ธาตุทอง 520.83                 
99 ชัยภูมิ ภูเขียว บานแกง 520.83                 

100 ชัยภูมิ ภูเขียว บานดอน 520.83                 

101 ชัยภูมิ ภูเขียว บานเพชร 520.83                 

102 ชัยภูมิ ภูเขียว ผักปง 520.83                 
103 ชัยภูมิ ภูเขียว หนองดอนไทย 520.83                 

104 ชัยภูมิ ภูเขียว หนองตูม 520.83                 

105 ชัยภูมิ ภูเขียว โอโล 520.83                 

106 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ หนองนาแซง 520.83                 
107 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลตําบลคายหมื่นแผว 1,736.12              

108 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลตําบลลาดใหญ 1,736.12              

109 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 3,472.25              

110 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 3,472.25              

111 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ กุดตุม 520.83                 

112 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ โคกสูง 520.83                 

113 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชีลอง 520.83                 

114 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทาหินโงม 520.83                 

115 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ นาฝาย 520.83                 
116 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ นาเสียว 520.83                 

117 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ โนนสําราญ 520.83                 

118 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ บานคาย 520.83                 

119 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ บานเลา 520.83                 

120 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ บุงคลา 520.83                 

121 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ โพนทอง 520.83                 
122 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ รอบเมือง 520.83                 

123 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ลาดใหญ 520.83                 

124 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ หนองไผ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

125 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ หวยตอน 520.83                 
126 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ หวยบง 520.83                 

127 ชัยภูมิ หนองบัวแดง เทศบาลตําบลหนองบัวแดง 1,736.12              

128 ชัยภูมิ หนองบัวแดง กุดชุมแสง 520.83                 

129 ชัยภูมิ หนองบัวแดง คูเมือง 694.45                 

130 ชัยภูมิ หนองบัวแดง ถ้ําวัวแดง 520.83                 

131 ชัยภูมิ หนองบัวแดง ทาใหญ 520.83                 

132 ชัยภูมิ หนองบัวแดง วังชมภู 520.83                 

133 ชัยภูมิ หนองบัวแดง หนองบัวแดง 520.83                 

134 ชัยภูมิ หนองบัวแดง หนองแวง 486.11                 

135 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว 1,736.12              

136 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว วังตะเฆ 520.83                 

137 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว โสกปลาดุก 520.83                 

138 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว หวยแย 520.83                 

139 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว โคกสะอาด 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ชุมพร ตะโก เทศบาลตําบลปากตะโก 1,736.12              

2 ชุมพร ทาแซะ เทศบาลตําบลเนินสันติ 1,736.12              

3 ชุมพร ทาแชะ สลุย 520.83                 

4 ชุมพร ทุงตะโก ชองไมแกว 520.83                 

5 ชุมพร ทุงตะโก ทุงตะไคร 520.83                 

6 ชุมพร ปะทิว เทศบาลตําบลมาบอํามฤต 1,736.12              

7 ชุมพร ปะทิว ชุมโค 520.83                 
8 ชุมพร ปะทิว ทะเลทรัพย 520.83                 

9 ชุมพร ปะทิว ปากคลอง 520.83                 

10 ชุมพร ปะทิว สะพลี 520.83                 

11 ชุมพร พะโตะ ปงหวาน 520.83                 
12 ชุมพร พะโตะ พะโตะ 520.83                 

13 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลตําบลทายาง 1,736.12              
14 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร 1,736.12              

15 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลตําบลวังไผ 1,736.12              

16 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร 3,472.25              

17 ชุมพร เมืองชุมพร องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร 3,472.25              

18 ชุมพร เมืองชุมพร ขุนกระทิง 520.83                 

19 ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด 520.83                 

20 ชุมพร เมืองชุมพร ทุงคา 520.83                 

21 ชุมพร เมืองชุมพร วังไผ 520.83                 
22 ชุมพร เมืองชุมพร หาดทรายรี 520.83                 
23 ชุมพร เมืองชุมพร หาดพันไกร 520.83                 

24 ชุมพร ละแม ทุงหลวง 520.83                 
25 ชุมพร ละแม ละแม 520.83                 

26 ชุมพร ละแม สวนแตง 520.83                 

27 ชุมพร สวี เทศบาลตําบลนาโพธิ์ 1,736.12              

28 ชุมพร สวี เขาคาย 520.83                 

29 ชุมพร สวี ดานสวี 520.83                 

30 ชุมพร สวี ทาหิน 520.83                 

31 ชุมพร สวี อบต.นาโพธิ์ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ชุมพร สวี นาสัก 520.83                 
33 ชุมพร หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน 3,472.25              

34 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ 520.83                 

35 ชุมพร หลังสวน หาดยาย 520.83                 

36 ชุมพร หลังสวน แหลมทราย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 เชียงราย กิ่ง อ. ดอยหลวง หนองปากอ 520.83                 

2 เชียงราย กิ่ง อ. ดอยหลวง โชคชัย 520.83                 

3 เชียงราย กิ่ง อ. ดอยหลวง ปงนอย 520.83                 

4 เชียงราย กิ่ง อ.เวียงเชียงรุง เทศบาลตําบลบานเหลา 1,736.12              

5 เชียงราย เวียงเชียงรุง ดงมหาวัน 520.83                 

6 เชียงราย เวียงเชียงรุง ทุงกอ 520.83                 

7 เชียงราย เวียงเชียงรุง ปาซาง 520.83                 

8 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลบานตา 1,736.12              

9 เชียงราย ขุนตาล ตา 520.83                 

10 เชียงราย ขุนตาล ยางฮอม 520.83                 

11 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลบุญเรือง 1,736.12              

12 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 1,725.71              

13 เชียงราย เชียงของ ครึ่ง 520.83                 

14 เชียงราย เชียงของ ริมโขง 520.83                 

15 เชียงราย เชียงของ เวียง 510.42                 

16 เชียงราย เชียงของ ศรีดอนชัย 520.83                 

17 เชียงราย เชียงของ สถาน 520.83                 

18 เชียงราย เชียงของ หวยซอ 520.83                 

19 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 1,736.12              

20 เชียงราย เชียงแสน บานแซว 520.83                 

21 เชียงราย เชียงแสน ปาสัก 520.83                 

22 เชียงราย เชียงแสน แมเงิน 520.83                 

23 เชียงราย เชียงแสน โยนก 520.83                 

24 เชียงราย เชียงแสน เวียง 520.83                 

25 เชียงราย เชียงแสน ศรีดอนมูล 520.83                 

26 เชียงราย เทิง เทศบาลตําบลบานปลอง 1,736.12              

27 เชียงราย เทิง เทศบาลตําบลเวียงเทิง 1,736.12              

28 เชียงราย เทิง งิ้ว 520.83                 

29 เชียงราย เทิง เชียงเคี่ยน 520.83                 

30 เชียงราย เทิง ตับเตา 520.83                 

31 เชียงราย เทิง ปลอง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 เชียงราย เทิง แมลอย 520.83                 

33 เชียงราย เทิง เวียง 520.83                 

34 เชียงราย เทิง สันทรายงาม 520.83                 

35 เชียงราย เทิง หงาว 520.83                 

36 เชียงราย เทิง หนองแรด 520.83                 

37 เชียงราย ปาแดด เทศบาลตําบลปาแดด 1,736.12              

38 เชียงราย ปาแดด โรงชาง 520.83                 

39 เชียงราย ปาแดด ศรีโพธิ์เงิน 520.83                 

40 เชียงราย ปาแดด สันมะคา 520.83                 

41 เชียงราย พญาเม็งราย ตาดควัน 520.83                 

42 เชียงราย พญาเม็งราย เม็งราย 520.83                 

43 เชียงราย พญาเม็งราย แมต๋ํา 520.83                 

44 เชียงราย พญาเม็งราย แมเปา 520.83                 

45 เชียงราย พญาเม็งราย ไมยา 520.83                 

46 เชียงราย พาน เทศบาลตําบลเมืองพาน 1,736.12              

47 เชียงราย พาน เจริญเมือง 520.83                 

48 เชียงราย พาน ดอยงาม 520.83                 

49 เชียงราย พาน ทรายขาว 520.83                 

50 เชียงราย พาน ทานตะวัน 520.83                 

51 เชียงราย พาน ธารทอง 520.83                 

52 เชียงราย พาน ปาหุง 520.83                 

53 เชียงราย พาน มวงคํา 520.83                 

54 เชียงราย พาน เมืองพาน 520.83                 

55 เชียงราย พาน แมเย็น 520.83                 

56 เชียงราย พาน แมออ 520.83                 

57 เชียงราย พาน เวียงหาว 520.83                 

58 เชียงราย พาน สันกลาง 520.83                 

59 เชียงราย พาน สันติสุข 520.83                 

60 เชียงราย พาน สันมะเค็ต 520.83                 

61 เชียงราย พาน หัวงม 520.83                 

62 เชียงราย แมสรวย เทศบาลตําบลเจดียหลวง 1,736.12              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลบานดู 1,736.12              

64 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 3,472.25              

65 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 3,472.25              

66 เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยลาน 520.83                 

67 เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยฮาง 520.83                 

68 เชียงราย เมืองเชียงราย ทาสาย 520.83                 

69 เชียงราย เมืองเชียงราย ทาสุด 520.83                 

70 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล 520.83                 

71 เชียงราย เมืองเชียงราย ปาออดอนชัย 520.83                 

72 เชียงราย เมืองเชียงราย แมกรณ 520.83                 

73 เชียงราย เมืองเชียงราย แมขาวตม 520.83                 

74 เชียงราย เมืองเชียงราย แมยาว 520.83                 

75 เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง 520.83                 

76 เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก 520.83                 

77 เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย 520.83                 

78 เชียงราย เมืองเชียงราย หวยชมภู 520.83                 

79 เชียงราย เมืองเชียงราย หวยสัก 520.83                 

80 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลจันจวา 1,736.12              

81 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลแมคํา 1,736.12              

82 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลแมจัน 1,736.12              

83 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลสันทราย 1,736.12              

84 เชียงราย แมจัน จอมสวรรค 520.83                 

85 เชียงราย แมจัน ทาขาวเปลือก 520.83                 

86 เชียงราย แมจัน ปาตึง 520.83                 

87 เชียงราย แมจัน แมคํา 520.83                 

88 เชียงราย แมจัน แมจัน 520.83                 

89 เชียงราย แมจัน ศรีคํ้า 520.83                 

90 เชียงราย แมจัน สันทราย 520.83                 

91 เชียงราย แมฟาหลวง เทอดไทย 520.83                 

92 เชียงราย แมฟาหลวง แมฟาหลวง 520.83                 

93 เชียงราย แมฟาหลวง แมสลองนอก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 เชียงราย แมฟาหลวง แมสลองใน 520.83                 

95 เชียงราย แมลาว เทศบาลตําบลปากอดํา 1,736.12              
96 เชียงราย แมลาว เทศบาลตําบลแมลาว 1,736.12              

97 เชียงราย แมลาว จอมหมอกแกว 520.83                 

98 เชียงราย แมลาว ดงมะดะ 520.83                 

99 เชียงราย แมลาว บัวสลี 520.83                 

100 เชียงราย แมลาว ปากอดํา 520.83                 

101 เชียงราย แมสรวย ปาแดด 520.83                 

102 เชียงราย แมลาว โปงแพร 520.83                 

103 เชียงราย แมสรวย เทศบาลตําบลแมสรวย 1,736.12              

104 เชียงราย แมสรวย เจดียหลวง 534.72                 

105 เชียงราย แมสรวย ทากอ 520.83                 

106 เชียงราย แมสรวย แมพริก 520.83                 

107 เชียงราย แมสรวย แมสรวย 520.83                 

108 เชียงราย แมสรวย วาวี 520.83                 

109 เชียงราย แมสรวย ศรีถอย 520.83                 

110 เชียงราย แมสาย เทศบาลตําบลแมสาย 1,736.12              

111 เชียงราย แมสาย เทศบาลตําบลหวยไคร 1,736.12              

112 เชียงราย แมสาย เกาะชาง 520.83                 

113 เชียงราย แมสาย บานดาย 520.83                 

114 เชียงราย แมสาย โปงงาม 520.83                 

115 เชียงราย แมสาย โปงผา 520.83                 

116 เชียงราย แมสาย แมสาย 520.83                 

117 เชียงราย แมสาย เวียงพางคํา 520.83                 

118 เชียงราย แมสาย ศรีเมืองชุม 520.83                 

119 เชียงราย แมสาย หวยไคร 520.83                 

120 เชียงราย เวียงแกน ทาขาม 520.83                 

121 เชียงราย เวียงแกน ปอ 520.83                 

122 เชียงราย เวียงแกน มวงยาย 520.83                 

123 เชียงราย เวียงแกน หลายงาว 520.83                 

124 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลตําบลเวียงชัย 1,736.12              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

125 เชียงราย เวียงชัย ดอนศิลา 520.83                 

126 เชียงราย เวียงชัย ผางาม 520.83                 

127 เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม 520.83                 

128 เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย 520.83                 

129 เชียงราย เวียงชัย เวียงเหนือ 520.83                 

130 เชียงราย เวียงปาเปา เทศบาลตําบลแมขะจาน 1,736.12              

131 เชียงราย เวียงปาเปา เทศบาลตําบลเวียงปาเปา 1,736.12              

132 เชียงราย เวียงปาเปา บานโปง 520.83                 

133 เชียงราย เวียงปาเปา ปางิ้ว 520.83                 

134 เชียงราย เวียงปาเปา แมเจดีย 520.83                 

135 เชียงราย เวียงปาเปา แมเจดียใหม 520.83                 

136 เชียงราย เวียงปาเปา เวียง 520.83                 

137 เชียงราย เวียงปาเปา เวียงกาหลง 520.83                 

138 เชียงราย เวียงปาเปา สันสลี 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 เชียงใหม ดอยหลอ ดอยหลอ 520.83                 

2 เชียงใหม ดอยหลอ ยางคราม 520.83                 

3 เชียงใหม ดอยหลอ สองแคว 520.83                 

4 เชียงใหม ดอยหลอ สันติสุข 520.83                 

5 เชียงใหม กิ่ง อ แมออน ทาเหนือ 520.83                 

6 เชียงใหม กิ่ง อ แมออน บานสหกรณ 520.83                 

7 เชียงใหม กิ่ง อ แมออน แมทา 520.83                 

8 เชียงใหม กิ่ง อ แมออน หวยแกว 520.83                 

9 เชียงใหม กิ่ง อ แมออน ออนกลาง 520.83                 

10 เชียงใหม กิ่ง อ แมออน ออนเหนือ 520.83                 

11 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลจอมทอง 1,736.12              

12 เชียงใหม จอมทอง ขวงเปา 520.83                 

13 เชียงใหม จอมทอง ดอยแกว 520.83                 

14 เชียงใหม จอมทอง บานแปะ 520.83                 

15 เชียงใหม จอมทอง บานหลวง 520.83                 

16 เชียงใหม จอมทอง แมสอย 520.83                 

17 เชียงใหม จอมทอง สบเตี๊ยะ 520.83                 

18 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเชียงดาว 1,736.12              

19 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองงาย 1,736.12              

20 เชียงใหม เชียงดาว เชียงดาว 520.83                 

21 เชียงใหม เชียงดาว ทุงขาวพวง 520.83                 

22 เชียงใหม เชียงดาว ปงโคง 520.83                 

23 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง 520.83                 

24 เชียงใหม เชียงดาว เมืองงาย 520.83                 

25 เชียงใหม เชียงดาว เมืองนะ 520.83                 

26 เชียงใหม เชียงดาว แมนะ 520.83                 

27 เชียงใหม ไชยปราการ เทศบาลตําบลไชยปราการ 1,736.12              

28 เชียงใหม ไชยปราการ แมทะลบ 520.83                 

29 เชียงใหม ไชยปราการ ศรีดงเย็น 520.83                 

30 เชียงใหม ไชยปราการ หนองบัว 520.83                 

31 เชียงใหม ดอยเตา บานแอน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 เชียงใหม ดอยเตา เทศบาลตําบลทาเดื่อ 1,736.12              

33 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เชิงดอย 520.83                 

34 เชียงใหม ดอยเตา ดอยเตา 520.83                 

35 เชียงใหม ดอยเตา ทาเดื่อ 520.83                 

36 เชียงใหม ดอยเตา บงตัน 520.83                 

37 เชียงใหม ดอยเตา โปงทุง 520.83                 

38 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด 1,736.12              

39 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ตลาดใหญ 520.83                 

40 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ 520.83                 

41 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ปาปอง 520.83                 

42 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ปาเมี่ยง 520.83                 

43 เชียงใหม ดอยสะเก็ด แมคือ 520.83                 

44 เชียงใหม ดอยสะเก็ด แมโปง 520.83                 

45 เชียงใหม ดอยสะเก็ด แมฮอยเงิน 520.83                 

46 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ 520.83                 

47 เชียงใหม ดอยสะเก็ด สงาบาน 520.83                 

48 เชียงใหม ดอยสะเก็ด สันปูเลย 520.83                 

49 เชียงใหม ดอยสะเก็ด สําราญราษฎร 520.83                 

50 เชียงใหม ฝาง เทศบาลตําบลบานแมขา 1,736.12              

51 เชียงใหม ฝาง เทศบาลตําบลเวียงฝาง 1,736.12              

52 เชียงใหม ฝาง โปงน้ํารอน 1,000.00              

53 เชียงใหม ฝาง มอนปน 520.83                 

54 เชียงใหม ฝาง แมขา 520.83                 

55 เชียงใหม ฝาง แมคะ 520.83                 

56 เชียงใหม ฝาง แมงอน 520.83                 

57 เชียงใหม ฝาง แมสูน 520.83                 

58 เชียงใหม ฝาง เวียง 520.83                 

59 เชียงใหม ฝาง สันทราย 520.83                 

60 เชียงใหม พราว เขื่อนผาก 520.83                 

61 เชียงใหม พราว น้ําแพร 520.83                 

62 เชียงใหม พราว บานโปง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 เชียงใหม พราว ปาตุม 520.83                 

64 เชียงใหม พราว ปาไหน 520.83                 

65 เชียงใหม พราว แมปง 520.83                 

66 เชียงใหม พราว แมแวน 520.83                 

67 เชียงใหม พราว สันทราย 520.83                 

68 เชียงใหม พราว โหลงขอด 520.83                 

69 เชียงใหม อมกอย มอนจอง 520.83                 

70 เชียงใหม เมืองเชียงใหม เทศบาลตําบลชางเผือก 1,736.12              

71 เชียงใหม เมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม 3,472.25              

72 เชียงใหม เมืองเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 3,472.25              

73 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ชางเผือก 520.83                 

74 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ 520.83                 

75 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทาศาลา 520.83                 

76 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ปาแดด 520.83                 

77 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ฟาฮาม 520.83                 

78 เชียงใหม เมืองเชียงใหม แมเหี้ยะ 520.83                 

79 เชียงใหม เมืองเชียงใหม สันผีเสื้อ 520.83                 

80 เชียงใหม เมอืงเชียงใหม สุเทพ 520.83                 

81 เชียงใหม เมืองเชียงใหม หนองปาครั่ง 520.83                 

82 เชียงใหม เมืองเชียงใหม หนองหอย 520.83                 

83 เชียงใหม แมแจม เทศบาลตําบลแมแจม 1,736.12              

84 เชียงใหม แมแจม กองแขก 520.83                 

85 เชียงใหม แมแจม แจมหลวง 520.83                 
86 เชียงใหม แมแจม ชางเคิ่ง 520.83                 

87 เชียงใหม แมแจม ทาผา 520.83                 

88 เชียงใหม แมแจม บานจันทร 520.83                 

89 เชียงใหม แมแจม บานทับ 520.83                 

90 เชียงใหม แมแจม ปางหินฝน 520.83                 

91 เชียงใหม แมแจม แมแดด 520.83                 

92 เชียงใหม แมแจม แมนาจร 520.83                 

93 เชียงใหม แมแจม แมศึก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 เชียงใหม แมแตง เทศบาลตําบลเมืองแกนพัฒนา 1,736.12              

95 เชียงใหม แมแตง เทศบาลตําบลสันมหาพน 1,736.12              

96 เชียงใหม แมแตง กื๊ดชาง 520.83                 

97 เชียงใหม แมแตง ขี้เหล็ก 520.83                 

98 เชียงใหม แมแตง บานชาง 520.83                 

99 เชียงใหม แมแตง บานเปา 520.83                 

100 เชียงใหม แมแตง ปาแป 520.83                 

101 เชียงใหม แมแตง เมืองกาย 520.83                 

102 เชียงใหม แมแตง แมแตง 520.83                 

103 เชียงใหม แมแตง แมหอพระ 520.83                 

104 เชียงใหม แมแตง สบเปง 520.83                 

105 เชียงใหม แมแตง สันปายาง 520.83                 

106 เชียงใหม แมแตง อินทขิล 520.83                 

107 เชียงใหม แมริม เทศบาลตําบลแมริม 1,736.12              

108 เชียงใหม แมริม ข้ีเหล็ก 520.83                 

109 เชียงใหม แมริม ดอนแกว 520.83                 

110 เชียงใหม แมริม โปงแยง 520.83                 

111 เชียงใหม แมริม แมแรม 520.83                 

112 เชียงใหม แมริม แมสา 520.83                 

113 เชียงใหม แมริม ริมเหนือ 520.83                 

114 เชียงใหม แมริม สะลวง 520.83                 

115 เชียงใหม แมริม สันโปง 520.83                 

116 เชียงใหม แมริม หวยทราย 520.83                 

117 เชียงใหม แมริม เหมืองแกว 520.83                 

118 เชียงใหม แมวาง เทศบาลตําบลแมวาง 1,736.12              

119 เชียงใหม แมวาง ดอนเปา 520.83                 

120 เชียงใหม แมวาง ทุงป 520.83                 

121 เชียงใหม แมวาง ทุงรวงทอง 520.83                 

122 เชียงใหม แมวาง บานกาด 520.83                 

123 เชียงใหม แมวาง แมวิน 520.83                 

124 เชียงใหม แมอาย เทศบาลตําบลแมอาย 1,736.12              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

125 เชียงใหม แมอาย ทาตอน 520.83                 

126 เชียงใหม แมอาย บานหลวง 520.83                 

127 เชียงใหม แมอาย แมนาวาง 520.83                 

128 เชียงใหม แมอาย แมสาว 520.83                 

129 เชียงใหม แมอาย แมอาย 520.83                 

130 เชียงใหม แมอาย สันตนหมื้อ 520.83                 

131 เชียงใหม เวียงพราว เทศบาลตําบลเวียงพราว 1,736.12              

132 เชียงใหม เวียงแหง เปยงหลวง 520.83                 

133 เชียงใหม เวียงแหง เมืองแหง 520.83                 

134 เชียงใหม เวียงแหง แสนไห 520.83                 

135 เชียงใหม สะเมิง เทศบาลตําบลสะเมิงใต 1,736.12              

136 เชียงใหม สะเมิง บอแกว 520.83                 

137 เชียงใหม สะเมิง แมสาบ 520.83                 

138 เชียงใหม สะเมิง ยั้งเมิน 520.83                 

139 เชียงใหม สะเมิง สะเมิงเหนือ 520.83                 

140 เชียงใหม สันกําแพง เทศบาลตําบลตนเปา 1,736.12              

141 เชียงใหม สันกําแพง เทศบาลตําบลสันกําแพง 1,736.12              

142 เชียงใหม สันกําแพง แชชาง 520.83                 

143 เชียงใหม สันกําแพง บวกคาง 520.83                 

144 เชียงใหม สันกําแพง แมปูคา 520.83                 

145 เชียงใหม สันกําแพง รองวัวแดง 520.83                 

146 เชียงใหม สันกําแพง สันกลาง 520.83                 

147 เชียงใหม สันกําแพง สันกําแพง 520.83                 

148 เชียงใหม สันกําแพง หวยทราย 520.83                 

149 เชียงใหม สันกําแพง ออนใต 520.83                 

150 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลแมโจ 1,736.12              

151 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลสันทรายหลวง 1,736.12              

152 เชียงใหม สันทราย ปาไผ 520.83                 

153 เชียงใหม สันทราย เมืองเล็น 520.83                 

154 เชียงใหม สันทราย แมแฝก 520.83                 

155 เชียงใหม สันทราย แมแฝกใหม 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

156 เชียงใหม สันทราย สันนาเม็ง 520.83                 

157 เชียงใหม สันทราย สันปาเปา 520.83                 

158 เชียงใหม สันทราย สันพระเนตร 520.83                 

159 เชียงใหม สันทราย หนองจอม 520.83                 

160 เชียงใหม สันทราย หนองหาร 520.83                 

161 เชียงใหม สันทราย หนองแหยง 520.83                 

162 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลบานกลาง 1,736.12              

163 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลสันปาตอง 1,736.12              

164 เชียงใหม สันปาตอง ทาวังพราว 520.83                 

165 เชียงใหม สันปาตอง ทุงตอม 520.83                 

166 เชียงใหม สันปาตอง ทุงสะโตก 520.83                 

167 เชียงใหม สันปาตอง น้ําบอหลวง 520.83                 

168 เชียงใหม สันปาตอง บานกลาง 520.83                 

169 เชียงใหม สันปาตอง บานแม 520.83                 

170 เชียงใหม สันปาตอง มะขามหลวง 520.83                 

171 เชียงใหม สันปาตอง มะขุนหวาน 520.83                 

172 เชียงใหม สันปาตอง แมกา 520.83                 

173 เชียงใหม สันปาตอง ยุหวา 520.83                 

174 เชียงใหม สันปาตอง สันกลาง 520.83                 

175 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 1,736.12              

176 เชียงใหม สารภี ขัวมุง 520.83                 

177 เชียงใหม สารภี ชมภู 520.83                 

178 เชียงใหม สารภี ไชยสถาน 520.83                 

179 เชียงใหม สารภี ดอนแกว 520.83                 

180 เชียงใหม สารภี ทากวาง 520.83                 

181 เชียงใหม สารภี ทาวังตาล 520.83                 

182 เชียงใหม สารภี ปาบง 520.83                 

183 เชียงใหม สารภี สันทราย 520.83                 

184 เชียงใหม สารภี สารภี 520.83                 

185 เชียงใหม สารภี หนองผึ้ง 520.83                 

186 เชียงใหม สารภี หนองแฝก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

187 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา 1,736.12              

188 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลหางดง 1,736.12              

189 เชียงใหม หางดง ขุนคง 520.83                 

190 เชียงใหม หางดง น้ําแพร 520.83                 

191 เชียงใหม หางดง บานปง 520.83                 

192 เชียงใหม หางดง บานแหวน 520.83                 

193 เชียงใหม หางดง สบแมขา 520.83                 

194 เชียงใหม หางดง สันผักหวาน 520.83                 

195 เชียงใหม หางดง หนองแกว 520.83                 

196 เชียงใหม หางดง หนองควาย 520.83                 

197 เชียงใหม หางดง หางดง 520.83                 

198 เชียงใหม หางดง หารแกว 520.83                 

199 เชยีงใหม อมกอย เทศบาลตําบลอมกอย 1,736.12              

200 เชียงใหม อมกอย นาเกียน 520.83                 

201 เชียงใหม อมกอย แมตื่น 520.83                 

202 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง 520.83                 

203 เชียงใหม อมกอย สบโขง 520.83                 

204 เชียงใหม อมกอย อมกอย 520.83                 

205 เชียงใหม ฮอด เทศบาลตําบลทาขาม 1,736.12              

206 เชียงใหม ฮอด นาคอเรือ 520.83                 

207 เชียงใหม ฮอด บอสลี 520.83                 

208 เชียงใหม ฮอด บอหลวง 520.83                 

209 เชียงใหม ฮอด บานตาล 520.83                 

210 เชียงใหม ฮอด หางดง 520.83                 

211 เชียงใหม ฮอด ฮอด 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ตรัง กันตัง ควนธานี 520.83                 

2 ตรัง กันตัง บอน้ํารอน 520.83                 

3 ตรัง กันตัง บางหมาก 520.83                 

4 ตรัง หาดสําราญ บาหวี 520.83                 

5 ตรัง นาโยง เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ 1,736.12              

6 ตรัง นาโยง โคกสะบา 520.83                 

7 ตรัง นาโยง นาโยงเหนือ 520.83                 

8 ตรัง ปะเหลียน เทศบาลตําบลทาขาม 1,736.12              

9 ตรัง ปะเหลียน เทศบาลตําบลทุงยาว 1,736.12              

10 ตรัง ปะเหลียน ทาขาม 520.83                 

11 ตรัง ปะเหลียน ทาพญา 520.83                 

12 ตรัง ปะเหลียน ทุงยาว 520.83                 
13 ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน 520.83                 

14 ตรัง ปะเหลียน ลิพัง 520.83                 

15 ตรัง ปะเหลียน สุโสะ 520.83                 

16 ตรัง เมือง ควนปริง 520.83                 

17 ตรัง เมือง นาบินหลา 520.83                 

18 ตรัง เมือง นาพละ 520.83                 

19 ตรัง เมือง น้ําผุด 520.83                 

20 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง 3,472.25              

21 ตรัง กันตัง เทศบาลเมืองกันตัง 3,472.25              

22 ตรัง เมืองตรัง องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง 3,472.25              

