
1     ตาก แม่สอด อบต.แม่กุ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2

2     ตาก แม่สอด อบต.แม่กุ รร.บ้านหนองน  าเขียว

3     ตาก แม่สอด อบต.แม่ปะ รร.เมืองแม่ปะศึกษา

4     ตาก อุ้มผาง ทต.แม่กลอง รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง

5     ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบ้านปรอผาโด้

6     ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี

7     ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบ้านไม้กะพง

8     น่าน เมืองน่าน ทม.น่าน รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)

9     น่าน เมืองน่าน ทม.น่าน รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล )

10    น่าน เมืองน่าน ทม.น่าน รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)

11    น่าน เวียงสา ทต.กลางเวียง รร.เทศบาล (บ้านหนองนก)

12    น่าน เวียงสา ทต.เวียงสา รร.อนุบาลเทศบาลเวียงสา

13    พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา รร.เทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล

14    พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา รร.เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บ ารุง

15    พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล

16    พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา รร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์

17    พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา รร.เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ

18    พะเยา เมืองพะเยา ทต.แม่ปืม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ปืม

19    พะเยา จุน ทต.จุน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจุน

20    พะเยา จุน ทต.เวียงลอ รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)

21    พะเยา เชียงค า ทต.เวียง รร.เทศบาลต าบลเวียง

22    พะเยา ดอกค าใต้ ทม.ดอกค าใต้ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอกค าใต้

23    พะเยา ดอกค าใต้ ทต.บ้านถ  า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านถ  า

24    พะเยา ปง ทต.งิม รร.เทศบาลต าบลงิม (คือเวียงจ  า)

25    พะเยา ปง ทต.ปง รร.เทศบาลต าบลปง

26    พะเยา ปง ทต.แม่ยม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยม

ที่ จังหวัด อ ำเภอ อบต. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยงำนตวัวันที ่14 ธันวำคม 2562 เวลำ 13.00 - 16.00 น.

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร 

“กำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดบัปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตำมกฎกระทรวงว่ำดว้ยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561”

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่ขำ้รับกำรอบรม

รุ่นที ่3 ระหว่ำงวันที ่14 - 19 ธันวำคม 2562
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27    พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร รร.เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช"

28    พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร รร.เทศบาลบ้านท่าหลวง

29    พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร รร.เทศบาลบ้านปากทาง

30    พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.หัวดง รร.เทศบาลราษฎร์เจริญ

31    พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.เมืองเก่า รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า

32    พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.หัวดง รร.องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง

33    พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน รร.เทศบาล 4

34    พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร

35    พิจิตร ทับคล้อ ทต.ทับคล้อ รร.เทศบาลทับคล้อ

36    พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก

37    พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

38    พิจิตร บางมูลนาก ทต.บางไผ่ รร.เทศบาล 1 (บางไผ่)

39    พิจิตร โพทะเล ทต.ท่าเสา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าเสา

40    พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง ทต.โพธิป์ระทับช้าง รร.เทศบาลโพธิป์ระทับช้าง

41    พิจิตร สากเหล็ก ทต.สากเหล็ก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสากเหล็ก

42    เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ รร.เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)

43    เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม)

44    เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทต.นางั ว รร.เทศบาลต าบลนางั ว

45    เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ชนแดน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชนแดน

46    เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ดงขุย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงขุย

47    เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ทม.วิเชียรบุรี รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี

48    เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทม.หล่มสัก รร.เทศบาลบ้านสักงอย

49    เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทม.หล่มสัก รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม

50    เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทม.หล่มสัก รร.อนุบาลบ้านศรีมงคล

51    เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.สักหลง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง

52    แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ รร.เทศบาลวัดชัยมงคล

53    แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ

54    แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ รร.เทศบาลวัดหัวข่วง

55    แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง

56    แพร่ เมืองแพร่ ทต.ช่อแฮ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลช่อแฮ

57    แพร่ เมืองแพร่ ทต.ทุง่โฮ้ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุง่โฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ)์

58    แพร่ เมืองแพร่ ทต.ป่าแมต รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าแมต
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59    แพร่ เมืองแพร่ ทต.สวนเขื อน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสวนเขื อน

