
1       กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ

2       กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทต.นาจารย์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาจารย์

3       กาฬสินธุ์ กมลาไสย ทต.กมลาไสย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกมลาไสย

4       กาฬสินธุ์ กมลาไสย ทต.ธัญญา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลธัญญา

5       กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ ทม.บัวขาว รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว

6       กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ ทต.เหล่าใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าใหญ่

7       กาฬสินธุ์ ค าม่วง อบต.ทุง่คลอง รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่คลอง

8       กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย อบต.โคกสะอาด รร.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด

9       กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ทต.ท่าคันโท รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.)

10     กาฬสินธุ์ ยางตลาด อบต.คลองขาม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม

11     กาฬสินธุ์ ร่องค า ทต.ร่องค า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลร่องค า

12     กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ทต.โนนศิลา รร.อนุบาลโนนศิลา*

13     ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลคุ้มหนองคู

14     ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม.บ้านทุม่ รร.เทศบาลบ้านทุม่*

15     ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.ท่าพระ รร.เทศบาลท่าพระ

16     ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.บ้านเป็ด รร.เทศบาลบ้านเป็ด

17     ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.พระลับ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพระลับ

18     ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.ส าราญ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลส าราญ

19     ขอนแก่น เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม รร.อนุบาลต าบลดงเมืองแอม

20     ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย ทต.โพธิไ์ชย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโพธิไ์ชย

21     ขอนแก่น ชุมแพ ทม.ชุมแพ รร.เทศบาล 1 (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ)์

22     ขอนแก่น ชุมแพ ทต.โนนหัน รร.เทศบาลต าบลโนนหัน

23     ขอนแก่น น  าพอง ทต.น  าพอง รร.เทศบาลน  าพองภูริพัฒน์

24     ขอนแก่น น  าพอง ทต.ล าน  าพอง รร.เทศบาลล าน  าพอง

25     ขอนแก่น บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต

26     ขอนแก่น บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ รร.เทศบาลบ้านไผ่

ที่ จังหวัด อ ำเภอ อบต. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยงำนตวัวันที ่23 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 13.00 - 16.00 น.

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่ขำ้รับกำรอบรม

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร 

“กำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดบัปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตำมกฎกระทรวงว่ำดว้ยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561”

รุ่นที ่1 ระหว่ำงวันที ่23 - 28 พฤศจิกำยน 2562
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27     ขอนแก่น บ้านฝาง อบต.ป่าหวายนั่ง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าหวานนั่ง

28     ขอนแก่น บ้านแฮด ทต.บ้านแฮด รร.เทศบาลบ้านแฮด

29     ขอนแก่น พล ทม.เมืองพล รร.เทศบาลพลประชานุกูล

30     ขอนแก่น พล ทม.เมืองพล รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

31     ขอนแก่น พล ทม.เมืองพล รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์

32     ขอนแก่น พล อบต.โนนข่า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า

33     ขอนแก่น มัญจาคีรี ทต.มัญจาคีรี รร.เทศบาลต าบลมัญจาคีรี

34     ขอนแก่น แวงน้อย ทต.แวงน้อย รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย

35     ขอนแก่น แวงใหญ่ ทต.แวงใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแวงใหญ่

36     ขอนแก่น สีชมพู อบต.ภูห่าน รร.บ้านทุง่เชือก

37     ขอนแก่น สีชมพู อบต.สีชมพู รร.บ้านห้วยสายหนัง

38     ขอนแก่น หนองเรือ ทต.หนองแก รร.เทศบาลหนองแก

39     นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์

40     นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.เทศบาล 1 หนองแสง

41     นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.เทศบาล 2 ถนนบ ารุงเมือง

42     นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี

43     นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส

44     นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)

45     นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนม รร.อนุบาลศรีโคตบูร

46     นครพนม ธาตุพนม ทต.น  าก่ า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน  าก่ า

47     นครพนม นาหว้า ทต.นาหว้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาหว้า

48     นครพนม ปลาปาก ทต.ปลาปาก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปลาปาก

49     บึงกาฬ เซกา ทต.ท่าสะอาด รร.เทศบาลท่าสะอาด

50     บึงกาฬ เซกา ทต.ศรีพนา รร.เทศบาลต าบลศรีพนา

51     บึงกาฬ บึงโขงหลง ทต.บึงโขงหลง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบึงโขงหลง

52     บึงกาฬ ปากคาด ทต.ปากคาด รร.เทศบาลปากคาด

53     บึงกาฬ พรเจริญ ทต.พรเจริญ รร.เทศบาลพรเจริญ

54     บึงกาฬ ศรีวิไล ทต.ศรีวิไล รร.เทศบาลศรีวิไล ๑ (บ้านหนองจันทร์)

55     มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง)
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56     มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร รร.เทศบาล 2 วัดนิรมิตร

57     มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเย็น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น

58     มุกดาหาร ค าชะอี ทต.ค าชะอี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลค าชะอี

59     มุกดาหาร นิคมค าสร้อย ทต.นิคมค าสร้อย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย

60     เลย เมืองเลย ทม.เลย รร.เทศบาล 2 ศรีบุญเรือง

61     เลย เมืองเลย ทม.เลย รร.เทศบาล 3 ศรีสว่าง

62     เลย เมืองเลย ทม.เลย รร.เทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด

63     เลย เมืองเลย ทต.นาดินด า รร.เทศบาลนาดินด า

64     เลย เมืองเลย ทต.นาโป่ง รร.อนุบาลเทศบาลนาโป่ง

65     เลย เมืองเลย ทต.นาอ้อ รร.เทศบาลนาอ้อ

66     เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน รร.อนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1)

67     เลย เชียงคาน ทต.ธาตุ รร.เทศบาลต าบลธาตุ

68     เลย ท่าล่ี ทต.ท่าล่ี รร.เทศบาลท่าล่ี

69     เลย ท่าล่ี อบต.อาฮี รร.อนุบาลต าบลอาฮี

70     เลย นาด้วง ทต.นาด้วง รร.เทศบาลต าบลนาด้วง

71     เลย นาด้วง ทต.นาดอกค า รร.เทศบาลนาดอกค า (เทศบาล ๑)

72     เลย ภูเรือ ทต.ภูเรือ รร.อนุบาลเทศบาลภูเรือ

73     เลย ภูเรือ อบต.สานตม รร.อนุบาลต าบลสานตม

74     เลย วังสะพุง ทม.วังสะพุง รร.เทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล

75     เลย หนองหิน อบต.ปวนพุ รร.ปวนพุวัฒนา

76     สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร รร.เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล

77     สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร รร.เทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา

78     สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร รร.เทศบาล 4 รัฐประชานุเคราะห์

79     สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.เชียงเครือ รร.เทศบาลต าบลเชียงเครือ

80     สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ดงมะไฟ รร.เทศบาลต าบลดงมะไฟ

81     สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ท่าแร่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่

82     สกลนคร ค าตากล้า ทต.ค าตากล้า รร.เทศบาลค าตากล้า

83     สกลนคร ค าตากล้า ทต.แพด รร.อนุบาลเทศบาลแพด

84     สกลนคร เจริญศิลป์ ทต.เจริญศิลป์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเจริญศิลป์
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85     สกลนคร วานรนิวาส ทต.วานรนิวาส รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส

86     สกลนคร วาริชภูมิ ทต.วาริชภูมิ รร.เทศบาลวาริชภูมิ

87     สกลนคร ส่องดาว ทต.ส่องดาว รร.เทศบาลส่องดาว

88     สกลนคร อากาศอ านวย ทต.บะหว้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า

89     สกลนคร อากาศอ านวย ทต.โพนแพง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโพนแพง

90     สกลนคร อากาศอ านวย ทต.อากาศอ านวย รร.ทต.อากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ)์

91     หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย รร.เทศบาล 2 ช านาญอนุเคราะห์

92     หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย รร.เทศบาล 4 ฉลองรัตน์

93     หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย รร.เทศบาล ๕ มีชัยวิทยา

94     หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.วัดธาตุ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลวัดธาตุ

95     หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.เวียงคุก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงคุก

96     หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.หนองสองห้อง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองสองห้อง

97     หนองคาย ท่าบ่อ ทม.ท่าบ่อ รร.เทศบาล 1 เมืองท่าบ่อ

98     หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต.ศรีเชียงใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่

99     หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก รร.อนุบาลหนองปลาบาก

100   หนองคาย ศรีเชียงใหม่ อบต.พระพุทธบาท รร.อนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์

101   หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทต.หัวนา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหัวนา

102   หนองบัวล าภู นากลาง ทต.กุดดินจี่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกุดดินจี่

