






รายช่ือจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 17 กันยายน 2565   
ณ.โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

 

รุ่นที ่ วัน/เดือน/ปี จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 

1 5 – 8 พฤษภาคม 2565 นครพนม  ปราจีนบุรี  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ระยอง  เลย  
สกลนคร  สระบุรี  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวล าภู  อุดรธานี 

2 20 – 23 พฤษภาคม 2565 นครพนม  ปราจีนบุรี  พังงา  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ระยอง 
เลย  สกลนคร  สระบุรี  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
อุดรธานี 

3 26 – 29 พฤษภาคม 2565 นครพนม  พังงา  มหาสารคาม  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร 
สุรินทร์  หนองคาย  อ่างทอง  อ านาจเจริญ  อุดรธานี 
อุบลราชธานี 

4 8 – 11 มิถุนายน 2565 กระบี่  กาญจนบุรี  กาฬสินธุ์  ก าแพงเพชร  ขอนแก่น  ศรีสะเกษ 
สกลนคร  สุรินทร์  อ่างทอง  อ านาจเจริญ  อุดรธานี  
อุบลราชธานี 

5 15 – 18 มิถุนายน 2565 กระบี่  กาญจนบุรี  กาฬสินธุ์  ก าแพงเพชร  ขอนแก่น  จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา  ชุมพร  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  อุดรธานี  อุบลราชธาน ี

6 22 – 25 มิถุนายน 2565 กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท  
ชัยภูมิ  ชุมพร  เชียงราย  เชียงใหม่  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี 

7 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชลบุรี  ชัยนาท  ชัยภูมิ  เชียงราย  
เชียงใหม่  ตราด  ตาก  พระนครศรีอยุธยา  ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี 

8 6 – 9 กรกฎาคม 2565 ชัยภูมิ  เชียงใหม่  ตาก  นครนายก  นครปฐม  นครราชสีมา 
นครสวรรค์  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา 
พิจิตร  แม่ฮ่องสอน  อุบลราชธานี 

9 20 – 23 กรกฎาคม 2565 นครนายก  นครปฐม  นครราชสีมา  นครสวรรค์  น่าน  บึงกาฬ 
บุรีรัมย์  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  พระนครศรีอยุธยา 
พะเยา  พิจิตร  แพร่  แม่ฮ่องสอน 

10 3 – 6 สิงหาคม 2565 ตรัง  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์  นราธิวาส 
น่าน  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  
พระนครศรีอยุธยา  พะเยา  เพชรบุรี  แพร่ 
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รุ่นที ่ วัน/เดือน/ปี จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 

11 17 – 20 สิงหาคม 2565 ตรัง  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  บุรีรัมย ์
ปัตตานี  พิษณุโลก  เพชรบุรี  เพชรบูรณ์  ร้อยเอ็ด  สงขลา 
สตูล  อุตรดิตถ์ 

12 24 – 27 สิงหาคม 2565  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  บุรีรัมย์  ปัตตานี 
พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  ร้อยเอ็ด  สงขลา  สตูล  สุพรรณบุรี 
สุราษฎร์ธานี  อุตรดิตถ ์ อุทัยธานี 

13 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2565 พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  ภูเก็ต  ยโสธร  ยะลา  ร้อยเอ็ด  ระนอง 
ลพบุรี  ล าปาง  ล าพูน  สงขลา  สุโขทัย  สุพรรณบุรี 
สุราษฎร์ธานี  อุทัยธานี 

14 7 – 10 กันยายน 2565 พัทลุง  เพชรบูรณ์  ยโสธร  ยะลา  ร้อยเอ็ด  ระนอง  ราชบุรี 
ลพบุรี  ล าปาง  ล าพูน  สงขลา  สระแก้ว  สุโขทัย  สุพรรณบุรี 
สุราษฎร์ธานี 

15 14 – 17 กันยายน 2565 พัทลุง  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระแก้ว  สิงห์บุรี  สุโขทัย 
สุพรรณบุรี  สุราษฎร์ธานี 

 
 



เวลา
วัน

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

วันที่หนึ่ง พธิีเปดิ/มอบนโยบาย/ บรรยาย "การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ บรรยาย "ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV) แบง่กลุ่ม "ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) แบ่งกลุ่ม "การเลือกใช้ SMART TV ในการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย"

