
1    ยโสธร เลิงนกทา ทต.เลิงนกทา รร.เทศบาลเลิงนกทา

2    ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดป่าเรไร

3    ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

4    ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน

5    ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดเหนือ

6    ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมืองร้อยเอด็)

7    ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

8    ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย รร.เทศบาล ๑ เกษตรวิสัย

9    ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.อุ่มเม้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลอุ่มเม้า

10   ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย ทต.ชัยวารี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชัยวารี

11   ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย ทต.เชียงใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเชียงใหม่

12   ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.ทุง่หลวง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุง่หลวง

13   ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.สุวรรณภูมิ รร.กระด่ิงทอง (เทศบาล 2)

14   ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.สุวรรณภูมิ รร.อนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล 1)

15   ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.สระคู รร.อนุบาลสระคู

16   ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต.เมืองไพร รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองไพร

17   ร้อยเอ็ด หนองพอก อบต.ภูเขาทอง รร.โนนสมบูรณ์ประชารัฐ

18   ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 1 วัดเจียงอี

19   ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์

20   ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ

21   ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 4 บ้านโนนส านักมิตรภาพที ่121

22   ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง

23   ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 6 มิ่งเมือง

24   ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง

25   ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โนนค้อ รร.บ้านหนองมะเกลือ

26   ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.เมืองคง รร.บ้านบากเรือ

ที่ จังหวัด อ ำเภอ อบต. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยงำนตวัวันที ่30 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 13.00 - 16.00 น.

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่ขำ้รับกำรอบรม

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร 

“กำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดบัปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตำมกฎกระทรวงว่ำดว้ยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561”

รุ่นที ่2 ระหว่ำงวันที ่30 พฤศจิกำยน - 5 ธันวำคม 2562
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27   ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ทุง่ไชย รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ไชย

28   สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทม.สุรินทร์ รร.เทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม

29   สุรินทร์ จอมพระ ทต.กระหาด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกระหาด

30   สุรินทร์ ปราสาท ทต.กันตวจระมวล รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกันตวจระมวล

31   สุรินทร์ ศีขรภูมิ ทต.ผักไหม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลผักไหม

32   สุรินทร์ สนม ทต.แคน รร.เทศบาลต าบลแคน

33   สุรินทร์ สังขะ ทต.สังขะ รร.เทศบาลสังขะ

34   สุรินทร์ ส าโรงทาบ ทต.หมื่นศรี รร.กีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์

35   อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม.อ านาจเจริญ รร.เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

36   อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม.อ านาจเจริญ รร.สาธิตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ

37   อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต.น  าปลีก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน  าปลีก

38   อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.ปทุมราชวงศา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา

39   อ านาจเจริญ พนา ทต.พนา รร.อนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2)

40   อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี รร.เทศบาล 2 หนองบัว

41   อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

42   อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี รร.เทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง

43   อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.ขามใหญ่ รร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่

44   อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.ขามใหญ่ รร.อนุบาลบ้านหนองหว้า

45   อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.อุบล รร.อนุบาลศรีวนาไล

46   อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.กระโสบ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ

47   อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลขามป้อม

48   อุบลราชธานี เดชอุดม ทม.เดชอุดม รร.อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม

49   อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.กลาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกลาง ๑ (บ้านหมากมาย)

50   อุบลราชธานี ตระการพืชผล ทต.ตระการพืชผล รร.เทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

51   อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ถ  าแข้ รร.บ้านบ๋าหอย

52   อุบลราชธานี บุณฑริก ทต.บุณฑริก รร.เทศบาลบุณฑริก

53   อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทม.พิบูลมังสาหาร รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิก์ลาง

54   อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทม.พิบูลมังสาหาร รร.เทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร

55   อุบลราชธานี วารินช าราบ ทม.วารินช าราบ รร.เทศบาลบ้านสุขส าราญ

56   อุบลราชธานี วารินช าราบ ทม.วารินช าราบ รร.เทศบาลบ้านหนองตาโผ่น

57   อุบลราชธานี วารินช าราบ ทม.วารินช าราบ รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ

58   อุบลราชธานี วารินช าราบ ทต.แสนสุข รร.เทศบาลแสนสุข

59   อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก ทต.เหล่าเสือโก้ก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก
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60   ชัยภูมิ เทพสถิต อบต.นายางกลัก ศพด.ต าบลนายางกลัก

61   ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ศพด.ทม.ชัยภูมิ

62   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกสูง ศพด.ทต.โคกสูง

63   นครราชสีมา สีคิ ว เทศบาลเมืองสีคิ ว ศพด.ทม.สีคิ ว

64   นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.หนองตะไก้ ศพด.อบต.หนองตะไก้

65   บุรีรัมย์ บ้านด่าน เทศบาลต าบลบ้านด่าน ศพด.ทต.บ้านด่าน

66   บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.บัวทอง ศพด.อบต.บัวทอง

67   ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลเดิด ศพด.ทต.เดิด

68   อุบลราชธานี เขื่องใน เทศบาลต าบลเขื่องใน ศพด.วัดเขื่องกลาง

69   อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลต าบลนาเยีย ศพด.เทศบาลนาเยีย

70   อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ศพด.วัดมหาวนาราม

71   ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.กุดเลาะ ศพด.กุดเลาะ

72   ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนกอก ศพด.อบต.โนนกอก

73   ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนทอง ศพด.โนนทอง

74   ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลบ้านเป้า ศพด.ทต.บ้านเป้า

75   ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง ศพด.อบต.บ้านยาง

76   ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน ศพด.อบต.บ้านหัน

77   ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.สระโพนทอง ศพด.ต าบลสระโพนทอง

78   ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองข่า ศพด.อบต.หนองข่า

79   ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองโพนงาม ศพด.อบต.หนองโพนงาม 1

80   ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองโพนงาม ศพด.อบต.หนองโพนงาม2

81   ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลต าบลแก้งคร้อ ศพด.ทต.แก้งคร้อ

82   ชัยภูมิ แก้งคร้อ อบต.โคกกุง ศพด.โคกกุง

83   ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร ศพด.เทศบาลต าบลคอนสาร

84   ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านเพชร ศพด.อบต.บ้านเพชร

85   ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล ศพด.ต าบลหัวทะเล

86   ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.หนองตูม ศพด.อบต.หนองตูม

87   ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต.ท่าใหญ่ ศพด.อบต.ท่าใหญ่
88   นครราชสีมา ครบุรี อบต.ล าเพียก ศพด.อบต.ล าเพียก

89   นครราชสีมา จักราช เทศบาลต าบลจักราช ศพด.ทต.จักราช

90   นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนองงูเหลือม ศพด.อบต.หนองงูเหลือม

91   นครราชสีมา ชุมพวง เทศบาลต าบลชุมพวง ศพด.หนองบัวรี

92   นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนตูม ศพด.บ้านสองพีน่้อง
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93   นครราชสีมา โชคชัย เทศบาลต าบลโชคชัย ศพด.ทต.โชคชัย

94   นครราชสีมา โชคชัย อบต.ท่าอ่าง ศพด.อบต.ท่าอ่าง

95   นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลเมืองเมืองปัก ศพด.ทม.เมืองปัก

96   นครราชสีมา ปากช่อง เทศบาลต าบลหมูสี ศพด.เทศบาลต าบลหมูสี

97   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลตลาด ศพด.อบต.ตลาด

98   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ศพด.สวนหม่อน

99   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ศพด.พนมวัน

100 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบัวศาลา ศพด.อบต.หนองบัวศาลา