103   หนองบัวล าภู นากลาง ทต.นากลาง รร.เทศบาลนากลาง ๑

104   หนองบัวล าภู นาวัง ทต.นาเหล่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาเหล่า

105   หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต.โนนสูงเปลือย รร.เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย

106   อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 1 โพศรี

107   อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี

108   อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 12 บ้านช้าง

109   อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 2 มุขมนตรี

110   อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 4 วัดโพธิว์ราราม

111   อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

112   อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

113   อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา
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114   อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์

115   อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม.หนองส าโรง รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองส าโรง

116   อุดรธานี กุดจับ ทต.กุดจับ รร.อนุบาลเทศบาลกุดจับ

117   อุดรธานี กุดจับ ทต.ตาลเลียน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตาลเลียน

118   อุดรธานี น  าโสม ทต.น  าโสม รร.เทศบาลต าบลน  าโสม

119   อุดรธานี โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด รร.เทศบาลต าบลโนนสะอาด

120   อุดรธานี บ้านดุง ทม.บ้านดุง รร.เทศบาล 1

121   อุดรธานี บ้านดุง ทม.บ้านดุง รร.เทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง)

122   อุดรธานี หนองแสง อบต.แสงสว่าง รร.บ้านท่าสี

123   อุดรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง รร.เทศบาล 1 โคกสูง

124   ขอนแก่น เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลเขาสวนกวางศพด.ทต.เขาสวนกวาง

125   ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลบ้านค้อ ศพด.ทต.บ้านค้อ

126   สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ศพด.ชุมชนนาอ้อยค าสะอาด

127   สกลนคร วานรนิวาส อบต.เด่ือศรีคันไชย ศพด.ปานเจริญ

128   หนองคาย ท่าบ่อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ ศพด.ทม.ท่าบ่อ

129   กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลกุดหว้า ศพด.กุดหว้า

130   กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ อบต.สมสะอาด ศพด.อบต.สมสะอาด

131   กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ อบต.สามขา ศพด.อบต.สามขา 2

132   กาฬสินธุ์ เขาวง เทศบาลต าบลกุดสิม ศพด.ทต.กุดสิม

133   กาฬสินธุ์ เขาวง อบต.หนองผือ ศพด.หนองผือ

134   กาฬสินธุ์ ดอนจาน อบต.ดงพยุง ศพด.วัดสุวรรณคีรีวงษ์

135   กาฬสินธุ์ นาคู เทศบาลต าบลนาคู ศพด.ทต.นาคู

136   กาฬสินธุ์ นามน อบต.หนองบัว ศพด.อบต.หนองบัว

137   กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศพด.ทม.กาฬสินธุ์

138   กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลหนองสอ ศพด.ทต.หนองสอ

139   กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ ศพด.ทต.ห้วยโพธิ์

140   กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลเหนือ ศพด.เทศบาลต าบลเหนือ

141   กาฬสินธุ์ ยางตลาด อบต.หัวงัว ศพด.อบต.หัวงัว

142   กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลหัวนาค า ศพด.เทศบาลต าบลหัวนาค า เขต 2
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143   กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองบัว ศพด.หนองบัว

144   กาฬสินธุ์ ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลห้วยผึ ง ศพด.ทต.ห้วยผึ ง

145   กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าใหญ่ ศพด.ทต.ค าใหญ่

146   ขอนแก่น เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ศพด.โนนสมบูรณ์

147   ขอนแก่น ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ ศพด.ทม.ชุมแพ

148   ขอนแก่น ชุมแพ เทศบาลต าบลหนองเสาเล้าศพด.ทต.หนองเสาเล้า

149   ขอนแก่น น  าพอง เทศบาลต าบลกุดน  าใส ศพด.วัดศรีมงคล

150   ขอนแก่น โนนศิลา เทศบาลต าบลโนนศิลา ศพด.เทศบาลต าบลโนนศิลา

151   ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ศพด.อบต.บ้านหัน

152   ขอนแก่น บ้านแฮด อบต.โนนสมบูรณ์ ศพด.นิคมโนนสมบูรณ์

153   ขอนแก่น พระยืน อบต.ขามป้อม ศพด.ขามป้อม

154   ขอนแก่น พล อบต.โจดหนองแก ศพด.บ้านโจดหนองแกหนองสิม

155   ขอนแก่น มัญจาคีรี อบต.ค าแคน ศพด.อบต.ค าแคน

156   ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนท่อน ศพด.วัดโพธิศ์รี

157   ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านทุม่ ศพด.ม่วง

158   ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบต.บ้านหว้า ศพด.ไอทีเฉลิมพระเกียรติ

