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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

แบบ พาคิด+พาท า การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพ่ือสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย 
แห่งศตวรรษท่ี ๒๑  STEAM EDUCATION 

(โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหง กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

หลักการและเหตุผล 
โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Disruption เกิดการแข่งขันและพัฒนาใน

ระดับนานาชาติในทุกด้านและนับวันจะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ประเทศต่างๆต้องเร่งพัฒนา
และยกระดับองค์ความรู้ตนเองให้เท่าทันนานาอารยประเทศ สร้างกลยุทธ์ทุกด้านเตรียมรับมือกับสถานการณ์
และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อทั้งโลก
ได้อย่างรวดเร็ว ข่าวสารต่างๆสามารถแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกได้อย่างอิสระการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว      
มีการผลิตสินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบตอบสนองความต้องการของมนุษย์ มีการแข่งขันด้านการผลิต    
ในทุกมิติ รวมทั้งเกิดการกีดกั้นด้านการขาย มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานมนุษย์ ส่งผลให้คนที ่      
ไร้ฝีมือว่างงานและเกิดความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นจ านวนมาก  

Stem Education คือการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพ่ือมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการผลิต เน้นการเรียนรู้เชิงวิจัย 
ทักษะการคิดขั้นสูง การสร้างนวัตกรรมอย่างหลากหลาย และตลอดเวลาที่ผ่านมารูปแบบการพัฒนาดังกล่าว 
ยังขาดการส่งเสริมทักษะแห่งความเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อาทิ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความมีจิตสาธารณะทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การน าเสนอ ศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งขาดการส่งเสริมการ
ใช้ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญที่มนุษย์จ าเป็นต้องมีและต้องใช้ในโลกใบนี้ ประเทศไทยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศระยะยาว                
และก าหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งใน ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีการพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย เพ่ือก้าวมาเป็นก าลังหลักส าคัญ การขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ยุค ๔.๐ (Thailand ๔.๐) หรือยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี   

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นการสร้างเด็กและเยาวชนไทยยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมการศึกษาที่เรียกว่า Steam Education 
เป็นการเรียนรู้ลักษณะการบูรณาการสร้างความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากลเทียบเท่านานาอารยประเทศ        
เน้นการเรียนรู้เชิงรุกสร้างความคงทนในการเรียนรู้ Active Learning ลงมือปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบ        
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ด้วยตนเองทุกขั้นตอน เน้นการบูรณาการเนื้อหาที่น าไปใช้ในชีวิตจริง เน้นการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้    
ข้ามกลุ่มสาระ เน้นการบูรณาการเป้าหมายด้านคุณภาพมนุษย์ทุกมิติ และบูรณการทักษะทุกรายวิชา เป็นการสร้าง         
คนไทยยุคใหม่ที่เป็นคนดี ปัญญาดี ปฏิบัติดีเป็นระบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ และมีความสุขตามธรรมชาติ 
ตามความถนัดและความสนใจของตนอย่างแท้จริง จนพัฒนาเป็นสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพแห่งตน  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ        
แบบพาคิด+พาท า การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพ่ือสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทยแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ Steam Education ขึ้น เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่เป็นนวัตกรรม การเรียนรู้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียน ทุกชั้น ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) เพ่ือให้ได้คุณภาพเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นสากลเทียบเท่านานาอารยประเทศ
ต่อไป 
วัตถุประสงค์    
๑. เพื่อให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน
ใด้มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิคหรือวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนมีคุณภาพใหม่ มีสมรรถนะส าคัญ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑(3Rs 8Cs) นิสัยดี ปัญญาดี และปฏิบัติดีเป็นระบบอย่างแท้จริง 
๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  
นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  
ตามความต้องการและบริบทของท้องถิ่น ในสถานการณ์สงครามเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) 
๓. เพ่ือออกแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้             
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑(3Rs 8Cs) ของโรงเรียนสังกัด          
ให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใหม่แห่งศตวรรษที่ ๒๑ มีสมรรถนะที่ส าคัญของพลเมือง พลโลก ทักษะ     
ความเป็นคนเก่งคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักความเป็นไทย     
ใฝ่สันติ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะการท างานที่เป็นระบบด้วยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงวิจัยอย่างง่าย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ    

๑. ผู้อ านวยการส านัก/กอง ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทุกชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ ได้มีแนวทางใน
การพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนมีคุณภาพใหม่มีสมรรถนะ
ส าคัญ สามารถสร้าง คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs 8Cs) นิสัยดี ปัญญาดี และปฏิบัติดีเป็นระบบอย่างแท้จริง 

๒. ผู้อ านวยการส านัก/กอง ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ ๘๐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิด
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การพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิค /วิธีการจัดการเรียนรู้  สร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ที่สร้างคุณภาพสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตามความต้องการ
และบริบทของสถานศึกษา 

๓. นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครูผู้สอนได้เข้าร่วมโครงการอบรมร้อยละ ๘๐        
มีศักยภาพแห่งโลกศตวรรษที่  ๒๑  เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม            
มีจิตสาธารณะ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักความเป็นไทยใฝ่สันติ มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะการท างานที่เป็นระบบด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงวิจัยอย่างง่าย เพ่ือสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เชิงคุณภาพ   
 ๑. ผู้อ านวยการส านัก/กอง ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีแนวทางการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม 
เทคนิคหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs 8Cs) 
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักความเป็นไทยใฝ่สันติ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม และทักษะ   การท างานที่เป็นระบบด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงวิจัยอย่างง่าย 
  ๒. ครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

๓. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน
และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะการเรียนรู้
รูปแบบใหม่และทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะความเป็นพลเมืองที่ดี เป็นคนเก่ง     
คนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักความเป็นไทย 
ใฝ่สันติ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะการท างานที่เป็นระบบด้วยกระบวนการ
วิเคราะห์และเชิงวิจัยอย่างง่าย 
ผลผลิต ผลลัพธ์  
๑.ผลผลิต (Output) 

๑) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ศึกษานิเทศก์ ทุกแห่ง
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ ทุกชั้นในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ มีแนวทางและทักษะ 
ในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาสื่อสร้างนวัตกรรม ใช้เทคนิคหรือวิธีการจัดการเรียนรู้  ที่หลากหลาย ให้มี
คุณลักษณะใหม ่   ทีค่รอบคลุมทุกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs 8Cs) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ มีนวัตกรรมการสอน และสามารถใช้
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้อย่างหลากหลาย 
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๓) ศึกษานิเทศก์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๑๐๐ มีความช านาญในการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น 
๒. ผลลัพธ์ (Outcome) 

๑) นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะจ าเป็นให้มีคุณลักษณะใหม่ของโลกศตวรรษ   
ที่ ๒๑ มีทักษะความเป็นคนเก่งคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักความเป็นไทยใฝ่สันติ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ
การท างานที่เป็นระบบด้วยกระบวนการวิเคราะห์ วิจัยอย่างง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๒) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาโดยศึกษานิเทศก์มีส่วนร่วมส่งเสริม
ให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามบริบทของโรงเรียน 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

   ผู้อ านวยการส านัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา 
ครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกชั้นทุกกลุ่มสาระทุกแห่ง ที่ได้รับวัคฃีนครบตามเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด ๑๙ ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง ก่อน
การเข้าร่วมอบรม โดยวิธี RT-PCR หรือโดยชุดตรวจ ATK  

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มกราคม     ๒๕๖๕  
๓ ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  
๔ การถอดบทเรียน น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการสอน

ที่เป็นเลิศ (Best Practices)ของครูผู้สอน 
เมษายน      ๒๕๖๕  

๕ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน โรงเรียนทีมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ มิถุนายน      ๒๕๖๕  
๖ สรุป รายงานผล กันยายน      ๒๕๖๕  

 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

     วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๖ รุ่นๆละ ๒๐๐ 
คน ดังนี้ 

รุ่นที่ ระยะเวลา จ านวนผู้เข้ารับการอบบรม 

๑ วันที่ ๒๘ ก.พ. – ๓ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒๐๐ คน 

๒ วันที่ ๗ – ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒๐๐ คน 
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๓ วันที่ ๑๔ – ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒๐๐ คน 

๔ วันที่ ๒๑ – ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒๐๐ คน 

๕ วันที่ ๒๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๒๐๐ คน 

๖ วันที่ ๑๘ – ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ๒๐๐ คน 

 

สถานที่ด าเนินการ 
            โรงแรมริเวอร์ไฃด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ  

.          จากการลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม คนละ ๘,๕๐๐ บาท โดยสามารถสมัครและโอนเงิน
ลงทะเบียน  ชื่อบัญชี โครงการอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ เลขบัญชี ๑๕๖-๒-๒๙๓๐๙-๐ ธนาคาร
ทหารไทยธนชาติ จ ากัด สาขา มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก ตามวันและรุ่นที่ก าหนด 

ค่าลงทะเบียน 
 ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) 
 ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว      
การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้
  ๑. ผู้อ านวยการส านัก/กอง หรือผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ศึกษานิเทศก์ ครู
ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการ
สอนในห้องเรียน ในการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค
หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุก
ทักษะ   การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒.ครูร้อยละ ๘๐ มีนวัตกรรมและน ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่ด้วยการสร้างคลิปวิดีทัศน์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล
ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.โรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

ประเมิน/สังเกตพฤติกรรม
การสอน 
 
 
 
 
ส า ร ว จ ก า ร ส ร้ า ง สื่ อ /
นวัตกรรมของครู 
 
 
ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง

แบบประเมินพฤติกรรม
การสอน 
 
 
 
 
แบบส ารวจสื่อ 
 
 
 
แบบนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนรู้ 
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ผู้เรียน  โรงเรียนในสังกัด  
๔. นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความรู้ความสามารถร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ /ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  

ส ารวจจ านวนนักเรียน 
 
 

แ บ บ ส า ร ว จ จ า น ว น
นักเรียนที่แข่งขันทักษะ
งานวิชาการ 
แบบส ารวจจ านวนเรียน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้อ านวยการส านัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ครูผู้สอนมีแนวทาง 
และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยี สื่อนวัตกรรม เทคนิคหรือวิธีการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะใหม่และสร้างทักษะที่เหมาะสมกับยุคศตวรรษที่ ๒๑  
มีทักษะความเป็นเก่ง คนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตรสาธารณะ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ รักความเป็นไทยใฝ่สันติ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ         
การท างานที่เป็นระบบด้วยกระบวนการเรียนรู้ เชิงวิจัยอย่างง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. ครูผู้สอนมีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้น และได้มี              
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันน าไปสู่การพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะ
ผู้เรียน และทักษะการเรียนรู้ทันยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน     
การบริหารจัดการและการนิเทศภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบในสถานการระบาดของเชื้อโรค
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid ๑๙)     
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ตารางการอบรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาท า การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและ

อัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ ๒๑  Steam Education 

วันที่ 
ภาคเช้า 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
พัก 

ภาคบ่าย 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑ รายงานตัว ลงทะเบียน รับเอกสาร 
พิธีเปิด บรรยายพิเศษ 
- การสร้างเอกสารการเรียนการสอนบน Google 
Docs (Google Workspace +Google Drive + 
Google Slide )   

 - การสร้างแบบทดสอบบน Google Form 
- การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom 

๒ - การสร้างสมรรถนะ คุณภาพใหม่และอัจฉริยะ
ภาพของเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ตามธรรมชาติ
และศักยภาพแห่งตนด้วยกระบวนการวิจัยอย่าง
ง่าย  
- Steam Education การพลิกโฉมคุณภาพใหม่
และอัจฉริยะภาพแบบบูรณาการความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ ์
 
 
 
 
 

 - ยุทธศาสตร์ Steam Education  
     ๑) การปรับกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่  
 ๒) การปรับหลักสูตรเน้นช่วงวัย 
 ๓) การบูรณาการข้ามวิชา 
 ๔) เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบฝังลึก 
 ๕) กระบวนการเรียนรู้เชิงวิจัย 
 ๖) การพัฒนาสมองขั้นสูงสุด  
 ๗) การปลูกจิตส านึกสร้างคนดี 
 ๘) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติด้วย
กระบวนการวิจัยอย่างง่าย 
- เรื่องการสร้างหลักสูตรบูรณาการ Steam 
Education แบบตะปูเกลียว 

๓ - การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
เรียนรู้หน้ า เดียว  ด้วยกระบวนการ Active 
Learning เพ่ือสร้างคุณภาพใหม่และอัจฉริยะ
ภ า พ เ ด็ ก ไ ท ย แ ห่ ง ศ ต ว ร ร ษ ที่  ๒ ๑  ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยอย่างง่าย 
- โครงงานหน้าเดียว สร้างนวัตกรน้อย แห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างง่าย 
- ๔ ขั้นตอนการสร้างนวัตกรน้อย ด้านทักษะการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยโครงงานหนังสือสารคดี
และนิทานหน้าเดียวด้วยกระบวนการวิจัยอย่าง
ง่าย 
- กระบวนการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
 
 

 - การสร้างคลิปการสอน Steam education ด้วย
กระบวนการ Active Learning + ทักษะการ
เขียนขั้นสูง +ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย
กระบวนการวิจัยอย่างง่าย สอดคล้องตาม ว.PA 
- การจัดท า Story Board ส าหรับถ่ายท าคลิป
การสอน 
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วันที่ 
ภาคเช้า 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
พัก 

ภาคบ่าย 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๔ - กระบวนการบันทึกและตัดต่อคลิปการสอนคลิป
การสอน Steam Education ด้วยกระบวนการ 
Active อย่างมืออาชีพ 
- การน าเสนอคลิปการสอน มอบเกียรติบัตร ผู้มี
ผลงานดีเด่น 
- อภิปราย ซักถาม พิธีปิดการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพใหม่ผู้เรียนด้วย Steam 
Education 
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1 กระบี่ เขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม รร.เทศบาลต าบลเขาพนม
2 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาดิน รร.บ้านช้างตาย
3 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ รร.เทศบาลคลองท่อมใต้
4 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลทองผาภูมิ รร.เทศบาลทองผาภูมิ
5 กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองขาว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว
6 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกมลาไสย
7 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลธัญญา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลธัญญา
8 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว
9 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
10 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลเมืองปางมะค่า รร.เทศบาลเมืองปางมะค่า
11 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี
12 ก าแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลต าบลท่ามะเขือ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่ามะเขือ
13 ขอนแก่น เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ รร.ป่าเปือยเทพอ านวย
14 ขอนแก่น เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม รร.อนุบาลต าบลดงเมืองแอม
15 ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโพธิไ์ชย
16 ขอนแก่น ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ รร.เทศบาล 1 (ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลอปุถมัภ์ )