23 ตรัง เมือง นาทามใต 520.83                 

24 ตรัง เมือง นาทามเหนือ 520.83                 

25 ตรัง เมือง บานโพธิ์ 520.83                 

26 ตรัง เมือง หนองตรุด 520.83                 

27 ตรัง ยานตาขาว เทศบาลตําบลยานตาขาว 1,736.12              

28 ตรัง ยานตาขาว ทุงกระบือ 520.83                 

29 ตรัง ยานตาขาว โพรงจระเข 520.83                 

30 ตรัง รัษฎา เทศบาลตําบลคลองปาง 1,736.12              

31 ตรัง รัษฎา เขาไพร 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ตรัง รัษฎา ควนเมา 520.83                 

33 ตรัง รัษฎา หนองปรือ 520.83                 

34 ตรัง วังวิเศษ เทศบาลตําบลวังวิเศษ 1,736.12              

35 ตรัง สิเกา นาเมืองเพชร 520.83                 

36 ตรัง หวยยอด เทศบาลตําบลนาวง 1,736.12              

37 ตรัง หวยยอด ทุงตอ 520.83                 

38 ตรัง หวยยอด บางดี 520.83                 

39 ตรัง หวยยอด หวยนาง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ตราด เขาสมิง เทศบาลตําบลเขาสมิง 1,725.71              

2 ตราด เขาสมิง เทศบาลตําบลแสนตุง 1,736.12              

3 ตราด เขาสมิง ทาโสม 520.83                 

4 ตราด เขาสมิง ทุงนนทรี 520.83                 

5 ตราด เขาสมิง เทพนิมิต 520.83                 

6 ตราด เขาสมิง ประณีต 520.83                 

7 ตราด เขาสมิง สะตอ 520.83                 

8 ตราด คลองใหญ เทศบาลตําบลคลองใหญ 1,736.12              

9 ตราด คลองใหญ เทศบาลตําบลหาดเล็ก 1,736.12              

10 ตราด คลองใหญ คลองใหญ 520.83                 

11 ตราด คลองใหญ ไมรูด 520.83                 

12 ตราด บอไร เทศบาลตําบลบอพลอย 1,736.12              

13 ตราด บอไร ดานชุมพล 520.83                 

14 ตราด บอไร นนทรีย 520.83                 

15 ตราด บอไร หนองบอน 520.83                 

16 ตราด เมืองตราด แหลมกลัด 520.83                 

17 ตราด เมืองตราด เทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย 1,736.12              

18 ตราด เมืองตราด เทศบาลเมืองตราด 3,472.25              

19 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนจังหวัดตราด 3,472.25              

20 ตราด เมืองตราด ตะกาง 520.83                 

21 ตราด เมืองตราด ทากุม 520.83                 

22 ตราด เมืองตราด เนินทราย 520.83                 

23 ตราด เมืองตราด วังกระแจะ 520.83                 

24 ตราด เมืองตราด หนองเสม็ด 520.83                 

25 ตราด เมืองตราด หนองโสน 520.83                 

26 ตราด เมืองตราด หวงน้ําขาว 520.83                 

27 ตราด เมืองตราด หวยแรง 520.83                 

28 ตราด เมืองตราด อาวใหญ 520.83                 

29 ตราด แหลมงอบ เทศบาลตําบลแหลมงอบ 1,736.12              

30 ตราด แหลมงอบ คลองใหญ 520.83                 

31 ตราด แหลมงอบ บางปด 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ตราด แหลมงอบ แหลมงอบ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ตาก กิ่ง อ.วังเจา เทศบาลตําบลวังเจา 1,736.12              

2 ตาก วังเจา นาโบสถ 520.83                 

3 ตาก วังเจา ประดาง 520.83                 

4 ตาก วังเจา เชียงทอง 520.83                 

5 ตาก ทาสองยาง เทศบาลตําบลแมตาน 1,736.12              

6 ตาก ทาสองยาง แมตาน 520.83                 

7 ตาก ทาสองยาง แมวะหลวง 520.83                 

8 ตาก ทาสองยาง แมสอง 520.83                 

9 ตาก ทาสองยาง แมหละ 520.83                 

10 ตาก ทาสองยาง แมอุสุ 520.83                 

11 ตาก บานตาก เทศบาลตําบลทุงกระเชาะ 1,736.12              

12 ตาก บานตาก เทศบาลตําบลบานตาก 1,725.71              

13 ตาก บานตาก เกาะตะเภา 520.83                 

14 ตาก บานตาก ตากตก 520.83                 

15 ตาก บานตาก ตากออก 520.83                 

16 ตาก บานตาก ทองฟา 520.83                 

17 ตาก บานตาก แมสลิด 520.83                 

18 ตาก บานตาก สมอโคน 520.83                 

19 ตาก พบพระ เทศบาลตําบลพบพระ 1,736.12              

20 ตาก พบพระ คีรีราษฎร 520.83                 

21 ตาก พบพระ ชองแคบ 520.83                 

22 ตาก พบพระ พบพระ 486.11                 

23 ตาก พบพระ รวมไทยพัฒนา 520.83                 

24 ตาก พบพระ วาเลย 520.83                 

25 ตาก แมสอด เทศบาลเมืองแมสอด 3,472.25              

26 ตาก เมืองตาก ปามะมวง 520.83                 

27 ตาก เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 3,472.25              

28 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 3,472.25              

29 ตาก เมืองตาก ตลุกกลางทุง 520.83                 

30 ตาก เมืองตาก น้ํารึม 520.83                 

31 ตาก เมืองตาก โปงแดง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ตาก เมืองตาก แมทอ 520.83                 

33 ตาก เมืองตาก วังประจบ 520.83                 

34 ตาก เมืองตาก วังหิน 520.83                 

35 ตาก เมืองตาก หนองบัวใต 520.83                 

36 ตาก เมืองตาก หนองบัวเหนือ 520.83                 

37 ตาก แมระมาด เทศบาลตําบลแมจะเรา 1,736.12              

38 ตาก แมระมาด เทศบาลตําบลแมระมาด 1,736.12              

39 ตาก แมระมาด ขะเนจื้อ 520.83                 

40 ตาก แมระมาด พระธาตุ 520.83                 

41 ตาก แมระมาด แมจะเรา 520.83                 

42 ตาก แมระมาด แมตื่น 520.83                 

43 ตาก แมระมาด แมระมาด 520.83                 

44 ตาก แมระมาด สามหมื่น 520.83                 

45 ตาก แมสอด เทศบาลตําบลทาสายลวด 1,736.12              

46 ตาก แมสอด เทศบาลตําบลแมกุ 1,736.12              

47 ตาก แมสอด ดานแมละเมา 520.83                 

48 ตาก แมสอด ทาสายลวด 520.83                 

49 ตาก แมสอด พระธาตุผาแดง 520.83                 

50 ตาก แมสอด พะวอ 520.83                 

51 ตาก แมสอด มหาวัน 520.83                 

52 ตาก แมสอด แมกุ 520.83                 

53 ตาก สามเงา เทศบาลตําบลสามเงา 1,736.12              

54 ตาก สามเงา บานนา 520.83                 

55 ตาก เมืองตาก ไมงาม 520.83                 

56 ตาก สามเงา ยานรี 520.83                 

57 ตาก สามเงา วังจันทร 520.83                 

58 ตาก สามเงา วังหมัน 520.83                 

59 ตาก สามเงา สามเงา 520.83                 

60 ตาก อุมผาง เทศบาลตําบลอุมผาง 1,736.12              

61 ตาก อุมผาง แมจัน 520.83                 

62 ตาก อุมผาง โมโกร 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 นครนายก บานนา เทศบาลตําบลบานนา 1,736.12              

2 นครนายก บานนา ทองหลาง 520.83                 

3 นครนายก บานนา บานนา 520.83                 

4 นครนายก บานนา บานพราว 520.83                 

5 นครนายก ปากพลี เทศบาลตําบลเกาะหวาย 1,736.12              

6 นครนายก เมืองนครนายก องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก 3,472.25              

7 นครนายก เมืองนครนายก ทาทราย 520.83                 

8 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลตําบลทาชาง 1,736.12              

9 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก 3,472.25              

10 นครนายก เมืองนครนายก ศรีจุฬา 520.83                 

11 นครนายก องครักษ เทศบาลตําบลองครักษ 1,736.12              

12 นครนายก องครักษ คลองใหญ 520.83                 

13 นครนายก องครักษ องครักษ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 นครปฐม กําแพงเสน เทศบาลตําบลกําแพงแสน 1,736.12              

2 นครปฐม กําแพงแสน กระตีบ 520.83                 

3 นครปฐม กําแพงแสน รางพิกุล 520.83                 

4 นครปฐม กําแพงแสน หวยขวาง 520.83                 

5 นครปฐม กําแพงแสน หวยมวง 520.83                 

6 นครปฐม ดอนตูม ดอนพุทรา 520.83                 

7 นครปฐม ดอนตูม ดอนรวก 520.83                 

8 นครปฐม นครชัยศรี เทศบาลตําบลนครชัยศรี 1,736.12              

9 นครปฐม นครชัยศรี ทากระชับ 520.83                 

10 นครปฐม บางเลน เทศบาลตําบลบางเลน 1,736.12              

11 นครปฐม บางเลน เทศบาลตําบลบางหลวง 1,736.12              

12 นครปฐม บางเลน เทศบาลตําบลรางกระทุม 1,736.12              

13 นครปฐม บางเลน เทศบาลตําบลลําพญา 1,736.12              

14 นครปฐม บางเลน คลองนกกระทุง 520.83                 

15 นครปฐม บางเลน นราภิรมย 520.83                 

16 นครปฐม บางเลน ไผหูชาง 520.83                 

17 นครปฐม บางเลน ลําพญา 520.83                 

18 นครปฐม พุทธมณฑล เทศบาลตําบลศาลายา 1,736.12              

19 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลตําบลดอนยายหอม 1,736.12              

20 นครปฐม นครชัยศรี นครชัยศรี 520.83                 

21 นครปฐม เมืองนครปฐม พระประโทน 520.83                 

22 นครปฐม เมืองนครปฐม มาบแค 520.83                 

23 นครปฐม เมืองนครปฐม วังเย็น 520.83                 

24 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 3,472.25              

25 นครปฐม เมืองนครปฐม องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม 3,472.25              

26 นครปฐม เมืองนครปฐม ทัพหลวง 520.83                 

27 นครปฐม เมืองนครปฐม ธรรมศาลา 520.83                 

28 นครปฐม เมืองนครปฐม วังตะกู 520.83                 

29 นครปฐม เมืองนครปฐม สามควายเผือก 520.83                 

30 นครปฐม สามพราน เทศบาลตําบลสามพราน 1,736.12              

31 นครปฐม สามพราน เทศบาลตําบลออมใหญ 1,736.12              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 นครปฐม สามพราน สามพราน 520.83                 

33 นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 นครพนม วังยาง โคกสี 520.83                 

2 นครพนม วังยาง ยอดชาด 520.83                 

3 นครพนม วังยาง วังยาง 486.11                 

4 นครพนม ทาอุเทน เทศบาลตําบลทาอุเทน 1,736.12              

5 นครพนม ทาอุเทน ไชยบุรี 520.83                 

6 นครพนม ทาอุเทน ทาจําปา 520.83                 

7 นครพนม ทาอุเทน โนนตาล 520.83                 
8 นครพนม ทาอุเทน พนอม 520.83                 

9 นครพนม ทาอุเทน พะทาย 520.83                 

10 นครพนม ทาอุเทน รามราช 520.83                 

11 นครพนม ทาอุเทน เวินพระบาท 520.83                 

12 นครพนม ทาอุเทน หนองเทา 520.83                 

13 นครพนม ธุาตุพนม เทศบาลตําบลธาตุพนม 1,736.12              

14 นครพนม ธาตุพนม กุดฉิม 520.83                 

15 นครพนม ธาตุพนม ดอนนางหงส 520.83                 

16 นครพนม ธาตุพนม ธาตุพนม 520.83                 

17 นครพนม ธาตุพนม นาถอน 520.83                 

18 นครพนม ธาตุพนม นาหนาด 520.83                 
19 นครพนม ธาตุพนม น้ําก่ํา 520.83                 

20 นครพนม ธาตุพนม ฝงแดง 520.83                 

21 นครพนม ธาตุพนม พระกลางทุง 520.83                 

22 นครพนม ธาตุพนม โพนแพง 520.83                 

23 นครพนม ธาตุพนม แสนพัน 520.83                 

24 นครพนม ธาตุพนม อุมเหมา 520.83                 

25 นครพนม นาแก เทศบาลตําบลนาแก 1,736.12              

26 นครพนม นาแก กานเหลือง 520.83                 

27 นครพนม นาแก คําพี้ 520.83                 

28 นครพนม นาแก นาแก 520.83                 

29 นครพนม นาแก นาคู 520.83                 

30 นครพนม นาแก นาเลียง 520.83                 

31 นครพนม นาแก บานแกง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 นครพนม นาแก พระซอง 520.83                 

33 นครพนม นาแก พิมาน 520.83                 

34 นครพนม นาแก พุมแก 520.83                 

35 นครพนม นาแก สีชมพู 520.83                 

36 นครพนม นาแก หนองบอ 520.83                 

37 นครพนม นาแก หนองสังข 520.83                 

38 นครพนม นาทม ดอนเตย 520.83                 

39 นครพนม นาทม นาทม 520.83                 

40 นครพนม นาทม หนองซน 520.83                 

41 นครพนม นาหวา เทศบาลตําบลนาหวา 1,701.40              

42 นครพนม นาหวา ทาเรือ 486.11                 

43 นครพนม นาหวา นาคูณใหญ 520.83                 

44 นครพนม บานแพง นางัว 486.11                 

45 นครพนม นาหวา นาหวา 486.11                 

46 นครพนม นาหวา บานเสียว 520.83                 

47 นครพนม นาหวา เหลาพัฒนา 486.11                 

48 นครพนม บานแพง เทศบาลตําบลบานแพง 1,736.12              

49 นครพนม บานแพง นาเข 520.83                 

50 นครพนม นาหวา นางัว 520.83                 

51 นครพนม บานแพง ไผลอม 520.83                 

52 นครพนม บานแพง โพนทอง 520.83                 

53 นครพนม บานแพง หนองแวง 520.83                 

54 นครพนม ปลาปาก เทศบาลตําบลปลาปาก 1,736.12              

55 นครพนม ปลาปาก กุตาไก 520.83                 

56 นครพนม ปลาปาก โคกสวาง 520.83                 

57 นครพนม ปลาปาก โคกสูง 520.83                 
58 นครพนม ปลาปาก นามะเขือ 520.83                 

59 นครพนม ปลาปาก ปลาปาก 520.83                 

60 นครพนม ปลาปาก มหาชัย 520.83                 

61 นครพนม ปลาปาก หนองเทาใหญ 520.83                 

62 นครพนม ปลาปาก หนองฮี 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 นครพนม โพนสวรรค เทศบาลตําบลโพนสวรรค 1,736.12              

64 นครพนม โพนสวรรค นาขมิ้น 520.83                 

65 นครพนม โพนสวรรค นาใน 520.83                 

66 นครพนม โพนสวรรค นาหัวบอ 520.83                 
67 นครพนม โพนสวรรค บานคอ 520.83                 

68 นครพนม โพนสวรรค โพนจาน 520.83                 

69 นครพนม โพนสวรรค โพนบก 520.83                 

70 นครพนม โพนสวรรค โพนสวรรค 520.83                 

71 นครพนม เมืองนครพนม ดงขวาง 520.83                 

72 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม 3,472.25              

73 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม 3,472.25              

74 นครพนม เมืองนครพนม กุรุคุ 520.83                 

75 นครพนม เมืองนครพนม ขามเฒา 520.83                 

76 นครพนม เมืองนครพนม คําเตย 520.83                 

77 นครพนม เมืองนครพนม ทาคอ 520.83                 

78 นครพนม เมืองนครพนม นาทราย 520.83                 

79 นครพนม เมืองนครพนม นาราชควาย 520.83                 

80 นครพนม เมืองนครพนม บานกลาง 520.83                 

81 นครพนม เมืองนครพนม บานผึ้ง 520.83                 

82 นครพนม เมืองนครพนม โพธิ์ตาก 520.83                 

83 นครพนม เมืองนครพนม วังตามัว 520.83                 

84 นครพนม เมืองนครพนม หนองญาติ 520.83                 

85 นครพนม เมืองนครพนม อาจสามารถ 520.83                 

86 นครพนม เรณูนคร เทศบาลตําบลเรณูนคร 1,736.12              

87 นครพนม เรณูนคร โคกหินแฮ 520.83                 

88 นครพนม เรณูนคร ทาลาด 520.83                 

89 นครพนม เรณูนคร นางาม 520.83                 

90 นครพนม เรณูนคร โพนทอง 520.83                 

91 นครพนม เรณูนคร เรณู 520.83                 

92 นครพนม เรณูนคร เรณูใต 520.83                 

93 นครพนม เรณูนคร หนองยางลิ้น 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลศรีสงคราม 1,736.12              

95 นครพนม ศรีสงคราม ทาบอสงคราม 520.83                 

96 นครพนม ศรีสงคราม นาคํา 520.83                 

97 นครพนม ศรีสงคราม นาเดื่อ 520.83                 

98 นครพนม ศรีสงคราม บานขา 520.83                 

99 นครพนม ศรีสงคราม บานเอื้อง 520.83                 

100 นครพนม ศรีสงคราม โพนสวาง 520.83                 

101 นครพนม ศรีสงคราม ศรีสงคราม 520.83                 

102 นครพนม ศรีสงคราม สามผง 520.83                 

103 นครพนม ศรีสงคราม หาดแพง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 นครราชสีมา เทพารักษ บึงปรือ 520.83                 

2 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง 520.83                 

3 นครราชสีมา เมืองยาง เมืองยาง 520.83                 

4 นครราชสีมา เมืองยาง ละหานปลาคาว 520.83                 

5 นครราชสีมา กิ่ง อ.ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลหนองบัววง 1,736.12              

6 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ไพล 520.83                 

7 นครราชสีมา แกงสนามนาง บึงสําโรง 520.83                 

8 นครราชสีมา แกงสนามนาง สีสุd 520.83                 

9 นครราชสีมา ขามทะเลสอ เทศบาลตําบลขามทะเลสอ 1,736.12              

10 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ชีวึก 520.83                 

11 นครราชสีมา ขามสะแกแสง โนนเมือง 520.83                 

12 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงออ 520.83                 

13 นครราชสีมา ขามสะแกแสง พะงาด 520.83                 

14 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เมืองเกษตร 520.83                 

15 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เมืองนาท 520.83                 

16 นครราชสีมา คง ขามสมบูรณ 520.83                 

17 นครราชสีมา คง คูขาด 520.83                 

18 นครราชสีมา คง หนองมะนาว 520.83                 

19 นครราชสีมา ครบุรี บานใหม 520.83                 

20 นครราชสีมา ชุมพวง เทศบาลตําบลชุมพวง 1,701.40              

21 นครราชสีมา ชุมพวง โนนยอ 520.83                 

22 นครราชสีมา โชคชัย เทศบาลตําบลโชคชัย 1,736.12              

23 นครราชสีมา โชคชัย เทศบาลตําบลดานเกวียน 1,736.12              

24 นครราชสีมา โชคชัย กระโทก 520.83                 

25 นครราชสีมา โชคชัย พลับพลา 520.83                 

26 นครราชสีมา ดานขุนทด เทศบาลตําบลดานขุนทด 1,736.12              

27 นครราชสีมา ดานขุนทด เทศบาลตําบลหนองกราด 1,736.12              

28 นครราชสีมา ดานขุนทด กุดพิมาน 520.83                 

29 นครราชสีมา ดานขุนทด ดานนอก 520.83                 

30 นครราชสีมา ดานขุนทด ดานใน 520.83                 

31 นครราชสีมา ดานขุนทด ตะเคียน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 นครราชสีมา ดานขุนทด บานแปรง 520.83                 

33 นครราชสีมา ดานขุนทด สระจรเข 520.83                 

34 นครราชสีมา ดานขุนทด หนองบัวตะเกียด 520.83                 

35 นครราชสีมา ดานขุนทด หนองบัวละคร 520.83                 

36 นครราชสีมา โนนแดง โนนตาเถร 520.83                 

37 นครราชสีมา โนนแดง วังหิน 520.83                 

38 นครราชสีมา โนนแดง สําพะเนียง 520.83                 

39 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลโคกสวาย 1,736.12              

40 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลโนนไทย 1,736.12              

41 นครราชสีมา โนนไทย ดานจาก 520.83                 

42 นครราชสีมา โนนไทย ถนนโพธิ์ 520.83                 

43 นครราชสีมา โนนไทย บัลลังก 520.83                 

44 นครราชสีมา โนนไทย มะคา 520.83                 

45 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลตลาดแค 1,736.12              

46 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลโนนสูง 1,736.12              

47 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลมะคา 1,736.12              

48 นครราชสีมา โนนสูง ดานคลา 520.83                 

49 นครราชสีมา โนนสูง เมืองปราสาท 520.83                 

50 นครราชสีมา บัวใหญ ดอนตะหนิน 520.83                 

51 นครราชสีมา บัวลาย หนองแจงใหญ 520.83                 

52 นครราชสีมา บัวใหญ หนองบัวสะอาด 520.83                 

53 นครราชสีมา บัวลาย หวยยาง 520.83                 

54 นครราชสีมา บานเหลื่อม เทศบาลตําบลบานเหลือม 1,736.12              

55 นครราชสีมา ประทาย โคกกลาง 520.83                 

56 นครราชสีมา ประทาย ตลาดไทร 520.83                 

57 นครราชสีมา ประทาย ทุงสวาง 520.83                 

58 นครราชสีมา ประทาย นางรํา 520.83                 

59 นครราชสีมา ประทาย โนนเพ็ด 520.83                 

60 นครราชสีมา ประทาย ประทาย 520.83                 

61 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลเมืองปก 1,736.12              

62 นครราชสีมา ปกธงชัย เกษมทรัพย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 นครราชสีมา ปกธงชัย งิ้ว 520.83                 

64 นครราชสีมา วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว 520.83                 

65 นครราชสีมา ปกธงชัย ธงชัยเหนือ 520.83                 

66 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลตําบลกลางดง 1,736.12              

67 นครราชสีมา ปากชอง ขนงพระ 520.83                 

68 นครราชสีมา ปากชอง จันทึก 520.83                 

69 นครราชสีมา พิมาย ดงใหญ 520.83                 

70 นครราชสีมา พิมาย นิคมสรางตนเอง 520.83                 

71 นครราชสีมา พิมาย ในเมือง 520.83                 

72 นครราชสีมา พิมาย โบสถ 520.83                 

73 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกสูง 520.83                 

74 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลตําบลจอหอ 1,736.12              

75 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลตําบลหนองไผลอม 1,736.12              

76 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลตําบลหัวทะเล 1,736.12              

77 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 3,472.25              

78 นครราชสีมา บัวใหญ เทศบาลเมืองบัวใหญ 3,472.25              

79 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 3,472.25              

80 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด 520.83                 

81 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จอหอ 520.83                 

82 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บานโพธิ์ 520.83                 

83 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ปรุใหญ 520.83                 

84 นครราชสีมา วังน้ําเขียว เทศบาลตําบลศาลเจาพอ 1,736.12              

85 นครราชสีมา สีค้ิว เทศบาลตําบลคลองไผ 1,736.12              

86 นครราชสีมา สีค้ิว เทศบาลตําบลลาดบัวขาว 1,736.12              

87 นครราชสีมา สีค้ิว ดอนเมือง 520.83                 

88 นครราชสีมา สีค้ิว ลาดบัวขาว 520.83                 

89 นครราชสีมา สูงเนิน เทศบาลตําบลกุดจิก 1,736.12              

90 นครราชสีมา สูงเนิน เทศบาลตําบลสูงเนิน 1,736.12              

91 นครราชสีมา สูงเนิน กุดจิก 520.83                 

92 นครราชสีมา สูงเนิน โคราช 520.83                 

93 นครราชสีมา สูงเนิน นากลาง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 นครราชสีมา สูงเนิน โนนคา 520.83                 

95 นครราชสีมา โนนไทย โนนไทย 520.83                 

96 นครราชสีมา สูงเนิน บุงข้ีเหล็ก 520.83                 

97 นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน 520.83                 

98 นครราชสีมา เสิงสาง เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ 1,736.12              

99 นครราชสีมา เสิงสาง สุขไพบูลย 520.83                 

100 นครราชสีมา หนองบุนนาก ไทยเจริญ 520.83                 

101 นครราชสีมา หนองบุนนาก บานใหม 520.83                 

102 นครราชสีมา หนองบุนนาก หนองไมไผ 520.83                 

103 นครราชสีมา หนองบุนนาก แหลมทอง 520.83                 

104 นครราชสีมา หวยแถลง เทศบาลตําบลหวยแถลง 1,736.12              

105 นครราชสีมา หวยแถลง เทศบาลตําบลหินดาด 1,736.12              

106 นครราชสีมา หวยแถลง เมืองพลับพลา 486.11                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 นครศรีธรรมราช กิ่ง อ.ชางกลาง สวนขัน 520.83                 

2 นครศรีธรรมราช กิ่ง อ.ชางกลาง ชางกลาง 520.83                 

3 นครศรีธรรมราช นบพิตํา นบพิตํา 520.83                 

4 นครศรีธรรมราช ขนอม เทศบาลตําบลขนอม 1,736.12              

5 นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม 520.83                 

6 นครศรีธรรมราช ขนอม ทองเนียน 520.83                 

7 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ นาหมอบุญ 520.83                 

8 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ บานชะอวด 520.83                 

9 นครศรีธรรมราช ฉวาง ไมเรียง 520.83                 

10 นครศรีธรรมราช ฉวาง ไสหรา 520.83                 

11 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ดอนตรอ 520.83                 

12 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทางพูน 520.83                 

13 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง 520.83                 

14 นครศรีธรรมราช ชะอวด เทศบาลตําบลชะอวด 1,725.71              

15 นครศรีธรรมราช ชะอวด ชะอวด 520.83                 

16 นครศรีธรรมราช ชะอวด ทาเสม็ด 520.83                 

17 นครศรีธรรมราช ชะอวด วังอาง 520.83                 

18 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ ทองลําเจียก 520.83                 

19 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ เทศบาลตําบลเชียรใหญ 1,736.12              

20 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ เชียรเขา 520.83                 

21 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ เชียรใหญ 520.83                 

22 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ เสือหึง 520.83                 

23 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ ไสหมาก 520.83                 

24 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา ดุสิต 520.83                 

25 นครศรีธรรมราช ทาศาลา เทศบาลตําบลทาศาลา 694.45                 

26 นครศรีธรรมราช ทาศาลา โพธิ์ทอง 486.11                 

27 นครศรีธรรมราช ทาศาลา โมคลาน 520.83                 

28 นครศรีธรรมราช ทาศาลา หัวตะพาน 520.83                 

29 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลเมืองทุงสง 3,472.25              

30 นครศรีธรรมราช ทุงสง กะปาง 520.83                 

31 นครศรีธรรมราช ทุงสง เขาโร 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 นครศรีธรรมราช ทุงสง ควนกรด 520.83                 

33 นครศรีธรรมราช ทุงสง นาไมไผ 520.83                 

34 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ เทศบาลตําบลทายาง 1,736.12              

35 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ กรุงหยัน 520.83                 

36 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ ทายาง 520.83                 

37 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ ทุงใหญ 520.83                 

38 นครศรีธรรมราช นาบอน เทศบาลตําบลนาบอน 1,736.12              

39 นครศรีธรรมราช นาบอน ทุงสง 520.83                 

40 นครศรีธรรมราช บางขัน บานนิคม 520.83                 

41 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง 3,472.25              

42 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เกาะทวด 520.83                 

43 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ปากนคร 520.83                 

44 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ปากพนังฝงตะวันตก 520.83                 

45 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากแพรก 520.83                 

46 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ปาระกํา 520.83                 

47 นครศรีธรรมราช ปากพนัง หูลอง 520.83                 

48 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี เทศบาลตําบลพรหมโลก 1,041.67              

49 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี นาเรียง 520.83                 

50 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี บานเกาะ 520.83                 

51 นครศรีธรรมราช พระพรหม ทายสําเภา 520.83                 

52 นครศรีธรรมราช พิปูน เทศบาลตําบลพิปูน 1,736.12              

53 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ปากพนังฝงตะวันออก 520.83                 

54 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลทาแพ 1,736.12              

55 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3,472.25              

56 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,472.25              

57 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทางิ้ว 520.83                 

58 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทาซัก 520.83                 

59 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทาเรือ 520.83                 

60 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทาไร 520.83                 

61 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นาเคียน 520.83                 

62 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช บางจาก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ 520.83                 

64 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช มะมวงสองตน 520.83                 

65 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 1,736.12              

66 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย เทศบาลตําบลรอนพิบูลย 1,736.12              

67 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย ควนชุม 520.83                 

68 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย ควนพัง 520.83                 

69 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย เสาธง 520.83                 

70 นครศรีธรรมราช ลานสกา กําโลน 520.83                 

71 นครศรีธรรมราช ลานสกา เขาแกว 520.83                 

72 นครศรีธรรมราช ลานสกา ขุนทะเล 520.83                 

73 นครศรีธรรมราช สิชล เทศบาลตําบลสิชล 1,736.12              

74 นครศรีธรรมราช สิชล ทุงปรัง 520.83                 

75 นครศรีธรรมราช สิชล เสาเภา 520.83                 

76 นครศรีธรรมราช หัวไทร เทศบาลตําบลหัวไทร 1,736.12              

77 นครศรีธรรมราช หัวไทร เกาะเพชร 520.83                 

78 นครศรีธรรมราช หัวไทร ควนชะลิก 520.83                 

79 นครศรีธรรมราช หัวไทร บางนบ 520.83                 

80 นครศรีธรรมราช หัวไทร บานราม 520.83                 

81 นครศรีธรรมราช หัวไทร หนาสตน 520.83                 

82 นครศรีธรรมราช หัวไทร หัวไทร 520.83                 

83 นครศรีธรรมราช หัวไทร แหลม 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 นครสวรรค กิ่ง อ.แมเปน แมเปน 520.83                 

