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่ อ
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อุทยานแห่งชาติดอยผ ้าห่มปก ต.โป่ งน้ าร ้อน จ.เชียงใหม่
กิว่ แม่ปาน ต.บ ้านหลวง จ.เชียงใหม่
สวนสนบ่อแก ้ว ต.บ่อหลวง จ.เชียงใหม่
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ต.แม่งอน จ.เชียงใหม่
บ ้านแม่กาปอง ต.ห ้วยแก ้ว จ.เชียงใหม่
ดอยผาตัง้ ต.ปอ จ.เชียงราย
ี้ ้ า ต.ตับเต่า จ.เชียงราย
ภูชฟ
สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ต.เวียงตาล จ.ลาปาง
อุทยานแห่งชาติแจ ้ซ ้อน ต.วังเงินถนนลาปาง-เดินชัย จ.ลาปาง
กว๊านพะเยา ต.เวียง จ.พะเยา
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต.ภูคา จ.น่าน
่ งสอน
ปางอุง๋ จ.แม่ฮอ
่ งสอน
ชุมชนบ ้านห ้วยตองก๊อ ต.ห ้วยปูลงิ จ.แม่ฮอ
่ งสอน
อุทยานแห่งชาติห ้วยน้ าดัง ต.แม่อ ี้ จ.แม่ฮอ
ประตูรักแห่งขุนเขา ประตูผาบ่อง ดอยผาตัง้ อ.เวียงแก่ง จ.เชียงราย
เมืองทีห
่ ้ามพูดโกหก เมืองลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
พระยาช ้างชนะศึก กูช
่ ้าง กูม
่ ้า อ.เมือง จ.ลาพูน
่ งสอน
สะพานอธิษฐานสาเร็จ สะพานซูตองเป้ อ.เมือง จ.แม่ฮอ
พิพธิ ภัณฑ์ไดโนเสาร์ภเู วียง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น
กลุม
่ ปลูกเบญจมาศ ไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี จ.นครราชสีมา
อุทยานแห่งชาติภจ
ู องนายอย ต.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
สามพันโบก ต.เหล่างาม จ.อุบลราชธานี
ชุมชนบ ้านเชียง บ ้านเชียง จ.อุดรธานี
ป่ าห่มศรัทธา วัดป่ าภูก ้อน ต.บ ้านก ้อง จ.อุดรธานี
อ่างน้ าพาน ต.นาสะอาด จ.อุดรธานี
หมูบ
่ ้านทอผ ้าไหมจันทร์โสมา ต.ท่าสว่าง จ.สุรน
ิ ทร์
กลุม
่ ทอผ ้าไทเลยบ ้านก ้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ จ.เลย
คุ ้มบุญตามทัน พิพธิ ภัณฑ์ภม
ู ป
ิ ั ญญา ต.แก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
ผามอหินขาว ต.ท่าหินโงม จ.ชัยภูม ิ
อุทยานประวัตศ
ิ าสตร์พนมรุ ้ง ต.ตาเป็ ก จ.บุรรี ัมย
บ ้านท่าเรือ หรือ หมูบ
่ ้านเสียงดนตรีอส
ี าน ต.ท่าเรือ จ.นครพนม
หินชมนภา หาดชมดาว อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ผ ้าผิวสวย ผ ้าย ้อมคราม จ.สกลนคร จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
แห่นาคโหด บ ้านโนนเสลา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูม ิ
วิมานเทวดา ภูทอก อ.ศรีวไิ ล จ.บึงกาฬ
มหายุทธแดนอีสาน พิพธิ ภัณฑ์พญาคันคาก อ.เมือง จ.ยโสธร
ถ้าพญานาค ศาลพญานาค ใต ้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เยาวราช กรุงเทพมหานคร
ชุมชนกุฎจ
ี น
ี แขวงวัดกัลยาณ์ กรุงเทพมหานคร
สถานตากอากาศบางปู ต.บางปู จ.สมุทรปราการ
เมืองโบราณ ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ
บางกะเจ ้า (สวนศรีนครเขือ
่ นขันธ์) ต.บางกะเจ ้า จ.สมุทรปราการ
ชุมชนเกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
พิพธิ ภัณฑ์พน
ื้ บ ้านไทยพวนวัดฝั่ งคลอง ต.ปากพลี จ.นครนายก
ั จ.อยุธยา
คุ ้มขุมแผน ต.ประตูชย
อุโมงค์ชมพูพันทิพย์ อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
พระราชวังสนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ จ.นครปฐม
หมูบ
่ ้านเบญจรงค์ดอนไก่ด ี จ.สมุทรสาคร
ชุมชนบ ้านบางพลับ ต.บางพรม จ.สมุทรสงคราม
ถ้าพระยานคร ต. สามร ้อยยอด จ.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