17 ขอนแก่น ชุมแพ เทศบาลต าบลโนนหัน รร.เทศบาลต าบลโนนหัน
18 ขอนแก่น น  าพอง เทศบาลต าบลกุดน  าใส รร.เทศบาลกุดน  าใส
19 ขอนแก่น น  าพอง เทศบาลต าบลน  าพอง รร.เทศบาลน  าพองภูริพัฒน์
20 ขอนแก่น น  าพอง เทศบาลต าบลม่วงหวาน รร.เทศบาลค าใหญ่ปันน  าใจ
21 ขอนแก่น น  าพอง เทศบาลต าบลล าน  าพอง รร.เทศบาลล าน  าพอง
22 ขอนแก่น บ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รร.เทศบาล 2  อนุบาลสาธิต
23 จันทบุรี ขลุง เทศบาลเมืองขลุง รร.เทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)
24 จันทบุรี ขลุง เทศบาลเมืองขลุง รร.เทศบาลเมืองขลุง 2
25 ฉะเชิงเทรา บางคล้า เทศบาลต าบลบางคล้า รร.เทศบาล 1 วัดแจ้ง
26 ฉะเชิงเทรา บางคล้า เทศบาลต าบลบางคล้า รร.เทศบาล 2 วัดโพธิ์
27 ชลบุรี เกาะสีชัง เทศบาลต าบลเกาะสีชัง รร.อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง
28 ชลบุรี บ่อทอง เทศบาลต าบลบ่อทอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ่อทอง
29 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลเมืองหนองปรือ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ
30 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลต าบลหนองปลาไหล รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองปลาไหล
31 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ รร.เทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว
32 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง รร.เทศบาล 1 (สถาวร)
33 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง รร.เทศบาล 2 (ตะวันออก)
34 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง รร.อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ)์

โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัตกิำรแบบ พำคิด+พำท ำ กำรจัดกำรเรียนรู้วิถีบูรณำกำรองค์รวม
เพ่ือสร้ำงสมรรถนะและอัจฉริยะภำพเดก็ไทย แห่งศตวรรษที ่21  STEAM EDUCATION

รุ่นที ่1 ระหว่ำงวันที ่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 - 3 มนีำคม 2565
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35 ชัยนาท มโนรมย์ เทศบาลต าบลหางน  าสาคร รร.เทศบาลต าบลหางน  าสาคร
36 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลต าบลแก้งคร้อ รร.เทศบาลแก้งคร้อ
37 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลต าบลนาหนองทุม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาหนองทุม่
38 ชัยภูมิ แก้งคร้อ อบต.หนองขาม รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา
39 ชัยภูมิ แก้งคร้อ อบต.หนองขาม รร.อนุบาลหนองขาม
40 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ อบต.บ้านโสก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก

41 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ
42 ชัยภูมิ จัตุรัส เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ 1
43 ชัยภูมิ จัตุรัส เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ 2
44 ชุมพร เมืองชุมพร อบจ.ชุมพร รร.บ้านทับวัง
45 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลบ้านต้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านต้า
46 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลป่าตาล รร.เทศบาลต าบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล)

47 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
48 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลบ้านแซว รร.เทศบาลต าบลบ้านแซว
49 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน รร.เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน)
50 เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ด ารง)

51 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลงิ ว รร.เทศบาลต าบลงิ ว(ศรีสว่าง)
52 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
53 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลเวียงเทิง รร.เทศบาลต าบลเวียงเทิง
54 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลจอมทอง รร.เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบา้นข่วงเปาเหนอื)

55 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว รร.บ้านแม่เต๊ียะ
56 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ รร.บ้านข่วงเปาใต้
57 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย รร.บ้านวังน  าหยาด
58 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง รร.เทศบาลบ้านขุนคอง
59 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง รร.บ้านห้วยเป้า
60 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองนะ 1
61 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองนะ 2
62 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ รร.เทศบาล 1 ไชยปราการ
63 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ รร.เทศบาลตลาดใหญ่
64 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตลาดใหญ่
65 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่คือ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ
66 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน รร.เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน
67 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลสันปูเลย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสันปูเลย
68 ตรัง กันตัง เทศบาลเมืองกันตัง รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี
69 ตรัง กันตัง เทศบาลเมืองกันตัง รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
70 ตราด บ่อไร่ เทศบาลต าบลบ่อพลอย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ่อพลอย
71 ตาก บ้านตาก อบต.สมอโคน รร.อนุบาลสมอโคน
72 ตาก พบพระ เทศบาลต าบลพบพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพบพระ
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73 ตาก พบพระ อบต.พบพระ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์
74 ตาก พบพระ อบต.วาเล่ย์ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์

75 ตาก เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก รร.เทศบาล 1 กิตติขจร
76 ตาก เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก รร.เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย
77 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง
78 นครปฐม ก าแพงแสน อบต.ก าแพงแสน รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน

79 นครปฐม ดอนตูม เทศบาลต าบลสามง่าม รร.เทศบาล 1  วัดล าลูกบัว
80 นครปฐม นครชัยศรี เทศบาลต าบลห้วยพลู รร.เทศบาลเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์)

81 นครปฐม บางเลน เทศบาลต าบลบางเลน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางเลน
82 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม รร.อนุบาลศรีโคตบูร
83 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลน  าก่ า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน  าก่ า
84 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน รร.เทศบาลหนองหัวฟาน
85 นครราชสีมา คง เทศบาลต าบลเมืองคง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง
86 นครราชสีมา จักราช เทศบาลต าบลจักราช รร.เทศบาลต าบลจักราช
87 นครราชสีมา โชคชัย เทศบาลต าบลด่านเกวียน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลด่านเกวียน
88 นครราชสีมา โนนแดง เทศบาลต าบลโนนแดง รร.เทศบาลต าบลโนนแดง
89 นครราชสีมา โนนแดง เทศบาลต าบลโนนแดง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโนนแดง
90 นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนแดง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง

91 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลต าบลตลาดแค รร.เทศบาลตลาดแค
92 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์
93 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎร์บ ารุง
94 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง รร.เทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
95 นครราชสีมา บัวลาย เทศบาลต าบลหนองบัวลาย รร.เทศบาลหนองบัวลาย
96 นครราชสีมา บัวลาย เทศบาลต าบลหนองบัวลาย รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย
97 นครราชสีมา บัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่
98 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลทางพูน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน
99 นครศรีธรรมราช ชะอวด เทศบาลต าบลท่าประจะ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลประจะ
100 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด 1

101 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เขาพระทอง รร.อนุบาลเขาพระทอง
102 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.บ้านตูล รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตูล

103 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา อบต.กลาย รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์
104 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง
105 นครสวรรค์ ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง รร.เทศบาล 1 บ้านชุมแสง
106 นครสวรรค์ ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง รร.เทศบาล 2 คลองระนง
107 นครสวรรค์ ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง รร.เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม
108 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดโคนอน
109 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
110 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี ยง
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111 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดสิงห ์(แจ่มชื่นวิทยาคม)

112 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม

113 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
114 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง รร.เทศบาลวัดละหาร
115 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง รร.นนท์ประสิทธิว์ิทยา
116 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง รร.สหศึกษาบางบัวทอง
117 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง รร.อนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง
118 นราธิวาส ตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ
119 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลต าบลต้นไทร รร.อนุบาลเทศบาลต้นไทร
120 น่าน เมืองน่าน อบจ.น่าน รร.ตาลชุมพิทยาคม
121 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลท่าสะอาด รร.เทศบาลท่าสะอาด
122 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลกระสัง รร.เทศบาลกระสัง
123 บุรีรัมย์ นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง รร.เทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)
124 บุรีรัมย์ นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง รร.เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง
125 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง รร.เทศบาลท่าโขลง 1
126 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองสาม รร.อนบุาลองค์การบริหารต าบลคลองสาม
127 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองส่ี รร.วัดเพิม่ทาน (ประยงค์ุประชานุสรณ์)
128 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองส่ี รร.อนุบาลองค์การบริหารต าบลคลองส่ี
129 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต รร.ดวงกมล
130 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต รร.นครรังสิต  เทพธัญญะอุปถัมภ์
131 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เทศบาลต าบลเขาน้อย รร.ค่ายธนะรัชต์
132 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เทศบาลต าบลเขาน้อย รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย
133 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เทศบาลต าบลปราณบุรี รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน  า)
134 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เทศบาลต าบลปราณบุรี รร.อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช)

135 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลกบินทร์ รร.เทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอ ารุง
136 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลกบินทร์ รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
137 ปราจีนบุรี นาดี เทศบาลต าบลนาดี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาดี
138 ปัตตานี โคกโพธิ์ เทศบาลต าบลนาประดู่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาประดู่
139 ปัตตานี ปะนาเระ เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง รร.เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง
140 ปัตตานี เมืองปัตตานี อบจ.ปัตตานี รร.บ้านเขาตูม
141 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าเรือ รร.เทศบาลท่าเรือประชานุกูล
142 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าเรือ รร.เทศบาลวัดกลาง
143 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าเรือ รร.เทศบาลวัดแค
144 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าหลวง รร.เทศบาลวัดถลุงเหล็ก
145 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง เทศบาลต าบลนครหลวง รร.เทศบาลวัดตะโหนด (ประชารักษเ์วสสถติวิทยา) 

146 พะเยา จุน เทศบาลต าบลจุน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจุน
147 พะเยา จุน เทศบาลต าบลเวียงลอ รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
148 พะเยา เชียงค า เทศบาลต าบลเวียง รร.เทศบาลต าบลเวียง
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149 พังงา ตะกั่วทุง่ เทศบาลต าบลโคกกลอย รร.เทศบาลต าบลโคกกลอย
150 พังงา ตะกั่วทุง่ อบต.กะไหล รร.บ้านสามช่อง
151 พังงา ตะกั่วทุง่ อบต.กะไหล รร.อนุบาลกะไหล
152 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลต าบลเขาชัยสน รร.เทศบาลเขาชัยสน
153 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลต าบลจองถนน รร.เทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว)
154 พัทลุง ควนขนุน อบต.พนมวังก์ รร.บ้านเขาพนม
155 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน รร.เทศบาล 2 สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์

156 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน รร.เทศบาล 3 วัดสันติพลาราม
157 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน รร.เทศบาล 4
158 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
159 พิษณุโลก ชาติตระการ เทศบาลต าบลป่าแดง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าแดง
160 พิษณุโลก นครไทย เทศบาลต าบลนครไทย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนครไทย
161 พิษณุโลก บางระก า อบต.หนองกุลา รร.อนุบาลต าบลหนองกุลา
162 พิษณุโลก พรหมพิราม เทศบาลต าบลพรหมพิราม รร.เทศบาลพิรามอุทิศ
163 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 1 บ้านชะอ า
164 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย
165 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบาลต าบลชนแดน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชนแดน
166 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบาลต าบลดงขุย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงขุย
167 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เทศบาลต าบลซับสมอทอด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลซับสมอทอด
168 แพร่ เด่นชัย เทศบาลต าบลเด่นชัย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเด่นชัย
169 แพร่ เด่นชัย อบต.ไทรย้อย รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลไทรยอ้ย

170 แพร่ เมืองแพร่ อบจ.แพร่ รร.กฬีาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ)์

171 แพร่ เมืองแพร่ อบจ.แพร่ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา

172 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ รร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้
173 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ รร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้
174 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง รร.เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน  าเย็น)
175 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1
176 มหาสารคาม แกด า อบต.วังแสง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง

177 มหาสารคาม ชื่นชม เทศบาลต าบลหนองกุง รร.บ้านหลุบแซง
178 มหาสารคาม นาเชือก เทศบาลต าบลนาเชือก รร.เทศบาลนาเชือก
179 มหาสารคาม นาดูน เทศบาลต าบลนาดูน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาดูน
180 มหาสารคาม บรบือ เทศบาลต าบลบรบือ รร.เทศบาลต าบลบรบือ
181 มหาสารคาม บรบือ อบต.บรบือ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ
182 มุกดาหาร ค าชะอี เทศบาลต าบลค าชะอี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลค าชะอี
183 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม เทศบาลต าบลขุนยวม รร.เทศบาลต าบลขุนยวม
184 แม่ฮ่องสอน ปาย เทศบาลต าบลปาย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปาย
185 ยโสธร กุดชุม เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา รร.เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บ ารุง
186 ยโสธร ทรายมูล เทศบาลต าบลทรายมูล รร.เทศบาลต าบลทรายมูล
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187 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง รร.เทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ
188 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง รร.เทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ
189 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง รร.เทศบาล 3 บ้านกุนุงจนอง
190 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย รร.เทศบาล 1 เกษตรวิสัย
191 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลอุ่มเม้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลอุ่มเม้า
192 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย เทศบาลต าบลชัยวารี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชัยวารี
193 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย เทศบาลต าบลเชียงใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเชียงใหม่
194 ระนอง กระบุรี อบต.ปากจั่น รร.บ้านปลายคลองวัน
195 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลเมืองแกลง รร.อยู่เมืองแกลงวิทยา
196 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลสุนทรภู่ รร.เทศบาลสุนทรภู่
197 ระยอง นิคมพัฒนา เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา
198 ระยอง นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา รร.อนุบาลต าบลนิคมพัฒนา
199 ระยอง นิคมพัฒนา อบต.พนานิคม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม

200 ราชบุรี ด าเนินสะดวก อบต.ดอนกรวย รร.อนบุาลองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกรวย

201 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง รร.เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
202 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง รร.เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
203 ลพบุรี โคกส าโรง เทศบาลต าบลโคกส าโรง รร.เทศบาล 1 บ้านโคกส าโรง
204 ลพบุรี โคกส าโรง เทศบาลต าบลโคกส าโรง รร.เทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
205 ลพบุรี โคกส าโรง เทศบาลต าบลโคกส าโรง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโคกส าโรง
206 ล าปาง งาว อบต.บ้านร้อง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง

207 ล าปาง เมืองปาน อบต.บ้านขอ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นขอ

208 ล าปาง เมืองล าปาง อบจ.ล าปาง รร.วอแก้ววิทยา
209 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง รร.เทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล
210 ล าพูน ทุง่หัวช้าง เทศบาลต าบลทุง่หัวช้าง รร.เทศบาลทุง่หัวช้าง
211 ล าพูน บ้านธิ เทศบาลต าบลบ้านธิ รร.เทศบาลต าบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ)