"นโยบาย ระเบียบ กฎหมายและ เพื่อความเสมอภาคและลดความเหล่ือมล ้า กบัการพัฒนาทักษะดิจทิัล ในฐานะแหล่งทรัพยากรสนบัสนนุการออกแบบการจดัประสบการณ์" ในฐานะแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการออกแบบการจัดประสบการณ์"  - ภาระกลุ่มงาน ชิ นงานการผลิตคลิปวีดิทัศน์ แลกเปล่ียนเรียนรู้

ความกา้วหนา้ในวชิาชพีครูและ (Digital Literacy) ส้าหรับครูและบคุลากรทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัย"  -เว็บไซต์ DLIT/แอปพลิเคชัน DLIT  - ภาระกลุ่มงาน ใบงานการเลือกใช้ส่ืออเิล็กทรนิกส์ ตามแนว DLIT เสริมการจัดประสบการณ์ผู้เรียน แยกเป็นรายคน AAR
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวยั อปท."  -ทักษะดิจทิัย   ส้าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาการศึกษาปฐมวัย  -การตั งค่าการใช้งานบญัชีผู้ใช้ DLIT ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ สะท้อนการปฏบิัติ

(อสถ. หรือ ผอ.กศ.)  -ความปลอดภยัไซเบอร์ (Cyber Security) กับการใช้งาน DLIT  -ส่ือ DLIT เพื่อการพฒันาคน การออกแบบคลิปวีดิทัศน์ ตามแนว DLIT เพื่อการพัฒนาตน กจิกรรมตามตาราง

 -DLIT PLC>โทรทัศน์ครู > ปฐมวัย  -ส่ือ DLIT เพื่อการพฒันางาน อบรมประจา้วัน
 -ภาระงานเด่ียว ใบงาน ID Plan การใช้ DLIT ในการพฒันาตนเองด้านปฐมวัย

(ดร.กวินท์เกยีรติ นนธ์พละ) (ดร.สุภาภรณ์ กติติรัชฎานนท์) (ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย และคณะ) (นายปณต ศรีวัฒนไชย และคณะ)

แลกเปล่ียนเรียนรู้
วันที่สอง อภิปราย "การบริหารจัดการชั นเรียนปฐมวัย อภิปราย "ประเด็นการวิแคราะห์องค์ประกอบส้าคัญ AAR

การจัดการสภาพแวดล้อมภายนอก" ของการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สะท้อนการปฏบิัติ
ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย" กจิกรรมตามตาราง

อบรมประจา้วัน

(นางสาวอทุัย ธารมรรค และคณะ) (นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต และคณะ)

วันที่สาม
แลกเปล่ียนเรียนรู้

AAR
สะท้อนการปฏบิัติ
กจิกรรมตามตาราง

อบรมประจา้วัน

วันที่ส่ี ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 - การนิเทศติดตามการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  -เข้าทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

 - ถอดบทเรียน และสรุปองค์ความรู้ ผ่านระบบ DLIT Assesment

 - อภปิรายปญัหาทัว่ไป ตอบข้อซักถาม/สรุป

(นายศิริวฒัน ์ ทองอ่อน และคณะ) ปดิการอบรม

หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
ก าหนดการและตารางโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารครูและบคุลากรทางการศึกษา สงักัดองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

ดว้ยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหลง่เรียนรู้ธรรมชาต ิ
ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 17 กันยายน 2565   ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด ์ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร

๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
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๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
บรรยาย " โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย อภปิราย "การออกแบบหน่วยและแผนการจัดประสบการณ์ ส้าหรับเด็กปฐมวัย และการเขยีนแผน

พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรสถานศึกษา" การจัดประสบการณ์ ๖ กจิกรรม"

 - ประเด็นวิเคราะหโ์ครงสร้างหลักสูตร (ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย  - วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของหน่วย กบัแผนการจัดประสบการณ์  ๖ กจิกรรมส้าหรับเด็กปฐมวัย

หลักการ สาระที่ควรเรียนรู้ และประสบการณ์ส้าคัญ)

(นางเอมอร รสเครือ) (นางเอมอร รสเครือ และคณะ)

แบ่งกลุ่ม "การประยกุต์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี แบ่งกลุ่ม "การจัดระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา" อภปิราย เร่ือง  "เส้นทางความก้าวหนา้ทางวชิาชีพครูปฐมวยัสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

สารสนเทศ (DLIT)ในลักษณะชุมชนการพัฒนาวิชาชีพ DLIT PLC"  - แนวทางการจัดระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   - การประเมินตามหลักเกณฑ์วทิยฐานะเกณฑ์ใหม่

 - หลักการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่           วฐ.3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปกีารศึกษา)     