2 นครสวรรค เกาเลี้ยว เทศบาลตําบลเกาเลี้ยว 1,736.12              

3 นครสวรรค โกรกพระ เทศบาลตําบลบางประมุง 1,736.12              

4 นครสวรรค โกรกพระ ศาลาแดง 1,000.00              

5 นครสวรรค ชุมแสง เทศบาลตําบลทับกฤช 1,736.12              

6 นครสวรรค ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 3,472.25              

7 นครสวรรค ชุมแสง เกยไชย 520.83                 

8 นครสวรรค ชุมแสง บางเคียน 520.83                 

9 นครสวรรค ชุมแสง ไผสิงห 520.83                 

10 นครสวรรค ตาคลี เทศบาลตําบลชองแค 1,736.12              

11 นครสวรรค ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี 3,472.25              

12 นครสวรรค ตาคลี ชองแค 520.83                 

13 นครสวรรค ตาคลี หนองโพ 520.83                 

14 นครสวรรค ทาตะโก เทศบาลตําบลทาตะโก 1,736.12              

15 นครสวรรค ทาตะโก พนมรอก 520.83                 

16 นครสวรรค บรรพตพิสัย เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย 1,736.12              

17 นครสวรรค บรรพตพิสัย เจริญผล 520.83                 

18 นครสวรรค บรรพตพิสัย หูกวาง 520.83                 

19 นครสวรรค พยุหะคีรี เทศบาลตําบลพยุหะ 1,736.12              

20 นครสวรรค พยุหะคีรี เขากะเลา 520.83                 

21 นครสวรรค พยุหะคีรี น้ําทรง 520.83                 

22 นครสวรรค พยุหะคีรี พยุหะ 520.83                 

23 นครสวรรค ไพศาลี เทศบาลตําบลไพศาลี 1,736.12              

24 นครสวรรค ไพศาลี นาขอม 520.83                 

25 นครสวรรค เมืองนครสวรรค บานมะเกลือ 520.83                 

26 นครสวรรค เมืองนครสวรรค เทศบาลตําบลหนองเบน 1,736.12              

27 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 3,472.25              

28 นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรคออก 520.83                 

29 นครสวรรค แมวงค เทศบาลตําบลศาลเจาไกตอ 1,725.71              

30 นครสวรรค ลาดยาว ลาดยาว 520.83                 

31 นครสวรรค หนองบัว หนองกลับ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 นครสวรรค หนองบัว หนองบัว 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 นนทบุรี ไทรนอย เทศบาลตําบลไทรนอย 1,736.12              

2 นนทบุรี ไทรนอย ขุนศรี 520.83                 

3 นนทบุรี ไทรนอย คลองขวาง 520.83                 

4 นนทบุรี ไทรนอย ไทรนอย 520.83                 

5 นนทบุรี ไทรนอย ไทรใหญ 520.83                 

6 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลตําบลปลายบาง 1,736.12              

7 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย 3,472.25              

8 นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง 520.83                 

9 นนทบุรี บางกรวย มหาสวัสด 520.83                 

10 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง 3,472.25              

11 นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง 520.83                 

12 นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช 520.83                 

13 นนทบุรี บางบัวทอง ลําโพ 520.83                 

14 นนทบุรี บางใหญ เทศบาลตําบลบางใหญ 1,736.12              

15 นนทบุรี บางใหญ บางมวง 520.83                 

16 นนทบุรี บางใหญ บางแมนาง 520.83                 

17 นนทบุรี ปากเกร็ด เกาะเกร็ด 520.83                 

18 นนทบุรี ปากเกร็ด ทาอิฐ 520.83                 

19 นนทบุรี ปากเกร็ด บางพลับ 520.83                 

20 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี 3,472.25              

21 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 3,472.25              

22 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 3,472.25              

23 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกราง 520.83                 

24 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางรักนอย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 นราธิวาส จะแนะ จะแนะ 520.83                 

2 นราธิวาส จะแนะ ชางเผือก 520.83                 

3 นราธิวาส จะแนะ ดุซงญอ 520.83                 

4 นราธิวาส จะแนะ ผดุงมาตร 520.83                 

5 นราธิวาส เจาะไอรอง จวบ 520.83                 

6 นราธิวาส เจาะไอรอง บูกิต 520.83                 

7 นราธิวาส ตากใบ เทศบาลตําบลตากใบ 1,736.12              

8 นราธิวาส ตากใบ เกาะสะทอน 520.83                 

9 นราธิวาส ตากใบ โฆษิต 520.83                 

10 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลตําบลตนไทร 1,736.12              

11 นราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ 520.83                 

12 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ลําภู 513.89                 

13 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 3,472.25              

14 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 3,472.25              

15 นราธิวาส เมืองนราธิวาส กะลุวอ 520.83                 

16 นราธิวาส เมืองนราธิวาส กะลุวอเหนือ 520.83                 

17 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางปอ 520.83                 

18 นราธิวาส ยี่งอ เทศบาลตําบลยี่งอ 1,736.12              

19 นราธิวาส ยี่งอ จอเบาะ 520.83                 

20 นราธิวาส ยี่งอ ยี่งอ 520.83                 

21 นราธิวาส ยี่งอ ละหาร 520.83                 

22 นราธิวาส ยี่งอ ลุโบะบายะ 520.83                 

23 นราธิวาส ยี่งอ ลุโบะบือซา 520.83                 

24 นราธิวาส ระแงะ เทศบาลตําบลตันหยงมัส 1,736.12              

25 นราธิวาส ระแงะ เทศบาลตําบลมะรือโบตก 1,736.12              

26 นราธิวาส ระแงะ กาลิซา 520.83                 

27 นราธิวาส ระแงะ ตันหยงลิมอ 520.83                 

28 นราธิวาส ระแงะ ตันหยงมัส 520.83                 

29 นราธิวาส ระแงะ มะรือโบตก 520.83                 

30 นราธิวาส รือเสาะ เทศบาลตําบลรือเสาะ 1,736.12              

31 นราธิวาส รือเสาะ บาตง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 นราธิวาส รือเสาะ รือเสาะ 520.83                 

33 นราธิวาส แวง เทศบาลตําบลแวง 1,736.12              

34 นราธิวาส แวง ฆอเลาะ 520.83                 

35 นราธิวาส แวง แมดง 520.83                 

36 นราธิวาส ศรีสาคร เทศบาลตําบลศรีสาคร 1,736.12              

37 นราธิวาส ศรีสาคร กาหลง 520.83                 

38 นราธิวาส ศรีสาคร ซากอ 520.83                 

39 นราธิวาส ศรีสาคร ตะมะยูง 520.83                 

40 นราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร 520.83                 

41 นราธิวาส สุคิริน เกียร 520.83                 

42 นราธิวาส สุคิริน ภูเขาทอง 520.83                 

43 นราธิวาส สุคิริน มาโมง 520.83                 

44 นราธิวาส สุคิริน สุคิริน 520.83                 

45 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 3,472.25              

46 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปูโยะ 520.83                 

47 นราธิวาส สุไหงโก-ลก มูโนะ 520.83                 

48 นราธิวาส สุไหงปาดี เทศบาลตําบลปะลุรู 1,736.12              

49 นราธิวาส สุไหงปาดี กาวะ 520.83                 

50 นราธิวาส สุไหงปาดี โตะเด็ง 520.83                 

51 นราธิวาส สุไหงปาดี ปะลุรู 520.83                 

52 นราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 นาน กิ่ง อ.ภูเพียง ฝายแกว 520.83                 

2 นาน กิ่ง อ.ภูเพียง ทานาว 520.83                 

3 นาน กิ่ง อ.ภูเพียง นาปง 520.83                 

4 นาน กิ่ง อ.ภูเพียง น้ําเกี๋ยน 520.83                 

5 นาน กิ่ง อ.ภูเพียง น้ําแกน 520.83                 

6 นาน กิ่ง อ.ภูเพียง มวงตึ๊ด 520.83                 

7 นาน กิ่ง อ.ภูเพียง เมืองจัง 520.83                 

8 นาน สองแคว นาไรหลวง 520.83                 

9 นาน เฉลิมพระเกียรติ ขุนนาน 520.83                 

10 นาน เฉลิมพระเกียรติ หวยโกน 520.83                 

11 นาน เชียงกลาง เทศบาลตําบลเชียงกลาง 1,736.12              

12 นาน เชียงกลาง เชียงกลาง 520.83                 

13 นาน เชียงกลาง เปอ 520.83                 
14 นาน เชียงกลาง พระธาตุ 520.83                 

15 นาน เชียงกลาง พระพุทธบาท 520.83                 

16 นาน ทาวังผา เทศบาลตําบลทาวังผา 1,736.12              

17 นาน ทาวังผา จอมพระ 520.83                 

18 นาน ทาวังผา ตาลชุม 520.83                 

19 นาน ทาวังผา ปาคา 520.83                 

20 นาน ทาวังผา ผาตอ 520.83                 

21 นาน ทาวังผา ผาทอง 520.83                 

22 นาน ทาวังผา ริม 520.83                 

23 นาน ทาวังผา แสนทอง 520.83                 

24 นาน ทุงชาง เทศบาลตําบลและ 1,736.12              

25 นาน ทุงชาง งอบ 520.83                 

26 นาน ทุงชาง ทุงชาง 520.83                 

27 นาน ทุงชาง ปอน 520.83                 

28 นาน ทุงชาง และ 520.83                 

29 นาน นานอย เทศบาลตําบลนานอย 1,736.12              

30 นาน นานอย เชียงของ 520.83                 

31 นาน นานอย นานอย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 นาน นานอย น้ําตก 520.83                 

33 นาน นานอย บัวใหญ 486.11                 

34 นาน นานอย ศรีษะเกษ 520.83                 

35 นาน นานอย สถาน 520.83                 

36 นาน นานอย สันทะ 520.83                 

37 นาน นาหมื่น นาทะนุง 520.83                 

38 นาน นาหมื่น บอแกว 520.83                 

39 นาน นาหมื่น ปงหลวง 520.83                 

40 นาน นาหมื่น เมืองลี 520.83                 

41 นาน บอเกลือ ดงพญา 520.83                 

42 นาน บอเกลือ บอเกลือใต 520.83                 

43 นาน บอเกลือ บอเกลือเหนือ 520.83                 

44 นาน บอเกลือ ภูฟา 520.83                 

45 นาน ปว วรนคร 520.83                 

46 นาน บานหลวง บานพี้ 520.83                 

47 นาน บานหลวง บานฟา 520.83                 

48 นาน บานหลวง ปาคาหลวง 520.83                 

49 นาน บานหลวง สวด 520.83                 

50 นาน ปว เทศบาลตําบลปว 1,736.12              

51 นาน ปว แงง 520.83                 

52 นาน ปว เจดียชัย 520.83                 

53 นาน ปว ไชยวัฒนา 520.83                 

54 นาน ปว ปากลาง 520.83                 

55 นาน ปว ภูคา 520.83                 

56 นาน ปว ศิลาเพชร 520.83                 

57 นาน ปว ศิลาแลง 520.83                 

58 นาน ปว สกาด 520.83                 

59 นาน ปว สถาน 520.83                 

60 นาน ปว อวน 520.83                 

61 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 3,472.25              

62 นาน เมืองนาน กองควาย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 นาน เมืองนาน ไชยสถาน 548.61                 

64 นาน เมืองนาน ถืมตอง 520.83                 

65 นาน เมืองนาน นาซาว 520.83                 

66 นาน เมืองนาน บอ 520.83                 

67 นาน เมืองนาน ผาสิงห 520.83                 

68 นาน เมืองนาน เรือง 520.83                 

69 นาน เมืองนาน สวก 520.83                 

70 นาน เมืองนาน สะเนียน 520.83                 

71 นาน เมืองนาน เทศบาลเมืองนาน 3,472.25              

72 นาน เมืองนาน ดูใต 520.83                 

73 นาน แมจริม เทศบาลตําบลหนองแดง 1,736.12              

74 นาน แมจริม แมจริม 520.83                 

75 นาน แมจริม หนองแดง 520.83                 

76 นาน แมจริม หมอเมือง 513.89                 

77 นาน เวียงสา เทศบาลตําบลกลางเวียง 1,736.12              

78 นาน เวียงสา กลางเวียง 520.83                 

79 นาน เวียงสา ขึ่ง 520.83                 

80 นาน เวียงสา จอมจันทร 520.83                 

81 นาน เวียงสา ตาลชุม 520.83                 

82 นาน เวียงสา ทุงศรีทอง 520.83                 

83 นาน เวียงสา นาเหลือง 520.83                 

84 นาน เวียงสา น้ําปว 520.83                 

85 นาน เวียงสา น้ํามวบ 520.83                 

86 นาน เวียงสา แมขะนิง 520.83                 

87 นาน เวียงสา แมสา 520.83                 

88 นาน เวียงสา แมสาคร 520.83                 

89 นาน เวียงสา ยาบหัวนา 520.83                 

90 นาน เวียงสา ไหลนาน 520.83                 

91 นาน เวียงสา อายนาไลย 520.83                 

92 นาน สองแคว ชนแดน 520.83                 

93 นาน สองแคว ยอด 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 นาน สันติสุข ดูพงษ 520.83                 

95 นาน สันติสุข ปาแลวหลวง 520.83                 

96 นาน สันติสุข พงษ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 บุรีรัมย บานดาน บานดาน 520.83                 

2 บุรีรัมย กระสัง ลําดวน 520.83                 

3 บุรีรัมย กระสัง ศรีภูมิ 520.83                 

4 บุรีรัมย กระสัง หนองเต็ง 520.83                 

5 บุรีรัมย บานดาน ปราสาท 520.83                 

6 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลพนมรุง 1,736.12              

7 บุรีรัมย ชํานิ ชํานิ 520.83                 

8 บุรีรัมย ชํานิ เมืองยาง 520.83                 

9 บุรีรัมย ชํานิ ละลวด 520.83                 

10 บุรีรัมย นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง 3,472.25              

11 บุรีรัมย นางรอง สะเดา 520.83                 

12 บุรีรัมย นางรอง หนองโบสถ 520.83                 

13 บุรีรัมย นางรอง หัวถนน 520.83                 

14 บุรีรัมย นาโพธิ์ นาโพธิ์ 520.83                 

15 บุรีรัมย นาโพธิ์ ศรีสวาง 520.83                 

16 บุรีรัมย โนนดินแดง เทศบาลตําบลโนนดินแดง 1,736.12              

17 บุรีรัมย โนนสุวรรณ โกรกแกว 520.83                 

18 บุรีรัมย โนนสุวรรณ ดงอีจาน 486.11                 

19 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน เทศบาลตําบลบานใหมไชยพจน 1,725.71              

20 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน กูสวนแตง 520.83                 

21 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน แดงใหญ 520.83                 

22 บุรีรัมย ประโคนชัย โคกยาง 520.83                 

23 บุรีรัมย ประโคนชัย บานไทร 520.83                 

24 บุรีรัมย ประโคนชัย ปงกู 520.83                 

25 บุรีรัมย ประโคนชัย หนองบอน 520.83                 

26 บุรีรัมย ปะคํา เทศบาลตําบลปะคํา 1,736.12              

27 บุรีรัมย ปะคํา หนองบัว 520.83                 

28 บุรีรัมย พลับพลาชัย จันดุม 520.83                 

29 บุรีรัมย พลับพลาชัย สะเดา 520.83                 

30 บุรีรัมย พุทไธสง เทศบาลตําบลพุทไธสง 1,725.71              

31 บุรีรัมย พุทไธสง พุทไธสง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 บุรีรัมย พุทไธสง หายโศก 520.83                 

33 บุรีรัมย คูเมือง เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 1,736.12              

34 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองบุรีรัมย 3,472.25              

35 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 3,472.25              

36 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย เสม็ด 520.83                 

37 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย หนองตาด 520.83                 

38 บุรีรัมย ละหารทราย เทศบาลตําบลละหานทราย 1,736.12              

39 บุรีรัมย ลําปลายมาศ เทศบาลตําบลทะเมนชัย 1,736.12              

40 บุรีรัมย ลําปลายมาศ โคกลาม 520.83                 

41 บุรีรัมย ลําปลายมาศ ผไทรินทร 520.83                 

42 บุรีรัมย ลําปลายมาศ แสลงพัน 520.83                 
43 บุรีรัมย ลําปลายมาศ หนองโดน 520.83                 

44 บุรีรัมย สตึก กระสัง 520.83                 

45 บุรีรัมย สตึก ทามวง 520.83                 

46 บุรีรัมย สตึก เมืองแก 520.83                 

47 บุรีรัมย สตึก สนามชัย 520.83                 

48 บุรีรัมย สตึก สะแก 520.83                 

49 บุรีรัมย หนองกี่ เทศบาลตําบลหนองกี่ 1,736.12              

50 บุรีรัมย หนองกี่ ทาโพธิ์ชัย 520.83                 

51 บุรีรัมย หนองกี่ เมืองไผ 520.83                 

52 บุรีรัมย หนองกี่ หนองกี่ 520.83                 

53 บุรีรัมย หนองหงษ เสาเดียว 520.83                 

54 บุรีรัมย หวยราช โคกเหล็ก 520.83                 

55 บุรีรัมย หวยราช สนวน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองคลองหลวง 3,472.25              

2 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลเมืองทาโขลง 3,472.25              

3 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองเจ็ด 520.83                 

4 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองสาม 520.83                 

5 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองสี่ 520.83                 

6 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองหก 520.83                 

7 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองหา 520.83                 

8 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลธัญบุรี 1,736.12              

9 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ 3,472.25              

10 ปทุมธานี ธัญบุรี อบต.บึงยี่โถ 520.83                 

11 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บานฉาง 520.83                 

12 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลตําบลบางกะดี 1,736.12              

13 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลตําบลบางหลวง 1,736.12              

14 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองปทุมธานี 3,472.25              

15 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 3,472.25              

16 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางขะแยง 520.83                 

17 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางคูวัด 520.83                 

18 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางเดื่อ 520.83                 

19 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางพูด 520.83                 

20 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางพูน 520.83                 

21 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางหลวง 520.83                 

22 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บานกระแชง 520.83                 

23 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บานกลาง 520.83                 

24 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บานใหม 520.83                 

25 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.สวนพริกไทย 520.83                 
26 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.หลักหก 520.83                 

27 ปทุมธานี หนองเสือ เทศบาลเมืองรังสิต 3,472.25              

28 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลระแหง 1,736.12              

29 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.คลองพระอุดม 694.45                 

30 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.คูขวาง 520.83                 

31 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.คูบางหลวง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.บอเงิน 520.83                 

33 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.ระแหง 520.83                 

34 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.ลาดหลุมแกว 520.83                 

35 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว อบต.หนาไม 520.83                 

36 ปทุมธานี สามโคก เทศบาลตําบลลําไทร 1,736.12              

37 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว เทศบาลตําบลลําลูกกา 1,736.12              

38 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลเมืองคูคต 3,472.25              

39 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.คูคต 520.83                 

40 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.งคอไห 520.83                 

41 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.บึงคําพรอย 520.83                 

42 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.บึงทองหลาง 520.83                 

43 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.พืชอุดม 520.83                 

44 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลาดสวาย 520.83                 

45 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลําไทร 520.83                 

46 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลําลูกกา 520.83                 

47 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลตําบลบางเตย 1,736.12              

48 ปทุมธานี สามโคก อบต.กระแชง 520.83                 

49 ปทุมธานี สามโคก อบต.คลองควาย 520.83                 

50 ปทุมธานี สามโคก อบต.เชียงรากนอย 520.83                 

51 ปทุมธานี สามโคก อบต.เชียงรากใหญ 520.83                 

52 ปทุมธานี สามโคก อบต.ทายเกาะ 520.83                 

53 ปทุมธานี สามโคก อบต.บางกระบือ 520.83                 

54 ปทุมธานี สามโคก อบต.บางโพธิ์เหนือ 520.83                 

55 ปทุมธานี สามโคก อบต.บานงิ้ว 520.83                 

56 ปทุมธานี สามโคก อบต.บานปทุม 520.83                 

57 ปทุมธานี สามโคก อบต.สามโคก 520.83                 

58 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลตําบลหนองเสือ 1,736.12              

59 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.นพรัตน 520.83                 

60 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงกาสาม 520.83                 

61 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงชําออ 520.83                 

62 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงบอน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงบา 520.83                 

64 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.ศาลาครุ 520.83                 

65 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.หนองสามวัง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี เทศบาลตําบลไรเกา 1,736.12              

2 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด ไรเกา 520.83                 

3 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด อบต.ไรใหม 520.83                 

4 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด อบต.ศิลาลอย 520.83                 

5 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก อบต.เขาลาน 520.83                 

6 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก อบต.ทับสะแก 520.83                 

7 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก อบต.นาหูกวาง 520.83                 

8 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก อบต.อางทอง 520.83                 

9 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ 1,736.12              

10 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน เทศบาลตําบลบานกรูด 1,736.12              

11 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน เทศบาลตําบลรอนทอง 1,736.12              

12 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.กําเนิดนพคุณ 520.83                 

13 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.ชัยเกษม 520.83                 

14 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.ทองมงคล 520.83                 

15 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.ธงชัย 520.83                 

16 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน พงศประศาสน 520.83                 

17 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.แมรําพึง 520.83                 

18 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย อบต.ชางแรก 520.83                 

19 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย อบต.ไชยราช 520.83                 

20 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย อบต.ทรายทอง 520.83                 

21 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี เทศบาลตําบลปราณบุรี 1,736.12              

22 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ 1,736.12              

23 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี อบต.เขาจาว 520.83                 

24 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี อบต.เขานอย 520.83                 

25 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี อบต.ปราณบุรี 520.83                 

26 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี อบต.วังกพง 520.83                 

27 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบล กม.5 1,736.12              

28 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลคลองวาฬ 1,736.12              

29 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 3,472.25              

30 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ องคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ 3,472.25              

31 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ อบต.เกาะหลัก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ อบต.คลองวาฬ 520.83                 

33 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ อบต.หวยทราย 520.83                 

34 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ อบต.อาวนอย 520.83                 

35 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน 3,472.25              

36 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน อบต.ทับใต 520.83                 

37 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน อบต.บึงนคร 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี เทศบาลตําบลกบินทร 1,736.12              

2 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี เทศบาลตําบลเมืองเกา 1,736.12              

3 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี เทศบาลตําบลสระบัว 1,736.12              

4 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.กบินทร 520.83                 

5 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.เขาไมแกว 520.83                 

6 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.นนทรี 520.83                 
7 ปราจีนบรุี กบินทรบุรี อบต.นาแขม 520.83                 

8 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.บอทอง 520.83                 

9 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.บานนา 520.83                 

10 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.เมืองเกา 520.83                 

11 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.ยานรี 520.83                 
12 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.ลาดตะเคียน 520.83                 

13 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.วังดาล 520.83                 

14 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.วังตะเคียน 520.83                 
15 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.วังทาชาง 520.83                 

16 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.หนองกี่ 520.83                 

17 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี หาดนางแกว 520.83                 

18 ปราจีนบุรี นาดี เทศบาลตําบลนาดี 1,736.12              

19 ปราจีนบุรี นาดี อบต.แกงดินสอ 520.83                 

20 ปราจีนบุรี นาดี อบต.ทุงโพธิ์ 520.83                 

21 ปราจีนบุรี นาดี อบต.นาดี 520.83                 

22 ปราจีนบุรี นาดี อบต.บุพราหมณ 520.83                 

23 ปราจีนบรุี นาดี อบต.สะพานหิน 520.83                 

24 ปราจีนบุรี นาดี อบต.สําพันตา 520.83                 

25 ปราจีนบุรี บานสราง เทศบาลตําบลบานสราง 1,736.12              

26 ปราจีนบุรี บานสราง อบต.บางกระเบา 520.83                 
27 ปราจีนบุรี บานสราง อบต.บางเตย 520.83                 
28 ปราจีนบุรี บานสราง อบต.บางแตน 520.83                 

29 ปราจีนบุรี บานสราง อบต.บางปลารา 520.83                 

30 ปราจีนบุรี บานสราง อบต.บางพลวง 520.83                 

31 ปราจีนบุรี บานสราง อบต.บางยาง 486.11                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ปราจีนบุรี บานสราง อบต.บานสราง 520.83                 

33 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เทศบาลตําบลประจันตคาม 1,736.12              

34 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.เกาะลอย 520.83                 

35 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.คําโตนด 520.83                 

36 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.ดงบัง 520.83                 

37 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.บานหอย 520.83                 
38 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.บุฝาย 520.83                 
39 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.ประจันตคาม 520.83                 

40 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.โพธิ์งาม 520.83                 
41 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.หนองแกว 520.83                 

42 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.หนองแสง 520.83                 

43 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลตําบลบานนาปรือ 1,736.12              

44 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 3,472.25              

45 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี 3,472.25              

46 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.โคกไมลาย 520.83                 

47 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงขี้เหล็ก 520.83                 

48 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงพระราม 520.83                 

49 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.ทางาม 520.83                 

50 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.เนินหอม 520.83                 

51 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.โนนหอม 520.83                 

52 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.บางเดชะ 520.83                 

53 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.บานพระ 520.83                 

54 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบรุี อบต.ไมเค็ด 520.83                 

55 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.รอบเมือง 520.83                 

56 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.วัดโบสถ 520.83                 

57 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลตําบลโคกมะกอก 1,736.12              

58 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์ เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ 1,736.12              

59 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์ เทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ์ 1,736.12              

60 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ 520.83                 

61 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ดงกระทงยาม 520.83                 

62 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ทาตูม 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.บานทาม 520.83                 

64 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ศรีมหาโพธิ 520.83                 

65 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 520.83                 

66 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.หัวหวา 520.83                 

67 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ เทศบาลตําบลโคกปบ 1,736.12              

68 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ อบต.โคกไทย 520.83                 

69 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ อบต.โคกปบ 520.83                 

70 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ อบต.ไผชะเลือด 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ปตตานี กะพอ ปลองหอย 520.83                 

2 ปตตานี โคกโพธิ์ เทศบาลตําบลโคกโพธิ์ 1,736.12              

3 ปตตานี โคกโพธิ์ เทศบาลตําบลนาประดู 1,736.12              
4 ปตตานี โคกโพธิ์ ควนโนรี 520.83                 

5 ปตตานี โคกโพธิ์ ชางไหตก 520.83                 

6 ปตตานี โคกโพธิ์ ทรายขาว 520.83                 

7 ปตตานี โคกโพธิ์ ทุงพลา 520.83                 

8 ปตตานี โคกโพธิ์ นาเกตุ 520.83                 

9 ปตตานี โคกโพธิ์ ปากลอ 520.83                 

10 ปตตานี โคกโพธิ์ ปาบอน 520.83                 

11 ปตตานี ทุงยางแดง ตะโละแมะนา 520.83                 
12 ปตตานี ทุงยางแดง น้ําดํา 520.83                 

13 ปตตานี ปะนาเระ เทศบาลตําบลปะนาเระ 1,736.12              

14 ปตตานี ปะนาเระ คอกกระบือ 520.83                 

15 ปตตานี ปะนาเระ ดอน 520.83                 
16 ปตตานี ปะนาเระ ทาขาม 520.83                 

17 ปตตานี ปะนาเระ บานกลาง 520.83                 

18 ปตตานี ปะนาเระ บานนอก 520.83                 

19 ปตตานี ปะนาเระ บานน้ําบอ 520.83                 

20 ปตตานี ปะนาเระ พอมิ่ง 520.83                 

21 ปตตานี มายอ ปะโด 520.83                 

22 ปตตานี เมืองปตตานี เทศบาลเมืองปตตานี 3,472.25              

23 ปตตานี เมืองปตตานี องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 3,472.25              

24 ปตตานี เมืองปตตานี กะมิยอ 520.83                 

25 ปตตานี เมืองปตตานี ตันหยงลุโละ 520.83                 

26 ปตตานี เมืองปตตานี บานา 520.83                 

27 ปตตานี เมืองปตตานี รูสะมิแล 520.83                 
28 ปตตานี เมืองปตตานี บาราเฮาะ 520.83                 

29 ปตตานี เมืองปตตานี ปะกาฮะรัง 520.83                 

30 ปตตานี แมลาน ปาไร 520.83                 

31 ปตตานี แมลาน มวงเตี้ย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ปตตานี แมลาน แมลาน 520.83                 

33 ปตตานี ไมแกน ดอนทราย 520.83                 

34 ปตตานี ไมแกน ตะโละไกรทอง 520.83                 

35 ปตตานี ไมแกน ไทรทอง 520.83                 

36 ปตตานี ยะรัง เทศบาลตําบลยะรัง 1,736.12              
37 ปตตานี ยะรัง กระโด 520.83                 