212 ล าพูน บ้านธิ อบต.ห้วยยาบ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยาบ

213 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน รร.เทศบาล 2
214 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน รร.อนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1)
215 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลธาตุ รร.เทศบาลต าบลธาตุ
216 เลย ท่าล่ี เทศบาลต าบลท่าล่ี รร.เทศบาลท่าล่ี
217 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รร.เทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม)้
218 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต.ผักแพว รร.บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน
219 ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง อบต.ตองปิด รร.อนุบาลตองปิด
220 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โนนค้อ รร.บ้านหนองมะเกลือ
221 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ รร.เทศบาล 1 บ้านค้อ
222 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.กระดุมทองวิทยา
223 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.กันทรอมวิทยาคม
224 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.กุญชรศิรวิทย์
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225 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.กุดเสลาวิทยาคม
226 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลค าตากล้า รร.เทศบาลค าตากล้า
227 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด รร.อนุบาลเทศบาลแพด
228 สกลนคร เจริญศิลป์ เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเจริญศิลป์
229 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร รร.ค ายางพิทยาคม
230 สงขลา ควนเนียง เทศบาลต าบลควนเนียง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลควนเนียง
231 สงขลา จะนะ เทศบาลต าบลจะนะ รร.อนุบาลเมืองจะนะ
232 สงขลา เทพา อบต.เกาะสะบ้า รร.อนุบาลเกาะสะบ้า
233 สงขลา นาทวี เทศบาลต าบลนาทวี รร.เทศบาลต าบลนาทวี
234 สงขลา นาทวี อบต.คลองกวาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกวาง

235 สงขลา เมืองสงขลา อบจ.สงขลา รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์
236 สตูล ทุง่หว้า อบต.ทุง่บุหลัง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่บุหลัง

237 สมุทรปราการ บางพลี เทศบาลเมืองบางแก้ว รร.สาธิตบางแก้ว
238 สมุทรปราการ บางพลี เทศบาลเมืองบางแก้ว รร.อนุบาลสาธิตบางแกว้ 1 (วัดหนามแดง)
239 สมุทรปราการ บางพลี เทศบาลเมืองบางแก้ว รร.อนุบาลสาธิตบางแกว้ 2 (สมุทรสิริวัฒน์)

240 สมุทรปราการ บางพลี เทศบาลเมืองบางแก้ว รร.อนุบาลสาธิตบางแก้ว 3 (ไทยสมุทร)
241 สมุทรปราการ บางพลี เทศบาลเมืองบางแก้ว รร.อนุบาลสาธิตบางแก้ว 4 (เปรมฤทัย)
242 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบจ.สมุทรสงคราม รร.วดัเกตการาม (พรหมสุวฒัน์วทิยาคาร)
243 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รร.เทศบาลวัดธรรมนิมิต
244 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลนครอ้อมน้อย รร.เทศบาลอ้อมน้อย
245 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลนครอ้อมน้อย รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
246 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลนครอ้อมน้อย รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
247 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว รร.เขาฉกรรจ์วิทยาคม
248 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว รร.ชุมชนบ้านโนนจิก
249 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว รร.ซับนกแก้ววิทยา
250 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลเมืองแก่งคอย รร.เทศบาลบ้านม่วง
251 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลเมืองแก่งคอย รร.เทศบาลพัฒนา
252 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลเมืองแก่งคอย รร.เทศบาลวัดแก่งคอย
253 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลเมืองทับกวาง รร.เทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม
254 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลเมืองทับกวาง รร.เทศบาลทับกวาง 2 (จติรประไพชาเลต์)
255 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ป่าแฝก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลปา่แฝก

256 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลต าบลทุง่หลวง รร.วัดดุสิดาราม
257 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลต าบลทุง่หลวง รร.วัดลายมิตรภาพที ่80
258 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลต าบลบ้านโตนด รร.เทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา)
259 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.สามพวง รร.บ้านหนองสีดา
260 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม เทศบาลต าบลทุง่เสล่ียม รร.เทศบาลทุง่เสล่ียม (ศรีเสล่ียมวิทยา)
261 สุพรรณบุรี ด่านช้าง เทศบาลต าบลด่านช้าง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลด่านช้าง
262 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลทุง่คลี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุง่คลี
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263 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รร.เทศบาล 1 วัดประตูสาร
264 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ รร.เทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง)
265 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างขวา รร.เทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน)
266 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ อบต.คลองสระ รร.อนุบาลบ้านคลองสระ
267 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เทศบาลต าบลเกาะพงัน รร.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน
268 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย รร.เทศบาล 1 วัดละไม
269 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย รร.เทศบาล 2 วัดสระเกศ
270 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย รร.เทศบาล 3 วัดสมุทราราม
271 สุรินทร์ จอมพระ เทศบาลต าบลกระหาด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกระหาด
272 สุรินทร์ ท่าตูม เทศบาลต าบลท่าตูม รร.เทศบาลท่าตูม
273 หนองคาย ท่าบ่อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ รร.เทศบาล 1 เมืองท่าบ่อ
274 หนองคาย เมืองหนองคาย อบจ.หนองคาย รร.กีฬาจังหวัดหนองคาย
275 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลกุดดินจี่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกุดดินจี่
276 อ่างทอง ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลชัยฤทธิ์

277 อ่างทอง ป่าโมก เทศบาลต าบลป่าโมก รร.เทศบาลวัดแจ้ง
278 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา
279 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลกุดจับ รร.อนุบาลเทศบาลกุดจับ
280 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลตาลเลียน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตาลเลียน
281 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลปะโค รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปะโค
282 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลห้วยเกิ ง รร.เทศบาล 1 บ้านโสกคูณ
283 อุดรธานี น  าโสม เทศบาลต าบลน  าโสม รร.เทศบาลต าบลน  าโสม
284 อุดรธานี โนนสะอาด เทศบาลต าบลโนนสะอาด รร.เทศบาลต าบลโนนสะอาด
285 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลต าบลจริม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม
286 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลต าบลร่วมจิต รร.ร่วมจิตวเิทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS)

287 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี รร.เทศบาลบ้านปากกะบาด
288 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลขามป้อม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลขามป้อม
289 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหัวนา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหัวนา
290 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม รร.อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม
291 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลนาส่วง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาส่วง
292 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลบัวงาม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบัวงาม 1
293 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.กลาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกลาง 1 (บ้านหมากมาย)
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1 กระบี่ ปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา
2 กระบี่ ปลายพระยา อบต.เขาต่อ รร.อนุบาลบางเท่าแม่
3 กระบี่ เมืองกระบี่ อบจ.กระบี่ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
4 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น รร.เทศบาล 1
5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี รร.องค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 1 (บ้านเกา่วทิยา)

6 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ อบต.นาไคร้ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า
7 กาฬสินธุ์ ค าม่วง อบต.ทุง่คลอง รร.อนบุาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง

8 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย อบต.โคกสะอาด รร.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด
9 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลต าบลท่าคันโท รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.)
10 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์
11 ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม
12 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลบ้านพราน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านพราน
13 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลพรานกระต่าย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพรานกระต่าย
14 ขอนแก่น บ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รร.เทศบาลบ้านไผ่
15 ขอนแก่น บ้านฝาง อบต.ป่าหวายนั่ง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าหวานนั่ง
16 ขอนแก่น บ้านแฮด เทศบาลต าบลบ้านแฮด รร.เทศบาลบ้านแฮด
17 ขอนแก่น เปือยน้อย เทศบาลต าบลเปือยน้อย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเปือยน้อย (บ้านวงัหิน)
18 ขอนแก่น พล เทศบาลเมืองเมืองพล รร.เทศบาลพลประชานุกูล
19 ขอนแก่น พล เทศบาลเมืองเมืองพล รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
20 ขอนแก่น พล เทศบาลเมืองเมืองพล รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
21 ขอนแก่น พล อบต.โนนข่า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า
22 ขอนแก่น มัญจาคีรี เทศบาลต าบลมัญจาคีรี รร.เทศบาลต าบลมัญจาคีรี
23 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.โคกสูงประชาสรรพ์
24 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ รร.เทศบาลบ้านป่าแดง
25 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
26 ฉะเชิงเทรา บางคล้า อบต.เสม็ดใต้ รร.บ้านหนองโสน
27 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว อบต.ดอนฉิมพลี รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉมิพลี
28 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง รร.อนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)
29 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง รร.อนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ)์
30 ชลบุรี บ้านบึง อบต.คลองกิ่ว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว
31 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม รร.เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์
32 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม รร.เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส
33 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว
34 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม รร.เทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร

โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัตกิำรแบบ พำคิด+พำท ำ กำรจัดกำรเรียนรู้วิถีบูรณำกำรองค์รวม
เพ่ือสร้ำงสมรรถนะและอัจฉริยะภำพเดก็ไทย แห่งศตวรรษที ่21  STEAM EDUCATION

รุ่นที ่2 ระหว่ำงวันที ่ 7 - 10 มนีำคม 2565
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35 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.ชุมชนวัดหนองค้อ
36 ชัยนาท เมืองชัยนาท อบจ.ชัยนาท รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
37 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท รร.เทศบาลเขาท่าพระ
38 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ้านเพชร รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร
39 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์
40 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ อบต.โคกเริงรมย์ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์
41 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลต าบลภูเขียว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลภูเขียว
42 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.กวางโจนศึกษา
43 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.กุดน้ าใสพิทยาคม
44 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
45 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.โคกสะอาดวิทยา
46 ชุมพร เมืองชุมพร อบจ.ชุมพร รร.สหกรณ์ประชานุกูล
47 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลหงาว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหงาว
48 เชียงราย เทิง อบต.หนองแรด รร.อนุบาลต าบลหนองแรด
49 เชียงราย ป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแงะ รร.เทศบาล 1 (สันติสุข)
50 เชียงราย ป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแงะ รร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์)
51 เชียงราย ป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแดด รร.เทศบาล 1 (ป่าแดด)
52 เชียงราย ป่าแดด เทศบาลต าบลสันมะค่า รร.ชุมชนบ้านสันมะค่า
53 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลพญาเม็งราย รร.บ้านทุง่เจ้า
54 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แม่ต  า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า
55 เชียงราย พาน เทศบาลต าบลเมืองพาน รร.เทศบาล 1 บ้านเก่า
56 เชียงใหม่ ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสองแคว รร.วัดสองแคว
57 เชียงใหม่ ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ รร.บ้านดอยหล่อ
58 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า
59 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลแม่ข่า รร.บ้านหล่ายฝาง
60 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง รร.เทศบาลเวียงฝาง
61 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลสันทราย รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย
62 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่คะ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ
63 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน รร.บ้านล้องอ้อ
64 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลป่าไหน่ รร.อนุบาลต าบลป่าไหน่
65 เชียงใหม่ พร้าว อบต.แม่แวน รร.อนุบาลแม่แวน
66 เชียงใหม่ พร้าว อบต.สันทราย รร.อนุบาลสันทรายพัฒนา
67 เชียงใหม่ พร้าว อบต.โหล่งขอด รร.อนุบาลโหล่งขอด
68 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
69 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ รร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก
70 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์
71 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
72 ตราด เมืองตราด อบจ.ตราด รร.กีฬาจังหวัดตราด
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73 ตาก เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก รร.เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
74 ตาก เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์
75 ตาก แม่ระมาด เทศบาลต าบลทุง่หลวง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุง่หลวง
76 ตาก แม่ระมาด เทศบาลต าบลแม่จะเรา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่จะเรา
77 ตาก แม่ระมาด อบต.ขะเนจื้อ รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา
78 ตาก แม่ระมาด อบต.ขะเนจื้อ รร.ห้วยปลากองวิทยาการ
79 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก รร.เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า
80 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
81 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม รร.ทวารวดี
82 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม รร.เทศบาล 1 วัดพระงาม
83 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม รร.เทศบาล 2 วัดเสนหา
84 นครพนม นาหว้า เทศบาลต าบลนาหว้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาหว้า
85 นครพนม นาหว้า อบต.บ้านเสียว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสียว
86 นครราชสีมา บัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ
87 นครราชสีมา บัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ รร.เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง
88 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลต าบลตะขบ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตะขบ
89 นครราชสีมา ปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
90 นครราชสีมา ปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง รร.เทศบาล 2 บา้นหนองกะจะ (ธง0นิรมลอุปถัมภ)์

91 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.กฤษณาวิทยา
92 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.กลางดงปุณณวิทยา
93 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.กุดจิกวิทยา
94 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.เขาใหญ่พิทยาคม
95 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ครบุรี
96 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.คลองไผ่วิทยา
97 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.คลองเมืองพิทยาคม
98 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.เฉลียงพิทยาคม
99 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ช่องแมววิทยาคม
100 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ
101 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน
102 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
103 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
104 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง รร.รีสอร์ทอนุบาล
105 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ เทศบาลต าบลท่ายาง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง
106 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ เทศบาลต าบลทุง่สัง รร.เทศบาลต าบลทุง่สัง
107 นครสวรรค์ ตากฟ้า เทศบาลต าบลตากฟ้า รร.เทศบาลต าบลตากฟ้า
108 นครสวรรค์ ตากฟ้า เทศบาลต าบลอุดมธัญญา รร.อนุบาลบ้านด ารงค์รักษ์
109 นครสวรรค์ ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี รร.เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ)
110 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางม่วง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางม่วง
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111 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลต าบลเสาธงหิน รร.เทศบาลเสาธงหิน
112 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด รร.ผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที ่116 นครปากเกร็ด 2
113 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3
114 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1
115 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลต าบลบางพลับ รร.วัดสาลีโขภิตาราม
116 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์
117 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.จันทร์ทองเอี่ยม
118 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.ซอและห์ศึกษา
119 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.ตลาดบางคูลัด
120 นราธิวาส บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ รร.อนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ
121 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส รร.เทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี
122 น่าน เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมอืงน่าน (บ้านภมูนิทร์)