101 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบัวศาลา ศพด.หนองตาคง

102 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม ศพด.หนองไผ่ล้อม

103 นครราชสีมา สีคิ ว เทศบาลต าบลลาดบัวขาว ศพด.ทต.ลาดบัวขาว

104 นครราชสีมา สีคิ ว อบต.วังโรงใหญ่ ศพด.บ้านหนองไทร

105 นครราชสีมา สีคิ ว เทศบาลต าบลหนองน  าใส ศพด.ทต.หนองน  าใส

106 นครราชสีมา สีคิ ว อบต.หนองหญ้าขาว ศพด.ต าบลหนองหญ้าขาว

107 นครราชสีมา สูงเนิน เทศบาลต าบลกุดจิก ศพด.ทต.กุดจิก

108 นครราชสีมา เสิงสาง เทศบาลต าบลเสิงสาง ศพด.ทต.เสิงสาง

109 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.หนองไม้ไผ่ ศพด.อบต.หนองไม้ไผ่

110 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลสองชั น ศพด.ทต.สองชั น

111 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลพนมรุ้ง ศพด.ทต.พนมรุ้ง

112 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.ชุมแสง ศพด.อบต.ชุมแสง (อ.นางรอง)

113 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลต าบลตลาดนิคมปราสาทศพด.ตลาดนิคม

114 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลต าบลโนนเจริญ ศพด.ทต.โนนเจริญ

115 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลต าบลบึงเจริญ ศพด.ทต.บึงเจริญ

116 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลต าบลหนองไม้งาม ศพด.ทต.หนองไม้งาม

117 บุรีรัมย์ บ้านกรวด อบต.หินลาด ศพด.อบต.หินลาด

118 บุรีรัมย์ ประโคนชัย เทศบาลต าบลโคกม้า ศพด.ทต.โคกม้า

119 บุรีรัมย์ ประโคนชัย อบต.ส่ีเหล่ียม ศพด.อบต.ส่ีเหล่ียม

120 บุรีรัมย์ ปะค า อบต.ไทยเจริญ ศพด.อบต.ไทยเจริญ

121 บุรีรัมย์ ปะค า เทศบาลต าบลปะค า ศพด.ทต.ปะค า

122 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลบ้านบัว ศพด.ทต.บ้านบัว

123 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ศพด.ทม.บุรีรัมย์

124 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.สวายจีก ศพด.วัดหนองปรือ

125 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซ า ศพด.วัดบ้านสะแกซ า
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126 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองตาด ศพด.วัดบัลลังค์

127 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ อบต.เมืองแฝก ศพด.อบต.เมืองแฝก

128 บุรีรัมย์ สตึก เทศบาลต าบลสตึก ศพด.วัดสุจิตต์ธัมมาราม

129 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต.โคกสูง ศพด.วัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด)

130 บุรีรัมย์ หนองกี่ เทศบาลต าบลดอนอะราง ศพด.วัดดงเย็น

131 บุรีรัมย์ หนองกี่ เทศบาลต าบลหนองกี่ ศพด.วัดชัยมงคล

132 บุรีรัมย์ หนองหงส์ อบต.เสาเดียว ศพด.วัดโนนศรีคูณ

133 บุรีรัมย์ ห้วยราช อบต.ตาเสา ศพด.บ้านหว้า (ตาเสา)

134 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ดอนกลาง ศพด.อบต.ดอนกลาง

135 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.หนองบอน ศพด.อบต.หนองบอน

136 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.หนองเหล็ก ศพด.อบต.หนองเหล็ก

137 มหาสารคาม นาเชือก อบต.เขวาไร่ ศพด.อบต.เขวาไร่

138 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัยศพด.ทต.พยัคฆภูมิพิสัย

139 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.หนองบัวแก้ว ศพด.อบต.หนองบัวแก้ว

140 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน ศพด.อบต.ท่าสองคอน

141 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หนองแสง ศพด.อบต.หนองแสง

142 ยโสธร ทรายมูล อบต.ไผ่ ศพด.อบต.ไผ่

143 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง ศพด.วัดบ้านโนนสวรรค์

144 ร้อยเอ็ด หนองพอก เทศบาลต าบลหนองพอก ศพด.ทต.หนองพอก

145 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต.กุดเสลา ศพด.วัดนารังการวราราม

146 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต.ทุง่ใหญ่ ศพด.ม.4 ทุง่ใหญ่

147 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต.บึงมะลู ศพด.บ้านบึงมะลู