38 ปตตานี ยะรัง กอลํา 520.83                 
39 ปตตานี ยะรัง เขาตูม 520.83                 

40 ปตตานี ยะรัง คลองใหม 520.83                 

41 ปตตานี ยะรัง ประจัน 520.83                 

42 ปตตานี ยะรัง ปตูมุดี 520.83                 

43 ปตตานี ยะรัง เมาะมาวี 520.83                 

44 ปตตานี ยะรัง ยะรัง 520.83                 

45 ปตตานี ยะรัง ระแวง 520.83                 

46 ปตตานี ยะรัง สะดาวา 520.83                 
47 ปตตานี ยะรัง สะนอ 520.83                 

48 ปตตานี ยะหริ่ง เทศบาลตําบลตันหยง 1,736.12              

49 ปตตานี ยะหริ่ง เทศบาลตําบลบางปู 1,736.12              

50 ปตตานี ยะหริ่ง เทศบาลตําบลยะหริ่ง 1,736.12              

51 ปตตานี ยะหริ่ง จะรัง 520.83                 
52 ปตตานี ยะหริ่ง ตันหยงดาลอ 520.83                 

53 ปตตานี ยะหริ่ง ตอหลัง 520.83                 

54 ปตตานี ยะหริ่ง ตะโละ 520.83                 

55 ปตตานี ยะหริ่ง ตะโละกาโปร 520.83                 

56 ปตตานี ยะหริ่ง ตาแกะ 520.83                 

57 ปตตานี ยะหริ่ง ตาลีอายร 520.83                 

58 ปตตานี ยะหริ่ง บาโลย 520.83                 

59 ปตตานี ยะหริ่ง ปยามุมัง 520.83                 

60 ปตตานี ยะหริ่ง มะนังยง 520.83                 

61 ปตตานี ยะหริ่ง ยามู 520.83                 

62 ปตตานี ยะหริ่ง ราตาบันยัง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 ปตตานี ยะหริ่ง หนองแรต 520.83                 

64 ปตตานี ยะหริ่ง แหลมโพธิ์ 520.83                 

65 ปตตานี สายบุรี เทศบาลตําบลตะลุบัน 1,736.12              

66 ปตตานี สายบุรี ตะบิ้ง 520.83                 

67 ปตตานี สายบุรี เตราะบอน 520.83                 

68 ปตตานี สายบุรี บือเระ 520.83                 

69 ปตตานี สายบุรี ปะเสยะวอ 520.83                 

70 ปตตานี สายบุรี แปน 520.83                 
71 ปตตานี สายบุรี ละหาร 520.83                 

72 ปตตานี หนองจิก เทศบาลตําบลบอทอง 1,736.12              

73 ปตตานี หนองจิก เกาะเปาะ 520.83                 

74 ปตตานี หนองจิก ดอนรัก 520.83                 

75 ปตตานี หนองจิก บางตาวา 520.83                 

76 ปตตานี หนองจิก ยาบี 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ เทศบาลตําบลทาเรือ 1,736.12              

2 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ เทศบาลตําบลทาหลวง 1,736.12              

3 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ จําปา 520.83                 

4 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ทาเจาสนุก 520.83                 

5 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ทาหลวง 520.83                 

6 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ บานรอม 520.83                 

7 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ปากทา 520.83                 

8 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ โพธิ์เอน 520.83                 

9 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ วังแดง 520.83                 

10 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ศาลาลอย 520.83                 

11 พระนครศรีอยุธยา ทาเรอื หนองขนาก 520.83                 

12 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง เทศบาลตําบลนครหลวง 1,736.12              

13 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง เทศบาลตําบลอรัญญิก 1,736.12              

14 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง คลองสะแก 520.83                 

15 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง บอโพง 520.83                 

16 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง บานชุง 520.83                 

17 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ปากจั่น 520.83                 

18 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง แมลา 520.83                 

19 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง หนองปลิง 520.83                 

20 พระนครศรีอยุธยา บางซาย เทศบาลตําบลบางซาย 1,736.12              

21 พระนครศรีอยุธยา บางซาย เทพมงคล 520.83                 

22 พระนครศรีอยุธยา บางซาย บางซาย 520.83                 

23 พระนครศรีอยุธยา บางซาย ปลายกลัด 520.83                 

24 พระนครศรีอยุธยา บางซาย วังพัฒนา 520.83                 

25 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลตําบลบางไทร 1,736.12              

26 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลตําบลราชคราม 1,736.12              

27 พระนครศรีอยุธยา บางไทร กระแชง 520.83                 

28 พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกชาง 520.83                 

29 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางยี่โท 520.83                 

30 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บานกลึง 520.83                 

31 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บานมา 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ไผพระ 520.83                 

33 พระนครศรีอยุธยา บางไทร โพแตง 520.83                 

34 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ไมตรา 520.83                 

35 พระนครศรีอยุธยา บางไทร สนามชัย 520.83                 

36 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลบางบาล 1,736.12              

37 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลมหาพราหมณ 1,736.12              

38 พระนครศรีอยุธยา บางบาล กบเจา 520.83                 

39 พระนครศรีอยุธยา บางบาล น้ําเตา 520.83                 

40 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บานคลัง 520.83                 

41 พระนครศรีอยุธยา บางบาล พระขาว 520.83                 

42 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เชียงรากนอย 520.83                 

43 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน เทศบาลตําบลบางปะหัน 1,736.12              

44 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน ตานิม 520.83                 

45 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน ทับน้ํา 520.83                 

46 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บางเดื่อ 520.83                 

47 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บางปะหัน 520.83                 

48 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บานขลอ 520.83                 

49 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บานลี่ 520.83                 

50 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน พุทเลา 520.83                 

51 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน โพธิ์สามตน 520.83                 

52 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน เสาธง 520.83                 

53 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน หันสัง 520.83                 

54 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลตําบลบานเลน 1,736.12              

55 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลตําบลบานสราง 1,736.12              

56 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลตําบลพระอินทราชา 1,736.12              

57 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เกาะเกิด 520.83                 

58 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน คลองจิก 520.83                 

59 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ตลาดเกรียบ 520.83                 

60 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ตลิ่งชัน 520.83                 

61 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางกระสั้น 520.83                 

62 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางประแดง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บานกรด 520.83                 

64 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บานแปง 520.83                 

65 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บานพลับ 520.83                 

66 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บานโพ 520.83                 

67 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บานหวา 520.83                 

68 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ปราสาททอง 520.83                 

69 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน วัดยม 520.83                 

70 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สามเรือน 520.83                 

71 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก เทศบาลตําบลบานแพรก 1,736.12              

72 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก คลองนอย 520.83                 

73 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก สําเนียง 520.83                 

74 พระนครศรีอยุธยา ผักไห เทศบาลตําบลผกัไห 1,736.12              

75 พระนครศรีอยุธยา ผักไห เทศบาลตําบลลาดชะโด 1,736.12              

76 พระนครศรีอยุธยา ผักไห กุฎี 520.83                 

77 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ดอนลาน 520.83                 

78 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ทาดินแดง 520.83                 

79 พระนครศรีอยุธยา ผักไห นาคู 520.83                 

80 พระนครศรีอยุธยา ผักไห บานแค 520.83                 

81 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ลาดชิด 520.83                 

82 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ลาดน้ําเค็ม 520.83                 

83 พระนครศรีอยุธยา ผักไห หนาโคก 520.83                 

84 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรอียุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 3,472.25              

85 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา 3,472.25              

86 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,472.25              

87 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เกาะเรียน 520.83                 

88 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา คลองตะเคียน 520.83                 

89 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา คลองสระบัว 520.83                 

90 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บานเกาะ 520.83                 

91 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บานปอม 520.83                 

92 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บานใหม 520.83                 

93 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปากกราน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภูเขาทอง 520.83                 

95 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ลุมพลี 520.83                 

96 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดตูม 520.83                 

97 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สวนพริก 520.83                 

98 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สําเภาลม 520.83                 

99 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หันตรา 520.83                 

100 พระนครศรีอยุธยา ภาชี เทศบาลตําบลภาชี 1,736.12              

101 พระนครศรีอยุธยา ภาชี กระจิว 520.83                 

102 พระนครศรีอยุธยา ภาชี โคกมวง 520.83                 

103 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ดอนหญานาง 520.83                 

104 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ไผลอม 520.83                 

105 พระนครศรีอยุธยา ภาชี พระแกว 520.83                 

106 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ระโสม 520.83                 

107 พระนครศรีอยุธยา ภาชี หนองน้ําใส 520.83                 

108 พระนครศรีอยุธยา มหาราช เทศบาลตําบลมหาราช 1,736.12              

109 พระนครศรีอยุธยา มหาราช เทศบาลตําบลโรงชาง 1,736.12              
110 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทาตอ 520.83                 

111 พระนครศรีอยุธยา มหาราช บางนา 520.83                 

112 พระนครศรีอยุธยา มหาราช บานขวาง 520.83                 

113 พระนครศรีอยุธยา มหาราช บานนา 520.83                 

114 พระนครศรีอยุธยา มหาราช บานใหม 520.83                 

115 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง 1,736.12              

116 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง คลองพระยาบันลือ 520.83                 

117 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง คูสลอด 520.83                 

118 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง พระยาบันลือ 520.83                 

119 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 520.83                 

120 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง สามเมือง 520.83                 

121 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง สิงหนาท 520.83                 

122 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง หลักชัย 520.83                 

123 พระนครศรีอยุธยา วงันอย เทศบาลตําบลลําตาเสา 1,736.12              

124 พระนครศรีอยุธยา วังนอย ขาวงาม 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน
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จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

125 พระนครศรีอยุธยา วังนอย ชะแมบ 520.83                 

126 พระนครศรีอยุธยา วังนอย บอตาโล 520.83                 

127 พระนครศรีอยุธยา วังนอย พยอม 520.83                 

128 พระนครศรีอยุธยา วังนอย ลําไทร 520.83                 

129 พระนครศรีอยุธยา วังนอย วังจุฬา 520.83                 

130 พระนครศรีอยุธยา วังนอย วังนอย 520.83                 

131 พระนครศรีอยุธยา วังนอย สนับทึบ 520.83                 

132 พระนครศรีอยุธยา วังนอย หันตะเภา 520.83                 

133 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลเจาเจ็ด 1,736.12              

134 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลหัวเวียง 1,736.12              

135 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลเมืองเสนา 3,472.25              

136 พระนครศรีอยุธยา เสนา ชายนา 520.83                 

137 พระนครศรีอยุธยา เสนา ดอนทอง 520.83                 

138 พระนครศรีอยุธยา เสนา บางนมโค 520.83                 

139 พระนครศรีอยุธยา เสนา บานแพน 520.83                 

140 พระนครศรีอยุธยา เสนา บานโพธิ์ 520.83                 

141 พระนครศรีอยุธยา เสนา บานหลวง 520.83                 

142 พระนครศรีอยุธยา เสนา มารวิชัย 520.83                 

143 พระนครศรีอยุธยา เสนา รางจรเข 520.83                 

144 พระนครศรีอยุธยา เสนา ลาดงา 520.83                 

145 พระนครศรีอยุธยา เสนา สามกอ 520.83                 

146 พระนครศรีอยุธยา เสนา สามตุม 520.83                 

147 พระนครศรีอยุธยา อุทัย เทศบาลตําบลอุทัย 1,736.12              

148 พระนครศรีอยุธยา อุทัย ขาวเมา 520.83                 

149 พระนครศรีอยุธยา อุทัย คานหาม 520.83                 

150 พระนครศรีอยุธยา อุทัย ธนู 520.83                 

151 พระนครศรีอยุธยา อุทัย บานชาง 520.83                 

152 พระนครศรีอยุธยา อุทัย บานหีบ 520.83                 

153 พระนครศรีอยุธยา อุทัย โพสาวหาญ 520.83                 

154 พระนครศรีอยุธยา อุทัย สามบัณฑิต 520.83                 

155 พระนครศรีอยุธยา อุทัย เสนา 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

156 พระนครศรีอยุธยา อุทัย หนองน้ําสม 520.83                 

157 พระนครศรีอยุธยา อุทัย หนองไมซุง 520.83                 

158 พระนครศรีอยุธยา อุทัย อุทัย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 พะเยา กิ่ง อ ภูกามยาว ดงเจน 520.83                 

2 พะเยา กิ่ง อ ภูกามยาว หวยแกว 520.83                 

3 พะเยา กิ่ง อ.ภูซาง เทศบาลตําบลสบบง 1,736.12              

4 พะเยา กิ่ง อ.ภูซาง เชียงแรง 520.83                 

5 พะเยา กิ่ง อ.ภูซาง ปาสัก 1,000.00              

6 พะเยา จุน ทุงรวงทอง 520.83                 

7 พะเยา จุน พระธาตุขิงแกง 520.83                 

8 พะเยา จุน ลอ 520.83                 

9 พะเยา จุน หงสหิน 520.83                 

10 พะเยา จุน หวยยางขาม 520.83                 

11 พะเยา เชียงคํา เทศบาลตําบลเชียงคํา 1,725.71              

12 พะเยา เชียงคํา เจดยีคํา 520.83                 

13 พะเยา เชียงคํา เชียงบาน 520.83                 

14 พะเยา เชียงคํา น้ําแวน 520.83                 

15 พะเยา เชียงคํา ฝายกวาง 520.83                 

16 พะเยา เชียงคํา รมเย็น 520.83                 

17 พะเยา เชียงมวน เทศบาลตําบลเชียงมวน 1,736.12              

18 พะเยา เชียงมวน สระ 520.83                 

19 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลตําบลดอกคําใต 1,736.12              

20 พะเยา ดอกคําใต คงสุวรรณ 520.83                 

21 พะเยา ดอกคําใต ดอนศรีชุม 520.83                 

22 พะเยา ดอกคําใต หวยลาน 520.83                 

23 พะเยา ปง เทศบาลตําบลงิม 1,736.12              

24 พะเยา ปง ปง 520.83                 

25 พะเยา ปง ออย 520.83                 

26 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลตําบลดงเจน 1,736.12              

27 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 3,472.25              

28 พะเยา เมืองพะเยา แมปม 520.83                 

29 พะเยา เมืองพะเยา องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา 3,472.25              

30 พะเยา เมืองพะเยา ทาจําป 520.83                 

31 พะเยา เมืองพะเยา ทาวังทอง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 พะเยา เมืองพะเยา บานตอม 520.83                 

33 พะเยา เมืองพะเยา บานตุน 520.83                 

34 พะเยา เมืองพะเยา บานใหม 520.83                 

35 พะเยา แมใจ เจริญราษฎร 520.83                 

36 พะเยา แมใจ แมใจ 520.83                 

37 พะเยา แมใจ แมสุก 520.83                 

38 พะเยา แมใจ ศรีถอย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 พังงา กะปง เทศบาลตําบลทานา 1,736.12              

2 พังงา กะปง ทานา 520.83                 

3 พังงา กะปง รมณีย 520.83                 

4 พังงา กะปง เหล 520.83                 

5 พังงา เกาะยาว เทศบาลตําบลเกาะยาว 1,736.12              

6 พังงา เกาะยาว เกาะยาวนอย 520.83                 

7 พังงา เกาะยาว เกาะยาวใหญ 520.83                 

8 พังงา คุระบุรี เทศบาลตําบลคุระบุรี 1,736.12              

9 พังงา คุระบุรี เกาะพระทอง 520.83                 

10 พังงา คุระบุรี คุระ 520.83                 

11 พังงา คุระบุรี บางวัน 520.83                 

12 พังงา คุระบุรี แมนางขาว 520.83                 

13 พังงา ตะกั่วทุง เทศบาลตําบลกระโสม 1,736.12              

14 พังงา ตะกั่วทุง เทศบาลตําบลโคกกลอย 1,736.12              

15 พังงา ตะกั่วทุง อบต.กระโสม 520.83                 

16 พังงา ตะกั่วทุง กะไหล 520.83                 

17 พังงา ตะกั่วทุง คลองเคียน 520.83                 

18 พังงา ตะกั่วทุง โคกกลอย 520.83                 

19 พังงา ตะกั่วปา เทศบาลเมืองตะกั่วปา 3,472.25              

20 พังงา ตะกั่วปา คึกคัก 520.83                 

21 พังงา ตะกั่วปา บางไทร 520.83                 

22 พังงา ตะกั่วปา บางนายสี 520.83                 

23 พังงา ตะกั่วปา บางมวง 520.83                 

24 พังงา ทับปุด เทศบาลตําบลทับปุด 1,736.12              

25 พังงา ทับปุด โคกเจริญ 520.83                 

26 พังงา ทับปุด ทับปุด 520.83                 

27 พังงา ทับปุด บอแสน 520.83                 

28 พังงา ทับปุด บางเหรียง 520.83                 

29 พังงา ทับปุด มะรุย 520.83                 

30 พังงา ทายเหมือง เทศบาลตําบลทายเหมือง 1,736.12              

31 พังงา ทายเหมือง อบต.ทุงมะพราว 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 พังงา ทายเหมือง บางทอง 520.83                 

33 พังงา ทายเหมือง ลําแกน 520.83                 

34 พังงา เมืองพังงา องคการบริหารสวนจังหวัดพังงา 3,472.25              

35 พังงา เมืองพังงา ตากแดด 520.83                 

36 พังงา เมืองพังงา นบปริง 520.83                 

37 พังงา เมืองพังงา บางเตย 520.83                 

38 พังงา เมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา 3,472.25              

39 พังงา เมืองพังงา ถ้ําน้ําผุด 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 พัทลุง กงหรา กงหรา 520.83                 

2 พัทลุง กงหรา คลองทรายขาว 520.83                 

3 พัทลุง ศรีนครินทร ชุมพล 520.83                 

4 พัทลุง ศรีนครินทร บานนา 1,000.00              

5 พัทลุง ศรีนครินทร ลําสินธุ 520.83                 

6 พัทลุง ศรีนครินทร อางทอง 1,000.00              

7 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลตําบลเขาชัยสน 1,736.12              

8 พัทลุง เขาชัยสน เขาชัยสน 520.83                 

9 พัทลุง เขาชัยสน ควนขนุน 520.83                 

10 พัทลุง เขาชัยสน โคกมวง 520.83                 

11 พัทลุง เขาชัยสน จองถนน 520.83                 

12 พัทลุง เขาชัยสน หานโพธิ์ 520.83                 

13 พัทลุง ควรขนุน เทศบาลตําบลควนขนุน 1,736.12              

14 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลตําบลมะกอกเหนือ 1,736.12              

15 พัทลุง ควนขนุน ควนขนุน 520.83                 

16 พัทลุง ควนขนุน ดอนทราย 520.83                 

17 พัทลุง ควนขนุน โตนดดวน 520.83                 

18 พัทลุง ควนขนุน ทะเลนอย 520.83                 

19 พัทลุง ควนขนุน นาขยาด 520.83                 

20 พัทลุง ควนขนุน พนมวังก 520.83                 

21 พัทลุง ควนขนุน พนางตุง 520.83                 

22 พัทลุง ควนขนุน มะกอกเหนือ 520.83                 

23 พัทลุง ควนขนุน แหลมโตนด 520.83                 

24 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลตะโหมด 1,736.12              

25 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลแมขรี 1,736.12              

26 พัทลุง ตะโหมด คลองใหญ 520.83                 

27 พัทลุง ตะโหมด ตะโหมด 520.83                 

28 พัทลุง ตะโหมด แมขรี 520.83                 

29 พัทลุง บางแกว เทศบาลตําบลทามะเดื่อ 1,736.12              

30 พัทลุง บางแกว โคกสัก 520.83                 

31 พัทลุง บางแกว ทามะเดื่อ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 พัทลุง บางแกว นาปะขอ 520.83                 

33 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลปากพะยูน 1,736.12              

34 พัทลุง ปากพะยูน เกาะนางคํา 520.83                 

35 พัทลุง ปากพะยูน ปากพะยูน 520.83                 

36 พัทลุง ปากพะยูน หารเทา 520.83                 

37 พัทลุง ปาบอน เทศบาลตําบลปาบอน 1,736.12              

38 พัทลุง ปาบอน โคกทราย 520.83                 

39 พัทลุง ปาบอน ทุงนารี 520.83                 

40 พัทลุง ปาบอน ปาบอน 520.83                 

41 พัทลุง ปาบอน หนองธง 520.83                 

42 พัทลุง ปาพะยอม เกาะเตา 520.83                 

43 พัทลุง ปาพะยอม ปาพะยอม 520.83                 

44 พัทลุง เมืองพัทลุง องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง 3,472.25              

45 พัทลุง เมืองพัทลุง เขาเจียก 520.83                 

46 พัทลุง เมืองพัทลุง ควนมะพราว 520.83                 

47 พัทลุง เมืองพัทลุง โคกชะงาย 520.83                 

48 พัทลุง เมืองพัทลุง ชัยบุรี 520.83                 

49 พัทลุง เมืองพัทลุง ตํานาน 520.83                 

50 พัทลุง เมืองพัทลุง ทามิหรํา 520.83                 

51 พัทลุง เมืองพัทลุง นาโหนด 520.83                 

52 พัทลุง เมืองพัทลุง ปรางหมู 520.83                 

53 พัทลุง เมืองพัทลุง พญาขัน 520.83                 

54 พัทลุง เมืองพัทลุง รมเมือง 520.83                 

55 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง 3,472.25              

56 พัทลุง เมืองพัทลุง นาทอม 520.83                 

57 พัทลุง เมืองพัทลุง ลําปา 520.83                 

58 พัทลุง ศรีบรรพต เขาปู 520.83                 

59 พัทลุง ศรีบรรพต เขายา 520.83                 

60 พัทลุง ศรีบรรพต ตะแพน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 พิจิตร ดงเจริญ วังงิ้ว 520.83                 

2 พิจิตร ดงเจริญ วังงิ้วใต 520.83                 

3 พิจิตร ดงเจริญ สํานักขุนเณร 520.83                 

4 พิจิตร ดงเจริญ หวยพุก 520.83                 

5 พิจิตร ดงเจริญ หวยรวม 520.83                 

6 พิจิตร บึงนาราง บางลาย 520.83                 

7 พิจิตร บึงนาราง โพธิ์ไทรงาม 520.83                 

8 พิจิตร บึงนาราง หวยแกว 520.83                 

9 พิจิตร กิ่ง อ.สากเหล็ก เทศบาลตําบลสากเหล็ก 1,736.12              

10 พิจิตร สากเหล็ก วังทับไทร 520.83                 

11 พิจิตร สากเหล็ก หนองหญาไทร 520.83                 

12 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน 3,472.25              

13 พิจิตร ตะพานหิน คลองคูณ 520.83                 

14 พิจิตร ตะพานหิน งิ้วราย 520.83                 

15 พิจิตร ตะพานหิน ดงตะขบ 520.83                 

16 พิจิตร ตะพานหิน ทับหมัน 520.83                 

17 พิจิตร ตะพานหิน ทุงโพธิ์ 520.83                 

18 พิจิตร ตะพานหิน วังสําโรง 520.83                 

19 พิจิตร ตะพานหิน วังหลุม 520.83                 

20 พิจิตร ตะพานหิน วังหวา 520.83                 

21 พิจิตร ตะพานหิน หนองพยอม 520.83                 

22 พิจิตร ตะพานหิน หวยเกตุ 520.83                 

23 พิจิตร ทับคลอ เทศบาลตําบลเขาทราย 1,736.12              

24 พิจิตร ทับคลอ เขาเจ็ดลูก 520.83                 

25 พิจิตร ทับคลอ เขาทราย 520.83                 

26 พิจิตร ทับคลอ ทับคลอ 520.83                 

27 พิจิตร ทับคลอ ทายทุง 520.83                 

28 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลตําบลวังตะกู 1,736.12              

29 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลตําบลสํานักขุนเณร 1,736.12              

30 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก 3,472.25              

31 พิจิตร บางมูลนาก เนินมะกอก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 พิจิตร บางมูลนาก บางไผ 520.83                 

33 พิจิตร บางมูลนาก ภูมิ 520.83                 

34 พิจิตร บางมูลนาก ลําประดา 520.83                 

35 พิจิตร บางมูลนาก วังตะกู 520.83                 

36 พิจิตร บางมูลนาก วังสําโรง 520.83                 

37 พิจิตร บางมูลนาก หอไกร 520.83                 

38 พิจิตร โพทะเล เทศบาลตําบลโพทะเล 1,736.12              

39 พิจิตร โพทะเล ทะนง 520.83                 

40 พิจิตร โพทะเล ทาขมิ้น 520.83                 

41 พิจิตร โพทะเล ทานั่ง 520.83                 

42 พิจิตร โพทะเล ทาเสา 520.83                 

43 พิจิตร โพทะเล ทุงนอย 520.83                 

44 พิจิตร โพทะเล บานนอย 520.83                 

45 พิจิตร โพทะเล โพทะเล 520.83                 

46 พิจิตร โพทะเล วัดขวาง 520.83                 

47 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง เทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง 1,736.12              

48 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง ทุงใหญ 520.83                 

49 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง เนินสวาง 520.83                 

50 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง ไผทาโพ 520.83                 

51 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง 520.83                 

52 พิจิตร เมืองพิจิตร ทาหลวง 520.83                 

53 พิจิตร เมืองพิจิตร ทาฬอ 520.83                 

54 พิจิตร เมืองพิจิตร ปามะคาบ 520.83                 

55 พิจิตร เมืองพิจิตร โรงชาง 520.83                 

56 พิจิตร เมืองพิจิตร หัวดง 520.83                 

57 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลตําบลวังกรด 1,736.12              

58 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร 3,472.25              

59 พิจิตร เมืองพิจิตร องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร 3,472.25              

60 พิจิตร เมืองพิจิตร คลองคะเชนทร 520.83                 

61 พิจิตร เมืองพิจิตร ฆะมัง 520.83                 

62 พิจิตร เมืองพิจิตร ดงกลาง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 พิจิตร เมืองพิจิตร ดงปาคํา 520.83                 

64 พิจิตร เมืองพิจิตร บานบุง 520.83                 

65 พิจิตร เมืองพิจิตร ปากทาง 520.83                 

66 พิจิตร เมืองพิจิตร ไผขวาง 520.83                 

67 พิจิตร เมืองพิจิตร เมืองเกา 520.83                 

68 พิจิตร เมืองพิจิตร ยานยาว 520.83                 

69 พิจิตร วชิบารมี บานนา 520.83                 

70 พิจิตร วชิบารมี วังโมกข 520.83                 

71 พิจิตร วังทรายพูน เทศบาลตําบลวังทรายพูน 1,736.12              

72 พิจิตร วังทรายพูน วังทรายพูน 520.83                 

73 พิจิตร วังทรายพูน หนองปลอง 520.83                 

74 พิจิตร วังทรายพูน หนองปลาไหล 520.83                 

75 พิจิตร วังทรายพูน หนองพระ 520.83                 

76 พิจิตร สามงาม เทศบาลตําบลสามงาม 1,736.12              

77 พิจิตร สามงาม รังนก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 พิษณุโลก ชาติตระการ บานดง 520.83                 

2 พิษณุโลก นครไทย เทศบาลตําบลนครไทย 1,736.12              
3 พิษณุโลก นครไทย นาบัว 520.83                 

4 พิษณุโลก นครไทย เนินเพิ่ม 520.83                 

5 พิษณุโลก นครไทย บอโพธิ์ 520.83                 

6 พิษณุโลก นครไทย ยางโกลน 520.83                 

7 พิษณุโลก นครไทย หนองกะทาว 520.83                 

8 พิษณุโลก นครไทย หวยเฮี้ย 520.83                 

9 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลตําบลเนินมะปราง 1,736.12              

10 พิษณุโลก เนินมะปราง ไทรยอย 520.83                 
11 พิษณุโลก เนินมะปราง บานนอยซุมข้ีเหล็ก 520.83                 

12 พิษณุโลก เนินมะปราง บานมุง 520.83                 

13 พิษณุโลก บางกระทุม เทศบาลตําบลเนินกุม 1,736.12              

14 พิษณุโลก บางกระทุม เทศบาลตําบลบางกระทุม 1,736.12              

15 พิษณุโลก บางกระทุม นครปาหมาก 520.83                 

16 พิษณุโลก บางกระทุม ไผลอม 520.83                 
17 พิษณุโลก บางระกํา เทศบาลตําบลปลักแรด 1,736.12              

18 พิษณุโลก บางระกํา คุยมวง 520.83                 

19 พิษณุโลก บางระกํา บอทอง 520.83                 

20 พิษณุโลก บางระกํา บางระกํา 520.83                 

21 พิษณุโลก บางระกํา วังอิทก 520.83                 

22 พิษณุโลก พรหมพิราม ทาชาง 520.83                 
23 พิษณุโลก พรหมพิราม มะตูม 520.83                 

24 พิษณุโลก พรหมพิราม หนองแขม 520.83                 

25 พิษณุโลก พรหมพิราม หอกลอง 520.83                 

26 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดจันทร 520.83                 
27 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หัวรอ 520.83                 

28 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลตําบลบานใหม 1,736.12              

29 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 3,472.25              

30 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 3,472.25              

31 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ดอนทอง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วังน้ําคู 520.83                 

33 พิษณุโลก วังทอง ดินทอง 510.42                 

34 พิษณุโลก วังทอง พันชาลี 520.83                 

35 พิษณุโลก วัดโบสถ เทศบาลตําบลวัดโบสถ 1,736.12              

36 พิษณุโลก วัดโบสถ หินลาด 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 เพชรบุรี แกงกระจาน ปาเด็ง 520.83                 

2 เพชรบุรี แกงกระจาน พุสวรรค 520.83                 
3 เพชรบุรี แกงกระจาน วังจันทร 520.83                 