123 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลป่งไฮ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่งไฮ
124 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลศรีพนา รร.เทศบาลต าบลศรีพนา
125 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ เทศบาลต าบลนาโพธิ์ รร.เทศบาลต าบลนาโพธิ์
126 บุรีรัมย์ โนนดินแดง เทศบาลต าบลโนนดินแดง รร.เทศบาลต าบลโนนดินแดง
127 บุรีรัมย์ ประโคนชัย เทศบาลต าบลประโคนชัย รร.เทศบาลต าบลประโคนชัย
128 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต รร.นครรังสิต  รัตนโกสินทร์
129 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต รร.นครรังสิต  สิริเวชชะพันธ์
130 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต รร.นครรังสิต เปรมปรีด์ิ
131 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต รร.ประถมศึกษานครรังสิต
132 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต รร.เพียรปัญญา
133 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต รร.มัธยมนครรังสิต
134 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี อบต.ปากน้ าปราณ รร.บ้านหนองบัว
135 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม รร.บ้านหนองตาแต้ม
136 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม รร.บ้านหนองตาเมือง
137 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รร.รัชตวิทยาคม
138 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
139 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี รร.ทุง่ใหญ่วิทยาคาร
140 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี รร.นนทรีวิทยาคม
141 ปัตตานี เมืองปัตตานี อบจ.ปัตตานี รร.บ้านตะบิงตีงิ
142 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
143 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี รร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
144 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลคลองจิก รร.คลองจิก(สุขสินนุเคราะห)์
145 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลคลองจิก รร.วัดวิเวกวายุพัด
146 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลบ้านสร้าง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านสร้าง
147 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลปราสาททอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปราสาททอง
148 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก เทศบาลต าบลบ้านแพรก รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว
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149 พะเยา ดอกค าใต้ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอกค าใต้
150 พะเยา ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลบ้านถ้ า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านถ้ า
151 พะเยา ปง เทศบาลต าบลงิม รร.เทศบาลต าบลงิม (คือเวียงจ่ า)
152 พังงา ตะกั่วป่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า รร.เทศบาลบ้านย่านยาว
153 พังงา ตะกั่วป่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า รร.เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า
154 พังงา ตะกั่วป่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า รร.เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์
155 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลตะโหมด รร.เทศบาลตะโหมด
156 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลแม่ขรี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี
157 พัทลุง บางแก้ว เทศบาลต าบลท่ามะเด่ือ รร.อนุบาลราชพฤกษ์
158 พิจิตร ทับคล้อ เทศบาลต าบลทับคล้อ รร.เทศบาลทับคล้อ
159 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก
160 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
161 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลต าบลบางไผ่ รร.เทศบาล 1 (บางไผ่)
162 พิษณุโลก พรหมพิราม เทศบาลต าบลวงฆอ้ง รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)
163 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
164 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก รร.บางกลางท่าวพิทยาคม
165 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
166 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา
167 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม
168 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ์ (วงัชมภูวทิยาคม)

169 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รร.เทศบาล 1 (บ้านในเมือง)
170 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รร.เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
171 แพร่ เมืองแพร่ อบจ.แพร่ รร.องค์การบริหารส่วนจงัหวัดแพร่ บา้นไผ่ย้อย
172 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ รร.เทศบาลวัดชัยมงคล
173 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
174 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ รร.เทศบาลวัดหัวข่วง
175 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2
176 ภูเก็ต กะทู้ อบต.กมลา รร.อนุบาลกมลา
177 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลเชิงทะเล รร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
178 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี รร.เทศบาลเทพกระษัตรี
179 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย รร.เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย
180 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.เกิ้งวิทยานุกูล
181 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.ขามป้อมพิทยาคม
182 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.โคกก่อพิทยาคม
183 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.งัวบาวิทยาคม
184 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.ดอนเงินพิทยาคาร
185 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย
186 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน รร.บ้านจองค า
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187 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รร.เทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ
188 ยโสธร ป่าต้ิว เทศบาลต าบลป่าต้ิว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าต้ิว
189 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
190 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง รร.เทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู
191 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง รร.เทศบาล 6 ประชาสันต์ิ
192 ยะลา เมืองยะลา อบจ.ยะลา รร.ล าพะยาประชานุเคราะห์
193 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโพนทอง
194 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
195 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด รร.ขี้เหล็กพิทยาคม
196 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด รร.ทุง่กุลาประชานุสรณ์
197 ระนอง เมืองระนอง อบจ.ระนอง รร.บ้านในวง
198 ระยอง บ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง รร.เทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 (วัดคีรีภาวนาราม)
199 ระยอง บ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง รร.เทศบาลเมืองบ้านฉาง 2
200 ระยอง บ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง รร.นานาชาติเทศบาลมืองบ้านฉาง 3
201 ระยอง ปลวกแดง เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง รร.เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง
202 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ าคู้ รร.อนุบาลบ้านแม่น้ าคู้
203 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง รร.เทศบาล 3 ประชายินดี
204 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกรับใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่
205 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม รร.เทศบาลวัดโชค
206 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.หนองแขม รร.บ้านหนองไผ่
207 ลพบุรี ชัยบาดาล เทศบาลต าบลล านารายณ์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล านารายณ์
208 ลพบุรี ท่าวุง้ เทศบาลต าบลบางงา รร.เทศบาลบางงา
209 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล
210 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย
211 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง
212 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง รร.เทศบาล 6 วัดป่ารวก
213 ล าพูน บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง
214 ล าพูน ป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง
215 ล าพูน เมืองล าพูน อบจ.ล าพูน รร.นาทรายวิทยาคม
216 เลย ท่าล่ี อบต.อาฮี รร.อนุบาลต าบลอาฮี
217 เลย นาด้วง เทศบาลต าบลนาด้วง รร.เทศบาลต าบลนาด้วง
218 เลย นาด้วง เทศบาลต าบลนาดอกค า รร.เทศบาลนาดอกค า (เทศบาล 1)
219 เลย ภูเรือ เทศบาลต าบลภูเรือ รร.อนุบาลเทศบาลภูเรือ
220 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
221 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.โคกสะอาดวิทยาคม
222 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.จิกสังข์ทองวิทยา
223 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ดงรักวิทยา
224 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ด่านอุดมศึกษา
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225 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ตระกาศประชาสามัคคี
226 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ไตรมิตร
227 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.นาแก้ววิทยา
228 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.โนนปูนวิทยาคม
229 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร รร.เด่ือศรีไพรวัลย์
230 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร รร.ธาตุทองอ านวยวิทย์
231 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร รร.ภูดินแดงวิทยา
232 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร รร.ร่มไทรวิทยา
233 สงขลา เมืองสงขลา อบจ.สงขลา รร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
234 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา รร.เทศบาล 1 ถนนนครนอก
235 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา รร.เทศบาล 2 อ่อนอุทิศ
236 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา รร.เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง
237 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา รร.เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
238 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา รร.เทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก
239 สตูล เมืองสตูล อบจ.สตูล รร.นิคมพัฒนาผัง 6
240 สตูล เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล รร.เทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
241 สมุทรปราการ บางพลี เทศบาลต าบลบางพลี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางพลี
242 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองปูเ่จ้าสมิงพราย รร.สิริเบญญาลัย
243 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง รร.เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
244 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง รร.เทศบาลวัดแค (ธรรมวิธานราษฎร์บ ารุง)
245 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง รร.เทศบาลวัดทรงธรรม
246 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส
247 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รร.เทศบาลวัดป้อมแก้ว
248 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลนครอ้อมน้อย รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
249 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลนครอ้อมน้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย
250 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลเมืองกระทุม่แบน รร.เทศบาลวัดดอนไก่ดี
251 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว รร.ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม
252 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว รร.ไทรเด่ียววิทยา
253 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว รร.นิคมสงเคราะห์ 1
254 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลหน้าพระลาน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหน้าพระลาน
255 สระบุรี ดอนพุด เทศบาลต าบลดอนพุด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดอนพุด
256 สระบุรี ดอนพุด เทศบาลต าบลดอนพุด รร.อนุบาลบ้านหลวง
257 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท รร.เทศบาลพระพุทธบาท
258 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
259 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี รร.เทศบาล 1 วัดโพธิแ์ก้วนพคุณ
260 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี รร.เทศบาล 2 วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
261 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล รร.บ้านกมลราษฏร์
262 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลลานหอย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลลานหอย
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263 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย อบต.วังน้ าขาว รร.บ้านวังโคนไผ่
264 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบจ.สุโขทัย รร.วัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบ ารุง)
265 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบจ.สุโขทัย รร.วัดวังสวรรค์
266 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รร.เทศบาลเมืองสุโขทัย
267 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง
268 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รร.เทศบาล 3 วัดไชนาวาส
269 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รร.เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
270 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย รร.เทศบาล 4 วัดคีรีมาส
271 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก รร.เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)
272 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก
273 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก อบต.ปากแพรก รร.บ้านเขาพระอินทร์
274 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน เทศบาลต าบลบ้านตาขุน รร.เทศบาลบ้านตาขุน
275 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม เทศบาลต าบลบ้านนา รร.เทศบาลต าบลบ้านนา
276 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร รร.เทศบาล 1 ห้วยมุด
277 สุรินทร์ ปราสาท เทศบาลต าบลกันตวจระมวล รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกันตวจระมวล
278 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ รร.เทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม
279 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย รร.เทศบาล 1 สว่างวิทยา
280 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย รร.เทศบาล 2 ช านาญอนุเคราะห์
281 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลนากลาง รร.เทศบาลนากลาง 1
282 อ่างทอง ป่าโมก เทศบาลต าบลป่าโมก รร.เทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์
283 อ่างทอง ป่าโมก เทศบาลต าบลป่าโมก รร.เทศบาลวัดป่าโมกข์
284 อ านาจเจริญ พนา เทศบาลต าบลพนา รร.เทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
285 อุดรธานี บ้านดุง เทศบาลเมืองบ้านดุง รร.เทศบาล 1
286 อุดรธานี บ้านดุง เทศบาลเมืองบ้านดุง รร.เทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง)
287 อุดรธานี บ้านผือ อบต.บ้านค้อ รร.อนุบาลหนองกอง
288 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.กุงเจริญพิทยาคม
289 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.ชัยนาค าวิทยา
290 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.เชียงเพ็งวิทยา
291 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลต าบลร่วมจิต รร.อนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษา
292 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
293 อุบลราชธานี ตระการพืชผล เทศบาลต าบลตระการพืชผล รร.เทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร
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1 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า
2 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด
3 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ รร.เทศบาล 3 ท่าแดง
4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอ าเภอจีน)

5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รร.เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

6 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.คลองขามวิทยาคาร
7 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.จุมจังพลังราษฎร์
8 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.ดงมูลวิทยาคม
9 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.ทรายมูลพิทยาคม
10 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.นาเชือกวิทยาคม
11 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อบจ.ก าแพงเพชร รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร
12 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร รร.ชากังราววิทยา (อินทร์0ชุ่มดีสารอุปถัมภ)์
13 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์
14 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย
15 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.ซ าสูงพิทยาคม
16 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
17 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.นาง้ิววิทยาสรรค์
18 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.โนนโพธิศ์รีวิทยาคม
19 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.โนนหันวิทยายน
20 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ)์
21 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.บ้านบะแค
22 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.บ้านหนองเส้ียว
23 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.เปรมติณสูลานนท์
24 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม
25 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ รร.เทศบาลวัดหนองบัว
26 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว อบต.หมอนทอง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง
27 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลบางวัว รร.เทศบาล 1 บางวัว
28 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.ท่าข้ามพิทยาคม
29 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
30 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บ ารุง)
31 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ)์
32 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.พลูตาหลวงวิทยา
33 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
34 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี
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35 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.สวนป่าเขาชะอางค์
36 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท รร.เทศบาลบ้านกล้วย
37 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา
38 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.เนินสง่าวิทยา
39 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.โนนกอกวิทยา
40 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.โนนคร้อวิทยา
41 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.บ้านเด่ือวิทยาคม
42 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.บ้านเป้าวิทยา
43 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.บ้านหันวิทยา
44 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.บ าเหน็จณรงค์วิทยาคม
45 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา
46 เชียงราย พาน เทศบาลต าบลสันมะเค็ด รร.เทศบาล ๑ (ชุมชนสันมะเค็ด)
47 เชียงราย พาน อบต.เจริญเมือง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง
48 เชียงราย พาน อบต.ดอยงาม รร.องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม (สันช้างตาย)
49 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว รร.องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)
50 เชียงราย พาน อบต.ป่าหุง่ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุง่
51 เชียงราย พาน อบต.เมืองพาน รร.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน
52 เชียงราย พาน อบต.สันติสุข รร.องค์การบริหารส่วนต าบลสันติสุข
53 เชียงราย เมืองเชียงราย อบจ.เชียงราย รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
54 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด
55 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ รร.บ้านศาลา
56 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ รร.แม่อายวิทยาคม
57 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลดอกเงิน
58 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดกู่ค า
59 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดเกตการาม
60 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดเชียงยืน
61 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย
62 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง
63 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดพวกช้าง
64 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย
65 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง
66 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ
67 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
68 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ
69 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง
70 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ
71 ตราด เมืองตราด เทศบาลเมืองตราด รร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
72 ตาก แม่ระมาด อบต.พระธาตุ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา
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73 ตาก แม่ระมาด อบต.พระธาตุ รร.บ้านส่ีหลัง
74 ตาก แม่ระมาด อบต.พระธาตุ รร.บ้านห้วยกระทิง
75 ตาก แม่ระมาด อบต.สามหมื่น รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่
76 ตาก แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด รร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด
77 ตาก แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