 -ชุมชนการพัฒนาวิชาชีพ DLIT PLC  - มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ   -  แผนพฒันาตนเอง (ID Plan)

 - ภาระงานกลุ่ม ใบงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย  -  แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561   - แบบค้าขอมีวทิยฐานะหรือเล่ือนวทิยฐานะต้าแหนง่ครู วฐ.1 – วฐ.3

ในชุมชนการพัฒนาวิชาชีพ DLIT PLC  - การพัฒนาแผนการศึกษาภายใต้หลักประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา            วฐ.1 : แบบค้าขอมีวทิยฐานะหรือเล่ือนวทิยฐานะ

 - แนวทางการจัดท้ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)            วฐ.2 : แบบรายงานผลงานทีเ่กิดจากการปฏบิติัหนา้ที ่ต้าแหนง่ครู (รายปกีารศึกษา)

(นางจรรยารักษ์ โพธทิองงาม, นางสาวนันทากร  คัมภรีพงษ์ และคณะ)

          วฐ.3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปกีารศึกษา)     

(นางจรรยารักษ์ โพธทิองงาม, นางสาวนนัทากร  คัมภรีพงษ์ และคณะ) (นางจรรยารักษ์ โพธทิองงาม, นางสาวนนัทากร  คัมภรีพงษ์  และคณะ)

๒. พักรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ชว่งเชา้ ระหวา่งเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น.
๓. พักรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ชว่งบ่าย ระหวา่งเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น.

แบ่งกลุ่ม "การประยกุต์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลย ีและ  กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กจิกรรมสะท้อนคิด " 

(นายทรงเดช ขนุแท้ และคณะ)
๑. กา้หนดการสัมมนาฯ นี  อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม



ก ำหนดปิดระบบ
วัน เดือน ปี เวลำ กำรลงทะเบียน

1 997701 5 – 8 พฤษภาคม 2565 5 พฤษภาคม 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 28 เมษายน 2565
2 997702 20 – 23 พฤษภาคม 2565 20  พฤษภาคม 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 13 พฤษภาคม 2565
3 997703 26 – 29 พฤษภาคม 2565 26 พฤษภาคม 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 19 พฤษภาคม 2565
4 997704 8 – 11 มถิุนายน 2565 8 มถิุนายน 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 1 มถิุนายน 2565
5 997705 15 – 18 มถิุนายน 2565 15 มถิุนายน 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 8 มถิุนายน 2565
6 997706 22 – 25 มถิุนายน 2565 22 มถิุนายน 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 15 มถิุนายน 2565
7 997707 29 มถินุายน – 2 กรกฎาคม 2565 29 มถิุนายน 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 22 มถิุนายน 2565
8 997708 6 – 9 กรกฎาคม 2565 6  กรกฎาคม 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 29 มถิุนายน 2565
9 997709 20 – 23 กรกฎาคม 2565 20  กรกฎาคม 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 13 กรกฎาคม 2565

10 997710 3 – 6 สิงหาคม 2565 3 สิงหาคม 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 27 กรกฎาคม 2565
11 997711 17 – 20 สิงหาคม 2565 17 สิงหาคม 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 10 สิงหาคม 2565
12 997712 24 – 27 สิงหาคม 2565 24 สิงหาคม 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 17 สิงหาคม 2565
13 997713 31 สิงหาคม – 3 กนัยายน 2565 31 สิงหาคม 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 24 สิงหาคม 2565
14 997714 7 – 10 กนัยายน 2565 7 กนัยายน 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 31 สิงหาคม 2565
15 997715 14 – 17 กนัยายน 2565 14 กนัยายน 2565 07.00 - 08.00 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 7 กนัยายน 2565

      1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการฯ ให้เบิกจำ่ยจำก อปท. ต้นสงักัด ประกอบด้วย
           1.1 ค่าลงทะเบยีน คนละ 6,700.- บำท (หกพันเจด็ร้อยบำทถ้วน) โดยโอนช าระผ่านบญัชีธนาคารกรุงไทย

         และถ่ายส าเนาใบโอนเงินธนาคารมายืน่ให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ส าหรับส าเนาใบโอนเงินฉบับจริง
         ให้ใช้แทนใบเสร็จรับเงินส่งเบิกกับต้นสังกัดทันที
           1.2 ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง (ไป – กลับ) ให้เบิกจำ่ยจำก อปท. ต้นสงักัด ตำมสทิธิ
      2. การแต่งกายระหว่างการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการฯ แต่งกายชุดสุภาพ