159   ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา ศพด.เทศบาลเมืองศิลา

160   ขอนแก่น แวงน้อย เทศบาลต าบลก้านเหลืองศพด.ก้านเหลือง

161   ขอนแก่น แวงใหญ่ อบต.โนนทอง ศพด.ต าบลโนนทอง(ชุมชนร่วมใจ)

162   ขอนแก่น สีชมพู เทศบาลต าบลนาจาน ศพด.ทต.นาจาน

163   ขอนแก่น สีชมพู อบต.บริบูรณ์ ศพด.ต าบลบริบูรณ์

164   ขอนแก่น สีชมพู อบต.ศรีสุข ศพด.อบต.ศรีสุข

165   ขอนแก่น สีชมพู อบต.สีชมพู ศพด.อบต.สีชมพู

166   ขอนแก่น สีชมพู เทศบาลต าบลสีชมพู ศพด.ทต.สีชมพู

167   ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง ศพด.เทศบาลต าบลโนนทอง

168   ขอนแก่น หนองสองห้อง เทศบาลต าบลหนองสองห้องศพด.ทต.หนองสองห้อง

169   ขอนแก่น อุบลรัตน์ อบต.บ้านดง ศพด.ต าบลบ้านดง

170   นครพนม นาหว้า อบต.เหล่าพัฒนา ศพด.บ้านนาน้อย

171   นครพนม เมืองนครพนม อบต.บ้านผึ ง ศพด.อบต.บ้านผึ ง
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172   นครพนม เรณูนคร อบต.โคกหินแฮ่ ศพด.อบต.โคกหินแฮ่

173   นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลต าบลศรีสงครามศพด.ทต.ศรีสงคราม

174   บึงกาฬ โซ่พิสัย เทศบาลต าบลโซ่พิสัย ศพด.ทต.โซ่พิสัย

175   บึงกาฬ บึงโขงหลง อบต.ดงบัง ศพด.ต าบลดงบัง

176   บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ ศพด.ทต. พรเจริญ

177   บึงกาฬ พรเจริญ อบต.ศรีชมภู ศพด.ปฐมวัยต าบลศรีชมภู : ศรีชมภูโมเดล

178   บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.นาสวรรค์ ศพด.ต าบลนาสวรรค์

179   บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.โนนสมบูรณ์ ศพด.ต าบลโนนสมบูรณ์

180   บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลบึงกาฬ ศพด.ทต.บึงกาฬ

181   มุกดาหาร นิคมค าสร้อย อบต.หนองแวง ศพด.ต าบลหนองแวง

182   มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ศพด.วัดค าสายทอง

183   เลย ปากชม เทศบาลต าบลเชียงกลม ศพด.กลาง

184   เลย ผาขาว อบต.ผาขาว ศพด.อบต.ผาขาว

185   เลย ภูหลวง อบต.แก่งศรีภูมิ ศพด.ต าบลแก่งศรีภูมิ

186   เลย ภูหลวง อบต.ภูหอ ศพด.ต าบลภูหอ

187   เลย วังสะพุง อบต.ผาน้อย ศพด.เมตตาฐานสโมนุสรณ์

188   เลย วังสะพุง อบต.หนองหญ้าปล้อง ศพด.วัดป่าเลไลยก์

189   เลย วังสะพุง อบต.หนองหญ้าปล้อง ศพด.บ้านวังทอง

190   เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ ศพด.ทต.เอราวัณ 1

191   สกลนคร เต่างอย อบต.จันทร์เพ็ญ ศพด.นาหลวง

192   สกลนคร วานรนิวาส อบต.หนองแวงใต้ ศพด.โนนเจริญศิลป์

193   สกลนคร วานรนิวาส อบต.หนองแวงใต้ ศพด.บ้านหนองแวง

194   สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลหนองหลวงศพด.วัดสโมสรประชาสามัคคี

195   หนองคาย ท่าบ่อ อบต.บ้านว่าน ศพด.ว่าน

196   หนองคาย โพนพิสัย อบต.จุมพล ศพด.บ้านเสริมสุข

197   หนองคาย โพนพิสัย อบต.จุมพล ศพด.บ้านหนองปลาไหล

198   หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย ศพด.เทศบาลเมืองหนองคาย