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สะพานมอญ ต.หนองลู จ.กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติผาซ่อนแก ้ว ต.แคมป์ สน จ.เพชรบูรณ์
ล่องแพ ลาน้ าเข็ก ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ จ.เพชรบูรณ์
กลุม
่ ตีมด
ี บ ้านใหม่ ต.ตาลเดีย
่ ว จ.เพชรบูรณ์
ั นาลัย ต.ศรีสช
ั นาลัย จ.สุโขทัย
อุทยานประวัตศ
ิ าสตร์ศรีสช
ทุง่ ทะเลหลวง ต.ปากแคว จ.สุโขทัย
เขือ
่ นเจ ้าพระยา ต.บางหลวง จ.ชัยนาท
หมูบ
่ ้านวัฒนธรรมลาวครั่งบ ้านกุดจอก ต.กุดจอก จ.ชัยนาท
อ่างเก็บน้ าหุบเขาวง ต.ด่านช ้าง จ.สุพรรณบุรี
น้ าตกโกรกอีดก ต.ท่ามะปรางค์ จ.สระบุรี
ตลาดน้ าเหล่าตั๊กลั๊ก ต.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ธารน้ าร ้อนบ่อคลึง ต.สวนผึง้ จ.ราชบุรี
บ ้านบางเจ ้าฉ่า และพิพธิ ภัณฑ์เครือ
่ งใช ้ไม ้ไผ่ ต.บางเจ ้าฉ่า จ.อ่างทอง
วัดพิกล
ุ ทอง ต.พิกล
ุ ทอง จ.สิงห์บรุ ี
สะพานไม ้แก่งกระจาน ต.วังจันทร์ จ.เพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต.ปางตาไว จ.กาแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติทงุ่ แสลงหลวง จ.พิษณุโลก
มหาเทพแห่งความสาเร็จ พระพิฆเนศองค์นอน วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
มหาเทพแห่งความสาเร็จ พระพิฆเนศองค์ยน
ื อุทยานพระพิฆเนศคลองเขือ
่ น อ.คลองเขือ
่ น จ.ฉะเชิงเทรา
มหาเทพแห่งความสาเร็จ พระพิฆเนศองค์นั่ง วัดโพรงอากาศ อ.บางน้ าเปรีย
้ ว จ.ฉะเชิงเทรา
พระปางขอฝน พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วัดทิพย์
สุคนธาราม อ.ห ้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
72. เขาหนุมานวัดใจ เขาวงพระจันทร์ อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
73. พระประทานพร หลวงพ่อสด วัดจันทรังษี อ.เมือง จ.อ่างทอง
74. พระประทานพร หลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
75. พระประทานพร พระนอน วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิท
์ อง จ.อ่างทอง
76. เกาะขาม (อุทยานใต ้ทะเลเกาะขาม) ต.แสมสาร จ.ชลบุรี
77. เกาะล ้าน ต.นาเกลือ จ.ชลบุรี
78. สวนสน ต.บ ้านเพ จ.ระยอง
79. ชุมชนเกษตรบ ้านชากมะกรูด ต.กร่า จ.ระยอง
80. ผาหินกูบ ต.ฉมัน จ.จันทบุรี
81. ถนนบูรพาชลทิศ ต.คลองขุด จ.จันทบุรี
่ ว ต.น้ าเชีย
่ ว จ.ตราด
82. ชุมชนท่องเทีย
่ ววิถช
ี วี ต
ิ บ ้านน้ าเชีย
83. เกาะช ้าง จ.ตราด
84. เกาะแห่งรัก สะพานอัษฎางค์ และช่องอิศริยาภรณ์ (ช่องเขาขาด) เกาะสีชงั อ.เกาะสีชงั จ.ชลบุรี
85. สะดือมังกร หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
86. ป่ าสีทอง ทุง่ โปรงทอง ต.ปากน้ าประแส อ.แกลง จ.ระยอง
87. มหัศจรรย์ทรายดา ศูนย์การท่องเทีย
่ วเชิงธรรมชาติหาดทรายดาและป่ าชายเลน อ.แหลมงอบ จ.ตราด
88. เกาะตาชัย ต.ล่าแก่น จ.พังงา
89. ย่านเมืองเก่า (ตึกชิโน-โปรตุกส
ี ) อ.เมือง จ.ภูเก็ต
90. เกาะห ้อง ต.อ่าวลึกใต ้ จ.กระบี่
91. ทะเลน ้อย ต.ทะเลน ้อย จ.พัทลุง
92. วนอุทยานน้ าตกกะเปาะ ต.หงส์เจริญ จ.ชุมพร
93. อุทยานแห่งชาติเขาสก ต.พะแสงและเขาพัง จ.สุราษฎร์ธานี
94. ชุมชนวิถพ
ี ท
ุ ธ คลองแดง ต.คลองแดน จ.สงขลา
95. ไอ ้ไข่ขอได ้ ไอ ้ไข่วัดเจดีย ์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
96. พระแอด-ปวดหาย พระกัจจายนะ (พระแอด) พระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ิ ธิ์ เขาหงอนนาค อ.เมือง จ.กระบี่
97. น้ าตาศักดิส
์ ท
98. สะพานแห่งความสุข สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
99. อุโมงค์แสงมรกต ลานแสงมรกต ถ้าภูผาเพชร อ.มะนัง จ.สตูล
100. สันหลังมังกร หาดสันหลังมังกร จ.สตูล