78 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก รร.เทศบาล 3 บ้านต่ าบุญศิริ
79 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม รร.เทศบาล 3 สระกระเทียม
80 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม รร.เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์
81 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม รร.เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
82 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม รร.อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม
83 นครพนม ปลาปาก เทศบาลต าบลปลาปาก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปลาปาก
84 นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก
85 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ดอนไพลพิทยาคม
86 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ด่านเกวียนวิทยา
87 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ตลาดไทรพิทยาคม
88 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
89 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.โตนดพิทยาคม
90 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ทัพร้ังพิทยาคม
91 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม
92 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์
93 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
94 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.บัวลาย
95 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.บัวใหญ่
96 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.บ้านใหญ่พิทยาคม
97 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.บ้านใหม่พิทยาคม
98 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ประทาย
99 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ อบต.กุแหระ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ
100 นครศรีธรรมราช นาบอน เทศบาลต าบลนาบอน รร.เทศบาลนาบอน
101 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง รร.เทศบาลปากพนัง 1
102 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง รร.เทศบาลปากพนัง 2
103 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ
104 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง รร.เทศบาลวัดนาควารี
105 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
106 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ รร.นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม
107 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
108 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
109 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
110 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.เต็มรักศึกษา
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111 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.นนทบุรีวิทยาลัย
112 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.บางคูลัด
113 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.บ้านใหม่
114 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.ระด่ิงหินประชาสรรค์
115 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดแคนอก
116 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดแคใน
117 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดชลอ
118 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดแดง
119 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดตึก
120 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล
121 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง
122 น่าน เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล )
123 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบึงโขงหลง
124 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ รร.หนองขมารวิทยาคม
125 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองชุมเห็ด รร.อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด
126 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รร.เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
127 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบึงยี่โถ ๑
128 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบึงยี่โถ ๒
129 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบึงยี่โถ ๓
130 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1
131 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2
132 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี รร.วัดป่าง้ิว
133 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ รร.เทศบาลบ้านค่าย
134 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ รร.เทศบาลบ้านหนองบัว
135 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม
136 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลคลองวาฬ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลคลองวาฬ
137 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี รร.ประชารัฐพัฒนา
138 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ
139 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บ ารุง
140 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี รร.เทศบาล 3 บ้านปากน้ า
141 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
142 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี รร.เทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
143 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ เทศบาลเมืองผักไห่ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองผักไห่
144 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา รร.วัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์)
145 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา รร.วัดป่าคา (เจริญวิทยา)
146 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร
147 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา รร.เทศบาลวัดเขียน
148 พะเยา ปง เทศบาลต าบลปง รร.เทศบาลต าบลปง
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149 พะเยา ปง เทศบาลต าบลแม่ยม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยม
150 พะเยา ภูซาง เทศบาลต าบลสบบง รร.เทศบาลสบบง
151 พังงา ตะกั่วป่า เทศบาลต าบลคึกคัก รร.เทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที ่๑๒๔
152 พังงา ตะกั่วป่า เทศบาลต าบลบางนายสี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางนายสี
153 พังงา ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลท้ายเหมือง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ)
154 พัทลุง บางแก้ว เทศบาลต าบลบางแก้ว รร.บ้านหูแร่
155 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน รร.อนุบาลอ่าวพะยูน
156 พัทลุง ป่าบอน อบต.ทุง่นารี รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่นารี
157 พิจิตร โพทะเล เทศบาลต าบลท่าเสา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าเสา
158 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง เทศบาลต าบลไผ่รอบ รร.เทศบาลไผ่รอบ
159 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง เทศบาลต าบลโพธิ์ประทับช้าง รร.เทศบาลโพธิป์ระทับช้าง
160 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง เทศบาลต าบลโพธิ์ประทับช้าง รร.เทศบาลโพธิป์ระทับช้างวิทยาลัย
161 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์
162 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง
163 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร
164 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก รร.เทศบาล 5 วัดพันปี
165 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
166 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ
167 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด
168 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
169 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม)
170 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลนาง่ัว รร.เทศบาลต าบลนาง่ัว
171 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง
172 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
173 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลช่อแฮ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลช่อแฮ
174 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุง่โฮ้ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ)์

175 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลป่าคลอก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าคลอก
176 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลศรีสุนทร รร.อนุบาลศรีสุนทร
177 ภูเก็ต ถลาง อบต.เชิงทะเล รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล
178 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน
179 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.ท่าขอนยางพิทยาคม
180 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.นาข่าวิทยาคม
181 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.นาสีนวนพิทยาสรรค์
182 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.มะค่าพิทยาคม
183 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.มัธยมดงยาง
184 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.เมืองเตาวิทยาคม
185 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง)
186 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
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187 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา)

188 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร รร.ชุมชนบ้านนากอกหนองบก
189 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร รร.หนองแหนพัฒนวิทยาคม
190 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา รร.เทศบาล 1 บ้านสะเตง
191 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา รร.เทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก
192 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา รร.เทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ
193 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด รร.โพธิท์องพิทยาคม
194 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม
195 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดป่าเรไร
196 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
197 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลเมืองระนอง รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์
198 ระยอง เมืองระยอง อบจ.ระยอง รร.นานาชาติตากสินแกลง
199 ระยอง เมืองระยอง อบจ.ระยอง รร.มัธยมตากสินระยอง
200 ระยอง เมืองระยอง อบจ.ระยอง รร.อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

201 ระยอง เมืองระยอง อบจ.ระยอง รร.อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
202 ระยอง เมืองระยอง อบจ.ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
203 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม รร.เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
204 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบจ.ราชบุรี รร.อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ)์
205 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี รร.เทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร
206 ลพบุรี ท่าวุง้ อบต.เขาสมอคอน รร.อนุบาลพระศรีอารย์
207 ลพบุรี บ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ รร.เทศบาลบ้านหมี่
208 ลพบุรี บ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 49
209 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง รร.เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา
210 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว
211 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลนาครัว รร.เทศบาลต าบลนาครัว
212 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลน้ าโจ้ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน้ าโจ้
213 ล าพูน เมืองล าพูน อบจ.ล าพูน รร.บ้านป่าป๋วย
214 ล าพูน เมืองล าพูน อบจ.ล าพูน รร.บ้านป่าแป๋
215 ล าพูน เมืองล าพูน อบจ.ล าพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ล าพูน
216 เลย ภูเรือ อบต.สานตม รร.อนุบาลต าบลสานตม
217 เลย เมืองเลย อบจ.เลย รร.องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม)

218 เลย เมืองเลย อบจ.เลย รร.องค์การบริหารส่วนจังหวดัเลย 2 (บ้านขอนแดง)
219 เลย เมืองเลย อบจ.เลย รร.องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเลย 3 (บา้นฟากนา)
220 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.บกวิทยาคม
221 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.บ้านปราสาท
222 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.บ้านเปือยนาสูง
223 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.บ้านเพียนาม
224 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.บ้านสิริขุนหาญ
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225 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ประชาพัฒนศึกษา
226 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
227 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ผักแพววิทยา
228 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.พรานวิบูลวิทยา
229 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร รร.สกลทวาปี (สกลราชวิทยานุกูล 2)
230 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร รร.เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล
231 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร รร.เทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา
232 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร รร.เทศบาล 4 รัฐประชานุเคราะห์
233 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รร.เทศบาล 1 (เขาแก้ว)
234 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลต าบลพะวง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพะวง
235 สงขลา ระโนด เทศบาลต าบลระโนด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลระโนด
236 สงขลา สทิงพระ เทศบาลต าบลสทิงพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสทิงพระ
237 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รร.เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
238 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา รร.เทศบาล 1 บ้านสะเดา
239 สตูล เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล รร.เทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม
240 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง รร.เทศบาล 1 บางครุอุปการราษฎร์
241 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง รร.เทศบาล 2 เทศบาลเมืองลัดหลวง
242 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ รร.เทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ
243 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ รร.เทศบาล 2 วัดใน
244 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ รร.เทศบาล 3 คลองตาเค็ด
245 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รร.เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์
246 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์
247 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลเมืองกระทุม่แบน รร.เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
248 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลเมืองคลองมะเด่ือ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเด่ือ
249 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลต าบลสวนหลวง รร.เทศบาลสวนหลวง
250 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว รร.บ้านแก้งวิทยา
251 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว รร.บ้านนางาม
252 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว รร.บ้านหนองหัวช้าง
253 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ.สระบุรี รร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
254 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 1 วัดทองพุม่พวง
255 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
256 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
257 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย
258 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี รร.มัธยมเทศบาล 4 
259 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รร.เทศบาลวัดไทยชุมพล
260 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลบ้านสวน รร.เทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)
261 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.บ้านหลุม รร.บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
262 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.ยางซ้าย รร.บ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์
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263 สุโขทัย ศรีนคร เทศบาลต าบลศรีนคร รร.เทศบาลศรีนคร
264 สุโขทัย ศรีนคร อบต.หนองบัว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
265 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์
266 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง เทศบาลเมืองสองพีน่้อง รร.เทศบาล 1 ตลาดบางล่ี
267 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง เทศบาลเมืองสองพีน่้อง รร.เทศบาล 2 อ านวยวิทย์
268 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร รร.เทศบาล 2 บ้านอู่มาด
269 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร รร.เทศบาล 3 บ้านคลองหา0นาเตรียะ
270 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร รร.เทศบาล 4 บ้านทุง่คาเกรียน
271 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร รร.เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์
272 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองนาสาร
273 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลต าบลพรุพี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพรุพี
274 สุราษฎร์ธานี พระแสง เทศบาลต าบลย่านดินแดง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลย่านดินแดง
275 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ รร.เทศบาล 2 วิภัชศึกษา
276 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ รร.เทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
277 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย รร.เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บ ารุง
278 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย รร.เทศบาล 4 ฉลองรัตน์
279 หนองบัวล าภู นาวัง เทศบาลต าบลนาเหล่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาเหล่า
280 อ่างทอง ป่าโมก เทศบาลต าบลป่าโมก รร.เทศบาลวัดพินิจธรรมสาร
281 อ่างทอง ป่าโมก เทศบาลต าบลป่าโมก รร.เทศบาลวัดแสนสุข
282 อ านาจเจริญ พนา เทศบาลต าบลพนา รร.อนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2)
283 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.แชแลพิทยานุสรณ์
284 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.นาทรายวิทยาคม
285 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.น้ าซึมพิทยาคม
286 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.พังงูพิทยาคม
287 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.พันดอนวิทยา
288 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 1 โพศรี
289 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รร.เทศบาลท่าอิฐ
290 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รร.เทศบาลวัดเกษมจิตตาราม
291 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี รร.เทศบาลวัดธรรมโศภิต
292 อุบลราชธานี ตระการพืชผล เทศบาลต าบลตระการพืชผล รร.เทศบาล ๒ บ้านม่วงเดียด
293 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ถ้ าแข้ รร.บ้านบ๋าหอย
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1 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ รร.เทศบาล 4 มหาราช
2 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลต าบลกระบีน่้อย รร.เทศบาล ๑ บ้านกระบีน่้อย
3 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.ไสไทย รร.บ้านไสไทย
4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รร.เทศบาล 2  ประชาภิบาล
5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รร.เทศบาล 3 บ้านบ่อ
6 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.เนินยางประชาสามัคคี
7 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.บัวขาว
8 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.เมืองสมเด็จ
9 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.ล าปาววิทยาคม
10 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.หนองชุมแสงวิทยาคม
11 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร รร.เทศบาล 2 วัดทุง่สวน
12 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรยบ์ญุประคองพิทยาคม)
13 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองก าแพงเพชร
14 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
15 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.พระยืนวิทยาคาร
16 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.พิศาลปุณณวิทยา
17 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.พูวัดพิทยาคม
18 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.มัธยมหนองเขียด
19 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.เมืองพลพิทยาคม
20 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม
21 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.สีชมพูศึกษา
22 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.หนองโนประชาสรรค์
23 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลคุ้มหนองคู
24 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทนิมิต รร.อนุบาลจันทนิมิต
25 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1
26 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์
27 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ เทศบาลต าบลเทพราช รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย์
28 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.หัวถนนวิทยา
29 ชลบุรี เมืองชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
30 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี รร.เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
31 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี รร.เทศบาลวัดก าแพง
32 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส
33 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี รร.เทศบาลวัดโพธิ์
34 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี รร.เทศบาลอินทปัญญา

โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัตกิำรแบบ พำคิด+พำท ำ กำรจัดกำรเรียนรู้วิถีบูรณำกำรองค์รวม
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35 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลคลองต าหรุ รร.เทศบาลคลองต าหรุ
36 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท รร.เทศบาลวัดหัวยาง
37 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.โป่งนกประชาสามัคคี
38 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.เพชรวิทยาคาร
39 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.ภูแลนคาวิทยายน
40 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.มัธยมชัยมงคลรังงาม
41 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา
42 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.มัธยมหนองศาลา
43 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.ลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา
44 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.สตรีชัยภูมิ 2
45 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว
46 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย รร.เทศบาล 2 หนองบัว
47 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล
48 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย รร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ
49 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย รร.เทศบาล 5 เด่นห้า
50 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย
51 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย รร.เทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น
52 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย รร.เทศบาล 8 บ้านใหม่
53 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลท่าสุด รร.อนุบาลต าบลท่าสุด
54 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลบ้านดู่ รร.เทศบาลบ้านดู่
55 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลป่าแดด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าแดด
56 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ รร.เทศบาลต าบลสุเทพ
57 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง รร.อนุบาลหนองป่าคร่ัง
58 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง รร.อนุบาลหนองป่าคร่ัง ๒
59 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา รร.อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

60 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลจอมแจ้ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจอมแจ้ง
61 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลแม่แตง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง
62 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลแม่หอพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่หอพระ
63 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลสันมหาพน รร.เทศบาลต าบลสันมหาพน
64 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.กื๊ดช้าง รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1
65 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.กื๊ดช้าง รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2
66 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่ริม รร.เทศบาลต าบลแม่ริม
67 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลสันโป่ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสันโป่ง
68 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา
69 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน
70 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม
71 ตาก แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี
72 ตาก แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว
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73 ตาก แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส
74 ตาก แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
75 ตาก แม่สอด เทศบาลต าบลแม่กุ รร.เทศบาลต าบลแม่กุ
76 ตาก แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา รร.บ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง)
77 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม รร.อนุบาลประปานคร
78 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม รร.อนุบาลสระแก้ว
79 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม รร.อนุบาลสุขสวัสด์ิ
80 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม
81 นครพนม เมืองนครพนม อบจ.นครพนม รร.กีฬาจังหวัดนครพนม
82 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์
83 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ปรางค์ทองวิทยา
84 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ปราสาทวิทยาคม
85 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ปากช่อง 2
86 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ปากช่องพิทยาคม
87 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.พระทองค าวิทยา
88 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.มะค่าวิทยา
89 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.มัธยมบึงปรือ
90 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.มัธยมประดู่วัฒนา
91 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
92 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.มาบตะโกพิทยาคม
93 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.เมืองยางศึกษา
94 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ล าพระเพลิงพิทยาคม
95 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.วังน้ าเขียวพิทยาคม
96 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.วังโป่งพิทยาคม
97 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง รร.เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
98 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี เทศบาลต าบลทอนหงส์ รร.เทศบาลต าบลทอนหงส์
99 นครศรีธรรมราช พระพรหม เทศบาลต าบลนาสาร รร.อนุบาลเทศบาลนาสาร
100 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช รร.บ้านน้ าโฉ
101 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช รร.ไม้เรียงประชาสรรค์
102 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช รร.วัดส านักขัน
103 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐)