60    แพร่ เด่นชัย ทต.เด่นชัย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเด่นชัย

61    แพร่ เด่นชัย อบต.ไทรย้อย รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลไทรย้อย

62    แพร่ ลอง ทต.เวียงต้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงต้า

63    แพร่ ลอง ทต.ห้วยอ้อ รร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ

64    กระบี เมืองกระบี ทม.กระบี รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า

65    กระบี เมืองกระบี ทม.กระบี รร.เทศบาล 3 ท่าแดง

66    กระบี เมืองกระบี ทม.กระบี รร.เทศบาล 4 มหาราช

67    กระบี เมืองกระบี ทต.กระบี น้อย รร.เทศบาล ๑ บ้านกระบี น้อย

68    กระบี เมืองกระบี อบต.ไสไทย รร.บ้านไสไทย

69    กระบี เมืองกระบี อบต.อ่าวนาง รร.บ้านช่องพลี

70    กระบี เมืองกระบี อบต.อ่าวนาง รร.อนุบาลอ่าวนาง

71    กระบี เขาพนม ทต.เขาพนม รร.เทศบาลต าบลเขาพนม

72    กระบี เขาพนม อบต.เขาดิน รร.บ้านช้างตาย

73    กระบี คลองท่อม ทต.คลองท่อมใต้ รร.เทศบาลคลองท่อมใต้

74    กระบี ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา

75    กระบี ปลายพระยา อบต.เขาต่อ รร.อนุบาลบางเท่าแม่

76    กระบี ล าทับ ทต.ล าทับ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าทับ

77    กระบี เหนือคลอง อบต.คลองเขม้า รร.อนุบาลคลองเขม้า

78    กระบี อ่าวลึก ทต.อ่าวลึกใต้ รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้

79    ชุมพร เมืองชุมพร ทม.ชุมพร รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา

80    ชุมพร เมืองชุมพร ทม.ชุมพร รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว

81    ชุมพร หลังสวน ทม.หลังสวน รร.เทศบาลวัดด่านประชากร

82    ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์

83    ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์

84    ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง

85    ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ

86    ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน

87    ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม

88    ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย

89    ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที เป็นจริง)

90    ตรัง เมืองตรัง อบต.นาท่ามเหนือ รร.บ้านเกาะปราง
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91    ตรัง กันตัง ทม.กันตัง รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี

92    ตรัง กันตัง ทม.กันตัง รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส

93    ตรัง ย่านตาขาว ทต.ย่านตาขาว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลย่านตาขาว

94    ตรัง สิเกา ทต.ควนกุน รร.อนุบาลเทศบาลควนกุน

95    ตรัง ห้วยยอด ทต.ห้วยยอด รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา

96    นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์

97    นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร

98    นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์

99    นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดศรีทวี

100  นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย

101  นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง

102  นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง

103  นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดใหญ่

104  นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ ทต.ทางพูน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน

105  นครศรีธรรมราชชะอวด ทต.ท่าประจะ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลประจะ

106  นครศรีธรรมราชชะอวด อบต.ขอนหาด รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ๑

107  นครศรีธรรมราชชะอวด อบต.เขาพระทอง รร.อนุบาลเขาพระทอง

108  นครศรีธรรมราชทุง่สง ทม.ทุง่สง รร.รีสอร์ทอนุบาล

109  นครศรีธรรมราชทุง่ใหญ่ ทต.ท่ายาง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง

110  นครศรีธรรมราชทุง่ใหญ่ ทต.ทุง่สัง รร.เทศบาลต าบลทุง่สัง

111  นครศรีธรรมราชนาบอน ทต.นาบอน รร.เทศบาลนาบอน

112  นครศรีธรรมราชปากพนัง ทม.ปากพนัง รร.เทศบาลปากพนัง 1

113  นครศรีธรรมราชปากพนัง ทม.ปากพนัง รร.เทศบาลปากพนัง 2

114  นครศรีธรรมราชปากพนัง ทม.ปากพนัง รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ

115  นครศรีธรรมราชปากพนัง ทม.ปากพนัง รร.เทศบาลวัดนาควารี

116  นครศรีธรรมราชปากพนัง ทม.ปากพนัง รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์

117  นครศรีธรรมราชพรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ รร.เทศบาลต าบลทอนหงส์

118  นครศรีธรรมราชพระพรหม ทต.นาสาร รร.อนุบาลเทศบาลนาสาร

119  นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ ทต.หินตก รร.สาธิตเทศบาลต าบลหินตก

120  นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี

121  นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล

122  นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง



ที่ จังหวัด อ ำเภอ อบต. ชื่อสถำนศึกษำ

123  นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์

124  นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล 6 ถนนโคกเคียน

125  นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล ๔ (บ้านก าปงตาโก๊ะ)

126  นราธิวาส บาเจาะ ทต.ต้นไทร รร.อนุบาลเทศบาลต้นไทร

127  นราธิวาส บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ รร.อนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ

128  นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก รร.เทศบาล 1 ราษฎรบ ารุง

129  นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ

130  นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก รร.เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา

131  นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก รร.เทศบาล 4 บ้านทรายทอง

132  ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม.ปัตตานี รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ

133  ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม.ปัตตานี รร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร

134  ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม.ปัตตานี รร.เทศบาล 3 บ้านปากน  า

135  ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม.ปัตตานี รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม

136  ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม.ปัตตานี รร.เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล

137  ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน

138  ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 2 บ้านปากน  า (พิธานอุทิศ)

139  ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ

140  ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ

141  ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี

142  ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด

143  ปัตตานี สายบุรี อบต.มะนังดาล า รร.ตัรบียะห์

144  พังงา เมืองพังงา ทม.พังงา รร.อนุบาลช้าง

145  พังงา เมืองพังงา ทต.บางเตย รร.เทศบาลต าบลบางเตย

146  พังงา ตะกั วทุง่ ทต.โคกกลอย รร.เทศบาลต าบลโคกกลอย

147  พังงา ตะกั วทุง่ อบต.กะไหล รร.บ้านสามช่อง

148  พังงา ตะกั วทุง่ อบต.กะไหล รร.อนุบาลกะไหล

149  พังงา ตะกั วป่า ทม.ตะกั วป่า รร.เทศบาลบ้านย่านยาว

150  พังงา ตะกั วป่า ทม.ตะกั วป่า รร.เทศบาลบ้านศรีตะกั วป่า

151  พังงา ตะกั วป่า ทม.ตะกั วป่า รร.เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์

152  พังงา ท้ายเหมือง ทต.ท้ายเหมือง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ)

153  พังงา ท้ายเหมือง ทต.ล าแก่น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าแก่น

154  พังงา ท้ายเหมือง อบต.ท้ายเหมือง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง
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155  พังงา ท้ายเหมือง อบต.ทุง่มะพร้าว รร.องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มะพร้าว

156  พังงา ท้ายเหมือง อบต.ล าภี รร.อนุบาลล าภี

157  พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.โคกชะงาย รร.เทศบาลวัดธาราสถิตย์

158  พัทลุง บางแก้ว ทต.ท่ามะเดื อ รร.อนุบาลราชพฤกษ์

159  พัทลุง ปากพะยูน ทต.อ่าวพะยูน รร.อนุบาลอ่าวพะยูน

160  พัทลุง ป่าบอน อบต.ทุง่นารี รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่นารี

161  พัทลุง ป่าพะยอม ทต.ลานข่อย รร.บ้านห้วยศรีเกษร

162  ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

163  ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี

164  ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์

165  ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.กะรน รร.เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม

166  ภูเก็ต กะทู้ ทม.กะทู้ รร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้

167  ภูเก็ต กะทู้ ทม.ป่าตอง รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๑

168  ภูเก็ต กะทู้ ทม.ป่าตอง รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๒

169  ภูเก็ต กะทู้ อบต.กมลา รร.อนุบาลกมลา

170  ภูเก็ต ถลาง ทต.เทพกระษัตรี รร.เทศบาลเทพกระษัตรี

171  ภูเก็ต ถลาง ทต.ป่าคลอก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าคลอก

172  ภูเก็ต ถลาง ทต.ศรีสุนทร รร.อนุบาลศรีสุนทร

173  ภูเก็ต ถลาง อบต.เชิงทะเล รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล

174  ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 1 บ้านสะเตง

175  ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก

176  ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ

177  ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 4 ธนวิถี

178  ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า

179  ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 6 วัดเมืองยะลา

180  ยะลา เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก รร.อนุบาลพงปูโล๊ะ

181  ยะลา เมืองยะลา ทต.ล าใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่

182  ยะลา เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ

183  ยะลา เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ

184  ยะลา เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 3 บ้านกุนุงจนอง

185  ยะลา เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู

186  ยะลา เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 6 ประชาสันต์ิ
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187  ยะลา รามัน ทต.บาลอ รร.อนุบาลต าบลบาลอ

188  ยะลา รามัน ทต.เมืองรามันห์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์

189  ระนอง เมืองระนอง ทม.ระนอง รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์

190  ระนอง เมืองระนอง ทม.ระนอง รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม

191  สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา รร.เทศบาล 1 ถนนนครนอก

192  สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา รร.เทศบาล 2 อ่อนอุทิศ

193  สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา รร.เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง

194  สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา รร.เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

195  สงขลา เมืองสงขลา ทม.เขารูปช้าง รร.เทศบาล 1 (เขาแก้ว)

196  สงขลา ควนเนียง ทต.ควนเนียง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลควนเนียง

197  สงขลา จะนะ ทต.จะนะ รร.อนุบาลเมืองจะนะ

198  สงขลา เทพา อบต.เกาะสะบ้า รร.อนุบาลเกาะสะบ้า

199  สงขลา นาทวี ทต.นาทวี รร.เทศบาลต าบลนาทวี

200  สงขลา นาทวี อบต.คลองกวาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกวาง

201  สงขลา ระโนด ทต.ระโนด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลระโนด

202  สงขลา สทิงพระ ทต.สทิงพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสทิงพระ

203  สงขลา สะเดา ทม.ปาดังเบซาร์ รร.เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

204  สงขลา สะเดา ทม.สะเดา รร.เทศบาล 1 บ้านสะเดา

205  สงขลา สะเดา ทม.สะเดา รร.เทศบาล 2 บ้านสะเดา

206  สงขลา สะเดา ทม.สะเดา รร.เทศบาล 3 ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง

207  สงขลา สะเดา ทต.ปริก รร.เทศบาลต าบลปริก

208  สงขลา สิงหนคร ทม.สิงหนคร รร.เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)

209  สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่

210  สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 3 โศภณพิทยาคุณานุสรณ์

211  สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 4 วัดคลองเรียน

212  สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

213  สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)

214  สงขลา หาดใหญ่ ทม.คลองแห รร.เทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ)

215  สงขลา หาดใหญ่ ทม.ทุง่ต าเสา รร.อนุบาลเทศบาลเมืองทุง่ต าเสา

216  สงขลา หาดใหญ่ ทต.พะตง รร.เทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

217  สตูล เมืองสตูล ทต.คลองขุด รร.เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)

218  สตูล ทุง่หว้า อบต.ทุง่บุหลัง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่บุหลัง
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219  สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานทีน.สุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล 1 แตงอ่อนเผดิมวิทยา

220  สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานทีน.สุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล 4 วัดโพธาวาส

221  สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานทีน.สุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

222  สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานทีต.ขุนทะเล รร.อนุบาลบ้านยูงทอง

223  สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานทีต.วัดประดู่ รร.เทศบาล ๑ วัดประดู่ (เสงี ยม พัฒน์มาก)

224  สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานอีบต.บางไทร รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร

225  สุราษฎร์ธานกีาญจนดิษฐ์ ทต.กาญจนดิษฐ์ รร.เทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง)

226  สุราษฎร์ธานกีาญจนดิษฐ์ อบต.คลองสระ รร.อนุบาลบ้านคลองสระ

227  สุราษฎร์ธานีเกาะพะงัน ทต.เกาะพะงัน รร.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน

228  สุราษฎร์ธานดีอนสัก ทม.ดอนสัก รร.เทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว)

229  สุราษฎร์ธานดีอนสัก ทม.ดอนสัก รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก

230  สุราษฎร์ธานดีอนสัก อบต.ปากแพรก รร.บ้านเขาพระอินทร์

231  สุราษฎร์ธานบี้านตาขุน ทต.บ้านตาขุน รร.เทศบาลบ้านตาขุน

232  สุราษฎร์ธานบี้านนาเดิม ทต.บ้านนา รร.เทศบาลต าบลบ้านนา

233  สุราษฎร์ธานบี้านนาสาร ทม.นาสาร รร.เทศบาล 1 ห้วยมุด

234  สุราษฎร์ธานบี้านนาสาร ทม.นาสาร รร.เทศบาล 2 บ้านอู่มาด

235  สุราษฎร์ธานบี้านนาสาร ทม.นาสาร รร.เทศบาล 3 บ้านคลองหา-นาเตรียะ

236  สุราษฎร์ธานบี้านนาสาร ทม.นาสาร รร.เทศบาล 4 บ้านทุง่คาเกรียน

237  สุราษฎร์ธานบี้านนาสาร ทม.นาสาร รร.เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์

238  สุราษฎร์ธานพีระแสง ทต.ย่านดินแดง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลย่านดินแดง

239  สุราษฎร์ธานพีุนพิน ทม.ท่าข้าม รร.ทม.ท่าข้าม 2

240  สุราษฎร์ธานพีุนพิน ทม.ท่าข้าม รร.ทม.ท่าข้าม 3

241  สุราษฎร์ธานพีุนพิน ทม.ท่าข้าม รร.ทม.ท่าข้าม 4

242  สุราษฎร์ธานพีุนพิน อบต.ตะปาน รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลตะปาน

243  สุราษฎร์ธานีเวียงสระ ทต.ทุง่หลวง รร.เทศบาลทุง่หลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว)

244  สุราษฎร์ธานีเวียงสระ ทต.เมืองเวียง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองเวียง

245  กระบี ล าทับ เทศบาลต าบลล าทับ ศพด.วัดล าทับ

246  ตรัง ปะเหลียน อบต.ปะเหลียน ศพด.สิรินธร

247  ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง ศพด.ทน.ตรัง

248  ตรัง ห้วยยอด อบต.บางดี ศพด.ต าบลบางดี

249  ตรัง ห้วยยอด เทศบาลต าบลห้วยนาง ศพด.บ้านห้วยนาง

250  นครศรีธรรมราชขนอม เทศบาลต าบลอ่าวขนอม ศพด.จงถนอม
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251  นครศรีธรรมราชท่าศาลา อบต.ท่าศาลา ศพด.วัดท่าสูง

252  นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชอบต.ท่าซัก ศพด.อบต.ท่าซัก

253  นราธิวาส ตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ ศพด.ทม.ตากใบ

254  ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.ป่าบอน ศพด.มัสยิดดารุสลาม

255  พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง ศพด.วัดอินทราวาส

256  ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลป่าคลอก ศพด.มุสลิมบ้านบางโรง

257  ภูเก็ต ถลาง อบต.สาคู ศพด.ต าบลสาคู

258  ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบต.เกาะแก้ว ศพด.บ้านเกาะแก้ว

259  ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลฉลอง ศพด.ทต.ฉลอง

260  ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลวิชิต ศพด.ทต.วิชิต ศูนย์ 1

261  ยะลา เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ศพด.มัสยิดตักวา

262  ระนอง กระบุรี เทศบาลต าบลน  าจืด ศพด.เทศบาลต าบลน  าจืด

263  สงขลา นาทวี อบต.ปลักหนู ศพด.ปลักหนู

264  สงขลา บางกล  า เทศบาลต าบลท่าช้าง ศพด.มัสยิดหัวสะพานท่าไทร

265  สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห ศพด.ท่าไทร

266  สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ ศพด.ค่ายเสนาณรงค์

267  สตูล ท่าแพ อบต.ท่าแพ ศพด.ท่าแพ

268  สตูล เมืองสตูล อบต.บ้านควน ศพด.มัสยิดบ้านโคกทราย

269  สตูล เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.สตูล

270  สุราษฎร์ธานีเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ศพด.เทศบาล 1 วัดคงคาราม

271  สุราษฎร์ธานีเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ศพด.ประภาตธรรมคุณ (ท.4 วัดสว่างอารมณ์)

272  สุราษฎร์ธานีเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ศพด.เทศบาล 5 วัดภูเขาทอง