148 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต.กันทรารมย์ ศพด.อบต.กันทรารมย์

149 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.โพธิว์งศ์ ศพด.ม.2 เขวา

150 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ อบต.ละลม ร.ร.บ้านละลม

151 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.ดู่ ศพด.บ้านดู่ค้อ

152 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย เทศบาลต าบลโคกจาน ศพด.ทต.โคกจาน

153 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.หัวช้าง ศพด.ม.1 หัวช้าง

154 สุรินทร์ จอมพระ อบต.หนองสนิท ศพด.หนองสนิท

155 สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต.เมืองบัว ศพด.วัดประชาสังคม

156 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลสระขุด ศพด.ต าบลสระขุด

157 สุรินทร์ ปราสาท เทศบาลต าบลกังแอน ศพด.วัดสุวรรณวิจิตร

158 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.คอโค ศพด.คอโค
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159 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.สวาย ศพด.สวาย

160 สุรินทร์ ศรีณรงค์ อบต.แจนแวน ศพด.ตะโนน

161 สุรินทร์ ศรีณรงค์ อบต.หนองแวง ศพด.หนองแวง

162 สุรินทร์ สนม เทศบาลต าบลแคน ศพด.ทต.แคน

163 สุรินทร์ สนม เทศบาลต าบลสนม ศพด.วัดธาตุ

164 สุรินทร์ สังขะ อบต.ขอนแตก ศพด.อบต.ขอนแตก

165 สุรินทร์ สังขะ อบต.ตาตุม ศพด.บ้านขนาดมอญ

166 สุรินทร์ ส าโรงทาบ เทศบาลต าบลส าโรงทาบ ร.ร.บ้านโอ้วกวง

167 อ านาจเจริญ ชานุมาน อบต.โคกสาร ศพด.โคกเจริญ

168 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ศพด.เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ

169 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ศพด.วัดเทพมงคล

170 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ อบต.กาบิน ศพด.อบต.กาบิน

171 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ธาตุน้อย ศพด.บ้านธาตุน้อย

172 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลโพนงาม ศพด.โพนงาม

173 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.สมสะอาด ศพด.บ้านม่วง

174 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสวรรค์ ศพด.อบต.โนนสวรรค์

175 อุบลราชธานี นาตาล อบต.พังเคน ศพด.อบต.พังเคน

176 อุบลราชธานี น  ายืน เทศบาลต าบลน  ายืน ศพด.ทต.น  ายืน

177 อุบลราชธานี น  ายืน เทศบาลต าบลน  ายืน ศพด.บ้านน  ายืน

178 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร ศพด.ทต.โพธิไ์ทร

179 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร อบต.เหล่างาม ศพด.อบต.เหล่างาม

180 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ ศพด.ด้ามพร้า

181 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ ศพด.วัดดอนยูง

182 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลปทุม ศพด.ต.ปทุม

183 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื อ

184 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแท่ง ศพด.อบต.หนามแท่ง

185 อุบลราชธานี สิรินธร เทศบาลต าบลช่องเม็ก ศพด.บ้านเหล่าอินทร์แปลง

186 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน ศพด.บ้านโนนหินลาด

187 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านชวน ศพด.อบต.บ้านชวน

188 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์

189 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร รร.เทศบาล 2 วัดทุง่สวน

190 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม)

191 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.หนองปลิง รร.เทศบาลเมืองหนองปลิง (ท านองอุปถัมภ)์
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192 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทต.นครชุม รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก

193 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษบุรี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี

194 ก าแพงเพชร คลองขลุง ทต.ท่ามะเขือ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่ามะเขือ

195 ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม

196 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ทต.บ้านพราน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านพราน

197 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ทต.พรานกระต่าย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพรานกระต่าย

198 ก าแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ช่องลม รร.เทศบาลช่องลม

199 ก าแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ รร.เทศบาลลานกระบือ

200 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด

201 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล 2 หนองบัว

202 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล

203 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ

204 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น

205 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.บ้านดู่ รร.เทศบาลบ้านดู่