104 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
105 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดไทรใต้
106 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดไทรเหนือ
107 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดท่าบันเทิงธรรม
108 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดบางขนุน
109 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดบางบัวทอง
110 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดบางรักน้อย
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111 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดบางอ้อยช้าง
112 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดประชารังสรรค์
113 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดปลายคลองขุนศรี
114 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดพิกุลเงิน
115 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดมะเด่ือ
116 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดรวก
117 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์
118 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส รร.เทศบาล 6 ถนนโคกเคียน
119 น่าน เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)

120 บึงกาฬ ปากคาด เทศบาลต าบลปากคาด รร.เทศบาลปากคาด
121 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร
122 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รร.เทศบาล 3
123 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลอิสาณ รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๑
124 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี รร.สามโคก
125 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองบางกะดี รร.เทศบาลเมืองบางกะดี
126 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองบางกะดี รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี
127 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี
128 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
129 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางพูน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางพูน
130 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด เทศบาลต าบลไร่เก่า รร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
131 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด เทศบาลต าบลไร่ใหม่ รร.เทศบาลบ้านไร่ใหม่
132 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน รร.เทศบาลเขาพิทักษ์
133 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า
134 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์
135 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รร.เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล
136 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รร.เทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร
137 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน
138 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน รร.เทศบาล 2 บ้านปากน้ า (พิธานอุทิศ)
139 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ
140 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
141 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา รร.เทศบาลวัดป่าโค
142 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา รร.เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม
143 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา รร.เทศบาลวัดรัตนชัย
144 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา รร.เทศบาลวัดศาลาปูนพระราชสิทธิมงคล (สวัสด์ิโสตฺถทิตฺโต)

145 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา รร.เทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล
146 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา รร.เทศบาล 2 แม่ต  าดรุณเวทย์
147 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา รร.เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บ ารุง
148 พังงา ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลล าแก่น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าแก่น
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149 พังงา ท้ายเหมือง อบต.ท้ายเหมือง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง
150 พังงา ท้ายเหมือง อบต.ทุง่มะพร้าว รร.องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มะพร้าว
151 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย รร.เทศบาลต าบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร)
152 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง รร.บ้านท่าแค (วันครู 2500)
153 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง รร.มัธยมเกาะหมาก
154 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
155 พิจิตร เมืองพิจิตร อบจ.พิจิตร รร.บางลายพิทยาคม
156 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร รร.เทศบาล ๓ (๕ ธันวามหาราช)
157 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร รร.เทศบาลบ้านท่าหลวง
158 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร รร.เทศบาลบ้านปากทาง
159 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
160 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)
161 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)
162 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลต าบลบ้านคลอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านคลอง
163 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอ า
164 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 9 บ้านสามพระยา
165 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ห้วยใหญ่ รร.อนุบาลห้วยใหญ่
166 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
167 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เทศบาลต าบลพุเตย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพุเตย
168 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลป่าแมต รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าแมต
169 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลสวนเขื่อน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสวนเขื่อน
170 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลร้องกวาง
171 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลเวียงต้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงต้า
172 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ
173 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต
174 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวดัสาธติร่วมพัฒนา

175 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
176 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.เลิงแฝกประชาบ ารุง
177 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.เวียงสะอาดพิทยาคม
178 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.ศรีสุขพิทยาคม
179 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์
180 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.หนองโกวิชาประสิทธิพ์ิทยาคม
181 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.หนองบัวปิยนิมิตร
182 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร รร.เทศบาล 2 วัดนิรมิตร
183 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย รร.ไท่จง (เทศบาล ๓)
184 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย รร.ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒)
185 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร รร.เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15
186 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร รร.เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
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187 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา รร.เทศบาล 4 ธนวิถี
188 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา รร.เทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า
189 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา รร.เทศบาล 6 วัดเมืองยะลา
190 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน
191 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดสระทอง
192 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดเหนือ
193 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)

194 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง รร.เทศบาลบ้านปากคลอง
195 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง รร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
196 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง รร.เทศบาลวัดปากน้ า
197 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง รร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
198 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง รร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
199 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี รร.เทศบาล 2 วัดช่องลม
200 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี รร.เทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห์
201 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี รร.เทศบาล 4 วัดมหาธาตุวรวิหาร
202 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด รร.เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
203 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี รร.เทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
204 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี รร.เทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
205 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว รร.เทศบาลป่าตันนาครัว
206 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลสิริราช รร.เทศบาลสิริราช
207 ล าปาง แม่เมาะ เทศบาลต าบลแม่เมาะ รร.เทศบาลแม่เมาะ
208 ล าปาง วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ รร.บ้านแม่สง
209 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน รร.เทศบาลจามเทวี
210 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน รร.เทศบาลประตูล้ี
211 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน รร.เทศบาลสันป่ายางหน่อม
212 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย รร.เทศบาล 1 ชุมชนศรีสะอาด
213 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย รร.เทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
214 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย รร.เทศบาล 3 ศรีสว่าง
215 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย รร.เทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
216 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.โพธิธ์าตุประชาสรรค์
217 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.โพธิว์งศ์วิทยา
218 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.โพธิศ์รีสุวรรณวิทยาคม
219 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
220 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ไพรบึงวิทยาคม
221 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.เมืองแคนวิทยาคม
222 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
223 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ร่มโพธิว์ิทยา
224 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ราษีไศล
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225 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร รร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา
226 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ รร.เทศบาลต าบลเชียงเครือ
227 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลดงมะไฟ รร.เทศบาลต าบลดงมะไฟ
228 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลท่าแร่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่
229 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา รร.เทศบาล 2 บ้านสะเดา
230 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา รร.เทศบาล 3 ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง
231 สงขลา สะเดา เทศบาลต าบลปริก รร.เทศบาลต าบลปริก
232 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร รร.เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
233 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี
234 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ รร.เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่
235 สตูล เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล รร.เทศบาล 3 บ้านหัวทาง
236 สตูล เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล รร.เทศบาล 4 บ้านศาลากันตง
237 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ รร.เทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
238 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ รร.เทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร
239 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ รร.อนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ
240 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ รร.เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)
241 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ รร.เทศบาลปากน้ าศิริวิทยานุสรณ์
242 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลต าบลอัมพวา รร.เทศบาล 1 วัดนางวัง
243 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร รร.บ้านปล่องเหล่ียม
244 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร รร.วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร
245 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
246 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว รร.วัฒนานคร
247 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว รร.สิริราชอนุสรณ์
248 สระแก้ว เมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว รร.เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
249 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 4 วัดบ ารุงธรรม
250 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 5 วัดดาวเรือง
251 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 6 วัดเชิงเขา
252 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 7 วัดแก่งขนุน
253 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม
254 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี รร.อนุบาลเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร
255 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย รร. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง)
256 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย รร.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
257 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย รร.บ้านเมืองเก่า
258 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน
259 สุโขทัย ศรีส าโรง เทศบาลต าบลศรีส าโรง รร.เทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร)
260 สุโขทัย ศรีส าโรง อบต.เกาะตาเล้ียง รร.บ้านวงฆอ้ง
261 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง เทศบาลเมืองสองพีน่้อง รร.เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน
262 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง เทศบาลเมืองสองพีน่้อง รร.เทศบาล 4 วัดโพธิอ์้น
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263 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง เทศบาลเมืองสองพีน่้อง รร.เทศบาล 5 วัดศรีส าราญ
264 สุราษฎร์ธานี พุนพิน เทศบาลเมืองท่าข้าม รร.ทม.ท่าข้าม 1 
265 สุราษฎร์ธานี พุนพิน เทศบาลเมืองท่าข้าม รร.ทม.ท่าข้าม 2 
266 สุราษฎร์ธานี พุนพิน เทศบาลเมืองท่าข้าม รร.ทม.ท่าข้าม 3 
267 สุราษฎร์ธานี พุนพิน เทศบาลเมืองท่าข้าม รร.ทม.ท่าข้าม 4
268 สุราษฎร์ธานี พุนพิน อบต.ตะปาน รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลตะปาน
269 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี รร.องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวทิย์)

270 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี รร.องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฏร์ธานี 2 (บ้านดอนเกล้ียง)

271 สุรินทร์ รัตนบุรี เทศบาลต าบลรัตนบุรี รร.เทศบาลรัตนบุรี
272 สุรินทร์ ศีขรภูมิ เทศบาลต าบลผักไหม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลผักไหม
273 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย รร.เทศบาล ๕ มีชัยวิทยา
274 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
275 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลวัดธาตุ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลวัดธาตุ
276 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู อบจ.หนองบัวล าภู รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบวัล าภ ู๑ บา้นวังหมืน่

277 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู อบจ.หนองบัวล าภู รร.องค์การบริหารส่วนจงัหวดัหนองบัวล าภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวทิยา

278 อ่างทอง ป่าโมก เทศบาลต าบลป่าโมก รร.เทศบาลวัดอัมพวัน
279 อ่างทอง โพธิท์อง เทศบาลต าบลโคกพุทรา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโคกพุทรา
280 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ รร.เทศบาล 1 วัดเทพมงคล
281 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี
282 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 11 หนองหิน
283 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 12 บ้านช้าง
284 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 2 มุขมนตรี
285 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 3 บ้านเหล่า
286 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 4 วัดโพธิว์ราราม
287 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์
288 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รร.เทศบาลวัดท้ายตลาด
289 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี รร.เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม
290 อุบลราชธานี บุณฑริก เทศบาลต าบลนาโพธิ์ รร.อนุบาลบ้านขุมค า
291 อุบลราชธานี บุณฑริก เทศบาลต าบลบุณฑริก รร.เทศบาลบุณฑริก
292 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิก์ลาง
293 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร รร.เทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร
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1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.อ่าวนาง รร.บ้านช่องพลี
2 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.อ่าวนาง รร.อนุบาลอ่าวนาง
3 กระบี่ ล าทับ เทศบาลต าบลล าทับ รร.เทศบาลล าทับ
4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม
5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์
6 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ รร.หนองห้างพิทยา
7 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รร.เทศบาล 1 กาฬสินธุพ์ิทยาสิทธิ์
8 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รร.เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
9 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ
10 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รร.เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
11 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รร.เทศบาล ๖ ทุง่ศรีเมืองประชาวิทย์
12 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง รร.เทศบาลเมืองหนองปลิง (ท านองอุปถัมภ)์
13 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนครชุม รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก
14 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านตูม
15 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านโนนชัย
16 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านโนนทัน
17 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน
18 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านสามเหล่ียม
19 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านหนองแวง
20 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่
21 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลวัดกลาง
22 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลสวนสนุก
23 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.อนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแกน่ (โนนหนองวัด)

24 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านทุม่ รร.เทศบาลบ้านทุม่*
25 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2
26 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา รร.ช าป่างามวิทยาคม
27 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา รร.วัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร)
28 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลคลองต าหรุ รร.อนุบาลเทศบาลคลองต าหรุ
29 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)
30 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศักด์ิ รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ (ซากค้อ)
31 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศักด์ิ รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ (ต าบลบึง)
32 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศักด์ิ รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ (บ้านเขาช)ี
33 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศักด์ิ รร.เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศักด์ิ (วัดพบิลูสัณหธรรม)

34 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1

โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัตกิำรแบบ พำคิด+พำท ำ กำรจัดกำรเรียนรู้วิถีบูรณำกำรองค์รวม
เพ่ือสร้ำงสมรรถนะและอัจฉริยะภำพเดก็ไทย แห่งศตวรรษที ่21  STEAM EDUCATION

รุ่นที ่5 ระหว่ำงวันที ่ 28 - 31 มนีำคม 2565
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35 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2
36 ชัยนาท วัดสิงห์ เทศบาลต าบลวัดสิงห์ รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์
37 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา รร.เทศบาลต าบลสรรพยา
38 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.สระพังวิทยาคม
39 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.หนองขามวิทยา
40 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.หนองไผ่วิทยานุสรณ์
41 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.หนองสังข์วิทยายน
42 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.ห้วยต้อนพิทยาคม
43 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.ห้วยยางวิทยาคม
44 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ รร.เทศบาล 1 วิทยานารี
45 ชุมพร หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน รร.เทศบาลวัดด่านประชากร
46 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แม่กรณ์ รร.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์
47 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แม่ข้าวต้ม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม
48 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลจันจว้า รร.เทศบาล 1 ต้นยาง
49 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลจันจว้า รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
50 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ค า รร.เทศบาลต าบลแม่ค า (แม่ค าสบเปนิราษฏร์นกุูล)
51 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลแม่จัน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่จัน
52 เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รร.องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง
53 เชียงราย แม่จัน อบต.ศรีค  า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า (บ้านเวียงสา)
54 เชียงราย แม่ลาว เทศบาลต าบลป่าก่อด า รร.เทศบาล 1 ป่าก่อด า
55 เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว รร.บ้านดอนแก้ว
56 เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองค าราษฎร์นุสรณ์)
57 เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ห้วยแก้ว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว
58 เชียงใหม่ แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย (บ้านเด่น)
59 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่สาว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว
60 เชียงใหม่ แม่อาย อบต.สันต้นหมื อ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื อ
61 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสะเมิงใต้
62 เชียงใหม่ สะเมิง อบต.แม่สาบ รร.แม่สาบดรุณศึกษา
63 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลบวกค้าง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบวกค้าง
64 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง
65 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลออนใต้ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลออนใต้
66 เชียงใหม่ สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวแดง
67 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
68 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลแม่แฝก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แฝก
69 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง รร.เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย
70 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันทีเ่ป็นจริง)
71 ตรัง เมืองตรัง อบต.นาท่ามเหนือ รร.บ้านเกาะปราง
72 ตาก แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา รร.บา้นส้มปอ่ยศึกษา (ตชด.สาขาบา้นหว้ยส้มปอ่ย)
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73 ตาก แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ  าเสือ
74 ตาก แม่สอด อบต.มหาวัน รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน  าขุ่น
75 ตาก แม่สอด อบต.แม่กาษา รร.อนุบาลต าบลแม่กาษา
76 ตาก แม่สอด อบต.แม่กุ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2
77 ตาก แม่สอด อบต.แม่กุ รร.บ้านหนองน  าเขียว
78 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลบ่อพลับ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ่อพลับ
79 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเด่ือ
80 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม รร.เทศบาล 1 หนองแสง
81 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม รร.เทศบาล 2 ถนนบ ารุงเมือง
82 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี
83 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.วังไม้แดงพิทยาคม
84 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.วังรางพิทยาคม
85 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.วังหมีพิทยาคม
86 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.วัดประชานิมิตร
87 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.สองครพิทยาคม
88 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.สะแกราชธวัชศึกษา
89 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.สาหร่ายวิทยาคม
90 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.สีคิ ว (สวัสด์ิผดุงวิทยา)
91 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.สีคิ ววิทยาคาร
92 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.สีคิ วหนองหญ้าขาว
93 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
94 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.สูงเนิน
95 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.หนองขามพิทยาคม
96 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม
97 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บา้นส านกัไมเ้รียบ)