4 เพชรบุรี แกงกระจาน สองพี่นอง 520.83                 

5 เพชรบุรี เขายอย เทศบาลตําบลเขายอย 1,736.12              

6 เพชรบุรี เขายอย เขายอย 520.83                 

7 เพชรบุรี เขายอย หนองชุมพล 520.83                 
8 เพชรบุรี เขายอย หนองชุมพลเหนือ 520.83                 

9 เพชรบุรี เขายอย หนองปรง 520.83                 

10 เพชรบุรี เขายอย หนองปลาไหล 520.83                 

11 เพชรบุรี เขายอย หวยทาชาง 520.83                 

12 เพชรบุรี เขายอย หวยโรง 520.83                 

13 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลตําบลนายาง 1,736.12              
14 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลเมืองชะอํา 3,472.25              

15 เพชรบุรี ชะอํา บางเกา 520.83                 

16 เพชรบุรี ชะอํา หนองศาลา 520.83                 

17 เพชรบุรี ชะอํา หวยทรายเหนือ 520.83                 

18 เพชรบุรี ทายา เทศบาลตําบลทายาง 1,736.12              

19 เพชรบุรี ทาคอย ทาคอย 520.83                 

20 เพชรบุรี ทายาง บานในดง 520.83                 

21 เพชรบุรี ทายาง มาบปลาเคา 520.83                 

22 เพชรบุรี ทายาง ยางหยอง 520.83                 

23 เพชรบุรี ทายาง หนองจอก 520.83                 

24 เพชรบุรี บานลาด ตําหรุ 520.83                 
25 เพชรบุรี บานลาด ถ้ํารงค 520.83                 

26 เพชรบุรี บานลาด ทาเสน 520.83                 

27 เพชรบุรี บานลาด บานทาน 520.83                 

28 เพชรบุรี บานลาด บานหาด 520.83                 

29 เพชรบุรี บานลาด โรงเข 520.83                 

30 เพชรบุรี บานลาด ไรโคก 520.83                 

31 เพชรบุรี บานลาด ไรมะขาม 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 เพชรบุรี บานลาด สมอพลือ 520.83                 

33 เพชรบุรี บานลาด หนองกระเจ็ด 520.83                 

34 เพชรบุรี บานลาด หวยลึก 520.83                 

35 เพชรบุรี บานแหลม เทศบาลตําบลบางตะบูน 1,736.12              

36 เพชรบุรี บานแหลม เทศบาลตําบลบานแหลม 1,736.12              

37 เพชรบุรี บานแหลม ทาแรง 520.83                 

38 เพชรบุรี บานแหลม ทาแรงออก 520.83                 

39 เพชรบุรี บานแหลม บางแกว 520.83                 

40 เพชรบุรี บานแหลม บางขุนไทร 520.83                 

41 เพชรบุรี บานแหลม บางครก 520.83                 

42 เพชรบุรี บานแหลม บางตะบนู 520.83                 

43 เพชรบุรี บานแหลม บานแหลม 520.83                 

44 เพชรบุรี บานแหลม ปากทะเล 520.83                 

45 เพชรบุรี บานแหลม แหลมผักเบี้ย 520.83                 

46 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลตําบลหัวสะพาน 1,736.12              

47 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี 3,472.25              

48 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี 3,472.25              

49 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ชองสะแก 510.42                 

50 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ดอนยาง 520.83                 

51 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ตนมะพราว 520.83                 

52 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ตนมะมวง 520.83                 

53 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ธงชัย 520.83                 

54 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี นาวุง 520.83                 

55 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บางจาก 520.83                 

56 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บางจาน 520.83                 

57 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บานกุม 520.83                 

58 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บานหมอ 520.83                 

59 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี โพพระ 520.83                 

60 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี โพไรหวาน 520.83                 

61 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี หนองพลับ 520.83                 
62 เพชรบุรี หนองหญาปลอง ทาตะครอ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 เพชรบุรี หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 เพชรบูรณ เขาคอ แคมปสน 520.83                 

2 เพชรบูรณ ชนแดน เทศบาลตําบลชนแดน 1,736.12              

3 เพชรบูรณ ชนแดน เทศบาลตําบลดงขุย 1,736.12              

4 เพชรบูรณ ชนแดน เทศบาลตําบลทาขาม 1,736.12              

5 เพชรบูรณ ชนแดน ซับพุทรา 520.83                 

6 เพชรบูรณ ชนแดน ดงขุย 520.83                 

7 เพชรบูรณ ชนแดน ตะกุดไร 520.83                 
8 เพชรบูรณ ชนแดน ลาดแค 520.83                 

9 เพชรบูรณ ชนแดน ศาลาลาย 520.83                 

10 เพชรบูรณ น้ําหนาว โคกมน 520.83                 

11 เพชรบูรณ น้ําหนาว น้ําหนาว 520.83                 

12 เพชรบูรณ บึงสามพัน เทศบาลตําบลซับสมอทอด 1,736.12              

13 เพชรบูรณ บึงสามพัน กันจุ 520.83                 

14 เพชรบูรณ บึงสามพัน ซับไมแดง 520.83                 

15 เพชรบูรณ บึงสามพัน บึงสามพัน 520.83                 

16 เพชรบูรณ บึงสามพัน วังพิกุล 520.83                 

17 เพชรบูรณ บึงสามพัน ศรีมงคล 520.83                 
18 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ตะเบาะ 520.83                 

19 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ หวยใหญ 520.83                 

20 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ชอนไพร 520.83                 

21 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เทศบาลตําบลทาพล 1,736.12              

22 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เทศบาลตําบลวังชมภู 1,736.12              

23 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 3,472.25              

24 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 3,472.25              

25 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ นางั่ว 520.83                 

26 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ดงมูลเหล็ก 520.83                 

27 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ทาพล 520.83                 

28 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ นาปา 520.83                 

29 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ นายม 520.83                 

30 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ น้ํารอน 520.83                 

31 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ บานโคก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ บานโตก 520.83                 

33 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ปาเลา 520.83                 

34 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ ระวิง 520.83                 

35 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ วังชมภู 520.83                 
36 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ สะเดียง 520.83                 

37 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ หวยสะแก 520.83                 
38 เพชรบูรณ วังโปง เทศบาลตําบลทายดง 1,736.12              

39 เพชรบูรณ วังโปง เทศบาลตําบลวังโปง 1,736.12              

40 เพชรบูรณ วังโปง ซับเปบ 520.83                 

41 เพชรบูรณ วังโปง ทายดง 520.83                 

42 เพชรบูรณ วังโปง วังโปง 520.83                 

43 เพชรบูรณ วังโปง วังศาล 520.83                 

44 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี เทศบาลตําบลพุเตย 1,736.12              

45 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี เทศบาลตําบลวิเชียรบุรี 1,736.12              

46 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี โคกปรง 520.83                 
47 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ซับนอย 520.83                 

48 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ซับสมบูรณ 520.83                 

49 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทาโรง 520.83                 

50 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี น้ํารอน 520.83                 

51 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี บอรัง 520.83                 

52 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี บึงกระจับ 520.83                 

53 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี พุขาม 520.83                 

54 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี พุเตย 520.83                 

55 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ภูน้ําหยด 520.83                 

56 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ยางสาว 520.83                 

57 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี วังใหญ 520.83                 
58 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี สระประดู 520.83                 
59 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี สามแยก 520.83                 

60 เพชรบูรณ ศรีเทพ เทศบาลตําบลสวางวัฒนา 1,736.12              

61 เพชรบูรณ ศรีเทพ คลองกระจัง 520.83                 

62 เพชรบูรณ ศรีเทพ โคกสะอาด 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 เพชรบูรณ ศรีเทพ นาสนุน 520.83                 

64 เพชรบูรณ ศรีเทพ ประดูงาม 520.83                 
65 เพชรบูรณ ศรีเทพ ศรีเทพ 520.83                 

66 เพชรบูรณ ศรีเทพ สระกรวด 520.83                 

67 เพชรบูรณ ศรีเทพ หนองยางทอย 520.83                 

68 เพชรบูรณ หนองไผ เทศบาลตําบลนาเฉลียง 1,736.12              

69 เพชรบูรณ หนองไผ เทศบาลตําบลหนองไผ 1,736.12              

70 เพชรบูรณ หนองไผ กองทูล 520.83                 
71 เพชรบูรณ หนองไผ ทาดวง 520.83                 

72 เพชรบูรณ หนองไผ ทาแดง 520.83                 

73 เพชรบูรณ หนองไผ นาเฉลียง 520.83                 

74 เพชรบูรณ หนองไผ บอไทย 520.83                 

75 เพชรบูรณ หนองไผ บัววัฒนา 520.83                 

76 เพชรบูรณ หนองไผ บานโภชน 520.83                 

77 เพชรบูรณ หนองไผ เพชรละคร 520.83                 

78 เพชรบูรณ หนองไผ ยางงาม 520.83                 

79 เพชรบูรณ หนองไผ วังทาดี 520.83                 

80 เพชรบูรณ หนองไผ วังโบสถ 520.83                 

81 เพชรบูรณ หนองไผ หนองไผ 520.83                 

82 เพชรบูรณ หนองไผ หวยโปง 520.83                 

83 เพชรบูรณ หลมเกา เทศบาลตําบลหลมเกา 1,736.12              

84 เพชรบูรณ หลมเกา ตาดกลอย 520.83                 

85 เพชรบูรณ หลมเกา นาเกาะ 520.83                 

86 เพชรบูรณ หลมเกา น้ําซํา 520.83                 

87 เพชรบูรณ หลมเกา วังบาล 520.83                 

88 เพชรบูรณ หลมสัก เทศบาลเมืองหลมสัก 3,472.25              

89 เพชรบูรณ หลมสัก ตาลเดี่ยว 520.83                 

90 เพชรบูรณ หลมสัก ทาอิบุญ 520.83                 

91 เพชรบูรณ หลมสัก น้ํากอ 520.83                 

92 เพชรบูรณ หลมสัก น้ําชุน 520.83                 

93 เพชรบูรณ หลมสัก บานติ้ว 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 เพชรบูรณ หลมสัก บานไร 520.83                 

95 เพชรบูรณ หลมสัก บานโสก 520.83                 

96 เพชรบูรณ หลมสัก บานหวาย 520.83                 

97 เพชรบูรณ หลมสัก บุงคลา 520.83                 

98 เพชรบูรณ หลมสัก บุงน้ําเตา 520.83                 

99 เพชรบูรณ หลมสัก ปากชอง 520.83                 

100 เพชรบูรณ หลมสัก ปากดุก 520.83                 

101 เพชรบูรณ หลมสัก ลานปา 520.83                 

102 เพชรบูรณ หลมสัก วัดปา 520.83                 
103 เพชรบูรณ หลมสัก สักหลง 520.83                 
104 เพชรบูรณ หลมสัก หวยไร 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 แพร เดนชัย เทศบาลตําบลเดนชัย 1,736.12              
2 แพร เดนชัย เทศบาลตําบลแมจั๊ว 1,736.12              
3 แพร เดนชัย แมจั๊ว 520.83                 

4 แพร เดนชัย เดนชัย 520.83                 
5 แพร เดนชัย อบต.ไทรยอย 520.83                 

6 แพร เดนชัย ปงปาหวาย 520.83                 
7 แพร เดนชัย หวยไร 520.83                 
8 แพร เมืองแพร เทศบาลตําบลทุงโฮง 1,736.12              
9 แพร เมืองแพร เทศบาลเมืองแพร 3,472.25              

10 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนจังหวัดแพร 3,472.25              
11 แพร เมืองแพร กาญจนา 520.83                 
12 แพร เมืองแพร ทาขาม 520.83                 
13 แพร เมืองแพร ทุงกวาว 520.83                 

14 แพร เมืองแพร นาจักร 520.83                 

15 แพร เมืองแพร บานถิ่น 520.83                 
16 แพร เมืองแพร ปาแมต 520.83                 
17 แพร เมืองแพร แมคํามี 520.83                 
18 แพร เมืองแพร แมยม 520.83                 
19 แพร เมืองแพร รองฟอง 520.83                 

20 แพร เมืองแพร วังหงษ 520.83                 

21 แพร เมืองแพร สวนเขื่อน 520.83                 

22 แพร เมืองแพร หวยมา 520.83                 
23 แพร เมืองแพร เหมืองหมอ 520.83                 
24 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลรองกวาง 1,736.12              
25 แพร รองกวาง น้ําเลา 520.83                 
26 แพร รองกวาง บานเวียง 520.83                 
27 แพร รองกวาง ไผโทน 520.83                 
28 แพร รองกวาง แมทราย 520.83                 
29 แพร รองกวาง แมยางตาล 520.83                 
30 แพร รองกวาง แมยางรอง 520.83                 
31 แพร รองกวาง แมยางฮอ 520.83                 
32 แพร รองกวาง รองกวาง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

33 แพร รองกวาง หวยโรง 520.83                 
34 แพร ลอง เทศบาลตําบลบานปน 1,736.12              
35 แพร ลอง เทศบาลตําบลหวยออ 1,736.12              

36 แพร ลอง ทุงแลง 520.83                 
37 แพร ลอง บอเหล็กลอง 520.83                 

38 แพร ลอง แมปาน 520.83                 
39 แพร ลอง หวยออ 520.83                 
40 แพร วังช้ิน เทศบาลตําบลวังช้ิน 1,736.12              
41 แพร วังช้ิน แมเกิ๋ง 520.83                 
42 แพร วังช้ิน แมปาก 520.83                 
43 แพร วังช้ิน แมพุง 520.83                 

44 แพร วังช้ิน วังช้ิน 520.83                 
45 แพร วังช้ิน สรอย 520.83                 
46 แพร สอง เทศบาลตําบลสอง 1,736.12              
47 แพร สอง แดนชุมพล 520.83                 
48 แพร สอง บานกลาง 520.83                 

49 แพร สอง บานหนุน 520.83                 

50 แพร สอง สะเอียบ 520.83                 
51 แพร สอง หัวเมือง 520.83                 
52 แพร สอง ทุงนาว 520.83                 
53 แพร สูงเมน เทศบาลตําบลสูงเมน 1,736.12              

54 แพร สูงเมน น้ําชํา 520.83                 
55 แพร สูงเมน บานกวาง 520.83                 
56 แพร สูงเมน บานกาศ 520.83                 
57 แพร สูงเมน บานปง 520.83                 

58 แพร สูงเมน บานเหลา 520.83                 
59 แพร สูงเมน พระหลวง 520.83                 
60 แพร สูงเมน รองกาศ 520.83                 

61 แพร สูงเมน เวียงทอง 520.83                 

62 แพร สูงเมน สบสาย 520.83                 

63 แพร สูงเมน สูงเมน 520.83                 
64 แพร สูงเมน หัวฝาย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

65 แพร หนองมวงไข วังหลวง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ภูเก็ต กระทู เทศบาลเมืองปาตอง 3,472.25              
2 ภูเก็ต กระทู เทศบาลตําบลกระทู 1,736.12              

3 ภูเก็ต กระทู กมลา 520.83                 

4 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลตําบลเชิงทะเล 1,736.12              

5 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลตําบลเทพกษัตรีย 1,736.12              

6 ภูเก็ต ถลาง เชิงทะเล 520.83                 

7 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี 520.83                 

8 ภูเก็ต ถลาง ปาคลอก 520.83                 

9 ภูเก็ต ถลาง ไมขาว 520.83                 

10 ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร 520.83                 

11 ภูเก็ต ถลาง สาคู 520.83                 

12 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา 520.83                 

13 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย 520.83                 

14 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต 520.83                 

15 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลตําบลกะรน 1,736.12              

16 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 3,472.25              

17 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 3,472.25              

18 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแกว 520.83                 

19 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 มหาสารคาม กันทรวิชัย เทศบาลตําบลโคกพระ 1,736.12              

2 มหาสารคาม กันทรวิชัย กุดใสจอ 520.83                 

3 มหาสารคาม ชื่นชม กุดปลาดุก 520.83                 

4 มหาสารคาม ชื่นชม ชื่นชม 520.83                 

5 มหาสารคาม ชื่นชม หนองกุง 520.83                 

6 มหาสารคาม ชื่นชม เหลาดอกไม 520.83                 

7 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ยางนอย 520.83                 

8 มหาสารคาม เชียงยืน กูทอง 520.83                 

9 มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน 520.83                 

10 มหาสารคาม เชียงยืน ดอนเงิน 520.83                 

11 มหาสารคาม เชียงยืน นาทอง 520.83                 

12 มหาสารคาม เชียงยืน โพนทอง 520.83                 

13 มหาสารคาม เชียงยืน เสือเฒา 520.83                 

14 มหาสารคาม เชียงยืน หนองซอน 520.83                 

15 มหาสารคาม เชียงยืน เหลาบัวบาน 520.83                 

16 มหาสารคาม นาเชือก เขวาไร 520.83                 

17 มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก 520.83                 

18 มหาสารคาม นาเชือก ปอพาน 520.83                 

19 มหาสารคาม นาเชือก สําโรง 520.83                 

20 มหาสารคาม นาเชือก หนองกุง 520.83                 

21 มหาสารคาม นาเชือก หนองโพธิ์ 520.83                 

22 มหาสารคาม นาดูน เทศบาลตําบลนาดูน 1,736.12              

23 มหาสารคาม นาดูน กูสันตรัตน 520.83                 

24 มหาสารคาม นาดูน ดงดวน 520.83                 

25 มหาสารคาม นาดูน ดงบัง 520.83                 

26 มหาสารคาม นาดูน พระธาตุ 520.83                 

27 มหาสารคาม นาดูน หนองคู 520.83                 

28 มหาสารคาม บรบือ เทศบาลตําบลบรบือ 1,736.12              

29 มหาสารคาม บรบือ คําพี้ 520.83                 

30 มหาสารคาม บรบือ ดอนงัว 520.83                 

31 มหาสารคาม บรบือ โนนแดง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 มหาสารคาม บรบือ บอใหญ 520.83                 

33 มหาสารคาม บรบือ ยาง 520.83                 

34 มหาสารคาม บรบือ หนองโก 520.83                 

35 มหาสารคาม บรบือ หนองคูขาด 520.83                 

36 มหาสารคาม บรบือ หนองสิม 520.83                 

37 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย 1,736.12              

38 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลตําบลแวงนาง 1,736.12              

39 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม 3,472.25              

40 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม โคกกอ 520.83                 

41 มหาสารคาม บรบือ บรบือ 520.83                 

42 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม บัวคอ 520.83                 

43 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ลาดพัฒนา 520.83                 

44 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม หนองโน 520.83                 

45 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม หนองปลิง 520.83                 

46 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม หวยแอง 520.83                 

47 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3,472.25              

48 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เขวา 520.83                 

49 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ดอนหวาน 520.83                 

50 มหาสารคาม ยางสีสุราช ขามเรียน 520.83                 

51 มหาสารคาม ยางสีสุราช ดงเมือง 520.83                 

52 มหาสารคาม ยางสีสุราช นาภู 520.83                 

53 มหาสารคาม ยางสีสุราช บานกู 520.83                 

54 มหาสารคาม ยางสีสุราช ยางสีสุราช 520.83                 

55 มหาสารคาม ยางสีสุราช แวงดง 520.83                 

56 มหาสารคาม ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ 520.83                 

57 มหาสารคาม วาปปทุม เทศบาลตําบลหนองแสง 1,701.40              

58 มหาสารคาม วาปปทุม ขามปอม 520.83                 

59 มหาสารคาม วาปปทุม แคน 520.83                 

60 มหาสารคาม วาปปทุม โคกสีทองหลาง 520.83                 

61 มหาสารคาม วาปปทุม งัวบา 520.83                 

62 มหาสารคาม วาปปทุม ดงใหญ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 มหาสารคาม วาปปทุม นาขา 520.83                 

64 มหาสารคาม วาปปทุม บานหวาย 520.83                 

65 มหาสารคาม วาปปทุม ประชาพัฒนา 520.83                 

66 มหาสารคาม วาปปทุม โพธิ์ชัย 520.83                 

67 มหาสารคาม วาปปทุม เสือโกก 520.83                 

68 มหาสารคาม วาปปทุม หนองทุม 520.83                 

69 มหาสารคาม วาปปทุม หนองแสง 520.83                 

70 มหาสารคาม วาปปทุม หนองแสน 520.83                 

71 มหาสารคาม วาปปทุม หนองไฮ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 มุกดาหาร คําชะอี บานคอ 520.83                 

2 มุกดาหาร ดงหลวง ชะโนดนอย 520.83                 

3 มุกดาหาร ดงหลวง หนองบัว 520.83                 

4 มุกดาหาร ดอนตาล บานบาก 520.83                 

5 มุกดาหาร ดอนตาล เหลาหมี 520.83                 

6 มุกดาหาร นิคมคําสรอย กกแดง 520.83                 

7 มุกดาหาร นิคมคําสรอย โชคชัย 520.83                 

8 มุกดาหาร นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย 520.83                 

9 มุกดาหาร นิคมคําสรอย หนองแวง 520.83                 

10 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร องคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร 3,472.25              

11 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงเหนือ 520.83                 

12 มุกดาหาร หวานใหญ บางทรายนอย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 แมฮองสอน ขุนยวม เทศบาลตําบลขุนยวม 1,736.12              

2 แมฮองสอน ขุนยวม ขุนยวม 520.83                 

3 แมฮองสอน ขุนยวม เมืองปอน 520.83                 

4 แมฮองสอน ขุนยวม แมกิ๊ 520.83                 

5 แมฮองสอน ขุนยวม แมเงา 520.83                 

6 แมฮองสอน ขุนยวม แมยวมนอย 520.83                 

7 แมฮองสอน ขุนยวม แมอูคอ 520.83                 

8 แมฮองสอน ปางมะผา ถ้ําลอด 520.83                 

9 แมฮองสอน ปางมะผา นาปูปอม 520.83                 

10 แมฮองสอน ปางมะผา ปางมะผา 520.83                 

11 แมฮองสอน ปางมะผา สบปอง 520.83                 

12 แมฮองสอน ปาย เทศบาลตําบลปาย 1,736.12              

13 แมฮองสอน ปาย ทุงยาว 520.83                 

14 แมฮองสอน ปาย โปงสา 520.83                 

15 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง 520.83                 

16 แมฮองสอน ปาย แมนาเติง 520.83                 

17 แมฮองสอน ปาย แมฮี้ 520.83                 

18 แมฮองสอน ปาย เวียงใต 520.83                 

19 แมฮองสอน ปาย เวียงเหนือ 520.83                 

20 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน เทศบาลเมืองแมฮองสอน 3,472.25              

21 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน ปางหมู 520.83                 

22 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน ผาบอง 520.83                 

23 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน หมอกจําแป 520.83                 

24 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน หวยปูลิง 520.83                 

25 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน หวยโปง 520.83                 

26 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน หวยผา 520.83                 

27 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 3,472.25              

28 แมฮองสอน แมลานอย เทศบาลตําบลแมลานอย 1,736.12              

29 แมฮองสอน แมลานอย ขุนแมลานอย 520.83                 

30 แมฮองสอน แมลานอย ทาผาปุม 520.83                 

31 แมฮองสอน แมลานอย แมโถ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 แมฮองสอน แมลานอย แมนาจาง 520.83                 

33 แมฮองสอน แมลานอย แมลานอย 520.83                 

34 แมฮองสอน แมลานอย แมลาหลวง 520.83                 

35 แมฮองสอน แมลานอย สันติคีรี 520.83                 

36 แมฮองสอน แมลานอย หวยหอม 520.83                 

37 แมฮองสอน แมสะเรียง เทศบาลตําบลแมสะเรียง 1,736.12              

38 แมฮองสอน แมสะเรียง บานกาศ 520.83                 

39 แมฮองสอน แมสะเรียง ปาแป 520.83                 

40 แมฮองสอน แมสะเรียง แมคง 520.83                 

41 แมฮองสอน แมสะเรียง แมยวม 520.83                 

42 แมฮองสอน แมสะเรียง แมสะเรียง 520.83                 
43 แมฮองสอน แมสะเรียง แมเหาะ 520.83                 

44 แมฮองสอน แมสะเรียง เสาหิน 520.83                 

45 แมฮองสอน สบเมย กองกอย 520.83                 

46 แมฮองสอน สบเมย ปาโปง 520.83                 

47 แมฮองสอน สบเมย แมคะตวน 520.83                 

48 แมฮองสอน สบเมย แมสวด 520.83                 

49 แมฮองสอน สบเมย แมสามแลบ 520.83                 

50 แมฮองสอน สบเมย สบเมย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ยโสธร กุดชุมพัฒนา เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา 1,736.12              

2 ยโสธร กุดชุม กุดชุม 520.83                 

3 ยโสธร กุดชุม คําน้ําสราง 520.83                 

4 ยโสธร กุดชุม นาโส 520.83                 

5 ยโสธร กุดชุม โนนเปอย 520.83                 

6 ยโสธร กุดชุม โพนงาม 520.83                 

7 ยโสธร กุดชุม หนองหมี 520.83                 

8 ยโสธร กุดชุม หนองแหน 520.83                 
9 ยโสธร กุดชุม หวยแกง 520.83                 

10 ยโสธร คอวัง เทศบาลตําบลคอวัง 1,701.40              

11 ยโสธร คอวัง กุดน้ําใส 520.83                 
12 ยโสธร คอวัง คอวัง 520.83                 

13 ยโสธร คอวัง น้ําออม 520.83                 

14 ยโสธร คอวัง ฟาหวน 520.83                 

15 ยโสธร คําเขื่อนแกว เทศบาลตําบลคําเขื่อนแกว 1,725.71              

16 ยโสธร คําเขื่อนแกว กุดกุง 520.83                 

17 ยโสธร คําเขื่อนแกว แคนนอย 520.83                 

18 ยโสธร คําเขื่อนแกว ทุงมน 520.83                 

19 ยโสธร คําเขื่อนแกว นาแก 520.83                 

20 ยโสธร คําเขื่อนแกว นาคํา 520.83                 

21 ยโสธร คําเขื่อนแกว โพนทัน 520.83                 

22 ยโสธร คําเขื่อนแกว ยอ 520.83                 

23 ยโสธร คําเขื่อนแกว ลุมพุก 520.83                 

24 ยโสธร คําเขื่อนแกว สงเปอย 520.83                 

25 ยโสธร ทรายมูล เทศบาลตําบลทรายมูล 1,736.12              

26 ยโสธร ทรายมูล ดงมะไฟ 520.83                 

27 ยโสธร ไทยเจริญ คําเตย 520.83                 

28 ยโสธร ไทยเจริญ คําไผ 520.83                 

29 ยโสธร ไทยเจริญ ไทยเจริญ 520.83                 

30 ยโสธร ไทยเจริญ น้ําคํา 520.83                 

31 ยโสธร ไทยเจริญ สมผอ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ยโสธร ปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้ว 1,736.12              

33 ยโสธร ปาติ้ว กระจาย 520.83                 

34 ยโสธร ปาติ้ว โคกนาโก 520.83                 

35 ยโสธร ปาติ้ว เชียงเพ็ง 520.83                 

36 ยโสธร ปาติ้ว โพธิ์ไทร 486.11                 

37 ยโสธร ปาติ้ว ศรีฐาน 520.83                 

38 ยโสธร มหาชนะชัย เทศบาลตําบลฟาหยาด 1,701.40              

39 ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง 486.11                 
40 ยโสธร มหาชนะชัย โนนทราย 520.83                 

41 ยโสธร มหาชนะชัย บากเรือ 520.83                 

42 ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก 520.83                 

43 ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี 520.83                 

44 ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร 486.11                 

45 ยโสธร มหาชนะชัย ฟาหยาด 486.11                 

46 ยโสธร มหาชนะชัย มวง 486.11                 

47 ยโสธร มหาชนะชัย สงยาง 486.11                 

48 ยโสธร มหาชนะชัย หัวเมือง 520.83                 

49 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร 3,472.25              

50 ยโสธร เมืองยโสธร ขั้นไดใหญ 520.83                 

51 ยโสธร เมืองยโสธร คอเหนือ 520.83                 

52 ยโสธร เมืองยโสธร เดิด 520.83                 

53 ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง 520.83                 
54 ยโสธร เมืองยโสธร ทุงแต 520.83                 

55 ยโสธร เมืองยโสธร ทุงนางโอก 520.83                 

56 ยโสธร เมืองยโสธร นาสะไมย 520.83                 

57 ยโสธร เมืองยโสธร น้ําคําใหญ 520.83                 

58 ยโสธร เมืองยโสธร หนองหิน 520.83                 

59 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร 3,461.84              

60 ยโสธร เมืองยโสธร ขุมเงิน 520.83                 

61 ยโสธร เมืองยโสธร เขื่องคํา 520.83                 

62 ยโสธร เมืองยโสธร ดูทุง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 ยโสธร เมืองยโสธร สําราญ 520.83                 

64 ยโสธร เมืองยโสธร สิงห 520.83                 

65 ยโสธร เมืองยโสธร หนองคู 520.83                 

66 ยโสธร เมืองยโสธร หนองเปด 520.83                 

67 ยโสธร เมืองยโสธร หนองเรือ 520.83                 

68 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลเลิงนกทา 1,736.12              
69 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลสามแยก 1,736.12              
70 ยโสธร เลิงนกทา กุดเชียงหมี 520.83                 

71 ยโสธร เลิงนกทา กุดแห 520.83                 

72 ยโสธร เลิงนกทา โคกสําราญ 520.83                 

73 ยโสธร เลิงนกทา บุงคา 520.83                 

74 ยโสธร เลิงนกทา ศรีแกว 520.83                 

75 ยโสธร เลิงนกทา สรางมิ่ง 520.83                 

76 ยโสธร เลิงนกทา สวาท 520.83                 

77 ยโสธร เลิงนกทา สามแยก 520.83                 

78 ยโสธร เลิงนกทา สามัคคี 520.83                 

79 ยโสธร เลิงนกทา หองแซง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ยะลา กรงปนัง กรงปนัง 520.83                 