199   หนองคาย สระใคร อบต.บ้านฝาง ศพด.ต าบลบ้านฝาง

200   หนองบัวล าภู นากลาง อบต.กุดแห่ ศพด.วัดศิลาพัฒนาราม
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201   หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลนากลาง ศพด.วัดเทพมงคลพิชัย

202   หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลฝ่ังแดง ศพด.ทต.ฝ่ังแดง

203   หนองบัวล าภู โนนสัง อบต.กุดดู่ ศพด.วัดศรีแก้ว

204   หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนาค าไฮ ศพด.ทต.นาค าไฮ

205   หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง อบต.นากอก ศพด.อบต.นากอก

206   หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลหนองแก ศพด.ทต.หนองแก

207   หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา อบต.นาสี ศพด.ซ าภูทอง

208   อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลกุมภวาปี ศพด.ทต.กุมภวาปี

209   อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลปะโค ศพด.บ้านปะโค (ศพด.ทต.ปะโค)

210   อุดรธานี กู่แก้ว เทศบาลต าบลกู่แก้ว ศพด.เทศบาลต าบลกู่แก้ว

211   อุดรธานี ไชยวาน อบต.หนองหลัก ศพด.หนองหลักโนนสว่าง

212   อุดรธานี บ้านดุง เทศบาลเมืองบ้านดุง ศพด.เมืองบ้านดุง

213   อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม อบต.ห้วยสามพาด ศพด.อบต.ห้วยสามพาด

214   อุดรธานี เพ็ญ อบต.บ้านเหล่า ศพด.บ้านเหล่า

215   อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ศพด.อบต.เชียงพิณ

216   อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-น  าค าศพด.ทม.โนนสูง-น  าค า

217   อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.สามพร้าว ศพด.สามพร้าว

218   อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองบัว ศพด.ทต.หนองบัว

219   อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองบัว ศพด.ชุมชนดอนหัน (วัดศรีโพธิรั์ตนาราม)

220   อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรงศพด.ทม.หนองส าโรง

221   อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองวัวซอศพด.วัดบุญญานุสรณ์

222   กาฬสินธุ์ กมลาไสย อบต.เจ้าท่า ศพด.วัดสาขาท่ากลาง

223   กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม ศพด.โนนสวาง

224   กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม ศพด.บอนเขียว

225   กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ อบต.บัวขาว ศพด.วัดโพธิช์ัยบุง่คล้า

226   กาฬสินธุ์ ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทัน ศพด.ดงสวนพัฒนา

227   กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลขมิ น ศพด.วัดมหาฤทธาราม

228   กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลยางตลาด ศพด.วัดกลางโคกค้อ

229   กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ ศพด.ดงกลาง
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230   กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลขมิ น ศพด.ร.ร.ค าปลาฝา-โนนชัย

231   กาฬสินธุ์ ยางตลาด อบต.คลองขาม ศพด.บ้านหนองบัว

232   กาฬสินธุ์ สมเด็จ อบต.หมูม่น ศพด.บ้านแก่งพฤาชัย

233   กาฬสินธุ์ กมลาไสย อบต.โพนงาม ศพด.โพนงาม

234   กาฬสินธุ์ เขาวง เทศบาลต าบลสระพังทองศพด.เทศบาลต าบลสระพังทอง

235   กาฬสินธุ์ สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ ศพด.วัดศรีนวลเจริญ

236   กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย อบต.โนนศิลาเลิง ศพด.วัดบ้านโนนศิลาเลิง

237   กาฬสินธุ์ นามน อบต.ยอดแกง ศพด.วัดอโศการาม

238   กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลกลางหมื่น ศพด.บ้านเหล่ากลาง

239   กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลกลางหมื่น ศพด.บ้านกลางหมื่น

240   กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลโนนสูง ศพด.ร.ร.โนนสูงวิทยา

241   กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาลศพด.บัวสามัคคี

242   กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ อบต.สหัสขันธ์ ศพด.วัดถ  าปลา

243   กาฬสินธุ์ สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ ศพด.หนองแสง

244   กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ อบต.บัวขาว ศพด.วัดอัมพวันบ้านดอน

245   กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ อบต.สามขา ศพด.อบต.สามขา