273  สุราษฎร์ธานีเคียนซา เทศบาลต าบลเคียนซา ศพด.วัดเพิงประดิษฐาราม

274  สุราษฎร์ธานชีัยบุรี อบต.สองแพรก ศพด.ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ

275  สุราษฎร์ธานที่าฉาง อบต.ท่าฉาง ศพด.ท่าฉาง

276  สุราษฎร์ธานีเวียงสระ เทศบาลต าบลบ้านส้อง ศพด.ทต.บ้านส้อง

277  กระบี เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง ศพด.ร่าปู

278  กระบี เขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม ศพด.วัดเขาพนม

279  กระบี คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ศพด.อบต.คลองท่อมใต้

280  กระบี คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพน ศพด.คลองพน

281  กระบี คลองท่อม อบต.พรุดินนา ศพด.พรุดินนา

282  กระบี ปลายพระยา อบต.เขาเขน ศพด.ถ  าธนาคาร
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283  กระบี ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา ศพด.ศรีพระยา

284  กระบี เมืองกระบี เทศบาลเมืองกระบี ศพด.ปานุราช

285  กระบี เมืองกระบี เทศบาลต าบลกระบี น้อย ศพด.บ้านโพธิเ์รียง

286  กระบี เมืองกระบี อบต.หนองทะเล ศพด.มัสยิดบ้านเขากลม

287  กระบี เมืองกระบี อบต.หนองทะเล ศพด.บ้านในไร่

288  กระบี เมืองกระบี อบต.อ่าวนาง ศพด.อ่าวนาง

289  กระบี ล าทับ อบต.ดินแดง ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว

290  กระบี เหนือคลอง อบต.ห้วยยูง ศพด.อบต.ห้วยยูง

291  กระบี เหนือคลอง เทศบาลต าบลเหนือคลอง ศพด.ทต.เหนือคลอง

292  กระบี อ่าวลึก อบต.คลองหิน ศพด.บ้านนบ

293  กระบี อ่าวลึก อบต.นาเหนือ ศพด.นาเหนือ

294  กระบี อ่าวลึก อบต.บ้านกลาง ศพด.บ้านกลาง

295  ชุมพร ท่าแซะ อบต.รับร่อ ศพด.สาวดอย

296  ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลวังไผ่ ศพด.ทต.วังไผ่

297  ตรัง กันตัง อบต.บางเป้า ศพด.มัสยิดบ้านบางเป้า

298  ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ศพด.อบต.โคกสะบ้า

299  ตรัง นาโยง เทศบาลต าบลนาโยงเหนือศพด.ทต.นาโยงเหนือ

300  ตรัง เมืองตรัง อบต.น  าผุด ศพด.อบต.น  าผุด

301  ตรัง ย่านตาขาว อบต.นาชุมเห็ด ศพด.อบต.นาชุมเห็ด

302  ตรัง รัษฎา เทศบาลต าบลคลองปาง ศพด.ทต.คลองปาง

303  ตรัง วังวิเศษ อบต.เขาวิเศษ ศพด.บ้านเขาวิเศษ

304  ตรัง สิเกา เทศบาลต าบลควนกุน ศพด.ทต.ควนกุน

305  ตรัง ห้วยยอด เทศบาลต าบลท่างิ ว ศพด.ต าบลท่างิ ว

306  ตรัง ห้วยยอด อบต.วังคีรี ศพด.ต าบลวังคีรี (บ้านวังล า)

307  ตรัง หาดส าราญ อบต.หาดส าราญ ศพด.อบต.หาดส าราญ

308  นครศรีธรรมราชฉวาง เทศบาลต าบลจันดี ศพด.ทต.จันดี

309  นครศรีธรรมราชฉวาง อบต.ละอาย ศพด.วัดมะปรางงาม

310  นครศรีธรรมราชฉวาง อบต.ห้วยปริก ศพด.อบต.ห้วยปริก

311  นครศรีธรรมราชฉวาง อบต.ห้วยปริก ศพด.วัดสุวรรณาราม

312  นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลดอนตรอ ศพด.เทศบาลต าบลดอนตรอ

313  นครศรีธรรมราชชะอวด เทศบาลต าบลชะอวด ศพด.ทต.ชะอวด