2 ยะลา กรงปนัง ปุโรง 520.83                 
3 ยะลา ธารโต เทศบาลตําบลคอกชาง 1,736.12              

4 ยะลา ธารโต คีรีเขต 520.83                 

5 ยะลา ธารโต ธารโต 520.83                 

6 ยะลา บันนังสตา ตาเนาะปูเตะ 520.83                 

7 ยะลา บันนังสตา ถ้ําทะลุ 520.83                 

8 ยะลา บันนังสตา บาเจาะ 520.83                 

9 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง 3,472.25              

10 ยะลา เบตง ตาเนาะแมเราะ 520.83                 

11 ยะลา เบตง ธารน้ําทิพย 520.83                 

12 ยะลา บันนังสตา เขื่อนบางลาง 520.83                 

13 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 3,472.25              

14 ยะลา เมืองยะลา องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 3,472.25              

15 ยะลา ยะหา เทศบาลตําบลยะหา 1,736.12              

16 ยะลา ยะหา ตาชี 520.83                 
17 ยะลา ยะหา ยะหา 520.83                 

18 ยะลา ยะหา ละแอ 520.83                 

19 ยะลา รามัน กอตอตือระ 520.83                 

20 ยะลา รามัน ทาธง 520.83                 

21 ยะลา รามัน บาโงย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 รอยเอ็ด กิ่ง อ.เชียงขวัญ พระธาตุ 520.83                 

2 รอยเอ็ด กิ่ง อ ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง 520.83                 

3 รอยเอ็ด หนองฮี ดูกอึ่ง 520.83                 

4 รอยเอ็ด หนองฮี เดนราษฎร 520.83                 

5 รอยเอ็ด หนองฮี สาวแห 520.83                 

6 รอยเอ็ด หนองฮี หนองฮี 520.83                 
7 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลกูกาสิงห 1,736.12              

8 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย 1,736.12              

9 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย กูกาสิงห 520.83                 

10 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย 520.83                 

11 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย ดงครั่งนอย 520.83                 

12 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย น้ําออม 520.83                 

13 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย โนนสวาง 520.83                 

14 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย บานฝาง 520.83                 

15 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เมืองบัว 520.83                 

16 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย สิงหโคก 520.83                 

17 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลจตุรพักตรพมิาน 1,736.12              

18 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน โคกลาม 520.83                 

19 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ดงกลาง 520.83                 

20 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ดงแดง 520.83                 

21 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ดูนอย 520.83                 

22 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน หนองผือ 520.83                 

23 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน หัวชาง 520.83                 

24 รอยเอ็ด จังหาร จังหาร 520.83                 

25 รอยเอ็ด จังหาร ดงสิงห 520.83                 

26 รอยเอ็ด จังหาร ดินดํา 520.83                 

27 รอยเอ็ด จังหาร ปาฝา 520.83                 
28 รอยเอ็ด จังหาร ผักแวน 520.83                 

29 รอยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลตําบลธงธานี 1,736.12              

30 รอยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลตําบลบานนิเวศน 1,736.12              

31 รอยเอ็ด ธวัชบุรี เขวาทุง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ธวัชบุรี 520.83                 

33 รอยเอ็ด ธวัชบุรี บึงนคร 520.83                 

34 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ไพศาล 520.83                 

35 รอยเอ็ด ธวัชบุรี มะอึ 520.83                 

36 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ราชธานี 520.83                 

37 รอยเอ็ด ธวัชบุรี หนองไผ 520.83                 

38 รอยเอ็ด ธวัชบุรี หนองพอก 520.83                 

39 รอยเอ็ด ธวัชบุรี อุมเมา 520.83                 

40 รอยเอ็ด ปทุมรัตน ข้ีเหล็ก 520.83                 

41 รอยเอ็ด ปทุมรัตน เทศบาลตําบลปทุมรัตต 1,736.12              

42 รอยเอ็ด ปทุมรัตน บัวแดง 520.83                 

43 รอยเอ็ด ปทุมรัตน หนองแคน 520.83                 

44 รอยเอ็ด พนมไพร เทศบาลตําบลพนมไพร 1,736.12              

45 รอยเอ็ด พนมไพร กุดน้ําใส 520.83                 

46 รอยเอ็ด พนมไพร คอใหญ 520.83                 

47 รอยเอ็ด พนมไพร คําไฮ 520.83                 

48 รอยเอ็ด พนมไพร ชานุวรรณ 520.83                 

49 รอยเอ็ด พนมไพร นานวล 520.83                 

50 รอยเอ็ด พนมไพร โพธิ์ชัย 520.83                 

51 รอยเอ็ด พนมไพร โพธิ์ใหญ 520.83                 

52 รอยเอ็ด พนมไพร วารีสวัสดิ์ 520.83                 

53 รอยเอ็ด พนมไพร สระแกว 520.83                 

54 รอยเอ็ด พนมไพร แสนสุข 520.83                 

55 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย เทศบาลตําบลชัยวารี 1,736.12              

56 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย เทศบาลตําบลเชียงใหม 1,736.12              

57 รอยเอ็ด โพนทราย เทศบาลตําบลโพนทราย 1,736.12              
58 รอยเอ็ด โพนทราย ทาหาดยาว 520.83                 

59 รอยเอ็ด โพนทราย ศรีสวาง 520.83                 

60 รอยเอ็ด โพนทอง เทศบาลตําบลแวง 1,736.12              

61 รอยเอ็ด โพนทอง คํานาดี 520.83                 

62 รอยเอ็ด โพนทอง โคกกกมวง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 รอยเอ็ด โพนทอง โคกสูง 520.83                 

64 รอยเอ็ด โพนทอง นาอุดม 520.83                 

65 รอยเอ็ด โพนทอง โพธิ์ศรีสวาง 520.83                 

66 รอยเอ็ด โพนทอง วังสามัคคี 520.83                 

67 รอยเอ็ด โพนทอง สวาง 520.83                 

68 รอยเอ็ด โพนทอง อุมเมา 520.83                 

69 รอยเอ็ด เมยวดี ชมสะอาด 520.83                 

70 รอยเอ็ด เมยวดี ชุมพร 520.83                 

71 รอยเอ็ด เมยวดี บุงเลิศ 520.83                 

72 รอยเอ็ด เมยวดี เมยวดี 520.83                 

73 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 3,472.25              

74 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด 3,472.25              

75 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด แคนใหญ 520.83                 

76 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด ดงลาน 520.83                 

77 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด นาโพธิ์ 520.83                 

78 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด โนนรัง 520.83                 

79 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เมืองทอง 520.83                 

80 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด หนองแกว 520.83                 

81 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด หนองแวง 520.83                 

82 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เหนือเมือง 520.83                 

83 รอยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลตําบลเมืองสรวง 1,736.12              

84 รอยเอ็ด เมืองสรวง กกกุง 520.83                 

85 รอยเอ็ด เมืองสรวง คูเมือง 520.83                 

86 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ บานบาก 520.83                 

87 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ โพธิ์ทอง 520.83                 

88 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ โพธิ์สัย 520.83                 

89 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ เมืองเปลือย 520.83                 

90 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ 520.83                 

91 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ สวนจิก 520.83                 

92 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ หนองแวงควง 520.83                 

93 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ หนองใหญ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ 1,736.12              

95 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ จําปาขัน 520.83                 

96 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ ชางเผือก 520.83                 

97 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ ดอกไม 520.83                 

98 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุงกุลา 520.83                 

99 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุงศรีเมือง 520.83                 

100 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุงหลวง 520.83                 

101 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ บอพันขัน 520.83                 
102 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เมืองทุง 520.83                 

103 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ สระคู 520.83                 

104 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ หวยหินลาด 520.83                 

105 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ หินกอง 520.83                 

106 รอยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลตําบลกลาง 1,736.12              

107 รอยเอ็ด เสลภูมิ เกาะแกว 520.83                 

108 รอยเอ็ด เสลภูมิ ขวาว 520.83                 

109 รอยเอ็ด เสลภูมิ ทามวง 520.83                 

110 รอยเอ็ด เสลภูมิ นางาม 520.83                 

111 รอยเอ็ด เสลภูมิ นาแซง 520.83                 

112 รอยเอ็ด เสลภูมิ นาเมือง 520.83                 

113 รอยเอ็ด เสลภูมิ นาเลิง 520.83                 

114 รอยเอ็ด เสลภูมิ บึงเกลือ 520.83                 

115 รอยเอ็ด เสลภูมิ พรสวรรค 520.83                 

116 รอยเอ็ด เสลภูมิ โพธิ์ทอง 520.83                 

117 รอยเอ็ด เสลภูมิ ภูเงิน 520.83                 

118 รอยเอ็ด เสลภูมิ เมืองไพร 520.83                 

119 รอยเอ็ด เสลภูมิ วังหลวง 520.83                 

120 รอยเอ็ด เสลภูมิ ศรีวิลัย 520.83                 

121 รอยเอ็ด เสลภูมิ หนองหลวง 520.83                 

122 รอยเอ็ด เสลภูมิ เหลานอย 520.83                 

123 รอยเอ็ด หนองพอก เทศบาลตําบลหนองพอก 1,736.12              

124 รอยเอ็ด หนองพอก หนองขุนใหญ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

125 รอยเอ็ด อาจสามารถ เทศบาลตําบลอาจสามารถ 1,736.12              

126 รอยเอ็ด อาจสามารถ บานดู 520.83                 

127 รอยเอ็ด อาจสามารถ หนอม 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ระนอง กระบุรี เทศบาลตําบลน้ําจืด 1,736.12              

2 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. 520.83                 

3 ระนอง กระบุรี น้ําจืด 520.83                 

4 ระนอง กระบุรี บางใหญ 520.83                 

5 ระนอง กระบุรี ปากจั่น 520.83                 

6 ระนอง กระบุรี มะมุ 520.83                 
7 ระนอง กระบุรี ลําเลียง 520.83                 

8 ระนอง กะเปอร เทศบาลตําบลกะเปอร 1,736.12              

9 ระนอง กะเปอร กะเปอร 520.83                 

10 ระนอง กะเปอร บางหิน 520.83                 

11 ระนอง กะเปอร บานนา 520.83                 

12 ระนอง กะเปอร มวงกลวง 520.83                 

13 ระนอง กิ่ง อ.สุขสําราญ กําพวน 520.83                 

14 ระนอง เมืองระนอง ทรายแดง 520.83                 

15 ระนอง เมืองระนอง ราชกรูด 520.83                 

16 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลตําบลหงาว 1,736.12              

17 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลเมืองระนอง 3,472.25              

18 ระนอง เมืองระนอง องคการบริหารสวนจังหวัดระนอง 3,472.25              

19 ระนอง เมืองระนอง เกาะพยาม 520.83                 

20 ระนอง เมืองระนอง บางนอน 520.83                 

21 ระนอง เมืองระนอง บางริ้น 520.83                 

22 ระนอง เมืองระนอง ปากน้ํา 520.83                 
23 ระนอง เมืองระนอง หงาว 520.83                 

24 ระนอง เมืองระนอง หาดสมแปน 520.83                 

25 ระนอง ละอุน เทศบาลตําบลละอุน 1,736.12              

26 ระนอง ละอุน บางแกว 520.83                 

27 ระนอง ละอุน บางพระเหนือ 520.83                 

28 ระนอง ละอุน ละอุนเหนือ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ระยอง เขาชะเมา ชําฆอ 520.83                 

2 ระยอง เขาชะเมา หวยทับมอญ 520.83                 

3 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลกองดิน 1,736.12              

4 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลปากน้ําประแส 1,736.12              

5 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลสุนทรภู 1,736.12              

6 ระยอง แกลง ชากโดน 520.83                 

7 ระยอง แกลง ทางเกวียน 520.83                 

8 ระยอง แกลง ทุงควายกิน 520.83                 

9 ระยอง แกลง บานนา 520.83                 

10 ระยอง แกลง พังราด 520.83                 

11 ระยอง แกลง สองสลึง 520.83                 
12 ระยอง บานคาย เทศบาลตําบลบานคาย 1,736.12              

13 ระยอง บานคาย ชากบก 520.83                 

14 ระยอง บานคาย ตาขัน 520.83                 

15 ระยอง บานคาย บางบุตร 520.83                 

16 ระยอง บานคาย บานคาย 520.83                 

17 ระยอง บานคาย หนองตะพาน 520.83                 

18 ระยอง บานคาย หนองบัว 520.83                 

19 ระยอง บานคาย หนองละลอก 520.83                 

20 ระยอง บานฉาง เทศบาลตําบลสํานักทอน 1,736.12              

21 ระยอง บานฉาง พลา 520.83                 

22 ระยอง บานฉาง สํานักทอน 520.83                 

23 ระยอง ปลวกแดง ปลวกแดง 520.83                 

24 ระยอง ปลวกแดง แมน้ําคู 520.83                 

25 ระยอง ปลวกแดง ละหาร 520.83                 

26 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลตําบลบานเพ 1,736.12              

27 ระยอง เมืองระยอง บานแลง 520.83                 

28 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลตําบลแกลง-กะเฉด 1,736.12              

29 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง 3,472.25              

30 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 3,472.25              

31 ระยอง เมืองระยอง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 3,472.25              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ระยอง เมืองระยอง กะเฉด 520.83                 

33 ระยอง เมืองระยอง แกลง 520.83                 

34 ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน 520.83                 

35 ระยอง เมืองระยอง ตะพง 520.83                 

36 ระยอง เมืองระยอง นาตาขวัญ 520.83                 

37 ระยอง เมืองระยอง น้ําคอก 520.83                 

38 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ 520.83                 

39 ระยอง วังจันทร ชุมแสง 520.83                 

40 ระยอง วังจันทร พลงตาเอี่ยม 520.83                 

41 ระยอง วังจันทร วังจันทร 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ราชบุรี สวนผึ้ง บานคา 520.83                 

2 ราชบุรี สวนผึ้ง บานบึง 520.83                 

3 ราชบุรี สวนผึ้ง หนองพันจันทร 520.83                 

4 ราชบุรี จอมบึง เทศบาลตําบลจอมบึง 1,736.12              

5 ราชบุรี จอมบึง เทศบาลตําบลดานทับตะโก 1,736.12              

6 ราชบุรี จอมบึง แกมอน 520.83                 

7 ราชบุรี จอมบึง จอมบึง 520.83                 

8 ราชบุรี จอมบึง ดานทับตะโก 520.83                 

9 ราชบุรี จอมบึง เบิกไพร 520.83                 

10 ราชบุรี จอมบึง ปากชอง 520.83                 

11 ราชบุรี จอมบึง รางบัว 520.83                 

12 ราชบุรี ดําเนินสะดวก เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก 1,736.12              

13 ราชบุรี ดําเนินสะดวก เทศบาลตําบลศรีดอนไผ 1,736.12              

14 ราชบุรี ดําเนินสะดวก ขุนพิทักษ 520.83                 

15 ราชบุรี ดําเนินสะดวก ดอนคลัง 520.83                 

16 ราชบุรี ดําเนินสะดวก ตาหลวง 520.83                 

17 ราชบุรี ดําเนินสะดวก ทานัด 520.83                 

18 ราชบุรี ดําเนินสะดวก บัวงาม 520.83                 

19 ราชบุรี ดําเนินสะดวก บานไร 520.83                 

20 ราชบุรี ดาํเนินสะดวก ประสาทสิทธิ์ 520.83                 

21 ราชบุรี ดําเนินสะดวก แพงพวย 520.83                 

22 ราชบุรี ดําเนินสะดวก สี่หมื่น 520.83                 

23 ราชบุรี บางแพ เทศบาลตําบลบางแพ 1,736.12              

24 ราชบุรี บางแพ ดอนคา 520.83                 

25 ราชบุรี บางแพ ดอนใหญ 520.83                 

26 ราชบุรี บานโปง เทศบาลตําบลกระจับ 1,736.12              

27 ราชบุรี บานโปง เทศบาลตําบลกรับใหญ 1,736.12              

28 ราชบุรี บานโปง เทศบาลตําบลทาผา 1,736.12              

29 ราชบุรี บานโปง เทศบาลตําบลหวยกระบอก 1,736.12              

30 ราชบุรี บานโปง เทศบาลเมืองบานโปง 3,472.25              

31 ราชบุรี บานโปง เขาขลุง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ราชบุรี บานโปง คุงพยอม 520.83                 

33 ราชบุรี บานโปง ดอนกระเบื้อง 520.83                 

34 ราชบุรี บานโปง นครชุมน 520.83                 

35 ราชบุรี บานโปง บานมวง 520.83                 

36 ราชบุรี บานโปง เบิกไพร 520.83                 

37 ราชบุรี บานโปง ปากแรต 520.83                 

38 ราชบุรี บานโปง ลาดบัวขาว 520.83                 

39 ราชบุรี บานโปง สวนกลวย 520.83                 

40 ราชบุรี บานโปง หนองกบ 520.83                 

41 ราชบุรี บานโปง หนองปลาหมอ 520.83                 

42 ราชบุรี บานโปง หนองออ 520.83                 

43 ราชบุรี ปากทอ เทศบาลตําบลปากทอ 1,736.12              

44 ราชบุรี ปากทอ ดอนทราย 520.83                 

45 ราชบุรี ปากทอ ทุงหลวง 520.83                 

46 ราชบุรี ปากทอ วัดยางงาม 520.83                 

47 ราชบุรี ปากทอ หนองกระทุม 520.83                 

48 ราชบุรี ปากทอ หวยยางโทน 520.83                 

49 ราชบุรี ปากทอ อางหิน 520.83                 

50 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลเขาขวาง 1,736.12              

51 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน 1,736.12              

52 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลบานเลือก 1,736.12              

53 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลบานสิงห 1,736.12              

54 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลหนองโพ 1,736.12              

55 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม 3,472.25              

56 ราชบุรี โพธาราม เขาชะงุม 520.83                 

57 ราชบุรี โพธาราม คลองขอย 520.83                 

58 ราชบุรี โพธาราม คลองตาคด 520.83                 

59 ราชบุรี โพธาราม ชําแระ 520.83                 

60 ราชบุรี โพธาราม ดอนกระเบื้อง 520.83                 

61 ราชบุรี โพธาราม ดอนทราย 520.83                 

62 ราชบุรี โพธาราม เตาปูน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 ราชบุรี โพธาราม ทาชุมพล 520.83                 

64 ราชบุรี โพธาราม ธรรมเสน 520.83                 

65 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลบานฆอง 520.83                 

66 ราชบุรี โพธาราม สรอยฟา 520.83                 

67 ราชบุรี โพธาราม หนองโพ 520.83                 

68 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี 3,472.25              

69 ราชบุรี เมืองราชบุรี เกาะพลับพลา 520.83                 

70 ราชบุรี เมืองราชบุรี เจดียหัก 520.83                 

71 ราชบุรี เมืองราชบุรี ดอนแร 520.83                 

72 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทาราบ 520.83                 

73 ราชบุรี เมืองราชบุรี บางปา 520.83                 

74 ราชบุรี เมืองราชบุรี บานไร 520.83                 

75 ราชบุรี เมืองราชบุรี สามเรือน 520.83                 

76 ราชบุรี เมืองราชบุรี หวยไผ 520.83                 

77 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลเขางู 1,736.12              

78 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลหลักเมือง 1,736.12              

79 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลหวยชินสีห 1,736.12              

80 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี 3,472.25              

81 ราชบุรี เมืองราชบุรี เขาแรง 520.83                 

82 ราชบุรี เมืองราชบุรี คูบัว 520.83                 

83 ราชบุรี เมืองราชบุรี ดอนตะโก 520.83                 

84 ราชบุรี เมืองราชบุรี พิกุลทอง 520.83                 

85 ราชบุรี เมืองราชบุรี หลุมดิน 520.83                 

86 ราชบุรี เมืองราชบุรี หินกอง 520.83                 

87 ราชบุรี วัดเพลง เทศบาลตําบลวัดเพลง 1,736.12              

88 ราชบุรี วัดเพลง เกาะศาลพระ 520.83                 

89 ราชบุรี วัดเพลง จอมประทัด 520.83                 

90 ราชบุรี วัดเพลง วัดเพลง 520.83                 

91 ราชบุรี สวนผึ้ง เทศบาลตําบลบานชัฎปาหวาย 1,736.12              

92 ราชบุรี สวนผึ้ง เทศบาลตําบลสวนผึ้ง 1,736.12              

93 ราชบุรี สวนผึ้ง ตะนาวศรี 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 ราชบุรี สวนผึ้ง ทาเคย 520.83                 

95 ราชบุรี สวนผึ้ง ปาหวาย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ลพบุรี โคกเจริญ วังทอง 520.83                 

2 ลพบุรี โคกเจริญ หนองมะคา 520.83                 

3 ลพบุรี โคกสําโรง เทศบาลตําบลโคกสําโรง 1,736.12              

4 ลพบุรี โคกสําโรง คลองเกตุ 520.83                 

5 ลพบุรี โคกสําโรง ถลุงเหล็ก 520.83                 

6 ลพบุรี ชัยบาดาล เขาแหลม 520.83                 

7 ลพบุรี ชัยบาดาล ทามะนาว 520.83                 
8 ลพบุรี ทาวุง บานเบิก 520.83                 

9 ลพบุรี ทาหลวง เทศบาลตําบลบานทาหลวง 1,736.12              

10 ลพบุรี ทาหลวง แกงผักกูด 520.83                 

11 ลพบุรี ทาหลวง ทาหลวง 520.83                 

12 ลพบุรี บานหมี่ เชียงงา 520.83                 

13 ลพบุรี บานหมี่ บานทราย 520.83                 

14 ลพบุรี พัฒนานิคม เทศบาลตําบลแกงเสือเตน 1,736.12              

15 ลพบุรี พัฒนานิคม เทศบาลตําบลพัฒนานิคม 1,736.12              

16 ลพบุรี พัฒนานิคม ชองสาริกา 520.83                 

17 ลพบุรี พัฒนานิคม ชอนนอย 520.83                 

18 ลพบุรี พัฒนานิคม น้ําสุด 520.83                 

19 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทายตลาด 520.83                 

20 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลเขาพระงาม 1,736.12              

21 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลโคกตูม 1,736.12              

22 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 3,472.25              
23 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี 3,472.25              

24 ลพบุรี เมืองลพบุรี โกงธนู 520.83                 

25 ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด 520.83                 

26 ลพบุรี เมืองลพบุรี ถนนใหญ 520.83                 

27 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร 520.83                 

28 ลพบุรี เมืองลพบุรี บางขันหมาก 520.83                 

29 ลพบุรี เมืองลพบุรี โพธิ์เกาตน 520.83                 

30 ลพบุรี ลําสนธิ กุดตาเพชร 520.83                 

31 ลพบุรี สระโบสถ นิยมชัย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ลพบุรี หนองมวง เทศบาลตําบลหนองมวง 1,736.12              

33 ลพบุรี หนองมวง บอทอง 520.83                 

34 ลพบุรี หนองมวง หนองมวง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ลําปาง เกาะคา เกาะคา 520.83                 
2 ลําปาง เกาะคา ลําปางหลวง 520.83                 

3 ลําปาง เกาะคา วังพราว 520.83                 
4 ลําปาง เกาะคา ไหลหิน 520.83                 
5 ลําปาง งาว บานรอง 520.83                 
6 ลําปาง งาว บานแหง 520.83                 

7 ลําปาง งาว บานออน 520.83                 

8 ลําปาง งาว ปงเตา 520.83                 

9 ลําปาง งาว แมตีบ 520.83                 

10 ลําปาง แจหม เทศบาลตําบลแจหม 1,736.12              
11 ลําปาง แจหม แจหม 520.83                 
12 ลําปาง แจหม ทุงผึ้ง 520.83                 

13 ลําปาง แจหม เมืองมาย 520.83                 
14 ลําปาง แจหม วิเชตนคร 486.11                 
15 ลําปาง เถิน เถินบุรี 520.83                 
16 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร 3,472.25              

17 ลําปาง เมืองปาน ทุงกวาว 520.83                 

18 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลตําบลบอแฮว 1,736.12              

19 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลนครลําปาง 3,472.25              
20 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 3,472.25              

21 ลําปาง เมืองลําปาง บานเปา 520.83                 

22 ลําปาง เมืองลําปาง บานเสด็จ 520.83                 

23 ลําปาง เมืองลําปาง บานเอื้อม 520.83                 

24 ลําปาง แมทะ เทศบาลตําบลปาตันนาครัว 1,736.12              
25 ลําปาง แมทะ ดอนไฟ 520.83                 

26 ลําปาง แมทะ บานกิ่ว 520.83                 

27 ลําปาง แมทะ บานบอม 520.83                 

28 ลําปาง แมทะ แมทะ 500.00                 

29 ลําปาง แมทะ สันดอนแกว 520.83                 

30 ลําปาง แมทะ หัวเสือ 520.83                 

31 ลําปาง แมพริก เทศบาลตําบลแมพริก 1,736.12              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ลําปาง แมเมาะ นาสัก 520.83                 
33 ลําปาง วังเหนือ เทศบาลตําบลวังเหนือ 1,736.12              

34 ลําปาง วังเหนือ วังแกว 520.83                 
35 ลําปาง วังเหนือ วังซาย 520.83                 

36 ลําปาง วังเหนือ วังทอง 520.83                 
37 ลําปาง สบปราบ เทศบาลตําบลสบปราบ 1,736.12              

38 ลําปาง สบปราบ นายาง 520.83                 

39 ลําปาง เสริมงาม เสริมซาย 520.83                 

40 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลหางฉัตร 1,736.12              

41 ลําปาง หางฉัตร เมืองยาว 520.83                 

42 ลําปาง หางฉัตร เวียงตาล 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ลําพูน กิ่ง อ.เวียงหนองลอง เทศบาลตําบลวังผาง 1,736.12              

2 ลําพูน กิ่ง อ.เวียงหนองลอง หนองยวง 520.83                 

3 ลําพูน กิ่ง อ.เวียงหนองลอง หนองลอง 520.83                 
4 ลําพูน ทุงหัวชาง เทศบาลตําบลทุงหัวชาง 1,736.12              
5 ลําพูน ทุงหัวชาง บานปวง 520.83                 

6 ลําพูน บานโฮง เทศบาลตําบลบานโฮง 1,736.12              

7 ลําพูน บานโฮง ศรีเตี้ย 520.83                 

8 ลําพูน บานโฮง เหลายาว 520.83                 

9 ลําพูน ปาซาง เทศบาลตําบลปาซาง 1,736.12              

10 ลําพูน ปาซาง เทศบาลตําบลมวงนอย 1,736.12              

11 ลําพูน ปาซาง เทศบาลตําบลแมแรง 1,736.12              

12 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลบานแปน 1,736.12              
13 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน 3,472.25              
14 ลําพูน เมืองลําพูน บานกลาง 520.83                 
15 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลริมปง 1,736.12              

16 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลอุโมงค 1,736.12              
17 ลําพูน เมืองลําพูน องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 3,472.25              

18 ลําพูน เมืองลําพูน ประตูปา 520.83                 

19 ลําพูน เมืองลําพูน เวียงยอง 520.83                 

20 ลําพูน เมืองลําพูน หนองชางคืน 520.83                 

21 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทากาศ 1,736.12              

22 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทาสบเสา 1,736.12              

23 ลําพูน แมทา ทาขุมเงิน 520.83                 

24 ลําพูน แมทา ทาทุงหลวง 520.83                 
25 ลําพูน แมทา ทาปลาดุก 520.83                 
26 ลําพูน แมทา ทาแมลอบ 520.83                 

27 ลําพูน แมทา ทาสบเสา 520.83                 

28 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลแมตืน 1,736.12              
29 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลวังดิน 1,736.12              

30 ลําพูน ลี้ กอ 520.83                 
31 ลําพูน ลี้ นาทราย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 ลําพูน ลี้ ปาไผ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 เลย เอราวัณ ผาอินทรแปลง 520.83                 
2 เลย ดานซาย เทศบาลตําบลดานซาย 1,736.12              
3 เลย ดานซาย นาดี 520.83                 

4 เลย ดานซาย ปากหมัน 520.83                 

5 เลย ปากชม เทศบาลตําบลเชียงกลม 1,736.12              

6 เลย ปากชม เทศบาลตําบลปากชม 1,736.12              

7 เลย ปากชม ปากชม 520.83                 

8 เลย ปากชม หวยพิชัย 520.83                 

9 เลย ผาขาว โนนปาซาง 520.83                 

10 เลย ภูกระดึง เทศบาลตําบลภูกระดึง 1,736.12              

11 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลภูเรือ 1,736.12              

12 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย 3,472.25              

13 เลย เมืองเลย เทศบาลตําบลน้ําสวย 1,736.12              

14 เลย ผาขาว ผาขาว 520.83                 

15 เลย วังสะพุง ผานอย 520.83                 

16 เลย วังสะพุง วังสะพุง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 ศรีสะเกษ เมืองจันทร ตาโกน 520.83                 

