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                         ส่วนภูมิภาคเขต 'พรรณบุรี, เดิมบางนางบวช, ศรีประจันต์'ร�, เดิมบางนางบวช, ศรีประจันต์, ด่านช้าง, อู�มิภาคเขต 3��H�������Qบุรี, เดิมบางนางบวช, ศรีประจันต์างนางบุรี, เดิมบางนางบวช, ศรีประจันต์วช, ศร�ประจ้างทำการอ่านมาตรด้วยเครื่องมือ.นต/, ดิมบางนางบวช, ศรีประจันต์, ด่านช้าง, อู	านช%าง, อ	ที่ อง  และกาญจ้างทำการอ่านมาตรด้วยเครื่องมือนบุรี, เดิมบางนางบวช, ศรีประจันต์'ร� 
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