98 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์
99 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร
100 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์
101 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดศรีทวี
102 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย
103 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง
104 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดปากน  าโพใต้
105 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
106 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต
107 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม
108 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดลุ่ม
109 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดสนามนอก
110 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดสโมสร
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111 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดสลักเหนือ
112 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดสัก
113 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดสิงห์ทอง
114 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดเสาธงหิน
115 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์
116 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.สามแยกบางคูลัด
117 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ.นนทบุรี รร.สุเหร่าลากค้อน
118 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส รร.เทศบาล ๔ (บ้านก าปงตาโก๊ะ)
119 นราธิวาส สุไหงโก0ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก0ลก รร.เทศบาล 1 ราษฎรบ ารุง
120 น่าน เวียงสา เทศบาลต าบลกลางเวียง รร.เทศบาล (บ้านหนองนก)
121 น่าน เวียงสา เทศบาลต าบลเวียงสา รร.อนุบาลเทศบาลเวียงสา
122 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ รร.เทศบาลพรเจริญ
123 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลอิสาณ รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๒
124 บุรีรัมย์ ห้วยราช เทศบาลต าบลสามแวง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสามแวง
125 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว เทศบาลต าบลคลองพระอุดม รร.เทศบาลคลองพระอุดม
126 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองคูคต รร.อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต
127 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย รร.อนุบาลลาดสวาย
128 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย รร.อนุบาลลาดสวาย ๒
129 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองล าสามแก้ว รร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ
130 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองล าสามแก้ว รร.อนุบาล ๑ เทศบาลเมืองล าสามแก้ว
131 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน รร.เทศบาลบ้านตะเกียบ
132 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ)
133 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง
134 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ
135 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์
136 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ
137 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี
138 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา รร.เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง
139 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลเมืองเสนา รร.เสนาบดี
140 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด รร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก
141 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลต าบลบางนมโค รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)
142 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล
143 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา รร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์
144 พังงา ท้ายเหมือง อบต.ล าภี รร.อนุบาลล าภี
145 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
146 พังงา เมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง
147 พังงา เมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา รร.อนุบาลช้าง
148 พังงา เมืองพังงา เทศบาลต าบลบางเตย รร.เทศบาลต าบลบางเตย
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149 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง รร.เทศบาลจุ่งฮ่ัว
150 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
151 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง รร.เทศบาลวัดนางลาด
152 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลต าบลหัวดง รร.เทศบาลราษฎร์เจริญ
153 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.เมืองเก่า รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า
154 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ย่านยาว รร.อนุบาล อบต.ย่านยาว
155 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.มะขามสูง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง
156 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วังน  าคู้ รร.อนุบาลวังน  าคู้
157 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์
158 เพชรบุรี บ้านแหลม เทศบาลต าบลบ้านแหลม รร.เทศบาลวัดลักษณาราม
159 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
160 เพชรบูรณ์ หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล
161 เพชรบูรณ์ หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก รร.เทศบาลบ้านสักงอย
162 เพชรบูรณ์ หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม
163 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลห้วยอ้อ รร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ
164 แพร่ ลอง อบต.หัวทุง่ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุง่
165 แพร่ วังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลวังชิ น
166 แพร่ วังชิ น อบต.แม่ป้าก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ป้าก
167 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว
168 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
169 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
170 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี
171 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.หนองโพธิว์ิทยาคม
172 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.หนองเหล็กศึกษา
173 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.หัวเรือพิทยาคม
174 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านค้อ
175 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านแมด
176 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านส่องนางใย
177 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น
178 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย รร.อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย
179 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร รร.เทศบาล 3 ห้าธันวาคม
180 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก รร.อนุบาลพงปูโล๊ะ
181 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลต าบลล าใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่
182 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
183 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุง่หลวง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุง่หลวง
184 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ รร.กระด่ิงทอง (เทศบาล 2)
185 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ รร.ดอนแฮดวิทยา
186 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลเมืองระนอง รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม
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187 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง รร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
188 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด รร.เทศบาลมาบตาพุด
189 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด รร.อนบุาลเทศบาลเมอืงมาบตาพดุ (กองทนุพฒันาไฟฟา้อปุถมัภ์)

190 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลต าบลเชิงเนิน รร.อนุบาลเชิงเนิน
191 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี รร.เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี
192 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี รร.เทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
193 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี รร.เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
194 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี รร.เทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
195 ล าปาง วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ รร.บ้านห้วยก้อด
196 ล าปาง วังเหนือ อบต.วังทรายค า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายค า ๑ บ้านป่าสัก

197 ล าปาง สบปราบ เทศบาลต าบลสบปราบ รร.เทศบาล 1 บ้านหล่าย
198 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง
199 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลบ้านกลาง รร.เทศบาล ๑ บ้านกลาง
200 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลบ้านแป้น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแป้น
201 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลอุโมงค์ รร.เทศบาลอุโมงค์ ๑
202 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย รร.เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม
203 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาดินด า รร.เทศบาลนาดินด า
204 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาดินด า รร.เทศบาลนาดินด า ๒ หนองนาทราย
205 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาโป่ง รร.อนุบาลเทศบาลนาโป่ง
206 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอ้อ รร.เทศบาลนาอ้อ
207 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.แวงแก้ววิทยา
208 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ศรีแก้วพิทยา
209 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ศิลาลาดวิทยา
210 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.สายธารวิทยา
211 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.หนองถ่มวิทยา
212 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.หนองทุม่ศรีส าราญวิทยา
213 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.หนองหว้าประชาสรรค์
214 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.หวายค าวิทยา
215 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รร.เทศบาล 1 วัดเจียงอี
216 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลวานรนิวาส รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส
217 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ รร.เทศบาลวาริชภูมิ
218 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาว รร.เทศบาลส่องดาว
219 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลบะหว้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า
220 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ รร.เทศบาล 3 โศภณพิทยาคุณานุสรณ์
221 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ รร.เทศบาล 4 วัดคลองเรียน
222 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ รร.เทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
223 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ รร.เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)
224 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห รร.เทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ)
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225 สตูล เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสตูล
226 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษา รร.แพรกษาวิทยา
227 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
228 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลด่านส าโรง รร.อนุบาลเทศบาลด่านส าโรง
229 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลเทพารักษ์ รร.เทศบาลเทพารักษ์ 1 (สละ ฉลวยอุปถัมภ)์
230 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางปู รร.เทศบาล ๑ (บางปูใหม)่
231 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลต าบลอัมพวา รร.เทศบาล 2 วัดเกษม
232 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
233 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)
234 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดช่องลม (เปีย่มวิทยาคม)
235 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
236 สระแก้ว เมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว รร.เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
237 สระแก้ว วังน  าเย็น เทศบาลเมืองวังน  าเย็น รร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
238 สระแก้ว วังน  าเย็น เทศบาลเมืองวังน  าเย็น รร.มัธยมเทศบาลเมืองวังน  าเย็น
239 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 9 วัดเขาคูบา
240 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก รร.อนุบาล ทต.ป๊อกแป๊ก
241 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลหนองแค รร.เทศบาล 1 นาเร่ิงราษฎร์บ ารุง
242 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลหนองแค รร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร
243 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลหนองแค รร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล
244 สุโขทัย ศรีส าโรง อบต.ทับผึ ง รร.บ้านเกาะวงษ์เกียรต์ิ (ชัชวาลย์อนุสรณ์)
245 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก รร.เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
246 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก รร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก
247 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก รร.เทศบาลวัดสวรรคาราม
248 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก รร.เทศบาลวัดสวัสติการาม
249 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
250 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง เทศบาลเมืองสองพีน่้อง รร.เทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคูปถัมภ์
251 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง อบต.บางตาเถร รร.องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร
252 สุพรรณบุรี สามชุก เทศบาลต าบลสามชุก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสามชุก
253 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี รร.องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสุราษฏร์ธานี 3 (บา้นนา)

254 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
255 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล 1 แตงอ่อนเผดิมวิทยา
256 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล 4 วัดโพธาวาส
257 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล 5
258 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
259 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลขุนทะเล รร.อนุบาลบ้านยูงทอง
260 สุรินทร์ สนม เทศบาลต าบลแคน รร.เทศบาลต าบลแคน
261 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเวียงคุก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงคุก
262 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลหนองสองห้อง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองสองห้อง
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263 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่
264 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู รร.เทศบาล 1 หนองบัวล าภู
265 อ่างทอง โพธิท์อง เทศบาลต าบลทางพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทางพระ
266 อ่างทอง โพธิท์อง อบต.บางเจ้าฉ่า รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า
267 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง รร.เทศบาล 1 วัดต้นสน
268 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ รร.เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
269 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ รร.สาธิตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ
270 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
271 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
272 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา
273 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์
274 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
275 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง รร.เทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองส าโรง
276 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม
277 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รร.เทศบาลวัดหนองผา
278 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา รร.เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา
279 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.แก้งเหนือพิทยาคม
280 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.นาค าวิทยา
281 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.นาสะไมพิทยาคม
282 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.น  าขุ่นวิทยา
283 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.โนนกลางวิทยาคม
284 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.บัวงามวิทยา
285 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.เบ็ตตี ดูเมน 2 ช่องเม็ก
286 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.พิบูลมังสาหาร
287 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.ไร่ใต้ประชาคม
288 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.หนองบัวฮีวิทยาคม
289 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.ห้วยข่าพิทยาคม
290 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.เหล่างามพิทยาคม
291 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี รร.เทศบาล 2 หนองบัว
292 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
293 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี รร.เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื อ
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1 กระบี่ เหนือคลอง อบต.คลองเขม้า รร.อนุบาลคลองเขม้า
2 กระบี่ อ่าวลึก เทศบาลต าบลอ่าวลึกใต้ รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้
3 กระบี่ อ่าวลึก อบต.คลองหิน รร.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหิน (บ้านป่างาม)
4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบต.บ้านเก่า รร.วัดพุน  าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1)
5 กาญจนบุรี เลาขวัญ เทศบาลต าบลหนองฝ้าย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองฝ้าย
6 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลนาจารย์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาจารย์
7 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ รร.ดงสวางวิทยายน
8 กาฬสินธุ์ ยางตลาด อบต.คลองขาม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม
9 กาฬสินธุ์ ร่องค า เทศบาลต าบลร่องค า รร.เทศบาลต าบลร่องค า
10 กาฬสินธุ์ ร่องค า เทศบาลต าบลร่องค า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลร่องค า
11 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา รร.อนุบาลโนนศิลา*
12 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลดงมูล รร.อนุบาลโคกกลาง
13 ก าแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลต าบลช่องลม รร.เทศบาลช่องลม
14 ก าแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลต าบลลานกระบือ รร.เทศบาลลานกระบือ
15 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลท่าพระ รร.เทศบาลท่าพระ
16 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลบ้านเป็ด รร.เทศบาลบ้านเป็ด
17 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลพระลับ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพระลับ
18 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลส าราญ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลส าราญ
19 ขอนแก่น แวงน้อย เทศบาลต าบลแวงน้อย รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย
20 ขอนแก่น แวงใหญ่ เทศบาลต าบลแวงใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแวงใหญ่
21 ขอนแก่น สีชมพู อบต.ภูห่าน รร.บ้านทุง่เชือก
22 ขอนแก่น สีชมพู อบต.สีชมพู รร.บ้านห้วยสายหนัง
23 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโนนทอง
24 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลหนองแก รร.เทศบาลหนองแก
25 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลหนองเรือ รร.เทศบาลต าบลหนองเรือ 1
26 จันทบุรี สอยดาว เทศบาลต าบลทับช้าง รร.เทศบาลทับช้าง 1
27 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)
28 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

29 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต เทศบาลต าบลสนามชัยเขต รร.เทศบาลวัดบางมะเฟือง
30 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง รร.เทศบาลแหลมฉบัง 3
31 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา
32 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
33 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
34 ชลบุรี ศรีราชา อบต.บ่อวิน รร.บ้านพันเสด็จใน

โครงกำรอบรมเชงิปฏิบัตกิำรแบบ พำคิด+พำท ำ กำรจัดกำรเรียนรู้วิถีบูรณำกำรองค์รวม
เพ่ือสร้ำงสมรรถนะและอัจฉริยะภำพเดก็ไทย แห่งศตวรรษที ่21  STEAM EDUCATION