2 ศรีสะเกษ กันทรารมย เทศบาลตําบลกันทรารมย 1,736.12              

3 ศรีสะเกษ กันทรารมย คําเนียม 520.83                 

4 ศรีสะเกษ กันทรารมย ดู 520.83                 

5 ศรีสะเกษ กิ่ง อ.ศิลาลาด กุง 520.83                 

6 ศรีสะเกษ กิ่ง อ.ศิลาลาด โจดมวง 520.83                 

7 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลขุนหาญ 1,736.12              

8 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ขุนหาญ 520.83                 

9 ศรีสะเกษ ขุนหาญ โนนสูง 520.83                 

10 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ภูฝาย 520.83                 

11 ศรีสะเกษ ขุนหาญ สิ 520.83                 
12 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง ละเอาะ 520.83                 

13 ศรีสะเกษ พยุห เทศบาลตําบลพยุห 1,736.12              

14 ศรีสะเกษ ไพรบึง เทศบาลตําบลไพรบึง 1,736.12              

15 ศรีสะเกษ ปรางคกู พิมาย 520.83                 

16 ศรีสะเกษ พยุห หนองคา 520.83                 

17 ศรีสะเกษ ภูสิงห ละลม 520.83                 

18 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3,472.25              

19 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองแคน 520.83                 
20 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ เทศบาลตําบลศรีรัตนะ 1,736.12              

21 ศรีสะเกษ หวยทับทัน เทศบาลตําบลหวยทับทัน 1,736.12              

22 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย เทศบาลตําบลกําแพง 1,736.12              

23 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ขะยูง 520.83                 

24 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย โคกจาน 520.83                 
25 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย แต 520.83                 

26 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทุงไชย 513.89                 

27 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย รังแรง 520.83                 

28 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย สระกําแพงใหญ 520.83                 

29 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย หนองหาง 520.83                 

30 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย หนองไฮ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 520.83                 

2 สกลนคร เจริญศิลป บานเหลา 520.83                 

3 สกลนคร เจริญศิลป หนองแปน 520.83                 

4 สกลนคร เตางอย เตางอย 520.83                 

5 สกลนคร เตางอย บึงทวาย 520.83                 

6 สกลนคร พรรณานิคม พอกนอย 520.83                 

7 สกลนคร พังโคน ไฮหยอง 520.83                 

8 สกลนคร โพนนาแกว บานโพน 520.83                 

9 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลตําบลดงมะไฟ 1,736.12              

10 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลตําบลทาแร 1,725.71              

11 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 3,472.25              

12 สกลนคร เมืองสกลนคร หวยยาง 520.83                 

13 สกลนคร เมืองสกลนคร ฮางโฮง 520.83                 

14 สกลนคร วานรนิวาส ธาตุ 520.83                 

15 สกลนคร วานรนิวาส วานรนิวาส 520.83                 

16 สกลนคร วาริชภูมิ คอเขียว 520.83                 

17 สกลนคร วาริชภูมิ คําบอ 520.83                 

18 สกลนคร สวางแดนดิน เทศบาลตําบลดอนเขือง 1,736.12              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สงขลา ควนเนียง เทศบาลตําบลควนเนียง 1,736.12              

2 สงขลา ควนเนียง หวยลึก 520.83                 

3 สงขลา นาทวี คู 520.83                 

4 สงขลา จะนะ นาทับ 520.83                 

5 สงขลา จะนะ นาหวา 520.83                 

6 สงขลา เทพา เทศบาลตําบลเทพา 1,736.12              

7 สงขลา เทพา เทพา 520.83                 
8 สงขลา นาทวี เทศบาลตําบลนาทวี 1,736.12              

9 สงขลา เมืองสงขลา ทุงหวัง 520.83                 

10 สงขลา ระโนด เทศบาลตําบลระโนด 1,736.12              

11 สงขลา บางกล่ํา แดนสงวน 520.83                 

12 สงขลา ระโนด ระวะ 520.83                 

13 สงขลา ระโนด วัดสน 520.83                 

14 สงขลา รัตนภูมิ เทศบาลตําบลกําแพงเพชร 1,736.12              

15 สงขลา รัตนภูมิ เทศบาลตําบลนาสีทอง 1,736.12              

16 สงขลา รัตภูมิ คูหาใต 520.83                 

17 สงขลา สทิงพระ เทศบาลตําบลสทิงพระ 1,736.12              

18 สงขลา สะเดา เทศบาลตําบลปริก 1,736.12              

19 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร 3,472.25              

20 สงขลา สะบายอย เทศบาลตําบลสะบายอย 1,736.12              

21 สงขลา สะบายอย เขาแดง 520.83                 

22 สงขลา ระโนด จะแหน 520.83                 

23 สงขลา ระโนด ธารคีรี 520.83                 

24 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลตําบลควนลัง 1,736.12              

25 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลตําบลคอหงส 1,736.12              

26 สงขลา หาดใหญ เทศบาลตําบลพะตง 1,736.12              

27 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองบานพรุ 3,472.25              

28 สงขลา หาดใหญ บานพรุ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สตูล ควนกากลง ควนกาหลง 520.83                 

2 สตูล ควนกากลง ทุงนุย 520.83                 

3 สตูล เมืองสตูล ควนขัน 520.83                 

4 สตูล ควนโดน ยานซื่อ 520.83                 

5 สตูล ควนโดน วังประจัน 520.83                 

6 สตูล ควนโดน ควนสตอ 520.83                 

7 สตูล ทาแพ ทาแพ 520.83                 

8 สตูล ทุงหวา ขอนคลาน 520.83                 

9 สตูล ทุงหวา ทุงบุหลัง 520.83                 

10 สตูล ทุงหวา ทุงหวา 520.83                 

11 สตูล ทุงหวา นาทอน 520.83                 

12 สตูล เมืองสตูล เทศบาลตําบลเจะปลัง 1,736.12              

13 สตูล เมืองสตูล เทศบาลตําบลฉลุง 1,736.12              

14 สตูล เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 3,472.25              

15 สตูล เมืองสตูล ควนโพธิ์ 520.83                 

16 สตูล เมืองสตูล เจะบิลัง 520.83                 

17 สตูล ละงู เทศบาลตําบลกําแพง 1,736.12              

18 สตูล ละงู กําแพง 548.61                 

19 สตูล ละงู เขาขาว 520.83                 

20 สตูล ละงู น้ําผุด 520.83                 

21 สตูล ละงู ปากน้ํา 520.83                 

22 สตูล ละงู ละงู 520.83                 

23 สตูล ละงู แหลมสน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สมุทรปราการ กิ่ง อ.บางเสาธง บางเสาธง 520.83                 

2 สมุทรปราการ กิ่ง อ.บางเสาธง ศีรษะจรเขนอย 520.83                 

3 สมุทรปราการ กิ่ง อ.บางเสาธง ศีรษะจรเขใหญ 520.83                 
4 สมุทรปราการ บางบอ เทศบาลตําบลบางบอ 1,736.12              

5 สมุทรปราการ บางบอ คลองดาน 520.83                 

6 สมุทรปราการ บางบอ คลองนิยมยาตรา 520.83                 

7 สมุทรปราการ บางบอ บางบอ 520.83                 

8 สมุทรปราการ บางบอ บางพลีนอย 520.83                 

9 สมุทรปราการ บางบอ บานระกาศ 520.83                 

10 สมุทรปราการ บางบอ เปร็ง 520.83                 

11 สมุทรปราการ บางพลี เทศบาลตําบลบางพลี 1,736.12              

12 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ 520.83                 

13 สมุทรปราการ บางพลี หนองปรือ 520.83                 

14 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลตําบลสําโรงใต 1,736.12              

15 สมุทรปราการ พระประแดง ทรงคนอง 520.83                 
16 สมุทรปราการ พระประแดง บางกระเจา 520.83                 

17 สมุทรปราการ พระประแดง บางกระสอบ 520.83                 

18 สมุทรปราการ พระประแดง บางน้ําผึ้ง 520.83                 

19 สมุทรปราการ พระประแดง บางยอ 520.83                 

20 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย 1,736.12              

21 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย นาเกลือ 520.83                 

22 สมุทรปราการ พระประแดง บางกอบัว 520.83                 

23 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลดานสําโรง 1,736.12              

24 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 3,472.25              

25 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลบางปู 1,736.12              

26 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลบางเมือง 1,736.12              

27 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลแพรกษา 1,736.12              

28 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ 1,736.12              

29 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางดวน 520.83                 

30 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง 520.83                 

31 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษา 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลตําบลกระดังงา 1,736.12              

2 สมุทรสงคราม บางคนที กระดังงา 520.83                 

3 สมุทรสงคราม บางคนที จอมปลวก 520.83                 

4 สมุทรสงคราม บางคนที ดอนมะโนรา 520.83                 

5 สมุทรสงคราม บางคนที บางกระบือ 520.83                 

6 สมุทรสงคราม บางคนที บางคนที 520.83                 

7 สมุทรสงคราม บางคนที บางพรม 520.83                 

8 สมุทรสงคราม บางคนที บางยี่รงค 520.83                 

9 สมุทรสงคราม บางคนที บางสะแก 520.83                 

10 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 3,472.25              

11 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม คลองเขิน 520.83                 

12 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางแกว 520.83                 

13 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางขนัแตก 520.83                 

14 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลตําบลอัมพวา 1,736.12              

15 สมุทรสงคราม อัมพวา แควออม 520.83                 

16 สมุทรสงคราม อัมพวา ทาคา 520.83                 

17 สมุทรสงคราม อัมพวา บางแค 520.83                 

18 สมุทรสงคราม อัมพวา บางชาง 520.83                 

19 สมุทรสงคราม อัมพวา แพรกหนามแดง 520.83                 

20 สมุทรสงคราม อัมพวา ยี่สาร 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สมุทรสาคร กระทุมแบน เทศบาลเมืองกระทุมแบน 3,472.25              

2 สมุทรสาคร กระทุมแบน เทศบาลเมืองออมนอย 3,472.25              

3 สมุทรสาคร กระทุมแบน คลองมะเดื่อ 520.83                 

4 สมุทรสาคร กระทุมแบน ดอนไกดี 520.83                 

5 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทาไม 520.83                 

6 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทาเสา 520.83                 

7 สมุทรสาคร กระทุมแบน บางยาง 520.83                 

8 สมุทรสาคร กระทุมแบน สวนหลวง 520.83                 

9 สมุทรสาคร กระทุมแบน หนองนกไข 520.83                 

10 สมุทรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา 1,736.12              

11 สมุทรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลบานแพว 1,736.12              

12 สมุทรสาคร บานแพว คลองตัน 520.83                 

13 สมุทรสาคร บานแพว เจ็ดริ้ว 520.83                 

14 สมุทรสาคร บานแพว บานแพว 520.83                 

15 สมุทรสาคร บานแพว สวนสม 520.83                 

16 สมุทรสาคร บานแพว หลักสอง 520.83                 

17 สมุทรสาคร บานแพว หลักสาม 520.83                 

18 สมุทรสาคร บานแพว อําแพง 520.83                 

19 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลตําบลบางปลา 1,736.12              

20 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร 3,472.25              

21 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 3,472.25              

22 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร กาหลง 520.83                 

23 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ 520.83                 

24 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ชัยมงคล 520.83                 

25 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาโคก 520.83                 

26 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี 520.83                 

27 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางโทรัด 520.83                 

28 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ําจืด 520.83                 

29 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บานเกาะ 520.83                 

30 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บานบอ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สระแกว โคกสูง โนนหมากมุน 520.83                 

2 สระแกว เขาฉกรรจ เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ 1,736.12              

3 สระแกว เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ 520.83                 

4 สระแกว คลองหาด คลองหาด 520.83                 

5 สระแกว คลองหาด ซับมะกรูด 520.83                 

6 สระแกว คลองหาด ไทยอุดม 520.83                 

7 สระแกว คลองหาด เบญจขร 520.83                 

8 สระแกว ตาพระยา เทศบาลตําบลตาพระยา 1,736.12              

9 สระแกว ตาพระยา ตาพระยา 520.83                 

10 สระแกว เมืองสระแกว เทศบาลตําบลศาลาลําดวน 1,736.12              

11 สระแกว เมืองสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว 3,472.25              

12 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 3,472.25              

13 สระแกว เมืองสระแกว โคกปฆอง 520.83                 

14 สระแกว เมืองสระแกว ทาเกษม 520.83                 

15 สระแกว เมืองสระแกว ทาแยก 520.83                 

16 สระแกว เมืองสระแกว สระแกว 520.83                 

17 สระแกว เมืองสระแกว สระขวัญ 520.83                 

18 สระแกว วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น 520.83                 

19 สระแกว วังสมบูรณ วังสมบูรณ 520.83                 

20 สระแกว วัฒนานคร เทศบาลตําบลวัฒนานคร 1,736.12              

21 สระแกว วัฒนานคร แซรออ 520.83                 

22 สระแกว วัฒนานคร โนนหมากเค็ง 520.83                 

23 สระแกว วัฒนานคร หนองตะเคียนบอน 520.83                 

24 สระแกว วัฒนานคร หนองน้ําใส 520.83                 

25 สระแกว วัฒนานคร หนองหมากฝาย 520.83                 

26 สระแกว วัฒนานคร หวยโจด 520.83                 

27 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 3,472.25              

28 สระแกว อรัญญประเทศ ทับพริก 520.83                 

29 สระแกว อรัญญประเทศ ปาไร 520.83                 

30 สระแกว อรัญญประเทศ บานใหมหนองไทร 520.83                 

31 สระแกว อรัญญประเทศ หนองสังข 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 สระแกว อรัญญประเทศ หันทราย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สระบุรี แกงคอย เทศบาลตําบลแกงคอย 1,736.12              

2 สระบุรี แกงคอย เทศบาลตําบลทับกวาง 1,736.12              

3 สระบุรี แกงคอย ตาลเดี่ยว 520.83                 

4 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลหนาพระลาน 1,736.12              

5 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ เขาดินพัฒนา 520.83                 

6 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ บานแกง 520.83                 

7 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ หนาพระลาน 520.83                 

8 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ หวยบง 520.83                 

9 สระบุรี ดอนพุด เทศบาลตําบลดอนพุด 1,736.12              

10 สระบุรี บานหมอ เทศบาลตําบลทาลาน 1,736.12              

11 สระบุรี บานหมอ ไผขวาง 520.83                 

12 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 3,472.25              

13 สระบุรี พระพุทธบาท เขาวง 520.83                 

14 สระบุรี พระพุทธบาท นายาว 520.83                 

15 สระบุรี พระพุทธบาท หนองแก 520.83                 

16 สระบุรี มวกเหล็ก เทศบาลตําบลมวกเหล็ก 1,736.12              

17 สระบุรี มวกเหล็ก มวกเหล็ก 520.83                 

18 สระบุรี มวกเหล็ก มิตรภาพ 520.83                 

19 สระบุรี มวกเหล็ก ลําพญากลาง 520.83                 

20 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลตําบลปอกแปก 1,736.12              

21 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 3,472.25              

22 สระบุรี เมืองสระบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 3,472.25              

23 สระบุรี เมืองสระบุรี โคกสวาง 520.83                 

24 สระบุรี เมืองสระบุรี หนองโน 520.83                 

25 สระบุรี วิหารแดง เทศบาลตําบลวิหารแดง 1,736.12              

26 สระบุรี วิหารแดง เทศบาลตําบลหนองหมู 1,736.12              

27 สระบุรี วิหารแดง บานลํา 520.83                 

28 สระบุรี วิหารแดง วิหารแดง 520.83                 

29 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลสวนดอกไม 1,736.12              

30 สระบุรี เสาไห เมืองเกา 520.83                 

31 สระบุรี เสาไห หัวปลวก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 สระบุรี หนองแค โคกแย 520.83                 

33 สระบุรี หนองแค หนองแขม 520.83                 

34 สระบุรี หนองแค หนองปลาหมอ 520.83                 

35 สระบุรี หนองแค หนองปลิง 520.83                 

36 สระบุรี หนองแซง เทศบาลตําบลหนองแซง 1,736.12              

37 สระบุรี หนองแซง ไกเสา 520.83                 

38 สระบุรี หนองแซง โคกสะอาด 520.83                 

39 สระบุรี หนองแซง มวงหวาน 520.83                 

40 สระบุรี หนองโดน เทศบาลตําบลหนองโดน 1,736.12              

41 สระบุรี หนองโดน บัวลอย 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สิงหบุรี คายบางระจัน โพทะเล 520.83                 

2 สิงหบุรี ทาชาง เทศบาลตําบลถอนสมอ 1,736.12              

3 สิงหบุรี บางระจัน เทศบาลตําบลสิงห 1,736.12              

4 สิงหบุรี พรหมบุรี โรงชาง 520.83                 

5 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี เทศบาลเมืองสิงหบุรี 3,472.25              

6 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี 3,472.25              

7 สิงหบุรี เมอืงสิงหบุรี บางกระบือ 520.83                 

8 สิงหบุรี อินทรบุรี ทับยา 520.83                 

9 สิงหบุรี อินทรบุรี ประศุก 520.83                 

10 สิงหบุรี อินทรบุรี โพธิ์ชัย 520.83                 

1 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรนอก 520.83                 

2 สุโขทัย กงไกรลาศ ดงเดือย 520.83                 

3 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรใน 520.83                 

4 สุโขทัย คีรีมาศ โตนด 520.83                 

5 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม บานใหมไชยมงคล 520.83                 

6 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม เขาแกวศรีสมบูรณ 486.11                 

7 สุโขทัย บานดานลานหอย บานดาน 520.83                 

8 สุโขทัย บานดานลานหอย วังน้ําขาว 520.83                 

9 สุโขทัย เมืองสุโขทัย บานกลวย 520.83                 

10 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ปากแคว 520.83                 

11 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ปากพระ 520.83                 

12 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเกา 520.83                 

13 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 3,472.25              

14 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ตาลเตี้ย 520.83                 

15 สุโขทัย ศรีนคร นครเดิฐ 520.83                 

16 สุโขทัย ศรีนคร ศรนีคร 520.83                 

17 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ปางิ้ว 520.83                 

18 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย แมสํา 520.83                 

19 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หนองออ 694.45                 

20 สุโขทัย ศรีสําโรง เทศบาลตําบลศรีสําโรง 1,736.12              

21 สุโขทัย ศรีสําโรง เกาะตาเลี้ยง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

22 สุโขทัย ศรีสําโรง ทับผึ้ง 520.83                 

23 สุโขทัย ศรีสําโรง บานไร 520.83                 

24 สุโขทัย ศรีสําโรง สามเรือน 520.83                 

25 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลตําบลทุงหลวง 1,736.12              

26 สุโขทัย สวรรคโลก คลองยาง 520.83                 

27 สุโขทัย สวรรคโลก นาทุง 520.83                 

28 สุโขทัย สวรรคโลก ในเมือง 520.83                 

29 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองบางยม 520.83                 

30 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลตําบลเมืองเกา 1,736.12              

31 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศบาลตําบลศรีสัชนาลัย 1,736.12              

32 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 1,736.12              

33 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย 3,472.25              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สุพรรณบุรี ดานชาง เทศบาลตําบลดานชาง 1,736.12              

2 สุพรรณบุรี ดานชาง วังยาว 520.83                 

3 สุพรรณบุรี ดานชาง องคพระ 520.83                 

4 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทุงคลี 520.83                 

5 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช นางบวช 520.83                 

6 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ปาสะแก 520.83                 

7 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ยางนอน 520.83                 

8 สุพรรณบุรี บางปลามา เทศบาลตําบลโคกคราม 1,736.12              

9 สุพรรณบุรี บางปลามา เทศบาลตําบลบานแหลม 1,736.12              

10 สุพรรณบุรี บางปลามา เทศบาลตําบลไผกองดิน 1,736.12              

11 สุพรรณบุรี บางปลามา จรเขใหญ 520.83                 

12 สุพรรณบุรี บางปลามา มะขามลม 520.83                 

13 สุพรรณบุรี บางปลามา สาลี 520.83                 

14 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี โคกโคเฒา 520.83                 

15 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนตาล 520.83                 

16 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ตลิ่งชัน 520.83                 

17 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 3,472.25              

18 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทาระหัด 520.83                 

19 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ไผขวาง 520.83                 
20 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว 520.83                 

21 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามคลี 520.83                 

22 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลศรีประจันต 1,736.12              

23 สุพรรณบุรี ศรีประจันต ดอนปรู 510.42                 

24 สุพรรณบุรี ศรีประจันต บางงาม 520.83                 

25 สุพรรณบุรี ศรีประจันต วังน้ําซับ 520.83                 

26 สุพรรณบุรี ศรีประจันต วังยาง 520.83                 

27 สุพรรณบุรี ศรีประจันต วังหวา 520.83                 
28 สุพรรณบุรี ศรีประจันต ศรีประจันต 520.83                 

29 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลสวนแตง 1,736.12              

30 สุพรรณบุรี สองพี่นอง ดอนมะนาว 520.83                 

31 สุพรรณบุรี สองพี่นอง ตนตาล 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน
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จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 สุพรรณบุรี สองพี่นอง เนินมะปรางค 520.83                 

33 สุพรรณบุรี สองพี่นอง บางเลน 520.83                 

34 สุพรรณบุรี สองพี่นอง บานชาง 520.83                 

35 สุพรรณบุรี สองพี่นอง ศรีสําราญ 520.83                 

36 สุพรรณบุรี สองพี่นอง หัวโพธิ์ 520.83                 

37 สุพรรณบุรี สามชุก กระเสียว 520.83                 

38 สุพรรณบุรี สามชุก ยานยาว 520.83                 

39 สุพรรณบุรี สามชุก หนองผักนาก 520.83                 

40 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ เทศบาลตําบลหนองหญาไซ 1,736.12              

41 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ แจงงาม 520.83                 

42 สุพรรณบุรี อูทอง เทศบาลตําบลสระยายโสม 1,736.12              

43 สุพรรณบุรี อูทอง เทศบาลตําบลอูทอง 1,736.12              

44 สุพรรณบุรี อูทอง กระจัน 520.83                 

45 สุพรรณบุรี อูทอง ดอนมะเกลือ 520.83                 

46 สุพรรณบุรี อูทอง บานโขง 520.83                 

47 สุพรรณบุรี อูทอง บานดอน 520.83                 

48 สุพรรณบุรี อูทอง สระพังลาน 520.83                 

49 สุพรรณบุรี สองพี่นอง เทศบาลตําบลทุงคอก 1,736.12              

50 สุพรรณบุรี บางปลามา เทศบาลตําบลบางปลามา 1,736.12              

51 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 1,736.12              

52 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี 3,472.25              

53 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เขาดิน 520.83                 

54 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนกํายาน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน
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จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 1,736.12              

2 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลทาทองใหม 1,736.12              

3 สุราษฎรธานี กาญนดิษฐ กรูด 520.83                 

4 สุราษฎรธานี กาญนดิษฐ ทาอุแท 520.83                 

5 สุราษฎรธานี วิภาวดี ตะกุกเหนือ 520.83                 

6 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม เทศบาลตําบลทาขนอน 1,736.12              

7 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม ยานยาว 520.83                 

8 สุราษฎรธานี เคียนซา พวงพรมคร 520.83                 

9 สุราษฎรธานี เคียนซา เทศบาลตําบลเคียนซา 1,736.12              

10 สุราษฎรธานี ชัยบุรี คลองนอย 486.11                 

11 สุราษฎรธานี ชัยบุรี ชัยบุรี 520.83                 

12 สุราษฎรธานี ชัยบุรี ไทรทอง 486.11                 

13 สุราษฎรธานี ไชยา ตะกรบ 520.83                 

14 สุราษฎรธานี ไชยา ปากหมาก 520.83                 

15 สุราษฎรธานี ไชยา ปาเว 520.83                 

16 สุราษฎรธานี ไชยา โมถาย 520.83                 

17 สุราษฎรธานี ดอนสัก เทศบาลตําบลดอนสัก 1,736.12              

18 สุราษฎรธานี ดอนสัก ปากแพรก 520.83                 

19 สุราษฎรธานี ทาฉาง เทศบาลตําบลทาฉาง 1,736.12              

20 สุราษฎรธานี ทาฉาง คลองไทร 520.83                 

21 สุราษฎรธานี ทาชนะ คลองพา 486.11                 

22 สุราษฎรธานี ทาชนะ คันธุลี 520.83                 

23 สุราษฎรธานี ทาชนะ ทาชนะ 486.11                 

24 สุราษฎรธานี ทาชนะ วัง 520.83                 

25 สุราษฎรธานี บานตาขุน เทศบาลตําบลเขาวง 1,736.12              

26 สุราษฎรธานี บานตาขุน เทศบาลตําบลบานเชี่ยวหลาน 1,736.12              

27 สุราษฎรธานี บานตาขุน เขาวง 520.83                 

28 สุราษฎรธานี บานตาขุน พรุไทย 520.83                 

29 สุราษฎรธานี บานตาขุน พะแสง 520.83                 

30 สุราษฎรธานี บานนาเดิม ทรัพยทวี 520.83                 

31 สุราษฎรธานี บานนาเดิม ทาเรือ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 สุราษฎรธานี บานนาเดิม นาใต 520.83                 

33 สุราษฎรธานี นาสาร ทุงเตา 520.83                 

34 สุราษฎรธานี พนม เทศบาลตําบลพนม 1,736.12              

35 สุราษฎรธานี พระแสง ไทรโสภา 520.83                 

36 สุราษฎรธานี พระแสง บางสวรรค 486.11                 

37 สุราษฎรธานี พระแสง สาคู 520.83                 

38 สุราษฎรธานี พระแสง สินเจริญ 520.83                 

39 สุราษฎรธานี พระแสง สินปุน 520.83                 

40 สุราษฎรธานี พระแสง อิปน 520.83                 

41 สุราษฎรธานี ทาขาม เทศบาลเมืองทาขาม 3,472.25              

42 สุราษฎรธานี พุนพิน เขาหัวควาย 520.83                 

43 สุราษฎรธานี พุนพิน บางมะเดื่อ 520.83                 

44 สุราษฎรธานี พุนพิน พุนพิน 520.83                 

45 สุราษฎรธานี พุนพิน มะลวน 520.83                 

46 สุราษฎรธานี พุนพิน ลีเล็ด 520.83                 

47 สุราษฎรธานี พุนพิน ศรีวิชัย 520.83                 

48 สุราษฎรธานี พุนพิน หนองไทร 510.42                 

49 สุราษฎรธานี พุนพิน หัวเตย 520.83                 

50 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี เทศบาลตําบลวัดประดู 1,736.12              

51 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี คลองฉนาก 520.83                 

52 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฏรธานี เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี 3,472.25              

53 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฏรธานี องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานี 3,472.25              

54 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี คลองนอย 520.83                 

55 สุราษฎรธานี เวียงสระ เทศบาลตําบลบานสอง 1,736.12              

56 สุราษฎรธานี เวียงสระ เทศบาลตําบลเวียงสระ 1,736.12              

57 สุราษฎรธานี เวียงสระ เวียงสระ 1,000.00              

58 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี บางโพธิ์ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 สุรินทร กาบเชิง กาบเชิง 520.83                 

2 สุรินทร กาบเชิง คูตัน 520.83                 
3 สุรินทร กาบเชิง โคกตะเคียน 520.83                 

4 สุรินทร กาบเชิง ดาน 520.83                 

5 สุรินทร กาบเชิง ตะเคียน 520.83                 

6 สุรินทร กาบเชิง แนงมุด 520.83                 

7 สุรินทร เขวาสินรินทร ปราสาททอง 520.83                 

8 สุรินทร เขวาสินรินทร เขวาสินรินทร 520.83                 

9 สุรินทร เขวาสินรินทร บานแร 520.83                 

10 สุรินทร เขวาสินรินทร บึง 520.83                 

11 สุรินทร กิ่ง อ.โนนนารายณ ระเวียง 520.83                 

12 สุรินทร พนมดงรัก โคกกลาง 520.83                 

13 สุรินทร พนมดงรัก จีกแดก 520.83                 

14 สุรินทร พนมดงรัก ตาเมียง 520.83                 

15 สุรินทร พนมดงรัก บักได 520.83                 

16 สุรินทร กิ่ง อ.ศรีณรงค ตรวจ 520.83                 

17 สุรินทร กิ่ง อ.ศรีณรงค ศรีสุข 520.83                 

18 สุรินทร กิ่ง อ.ศรีณรงค หนองแวง 486.11                 

19 สุรินทร เขวาสินรินทร ตากูก 520.83                 

20 สุรินทร กิ่ง อ.โนนนารายณ คําผง 486.11                 

21 สุรินทร กิ่ง อ.โนนนารายณ โนน 520.83                 

22 สุรินทร กิ่ง อ.โนนนารายณ หนองเทพ 520.83                 

23 สุรินทร กิ่ง อ.โนนนารายณ หนองหลวง 520.83                 

24 สุรินทร กิ่ง อ.ศรีณรงค ณรงค 520.83                 

25 สุรินทร จอมพระ เทศบาลตําบลจอมพระ 1,736.12              

26 สุรินทร จอมพระ กระหาด 520.83                 

27 สุรินทร จอมพระ จอมพระ 520.83                 

28 สุรินทร จอมพระ ชุมแสง 520.83                 

29 สุรินทร จอมพระ บานผือ 520.83                 

30 สุรินทร จอมพระ บุแกรง 520.83                 

31 สุรินทร จอมพระ เปนสุข 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 สุรินทร จอมพระ เมืองลีง 520.83                 

33 สุรินทร จอมพระ ลุมระวี 520.83                 
34 สุรินทร จอมพระ หนองสนิท 520.83                 