246   กาฬสินธุ์ นาคู อบต.บ่อแก้ว ศพด.วัดบ้านม่วงกุล

247   กาฬสินธุ์ ยางตลาด อบต.ยางตลาด ศพด.ฮองฮี ม.14

248   กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลล าห้วยหลัวศพด.วัดศรีสว่างสร้างแสน

249   กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา ศพด.ม่วงกุญชร

250   กาฬสินธุ์ สามชัย อบต.ส าราญใต้ ศพด.บ้านกุดแห่

251   ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ รร.เทศบาล 1 วิทยานารี

252   ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา

253   ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร

254   ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ

255   ชัยภูมิ แก้งคร้อ ทต.นาหนองทุม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาหนองทุม่

256   ชัยภูมิ แก้งคร้อ อบต.หนองขาม รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา

257   ชัยภูมิ คอนสาร ทต.คอนสาร รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ

258   ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ ทต.บ้านเพชร รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร
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259   ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ ทต.บ าเหน็จณรงค์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์

260   ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ อบต.โคกเริงรมย์ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์

261   ชัยภูมิ ภูเขียว ทต.ภูเขียว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลภูเขียว

262   ชัยภูมิ หนองบัวแดง ทต.หนองบัวแดง รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)

263   ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ทต.โคกสะอาด รร.เทศบาลต าบลโคกสะอาด

264   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร

265   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา รร.เทศบาล 2 วัดสมอราย

266   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา รร.เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี

267   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา รร.เทศบาล 4 เพาะช า

268   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา รร.เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี

269   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไผ่ล้อม รร.โยธินนุกูล

270   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หัวทะเล รร.เทศบาลต าบลหัวทะเล

271   นครราชสีมา คง ทต.เมืองคง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง

272   นครราชสีมา จักราช ทต.จักราช รร.เทศบาลต าบลจักราช

273   นครราชสีมา โชคชัย ทต.ด่านเกวียน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลด่านเกวียน

274   นครราชสีมา โนนแดง ทต.โนนแดง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโนนแดง

275   นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนแดง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง

276   นครราชสีมา โนนสูง ทต.ตลาดแค รร.เทศบาลตลาดแค

277   นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

278   นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎร์บ ารุง

279   นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา

280   นครราชสีมา บัวลาย ทต.หนองบัวลาย รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย

281   นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่

282   นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ

283   นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ รร.เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง

284   นครราชสีมา ปักธงชัย ทต.ตะขบ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตะขบ

285   นครราชสีมา ปากช่อง ทม.ปากช่อง รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย

286   นครราชสีมา ปากช่อง ทม.ปากช่อง รร.เทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ)์

287   บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม.ชุมเห็ด รร.อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด
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288   บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ รร.เทศบาล 3

289   บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต.อิสาณ รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๑

290   บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต.อิสาณ รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๒

291   บุรีรัมย์ กระสัง ทต.กระสัง รร.เทศบาลกระสัง

292   บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง รร.เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

293   บุรีรัมย์ โนนดินแดง ทต.โนนดินแดง รร.เทศบาลต าบลโนนดินแดง

294   บุรีรัมย์ ประโคนชัย ทต.ประโคนชัย รร.เทศบาลต าบลประโคนชัย

295   บุรีรัมย์ ห้วยราช ทต.สามแวง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสามแวง

296   บุรีรัมย์ ห้วยราช อบต.บ้านตะโก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะโก

297   มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านค้อ

298   มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านแมด

299   มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านส่องนางใย

300   มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร

301   มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลโพธิศ์รี

302   มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา

303   มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา

304   มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน รร.อนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสองคอน (ศูนย์ไรซ์ไทยแลนด์)

305   มหาสารคาม แกด า อบต.วังแสง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง

306   มหาสารคาม นาเชือก ทต.นาเชือก รร.เทศบาลนาเชือก

307   มหาสารคาม บรบือ ทต.บรบือ รร.เทศบาลต าบลบรบือ

308   มหาสารคาม บรบือ อบต.บรบือ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ

309   มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ทต.พยัคฆภูมิพิสัย รร.เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย

310   ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร รร.เทศบาล 3 ห้าธันวาคม

311   ยโสธร กุดชุม ทต.กุดชุมพัฒนา รร.เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บ ารุง

312   ยโสธร ทรายมูล ทต.ทรายมูล รร.เทศบาลต าบลทรายมูล

313   ยโสธร ป่าติ ว ทต.ป่าติ ว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าติ ว