รุ่นที ่6 ระหว่ำงวันที ่ 18 - 21 เมษำยน 2565
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35 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ ๑ 
36 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลต าบลนาจอมเทียน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาจอมเทียน
37 ชัยนาท หันคา เทศบาลต าบลหันคา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหันคา
38 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา
39 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร
40 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ
41 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบต.โพนทอง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
42 ชัยภูมิ หนองบัวแดง เทศบาลต าบลหนองบัวแดง รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
43 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลโคกสะอาด รร.เทศบาลต าบลโคกสะอาด
44 ชุมพร หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน รร.อุดมวิทยากร
45 เชียงราย แม่สรวย เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง รร.เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1
46 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สาย รร.เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร
47 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สาย รร.เทศบาล 2 วัดป่ายาง
48 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลเวียงพางค า รร.เทศบาลเวียงพางค า
49 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลห้วยไคร้ รร.เทศบาลต าบลห้วยไคร้
50 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลต าบลเวียงชัย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงชัย
51 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลต าบลเวียงเหนือ รร.เทศบาลต าบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ)
52 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง เทศบาลต าบลบ้านเหล่า รร.เทศบาล ๑ (แม่เผ่ือ)
53 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง อบต.ป่าซาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง
54 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า รร.เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า
55 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลหนองแหย่ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองแหย่ง
56 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุง่ต้อม รร.เทศบาลต าบลทุง่ต้อม
57 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุง่สะโตก รร.อนุบาลต าบลทุง่สะโตก
58 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง รร.เทศบาล 1 ทุง่ฟ้าบดราษฎร์บ ารุง
59 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลยุหว่า รร.สันป่าตองเทศบาลต าบลยุหว่า ๑
60 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลยุหว่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า
61 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.น  าบ่อหลวง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง
62 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.มะขามหลวง รร.อนุบาลมะขามหลวง
63 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.สันกลาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง
64 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลชมภู รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชมภู
65 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลยางเนิ ง รร.เทศบาลต าบลยางเนิ ง
66 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหนองควาย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองควาย
67 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา รร.เทศบาลหนองตองวิทยา
68 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหางดง รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
69 เชียงใหม่ อมก๋อย เทศบาลต าบลอมก๋อย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลอมก๋อย
70 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลท่าข้าม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าข้าม
71 ตรัง ย่านตาขาว เทศบาลต าบลย่านตาขาว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลย่านตาขาว
72 ตรัง สิเกา เทศบาลต าบลควนกุน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน
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73 ตรัง ห้วยยอด เทศบาลต าบลห้วยยอด รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา
74 ตาก แม่สอด อบต.แม่ปะ รร.เมืองแม่ปะศึกษา
75 ตาก อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่กลอง รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง
76 ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่
77 ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบ้านปรอผาโด้
78 ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี
79 ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบ้านไม้กะพง
80 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมืองสามพราน รร.เทศบาล 1 บ้านสามพราน
81 นครปฐม สามพราน เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ รร.เทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
82 นครปฐม สามพราน เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ รร.เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร)
83 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม รร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส
84 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)
85 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.หนองบัวพิทยาคม
86 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.หนองบุญมากพิทยาคม
87 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.หนองยางพิทยาคม
88 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์
89 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา
90 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.หินดาดวิทยา
91 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.อรพิมพ์วิทยา
92 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา รร.กฬีาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

93 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร
94 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา รร.เทศบาล 2 วัดสมอราย
95 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา รร.เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี
96 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา รร.เทศบาล 4 เพาะช า
97 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา รร.เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี
98 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม รร.โยธินนุกูล
99 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหัวทะเล รร.เทศบาลต าบลหัวทะเล
100 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง
101 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดใหญ่
102 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช
103 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
104 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพูน รร.เทศบาลเมืองปากพูน
105 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าแพ รร.เทศบาลต าบลท่าแพ
106 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลบางจาก รร.เทศบาลต าบลบางจาก
107 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ เทศบาลต าบลหินตก รร.สาธิตเทศบาลต าบลหินตก
108 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองเบน รร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
109 นครสวรรค์ ลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว รร.เทศบาลต าบลลาดยาว
110 นครสวรรค์ หนองบัว อบต.ห้วยใหญ่ รร.อนุบาลห้วยใหญ่
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111 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6
112 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
113 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต
114 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
115 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
116 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
117 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลเมืองไทรม้า รร.อนุบาลเทศบาลเมืองไทรม้า
118 นราธิวาส สุไหงโก0ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก0ลก รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ
119 นราธิวาส สุไหงโก0ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก0ลก รร.เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
120 นราธิวาส สุไหงโก0ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก0ลก รร.เทศบาล 4 บ้านทรายทอง
121 น่าน เวียงสา อบต.แม่สา รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน)
122 บึงกาฬ ศรีวิไล เทศบาลต าบลศรีวิไล รร.เทศบาลศรีวิไล ๑ (บ้านหนองจันทร์)
123 บุรีรัมย์ ห้วยราช อบต.บ้านตะโก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะโก
124 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองล าสามแก้ว รร.อนุบาล ๒ เทศบาลเมืองล าสามแก้ว
125 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองล าสามแก้ว รร.อนุบาล ๓ เทศบาลเมืองล าสามแก้ว
126 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลต าบลล าลูกกา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าลูกกา
127 ปทุมธานี ล าลูกกา อบต.บึงค าพร้อย รร.องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย ๑ (โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม)

128 ปทุมธานี ล าลูกกา อบต.ล าลูกกา รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลล าลูกกา
129 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน รร.เทศบาลบ้านหัวหิน
130 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน รร.เทศบาลวัดหนองแก
131 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล
132 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด
133 ปัตตานี สายบุรี อบต.มะนังดาล า รร.ตัรบียะห์
134 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลต าบลบางนมโค รร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)
135 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลต าบลบางนมโค รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย)์
136 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลต าบลสามกอ รร.วัดสามกอ
137 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.รางจรเข้ รร.องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ)์

138 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา รร.เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ
139 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่ปืม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ปืม
140 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลบ้านเหล่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเหล่า
141 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม
142 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข
143 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลโคกชะงาย รร.เทศบาลวัดธาราสถิตย์
144 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลต านาน รร.บ้านทุง่ลาน
145 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.หัวดง รร.องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
146 พิจิตร วังทรายพูน เทศบาลต าบลหนองปล้อง รร.เทศบาลต าบลหนองปล้อง
147 พิจิตร สากเหล็ก เทศบาลต าบลสากเหล็ก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสากเหล็ก
148 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.สมอแข รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข
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149 พิษณุโลก วังทอง อบต.วังนกแอ่น รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น ๑
150 พิษณุโลก วัดโบสถ์ เทศบาลต าบลวัดโบสถ์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลวัดโบสถ์
151 พิษณุโลก วัดโบสถ์ อบต.ทองแท้ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลท้อแท้
152 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง
153 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
154 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
155 เพชรบูรณ์ หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก รร.อนุบาลบ้านศรีมงคล 
156 เพชรบูรณ์ หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก
157 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านไร่ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่
158 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.สักหลง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง
159 แพร่ วังชิ น อบต.แม่พุง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พุง
160 แพร่ สอง อบต.เตาปูน รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน
161 แพร่ สูงเม่น อบต.ร่องกาศ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ
162 แพร่ สูงเม่น อบต.เวียงทอง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง
163 แพร่ หนองม่วงไข่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วงไข่
164 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต
165 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์
166 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต รร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
167 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลกะรน รร.เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม
168 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลรัษฎา รร.เทศบาลต าบลรัษฎา
169 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร
170 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลโพธิศ์รี
171 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
172 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา
173 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน รร.อนบุาลสาธิตองค์การบริหารส่วนต าบลทา่สองคอน (ศูนยไ์รซ์ไทยแลนด์)

174 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หนองแสง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
175 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยวม
176 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ รร.อนุบาลต าบลบ้านกาศ
177 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลเลิงนกทา รร.เทศบาลเลิงนกทา
178 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สร้างมิ่ง รร.บ้านกุดเสถียร
179 ยะลา รามัน เทศบาลต าบลบาลอ รร.อนุบาลต าบลบาลอ
180 ยะลา รามัน เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์
181 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ รร.อนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล 1)
182 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.สระคู รร.อนุบาลสระคู
183 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลเมืองไพร รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองไพร
184 ร้อยเอ็ด หนองพอก เทศบาลต าบลหนองพอก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองพอก
185 ร้อยเอ็ด หนองพอก อบต.ภูเขาทอง รร.โนนสมบูรณ์ประชารัฐ
186 ระนอง ละอุ่น เทศบาลต าบลละอุ่น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลละอุ่น
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187 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลต าบลทับมา รร.อนุบาลทับมา
188 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลต าบลบ้านเพ รร.เทศบาล 1
189 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลต าบลบ้านเพ รร.เทศบาล 2
190 ระยอง เมืองระยอง อบต.ตะพง รร.อนุบาลตะพง
191 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลเขางู รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเขางู
192 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลหลักเมือง รร.เทศบาลหลักเมือง
193 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลเขาพระงาม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเขาพระงาม
194 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลโคกตูม รร.เทศบาล 1  (ซอย 6)
195 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลโคกตูม รร.อนุบาล (เทศบาล ๒)
196 ลพบุรี หนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง รร.เทศบาลต าบลหนองม่วง
197 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเสริมงาม
198 ล าปาง ห้างฉัตร เทศบาลต าบลห้างฉัตร รร.เทศบาลห้างฉัตร
199 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทากาศ
200 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลทาปลาดุก รร.เทศบาลต าบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์)

201 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลป่าไผ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าไผ่
202 ล าพูน เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลวังผาง รร.เทศบาลต าบลวังผาง
203 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอาน รร.เทศบาลนาอาน ๑ บ้านติดต่อ
204 เลย วังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง รร.เทศบาลวังสะพุง  2 บ้านบุง่ไสล่
205 เลย วังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง รร.เทศบาลวังสะพุง 1
206 เลย วังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง รร.เทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล
207 เลย หนองหิน อบต.ปวนพุ รร.ปวนพุวัฒนา
208 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รร.เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
209 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รร.เทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
210 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รร.เทศบาล 4 บ้านโนนส านักมิตรภาพที ่121
211 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง
212 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รร.เทศบาล 6 มิ่งเมือง
213 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง
214 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.เมืองคง รร.บ้านบากเรือ
215 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน เทศบาลต าบลจานแสนไชย รร.อนุบาลเทศบาลจานแสนไชย
216 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน เทศบาลต าบลห้วยทับทัน รร.เทศบาล 1 (หนองสิมใหญ)่
217 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ทุง่ไชย รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ไชย
218 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโพนแพง
219 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลวาใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลวาใหญ่
220 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลอากาศอ านวย รร.ทต.อากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ)์
221 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง รร.เทศบาล 1 (ชุมชนท่าใหญ)่
222 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ รร.เทศบาล ๑
223 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองทุง่ต าเสา รร.อนุบาลเทศบาลเมืองทุง่ต าเสา
224 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลพะตง รร.เทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
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225 สตูล เมืองสตูล เทศบาลต าบลคลองขุด รร.เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
226 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางปู รร.เทศบาล ๒ (บางป)ู
227 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางปู รร.เทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม)่
228 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางเมือง รร.อนุบาลเทศบาลบางเมือง
229 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา รร.แพรกษาวิเทศศึกษา
230 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา รร.มัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา
231 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา รร.อนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา
232 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลต าบลอัมพวา รร.เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม
233 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)
234 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลนาดี รร.เทศบาลนาดี (ท.นด.๑)
235 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางปลา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา
236 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก
237 สระแก้ว วังน  าเย็น เทศบาลเมืองวังน  าเย็น รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวังน  าเย็น
238 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ รร.เทศบาลชนะชัยศรี
239 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ รร.เทศบาลบ้านกิโลสอง
240 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลต าบลฟากห้วย รร.บ้านฟากห้วย
241 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลหนองแค รร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
242 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลหนองแค รร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
243 สระบุรี หนองแค เทศบาลต าบลหินกอง รร.เทศบาลหินกอง
244 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลาหมอ รร.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ
245 สระบุรี หนองโดน เทศบาลต าบลหนองโดน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองโดน
246 สิงห์บุรี อินทร์บุรี เทศบาลต าบลทับยา รร.วัดสุทธาวาส
247 สิงห์บุรี อินทร์บุรี เทศบาลต าบลอินทร์บุรี รร.เทศบาล 1 สหราษฎร์วิทยา
248 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต.ท่างาม รร.อนุบาลท่างาม
249 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
250 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลคลองยาง รร.บ้านคลองวังทอง
251 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลในเมือง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลในเมือง
252 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง รร.บ้านวงพระจันทร์
253 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.ย่านยาว รร.วัดท่าช้าง
254 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ
255 สุพรรณบุรี อู่ทอง อบต.พลับพลาไชย รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย
256 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวัดประดู่ รร.เทศบาลวัดประดู่ ๑ เสง่ียม พัฒนมาก (วุฒิจันทร์)
257 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวัดประดู่ รร.เทศบาลวัดประดู่ ๒ (บ้านบางชุมโถ)
258 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางไทร รร.อนุบาลบ้านบางไทร
259 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เทศบาลต าบลทุง่หลวง รร.เทศบาลทุง่หลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว)
260 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เทศบาลต าบลเมืองเวียง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองเวียง
261 สุรินทร์ สังขะ เทศบาลต าบลสังขะ รร.เทศบาลสังขะ
262 สุรินทร์ ส าโรงทาบ เทศบาลต าบลหมื่นศรี รร.กีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์
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263 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปลาปาก รร.อนุบาลหนองปลาบาก
264 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ อบต.พระพุทธบาท รร.อนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์
265 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลต าบลหัวนา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหัวนา
266 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย รร.เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย
267 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง รร.เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
268 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง รร.เทศบาล 3 วัดชัยมงคล
269 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง รร.เทศบาล ๔ ประถมสาธิต
270 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลน  าปลีก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน  าปลีก
271 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลอ านาจ รร.เทศบาลอ านาจ
272 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองส าโรง
273 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองบัว รร.เทศบาล 1 หนองใส
274 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.หมูม่น รร.อนุบาลหมูม่นพัฒนา
275 อุดรธานี หนองแสง อบต.แสงสว่าง รร.บ้านท่าสี
276 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลโคกสูง รร.เทศบาล 1 โคกสูง
277 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลผาจุก รร.อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์
278 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ รร.พนมมาศพิทยากร
279 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลหัวดง รร.เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร)
280 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี รร.เทศบาลวัดหลวงราชาวาส
281 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี รร.เทศบาลวัดอมฤตวารี
282 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี รร.เทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง
283 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี รร.เทศบาลบูรพาอุบล
284 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ รร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
285 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ รร.อนุบาลบ้านหนองหว้า
286 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลอุบล รร.อนุบาลศรีวนาไล
287 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.กระโสบ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ
288 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลเมืองวารินช าราบ รร.เทศบาลบ้านสุขส าราญ
289 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลเมืองวารินช าราบ รร.เทศบาลบ้านหนองตาโผ่น
290 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลเมืองวารินช าราบ รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ
291 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลต าบลค าน  าแซบ รร.บ้านค านางรวย
292 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลต าบลแสนสุข รร.เทศบาลแสนสุข
293 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก
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