35 สุรินทร ชุมพลบุรี เทศบาลตําบลชุมพลบุรี 1,736.12              

36 สุรินทร ชุมพลบุรี กระเบื้อง 486.11                 

37 สุรินทร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี 520.83                 

38 สุรินทร ชุมพลบุรี นาหนองไผ 520.83                 

39 สุรินทร ชุมพลบุรี ไพรขลา 520.83                 

40 สุรินทร ชุมพลบุรี เมืองบัว 486.11                 

41 สุรินทร ชุมพลบุรี ยะวึก 520.83                 

42 สุรินทร ชุมพลบุรี ศรีณรงค 520.83                 

43 สุรินทร ชุมพลบุรี สระขุด 520.83                 

44 สุรินทร ชุมพลบุรี หนองเรือ 520.83                 

45 สุรินทร ทาตูม เทศบาลตําบลทาตูม 1,736.12              

46 สุรินทร ทาตูม กระโพ 520.83                 

47 สุรินทร ทาตูม ทาตูม 520.83                 

48 สุรินทร ทาตูม ทุงกุลา 486.11                 

49 สุรินทร ทาตูม บะ 486.11                 

50 สุรินทร ทาตูม บัวโคก 520.83                 

51 สุรินทร ทาตูม พรมเทพ 520.83                 

52 สุรินทร ทาตูม โพนครก 520.83                 

53 สุรินทร ทาตูม เมืองแก 520.83                 

54 สุรินทร ทาตูม หนองบัว 1,240.00              

55 สุรินทร ทาตูม หนองเมธี 520.83                 

56 สุรินทร บัวเชด เทศบาลตําบลบัวเชด 1,736.12              

57 สุรินทร บัวเชด จรัส 520.83                 

58 สุรินทร บัวเชด ตาวัง 520.83                 

59 สุรินทร บัวเชด บัวเชด 520.83                 

60 สุรินทร บัวเชด สะเดา 486.11                 

61 สุรินทร บัวเชด สําเภาลูน 486.11                 

62 สุรินทร บัวเชด อาโพน 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 สุรินทร ปราสาท เทศบาลตําบลกังแอน 1,736.12              

64 สุรินทร ปราสาท เทศบาลตําบลนิคมปราสาท 1,736.12              

65 สุรินทร ปราสาท กังแอน 520.83                 

66 สุรินทร ปราสาท กันตวจระมวล 520.83                 

67 สุรินทร ปราสาท โคกยาง 520.83                 

68 สุรินทร ปราสาท โคกสะอาด 520.83                 

69 สุรินทร ปราสาท เชื้อเพลิง 520.83                 
70 สุรินทร ปราสาท โชคนาสาม 520.83                 

71 สุรินทร ปราสาท ตานี 520.83                 
72 สุรินทร ปราสาท ตาเบา 520.83                 

73 สุรินทร ปราสาท ทมอ 520.83                 

74 สุรินทร ปราสาท ทุงมน 520.83                 

75 สุรินทร ปราสาท บานไทร 520.83                 

76 สุรินทร ปราสาท บานพลวง 520.83                 

77 สุรินทร ปราสาท ประทัดบุ 520.83                 

78 สุรินทร ปราสาท ปราสาทหนง 520.83                 

79 สุรินทร ปราสาท ปรือ 520.83                 

80 สุรินทร ปราสาท ไพล 520.83                 

81 สุรินทร ปราสาท สมุด 520.83                 

82 สุรินทร ปราสาท หนองใหญ 520.83                 

83 สุรินทร เมืองสุรินทร นาดี 520.83                 

84 สุรินทร เมืองสุรินทร คอโค 520.83                 

85 สุรินทร เมืองสุรินทร เทศบาลตําบลเมืองที 1,736.12              

86 สุรินทร เมืองสุรินทร เทศบาลเมืองสุรินทร 3,472.25              

87 สุรินทร เมืองสุรินทร องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร 3,472.25              

88 สุรินทร เมืองสุรินทร กาเกาะ 520.83                 

89 สุรินทร เมืองสุรินทร แกใหญ 520.83                 

90 สุรินทร เมืองสุรินทร เฉนียง 520.83                 

91 สุรินทร เมืองสุรินทร ตระแสง 520.83                 

92 สุรินทร เมืองสุรินทร ตั้งใจ 520.83                 

93 สุรินทร เมืองสุรินทร ตาอ็อง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

94 สุรินทร เมืองสุรินทร ทาสวาง 520.83                 

95 สุรินทร เมืองสุรินทร เทนมีย 520.83                 

96 สุรินทร เมืองสุรินทร นอกเมือง 520.83                 

97 สุรินทร เมืองสุรินทร นาบัว 520.83                 

98 สุรินทร เมืองสุรินทร บุฤาษี 520.83                 

99 สุรินทร เมืองสุรินทร เพี้ยราม 520.83                 

100 สุรินทร เมืองสุรินทร เมืองที 520.83                 

101 สุรินทร เมืองสุรินทร ราม 520.83                 

102 สุรินทร เมืองสุรินทร สลักได 520.83                 

103 สุรินทร เมืองสุรินทร สวาย 520.83                 

104 สุรินทร เมืองสุรินทร สําโรง 520.83                 

105 สุรินทร เมืองสุรินทร แสลงพันธ 520.83                 

106 สุรินทร รัตนบุรี เทศบาลตําบลรัตนบุรี 1,736.12              

107 สุรินทร รัตนบุรี กุดขาคีม 520.83                 

108 สุรินทร รัตนบุรี แก 520.83                 

109 สุรินทร รัตนบุรี ดอนแรด 520.83                 

110 สุรินทร รัตนบุรี ทับใหญ 520.83                 

111 สุรินทร รัตนบุรี ธาตุ 486.11                 

112 สุรินทร รัตนบุรี น้ําเขียว 520.83                 

113 สุรินทร รัตนบุรี เบิด 520.83                 

114 สุรินทร รัตนบุรี ไผ 486.11                 

115 สุรินทร รัตนบุรี ยางสวาง 520.83                 

116 สุรินทร รัตนบุรี รัตนบุรี 520.83                 

117 สุรินทร รัตนบุรี หนองบัวทอง 520.83                 

118 สุรินทร รัตนบุรี หนองบัวบาน 520.83                 

119 สุรินทร ลําดวน เทศบาลตําบลลําดวนสุรพินท 1,736.12              

120 สุรินทร ลําดวน โชกเหนือ 520.83                 

121 สุรินทร ลําดวน ตระเปยงเตีย 520.83                 

122 สุรินทร ลําดวน ตรําดม 520.83                 

123 สุรินทร ลําดวน ลําดวน 520.83                 

124 สุรินทร ลําดวน อูโลก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

125 สุรินทร ศีขรภูมิ ระแงง 520.83                 

126 สุรินทร ศีขรภูมิ หนองเหล็ก 520.83                 

127 สุรินทร กิ่ง อ.ศรีณรงค แจนแวน 486.11                 

128 สุรินทร ศรีขรภูมิ เทศบาลตําบลระแงง 1,736.12              

129 สุรินทร ศีขรภูมิ กุดหวาย 520.83                 

130 สุรินทร ศีขรภูมิ ขวาวใหญ 520.83                 

131 สุรินทร ศีขรภูมิ คาละแมะ 520.83                 

132 สุรินทร ศีขรภูมิ จารพัต 520.83                 

133 สุรินทร ศีขรภูมิ ชางป 520.83                 

134 สุรินทร ศีขรภูมิ ตรมไพร 520.83                 

135 สุรินทร ศีขรภูมิ ตรึม 520.83                 

136 สุรินทร ศีขรภูมิ แตล 520.83                 

137 สุรินทร ศีขรภูมิ นารุง 520.83                 

138 สุรินทร ศีขรภูมิ ผักไหม 520.83                 

139 สุรินทร ศีขรภูมิ ยาง 520.83                 

140 สุรินทร ศีขรภมูิ หนองขวาว 520.83                 

141 สุรินทร ศีขรภูมิ หนองบัว 520.83                 

142 สุรินทร สนม เทศบาลตําบลสนม 1,701.40              

143 สุรินทร สนม แคน 520.83                 

144 สุรินทร สนม นานวน 520.83                 

145 สุรินทร สนม โพนโก 520.83                 

146 สุรินทร สนม สนม 520.83                 

147 สุรินทร สนม หนองระฆัง 520.83                 

148 สุรินทร สนม หนองอียอ 520.83                 

149 สุรินทร สนม หัวงัว 486.11                 

150 สุรินทร สังขละ เทศบาลตําบลสังขะ 1,736.12              

151 สรุินทร สังขะ กระเทียม 520.83                 

152 สุรินทร สังขะ ขอนแตก 520.83                 

153 สุรินทร สังขะ ดม 520.83                 
154 สุรินทร สังขะ ตาคง 520.83                 
155 สุรินทร สังขะ ตาตุม 486.11                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

156 สุรินทร สังขะ ทับทัน 520.83                 

157 สุรินทร สังขะ เทพรักษา 520.83                 

158 สุรินทร สังขะ บานจารย 520.83                 

159 สุรินทร สังขะ บานชบ 520.83                 

160 สุรินทร สังขะ พระแกว 520.83                 

161 สุรินทร สังขะ สะกาด 520.83                 

162 สุรินทร สังขะ สังขะ 486.11                 

163 สุรินทร สําโรงทาบ เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 1,736.12              

164 สุรินทร สําโรงทาบ กระออม 520.83                 

165 สุรินทร สําโรงทาบ เกาะแกว 520.83                 

166 สุรินทร สําโรงทาบ ประดู 520.83                 

167 สุรินทร สําโรงทาบ ศรีสุข 520.83                 

168 สุรินทร สําโรงทาบ สะโน 520.83                 

169 สุรินทร สําโรงทาบ สําโรงทาบ 520.83                 

170 สุรินทร สําโรงทาบ เสม็จ 520.83                 

171 สุรินทร สําโรงทาบ หนองฮะ 520.83                 

172 สุรินทร สําโรงทาบ หมื่นศรี 520.83                 

173 สุรินทร สําโรงทาบ หนองไผลอม 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 หนองคาย เฝาไร นาดี 520.83                 

2 หนองคาย โพธิ์ตาก ดานศรีสุข 520.83                 

3 หนองคาย รัตนวาป บานตอน 555.56                 

4 หนองคาย สระใคร บานฝาง 520.83                 

5 หนองคาย เซกา เทศบาลตําบลทาสะอาด 1,736.12              

6 หนองคาย เซกา เทศบาลตําบลศรีพนา 1,736.12              

7 หนองคาย โซพิสัย เทศบาลตําบลโซพิสัย 1,736.12              

8 หนองคาย โซพิสัย โซ 520.83                 

9 หนองคาย โซพิสัย ถ้ําเจริญ 520.83                 

10 หนองคาย โซพิสัย ศรีชมภู 520.83                 

11 หนองคาย โซพิสัย เหลาทอง 520.83                 

12 หนองคาย ทาบอ หนองนาง 520.83                 

13 หนองคาย บึงกาฬ โคกกอง 520.83                 

14 หนองคาย บึงกาฬ ชัยพร 520.83                 

15 หนองคาย บึงกาฬ บึงกาฬ 520.83                 

16 หนองคาย บึงกาฬ โปงเปอย 520.83                 

17 หนองคาย บึงกาฬ วิศิษฐ 520.83                 

18 หนองคาย บึงกาฬ หนองเข็ง 520.83                 

19 หนองคาย บึงโขงหลง เทศบาลตําบลบึงโขงหลง 1,736.12              

20 หนองคาย บึงโขงหลง บึงโขงหลง 520.83                 

21 หนองคาย บุงคลา หนองเดิ่น 520.83                 

22 หนองคาย ปากคาด เทศบาลตําบลปากคาด 1,736.12              

23 หนองคาย ปากคาด นาดง 520.83                 

24 หนองคาย ปากคาด หนองยอง 486.11                 

25 หนองคาย โพนพิสัย จุมพล 520.83                 

26 หนองคาย โพนพิสัย เซิม 486.11                 

27 หนองคาย โพนพิสัย บานโพธิ์ 520.83                 

28 หนองคาย โพนพิสัย วัดหลวง 520.83                 

29 หนองคาย บุงคลา โคกกวาง 520.83                 

30 หนองคาย บุงคลา บุงคลา 520.83                 

31 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลตําบลหนองสองหอง 1,736.12              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 3,472.25              

33 หนองคาย เมืองหนองคาย องคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย 3,472.25              

34 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลตําบลเวียงคุก 1,736.12              

35 หนองคาย เมืองหนองคาย โพธิ์ชัย 520.83                 

36 หนองคาย เมืองหนองคาย วัดธาตุ 520.83                 

37 หนองคาย เมืองหนองคาย หาดคํา 520.83                 

38 หนองคาย ศรีเชียงใหม เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม 1,736.12              

39 หนองคาย ศรีเชียงใหม บานหมอ 520.83                 

40 หนองคาย ศรีเชียงใหม พระพุทธบาท 520.83                 

41 หนองคาย ศรีเชียงใหม หนองปลาปาก 520.83                 

42 หนองคาย ศรีวิไล เทศบาลตําบลศรีวิไล 1,736.12              

43 หนองคาย ศรีวิไล นาสิงห 520.83                 

44 หนองคาย สังคม นางิ้ว 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 หนองบัวลําภู นากลาง เทศบาลตําบลนากลาง 1,736.12              

2 หนองบัวลําภู นาวัง เทพคีรี 520.83                 

3 หนองบัวลําภู โนนสัง กุดดู 520.83                 

4 หนองบัวลําภู โนนสัง หนองเรือ 520.83                 

5 หนองบัวลําภู โนนสัง เทศบาลตําบลโนนสัง 1,736.12              

6 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู นามะเฟอง 520.83                 

7 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลนาคําไฮ 1,736.12              

8 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลหัวนา 1,725.71              

9 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 3,472.25              

10 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู 3,472.25              

11 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู นาคําไฮ 520.83                 

12 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู บานขาม 520.83                 

13 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู บานพราว 520.83                 

14 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู ปาไมงาม 520.83                 

15 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองหวา 520.83                 

16 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หัวนา 520.83                 

17 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลจอมทอง 1,736.12              

18 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง โนนสะอาด 520.83                 

19 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง เมืองใหม 520.83                 

20 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง ยางหลอ 520.83                 

21 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 520.83                 

22 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง หนองกุงแกว 520.83                 

23 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลบานโคก 1,736.12              

24 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลสุวรรณคูหา 1,736.12              

25 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา นาดี 520.83                 

26 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา นาสี 520.83                 

27 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 1,736.12              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 อางทอง สุวรรณคูหา ดงมะไฟ 520.83                 

2 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลจรเขรอง 1,736.12              

3 อางทอง ไชโย ราชสถิตย 520.83                 

4 อางทอง ปาโมก เทศบาลตําบลปาโมก 1,736.12              

5 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลเมืองอางทอง 3,461.84              

6 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 3,472.25              

7 อางทอง เมืองอางทอง คลองวัว 520.83                 

8 อางทอง เมืองอางทอง จําปาหลอ 520.83                 

9 อางทอง เมืองอางทอง บานอิฐ 520.83                 

10 อางทอง เมืองอางทอง ศาลาแดง 520.83                 

11 อางทอง วิเศษชัยชาญ คลองขนาก 520.83                 

12 อางทอง วิเศษชัยชาญ บางจัก 520.83                 

13 อางทอง วิเศษชัยชาญ มวงเตี้ย 520.83                 

14 อางทอง วิเศษชัยชาญ ยี่ลน 520.83                 

15 อางทอง แสวงหา เทศบาลตําบลแสวงหา 1,736.12              

16 อางทอง แสวงหา จําลอง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 อํานาจเจริญ ชานุมาน โคกกง 520.83                 

2 อํานาจเจริญ ชานุมาน โคกสาร 520.83                 

3 อํานาจเจริญ ชานุมาน ชานุมาน 520.83                 

4 อํานาจเจริญ ชานุมาน ปากอ 520.83                 

5 อํานาจเจริญ ประทุมราชวงศา เทศบาลตําบลนาหวาใหญ 1,736.12              

6 อํานาจเจริญ ประทุมราชวงศา นาหวา 520.83                 

7 อํานาจเจริญ ประทุมราชวงศา หวย 520.83                 

8 อํานาจเจริญ พนา พนา 520.83                 

9 อํานาจเจริญ พนา ไมกลอน 520.83                 

10 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ นาจิก 520.83                 

11 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ น้ําปลีก 520.83                 

12 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ บุง 520.83                 

13 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ เหลาพรวน 520.83                 

14 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 3,472.25              

15 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ 3,472.25              

16 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ดงบัง 520.83                 

17 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อํานาจ 520.83                 

18 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม 520.83                 

19 อํานาจเจริญ หัวตะพาน จิกดู 520.83                 

20 อํานาจเจริญ หัวตะพาน โพนเมืองนอย 520.83                 

21 อํานาจเจริญ หัวตะพาน สรางถอนอย 486.11                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 อุดรธานี กูแกว คอนสาย 520.83                 

2 อุดรธานี กุมภวาป นามวง 520.83                 

3 อุดรธานี กูแกว บานจีต 520.83                 

4 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลเชียงเพ็ง 1,725.71              

5 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลตาลเลียน 1,736.12              

6 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลสรางกอ 1,736.12              

7 อุดรธานี กุดจับ กุดจับ 520.83                 

8 อุดรธานี กุดจับ เชียงเพ็ง 520.83                 

9 อุดรธานี กุมภวาป เทศบาลตําบลกุมภวาป 1,736.12              

10 อุดรธานี กุมภวาป เทศบาลตําบลพันดอน 1,736.12              

11 อุดรธานี กุมภวาป เทศบาลตําบลหวยเกิ้ง 1,736.12              

12 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลตําบลไชยวาน 1,736.12              

13 อุดรธานี ทุงฝน ทุงใหญ 520.83                 

14 อุดรธานี ทุงฝน นาชุมแสง 520.83                 

15 อุดรธานี ทุงฝน นาทม 520.83                 

16 อุดรธานี นายูง นาแค 520.83                 

17 อุดรธานี นายูง นายูง 520.83                 

18 อุดรธานี นายูง โนนทอง 520.83                 

19 อุดรธานี น้ําโสม เทศบาลตําบลนางัว 1,736.12              

20 อุดรธานี น้ําโสม เทศบาลตําบลน้ําโสม 1,736.12              

21 อุดรธานี น้ําโสม น้ําโสม 520.83                 

22 อุดรธานี น้ําโสม ศรีสําราญ 520.83                 

23 อุดรธานี น้ําโสม โสมเยี่ยม 520.83                 

24 อุดรธานี โนนสะอาด เทศบาลตําบลโนนสะอาด 1,736.12              

25 อุดรธานี โนนสะอาด ทมนางาม 520.83                 

26 อุดรธานี โนนสะอาด หนองกุงศรี 520.83                 

27 อุดรธานี บานดุง เทศบาลตําบลบานดุง 1,736.12              

28 อุดรธานี บานดุง ดงเย็น 659.72                 

29 อุดรธานี บานดุง ถอนนาลับ 659.72                 

30 อุดรธานี บานดุง นาคํา 694.45                 

31 อุดรธานี บานดุง นาไหม 694.45                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 อุดรธานี บานดุง โพนสูง 694.45                 

33 อุดรธานี บานดุง วังทอง 520.83                 

34 อุดรธานี บานผือ เทศบาลตําบลบานผือ 1,736.12              

35 อุดรธานี บานผือ กลางใหญ 520.83                 

36 อุดรธานี บานผือ ขาวสาร 520.83                 

37 อุดรธานี บานผือ เขือน้ํา 520.83                 

38 อุดรธานี บานผือ คําบง 520.83                 

39 อุดรธานี บานผือ โนนทอง 520.83                 

40 อุดรธานี บานผือ บานคอ 520.83                 

41 อุดรธานี บานผือ บานผือ 520.83                 

42 อุดรธานี บานผือ เมืองพาน 520.83                 

43 อุดรธานี บานผือ หนองแวง 520.83                 

44 อุดรธานี บานผือ หนองหัวคู 520.83                 

45 อุดรธานี บานผือ หายโศก 520.83                 

46 อุดรธานี พิบูลยรักษ ดอนกลอย 520.83                 

47 อุดรธานี พิบูลยรักษ บานแดง 520.83                 

48 อุดรธานี พิบูลยรักษ นาทราย 520.83                 

49 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลตําบลเพ็ญ 1,736.12              

50 อุดรธานี เพ็ญ โคกกลาง 520.83                 

51 อุดรธานี เพ็ญ นาบัว 520.83                 

52 อุดรธานี เพ็ญ เพ็ญ 520.83                 

53 อุดรธานี เพ็ญ สรางแปน 520.83                 

54 อุดรธานี เพ็ญ สุมเสา 520.83                 

55 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3,472.25              

56 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 3,472.25              

57 อุดรธานี เมืองอุดรธานี กุดสระ 520.83                 

58 อุดรธานี เมืองอุดรธานี บานตาด 520.83                 

59 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลหนองบัว 1,736.12              

60 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลหนองสําโรง 1,736.12              

61 อุดรธานี เมืองอุดรธานี สามพราว 520.83                 

62 อุดรธานี วัวสามหมอ เทศบาลตําบลวังสามหมอ 1,736.12              



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

63 อุดรธานี วังสามหมอ บะยาว 520.83                 

64 อุดรธานี วังสามหมอ หนองกุงทับมา 520.83                 

65 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตําบลศรีธาตุ 1,701.40              

66 อุดรธานี ศรีธาตุ นายูง 520.83                 

67 อุดรธานี ศรีธาตุ หัวนาคํา 520.83                 

68 อุดรธานี สรางคอม เชียงดา 520.83                 

69 อุดรธานี สรางคอม บานหินโงม 520.83                 

70 อุดรธานี สรางคอม สรางคอม 520.83                 

71 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลหนองวัวซอ 1,041.67              

72 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลหนองออ-โนนหวาย 1,736.12              

73 อุดรธานี หนองวัวซอ หนองบัวบาน 520.83                 

74 อุดรธานี หนองวัวซอ หนองออ 520.83                 

75 อุดรธานี หนองวัวซอ หมากหญา 520.83                 

76 อุดรธานี หนองวัวซอ อุบมุง 520.83                 

77 อุดรธานี หนองแสง หนองแสง 520.83                 

78 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลบานเชียง 1,736.12              

79 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลหนองเม็ก 1,736.12              

80 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลหนองหาน 1,736.12              

81 อุดรธานี หนองหาน บานยา 520.83                 

82 อุดรธานี หนองหาน พังงู 520.83                 

83 อุดรธานี หนองหาน สรอยพราว 520.83                 
84 อุดรธานี หนองหาน หนองเม็ก 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 อุตรดิตถ ตรอน เทศบาลตําบลตรอน 1,736.12              

2 อุตรดิตถ ตรอน เทศบาลตําบลบานแกง 1,736.12              

3 อุตรดิตถ ตรอน ขอยสูง 520.83                 

4 อุตรดิตถ ตรอน น้ําอาง 520.83                 

5 อุตรดิตถ ตรอน บานแกง 520.83                 
6 อุตรดิตถ ตรอน วังแดง 520.83                 

7 อุตรดิตถ ตรอน หาดสองแคว 520.83                 

8 อุตรดิตถ ทองแสนขัน เทศบาลตําบลทองแสนขัน 1,736.12              

9 อุตรดิตถ ทองแสนขัน น้ําพี้ 520.83                 

10 อุตรดิตถ ทองแสนขัน บอทอง 520.83                 

11 อุตรดิตถ ทาปลา เทศบาลตําบลทาปลา 1,736.12              
12 อุตรดิตถ ทาปลา เทศบาลตําบลรวมจิต 1,725.71              
13 อุตรดิตถ ทาปลา จริม 520.83                 
14 อุตรดิตถ ทาปลา ทาปลา 520.83                 

15 อุตรดิตถ ทาปลา ทาแฝก 520.83                 

16 อุตรดิตถ ทาปลา นางพญา 520.83                 
17 อุตรดิตถ ทาปลา น้ําหมัน 520.83                 

18 อุตรดิตถ ทาปลา ผาเลือด 520.83                 
19 อุตรดิตถ ทาปลา รวมจิต 520.83                 
20 อุตรดิตถ ทาปลา หาดลา 520.83                 

21 อุตรดิตถ น้ําปาด น้ําไคร 520.83                 

22 อุตรดิตถ น้ําปาด แสนตอ 520.83                 

23 อุตรดิตถ บานโคก นาขุม 520.83                 

24 อุตรดิตถ บานโคก มวงเจ็ดตน 520.83                 
25 อุตรดิตถ พิชัย ทามะเฟอง 520.83                 

26 อุตรดิตถ พิชัย ทาสัก 520.83                 
27 อุตรดิตถ พิชัย นายาง 520.83                 

28 อุตรดิตถ พิชัย นาอิน 520.83                 

29 อุตรดิตถ พิชัย ในเมือง 520.83                 
30 อุตรดิตถ พิชัย บานโคน 520.83                 

31 อุตรดิตถ พิชัย บานหมอ 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

32 อุตรดิตถ พิชัย พญาแมน 520.83                 

33 อุตรดิตถ ฟากทา เทศบาลตําบลฟากทา 1,736.12              

34 อุตรดิตถ ฟากทา บานเสี้ยว 520.83                 

35 อุตรดิตถ ฟากทา ฟากทา 520.83                 
36 อุตรดิตถ ฟากทา สองหอง 520.83                 

37 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ เทศบาลตําบลดานนาขาม 1,736.12              

38 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ เทศบาลตําบลวังกระพี้ 1,736.12              
39 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 3,472.25              
40 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 3,472.25              
41 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ขุนฝาง 520.83                 

42 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ คุงตะเภา 520.83                 
43 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ งิ้วงาม 520.83                 
44 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ถ้ําฉลอง 520.83                 
45 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ น้ําริด 520.83                 

46 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ บานเกาะ 520.83                 

47 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ บานดาน 520.83                 

48 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ บานดานนาขาม 520.83                 

49 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ปาเซา 520.83                 
50 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ วังดิน 520.83                 
51 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ แสนตอ 520.83                 

52 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ หาดกรวด 520.83                 

53 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ หาดงิ้ว 520.83                 

54 อุตรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลทุงยั้ง 1,736.12              

55 อุตรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ 1,736.12              

56 อุตรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลหัวดง 1,736.12              

57 อุตรดิตถ ลับแล ชัยจุมพล 520.83                 
58 อุตรดิตถ ลับแล ดานแมคํามัน 520.83                 

59 อุตรดิตถ ลับแล ทุงยั้ง 520.83                 

60 อุตรดิตถ ลับแล นานกกก 520.83                 

61 อุตรดิตถ ลับแล ไผลอม 520.83                 
62 อุตรดิตถ ลับแล แมพูล 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 อุทัยธานี ทัพทัน เทศบาลตําบลตลุกดู 1,736.12              
2 อุทัยธานี บานไร เทศบาลตําบลบานไร 1,736.12              

3 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี 3,472.25              

4 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เกาะเทโพ 520.83                 

5 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ดอนขวาง 520.83                 

6 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทาซุง 520.83                 

7 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี หนองแก 520.83                 

8 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี หนองไผแบน 520.83                 

9 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนจังหวดัอุทัยธานี 3,472.25              

10 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี สะแกกรัง 520.83                 

11 อุทัยธานี ลานสัก ทุงนางาม 520.83                 

12 อุทัยธานี ลานสัก ปาออ 520.83                 

13 อุทัยธานี ลานสัก ระบํา 520.83                 

14 อุทัยธานี สวางอารมณ เทศบาลตําบลสวางอารมณ 1,736.12              

15 อุทัยธานี สวางอารมณ ไผเขียว 520.83                 

16 อุทัยธานี สวางอารมณ บอยาง 520.83                 

17 อุทัยธานี หนองขาหยาง เทศบาลตําบลหนองขาหยาง 1,736.12              

18 อุทัยธานี หนองขาหยาง ดงขวาง 520.83                 

19 อุทัยธานี หนองขาหยาง หนองขาหยาง 520.83                 
20 อุทัยธานี หนองขาหยาง หลุมเขา 520.83                 

21 อุทัยธานี หนองฉาง เทศบาลตําบลหนองฉาง 1,736.12              

22 อุทัยธานี หนองฉาง ทุงพง 520.83                 

23 อุทัยธานี หวยคต ทองหลาง 520.83                 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท จํานวนเงินโอน

คืนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   วันท่ี 4 กันยายน 2549

จัดทําสารคดี "พระยุคลบาทยาตราปวงประชาเปนสุข"

1 อุบลราชธานี โขงเจียม เทศบาลตําบลบานดาน 1,736.12              

2 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลตําบลนาเยีย 1,736.12              

3 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลตําบลบัวงาม 1,736.12              

4 อุบลราชธานี ตระการพืชผล หนองเตา 513.89                 

5 อุบลราชธานี นาจะหลวย เทศบาลตําบลนาจะหลวย 1,736.12              

6 อุบลราชธานี นาจะหลวย พรสวรรค 520.83                 

7 อุบลราชธานี บุญฑริก เทศบาลตําบลบุณฑริก 1,736.12              

8 อุบลราชธานี บุณฑริก โพนงาม 520.83                 

9 อุบลราชธานี มวงสามสิบ เทศบาลตําบลมวงสามสิบ 1,736.12              

10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 3,472.25              

11 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 3,461.84              

12 อุบลราชธานี วารินชําราบ เทศบาลตําบลหวยขะยุง 1,736.12              

13 อุบลราชธานี วารินชําราบ เทศบาลเมืองวารินชําราบ 3,472.25              