206 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ท่าสุด รร.อนุบาลต าบลท่าสุด

207 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แม่กรณ์ รร.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์

208 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แม่ข้าวต้ม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม

209 เชียงราย ขุนตาล ทต.บ้านต้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านต้า

210 เชียงราย ขุนตาล ทต.ป่าตาล รร.เทศบาลต าบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล)

211 เชียงราย เชียงของ ทต.เวียงเชียงของ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

212 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รร.เทศบาลต าบลบ้านแซว

213 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน รร.เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)

214 เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ด ารง)

215 เชียงราย เทิง ทต.บ้านปล้อง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

216 เชียงราย เทิง ทต.เวียงเทิง รร.เทศบาลต าบลเวียงเทิง

217 เชียงราย เทิง ทต.หงาว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหงาว

218 เชียงราย ป่าแดด ทต.ป่าแงะ รร.เทศบาล 1 (สันติสุข)

219 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แม่ต  า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า

220 เชียงราย พาน ทต.เมืองพาน รร.เทศบาล 1 บ้านเก่า

221 เชียงราย พาน อบต.ป่าหุง่ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุง่

222 เชียงราย พาน อบต.เมืองพาน รร.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน

223 เชียงราย พาน อบต.สันติสุข รร.องค์การบริหารส่วนต าบลสันติสุข

224 เชียงราย แม่จัน ทต.จันจว้า รร.เทศบาล 1 ต้นยาง
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225 เชียงราย แม่จัน ทต.แม่ค า รร.เทศบาลต าบลแม่ค า (แม่ค าสบเปินราษฏร์นุกูล)

226 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รร.องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง

227 เชียงราย แม่จัน อบต.ศรีค  า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า (บ้านเวียงสา)

228 เชียงราย แม่ลาว ทต.ป่าก่อด า รร.เทศบาล 1 ป่าก่อด า

229 เชียงราย แม่สาย ทต.แม่สาย รร.เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร

230 เชียงราย แม่สาย ทต.แม่สาย รร.เทศบาล 2 วัดป่ายาง

231 เชียงราย แม่สาย ทต.เวียงพางค า รร.เทศบาลเวียงพางค า

232 เชียงราย แม่สาย ทต.ห้วยไคร้ รร.เทศบาลต าบลห้วยไคร้

233 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงชัย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงชัย

234 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงเหนือ รร.เทศบาลต าบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ)

235 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทต.บ้านเหล่า รร.เทศบาล ๑ (แม่เผ่ือ)

236 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง อบต.ป่าซาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง

237 เชียงราย เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า รร.เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า

238 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลดอกเงิน

239 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดกู่ค า

240 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดเกตการาม

241 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดเชียงยืน

242 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย

243 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง

244 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดพวกช้าง

245 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย

246 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง

247 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ

248 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง

249 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทม.แม่เหียะ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ

250 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.หนองป่าคร่ัง รร.อนุบาลหนองป่าคร่ัง ๒

251 เชียงใหม่ จอมทอง ทต.จอมทอง รร.เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)

252 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.ทุง่ข้าวพวง รร.พัฒนาต้นน  าขุนคอง

253 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เมืองนะ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองนะ 1

254 เชียงใหม่ ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ รร.เทศบาล 1 ไชยปราการ

255 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.ตลาดใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตลาดใหญ่

256 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.แม่คือ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ

257 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.แม่ฮ้อยเงิน รร.เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน
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258 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.สันปูเลย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสันปูเลย

259 เชียงใหม่ ฝาง ทต.บ้านแม่ข่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า

260 เชียงใหม่ ฝาง ทต.แม่ข่า รร.บ้านหล่ายฝาง

261 เชียงใหม่ ฝาง ทต.เวียงฝาง รร.เทศบาลเวียงฝาง

262 เชียงใหม่ ฝาง ทต.สันทราย รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย

263 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน รร.บ้านล้องอ้อ

264 เชียงใหม่ พร้าว ทต.ป่าไหน่ รร.อนุบาลต าบลป่าไหน่

265 เชียงใหม่ พร้าว อบต.แม่แวน รร.อนุบาลแม่แวน

266 เชียงใหม่ พร้าว อบต.สันทราย รร.อนุบาลสันทรายพัฒนา

267 เชียงใหม่ พร้าว อบต.โหล่งขอด รร.อนุบาลโหล่งขอด

268 เชียงใหม่ แม่แตง ทม.เมืองแกนพัฒนา รร.อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

269 เชียงใหม่ แม่แตง ทต.จอมแจ้ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจอมแจ้ง

270 เชียงใหม่ แม่แตง ทต.แม่แตง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง

271 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.กื ดช้าง รร.อนุบาล อบต.กื ดช้าง 1

272 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.กื ดช้าง รร.อนุบาล อบต.กื ดช้าง 2

273 เชียงใหม่ แม่ริม ทต.แม่ริม รร.เทศบาลต าบลแม่ริม

274 เชียงใหม่ แม่ริม ทต.สันโป่ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสันโป่ง

275 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา

276 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว รร.บ้านดอนแก้ว

277 เชียงใหม่ แม่วาง ทต.แม่วาง รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองค าราษฎร์นุสรณ์)

278 เชียงใหม่ แม่อาย ทต.แม่อาย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย (บ้านเด่น)

279 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.สันต้นหมื อ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื อ

280 เชียงใหม่ สะเมิง ทต.สะเมิงใต้ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสะเมิงใต้

281 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.แม่สาบ รร.แม่สาบดรุณศึกษา

282 เชียงใหม่ สันก าแพง ทต.บวกค้าง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบวกค้าง

283 เชียงใหม่ สันก าแพง ทต.สันก าแพง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง

284 เชียงใหม่ สันก าแพง ทต.ออนใต้ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลออนใต้

285 เชียงใหม่ สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวแดง

286 เชียงใหม่ สันทราย ทต.เจดีย์แม่ครัว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

287 เชียงใหม่ สันทราย ทต.แม่แฝก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แฝก

288 เชียงใหม่ สันทราย ทต.หนองแหย่ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองแหย่ง

289 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.ทุง่ต้อม รร.เทศบาลต าบลทุง่ต้อม

290 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.ทุง่สะโตก รร.อนุบาลต าบลทุง่สะโตก
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291 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.บ้านกลาง รร.เทศบาล 1 ทุง่ฟ้าบดราษฎร์บ ารุง

292 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.ยุหว่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า

293 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.น  าบ่อหลวง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง

294 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.มะขามหลวง รร.อนุบาลมะขามหลวง

295 เชียงใหม่ สารภี ทต.ชมภู รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชมภู

296 เชียงใหม่ สารภี ทต.ยางเนิ ง รร.เทศบาลต าบลยางเนิ ง

297 เชียงใหม่ หางดง ทต.หนองควาย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองควาย

298 เชียงใหม่ หางดง ทต.หางดง รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

299 เชียงใหม่ อมก๋อย ทต.อมก๋อย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลอมก๋อย

300 เชียงใหม่ ฮอด ทต.ท่าข้าม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าข้าม

301 ตาก บ้านตาก อบต.สมอโคน รร.อนุบาลสมอโคน

302 ตาก พบพระ ทต.พบพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพบพระ

303 ตาก พบพระ อบต.พบพระ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์

304 ตาก พบพระ อบต.วาเล่ย์ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์

305 ตาก แม่ระมาด ทต.ทุง่หลวง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุง่หลวง

306 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่จะเรา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่จะเรา

307 ตาก แม่สอด ทน.แม่สอด รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี

308 ตาก แม่สอด ทน.แม่สอด รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว

309 ตาก แม่สอด ทน.แม่สอด รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส

310 ตาก แม่สอด ทน.แม่สอด รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

311 ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ รร.เทศบาลต าบลแม่กุ

312 ตาก แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย)

313 ตาก แม่สอด อบต.แม่กาษา รร.อนุบาลต าบลแม่กาษา