สถำนที่

สิ่งที่ส่งมำดว้ย 3   
รำยละเอียดระยะเวลำในกำรฝึกอบรม

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย

ดว้ยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรู้ธรรมชำติ

หมำยเหตุ

วันรำยงำนตัว
รุ่นที่ รหสัหลักสูตร ระหว่ำงวันที่



ใบแจ้งการช าระเงนิค่าเขา้รว่มสัมมนา กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

ชื่อหลกัสตูร : รหัสหลกัสตูร-รหัสรุ่น : 9 9 7 7
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย รหสั สถ. รหสัหลักสูตร รหสัรุ่น

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT ส่ือและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

ชื่อ-สกุล ผู้เขา้ร่วมสมัมนาฯ :

ต าแหน่ง : 

ชื่อหน่วยงาน : 

อ าเภอ :

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ส่วนของธนาคาร

Company Code : วันที่
สาขา

ชื่อ-สกุล ผู้เขา้ร่วมสมัมนาฯ :

รหัสหลักสูตร-รหัสรุน่ (Ref. No.1) : 9 9 7 7
รหสั สถ. รหสัหลักสูตร รหสัรุ่น

รหสัหน่วยงาน (Ref. No.2):
รหสั อบจ. / เทศบาล / อบต.

จ านวนเงินค่าเขา้ร่วมสมัมนา (ตวัเลข) : 

จ านวนเงินค่าเขา้ร่วมสมัมนา (ตวัอักษร) : 

ค่าธรรมเนียมการช าระผ่านธนาคาร 10 บาท/รายการ
ลงชื่อ ผู้น าฝาก
โทรศัพท์ ผู้น าฝาก

สิ่งที่สง่มาดว้ย 4

ที่วา่งส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร

9374

6,700.- บาท

หกพันเจ็ดรอ้ยบาทถ้วน

ค่าลงทะเบยีนโครงการฝึกอบรม สถ.

โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จังหวดั :



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 
 

ค าอธิบายการกรอกใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 

รหัสหลักสูตร ๙๙77 :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

------------------------------------ 
รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น ให้กรอก รหัสรุ่นที่ระบุไว้ในรายละเอียดก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 
  โดยกรอกในช่องว่าง ๒ ช่องหลงั                                                เช่น 

  รุ่นที่ ๑ ให้กรอก ๐๑,  รุ่นที่ ๑๐ ให้กรอก ๑๐ 
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ” ชื่อ-สกุล ผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนาฯ 
ชื่อหน่วยงาน ” ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) ที่ผู้จะเข้าร่วมสัมมนาฯ 

สังกัดอยู ่
อ าเภอ ” ชื่ออ าเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ 
จังหวัด ” ชื่อจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู ่
รหัสหน่วยงาน ” รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวเลข ๗ หลัก 
   
 
 
 
                                                 QR Code รหัส อปท.                          หรือทาง  https://n9.cl/f67hj 
หมายเหตุ   

๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้ใบแจ้งการ
ช าระเงินค่าเข้าร่วมสัมมนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้เท่านั้น ๑ ใบต่อการลงทะเบียน ๑ คน 

๒. จ านวนเงินที่ช าระให้แก่ธนาคารจะต้องรวมค่าธรรมเนียมจ านวน ๑๐ บาทต่อรายการ กล่าวคือ 
ค่าลงทะเบียนคนละ 6,7๐๐.- บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต้องช าระให้แก่ธนาคารคนละ 6,7๑๐.- บาท   

๓. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒. ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ใช้ใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับ
ช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้เป็นหลักฐานการจ่ายส าหรับการส่งใช้เงินยืมหรือการขอเบิกเงิน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ ว ๗๖๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ พร้อมถ่ายส าเนาใช้
ยื่นเป็นหลักฐานวันรายงานตัว 

๔. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓02 - 5, ๕๓08  
คุณปราวีณา โทร. ๐8 6552 2788, คุณอ านวยพร โทร. 09 6857 7867 และคุณศุครินทร์ โทร. 08 9735 4386  
หรือแอดไลน์ที่เบอร์ 0865522788 

5. เมื่อเมื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว โปรดแจ้งข้อมูลทาง QR Code โดยไม่ต้องขอสิทธิ์การแก้ไข 
 
 
 
       QR-Code ยืนยันการลงทะเบียน                          หรือทาง  https://n9.cl/syebt 
 

๙ ๙ 7 7   
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แผนท่ีโรงแรมริเวอร์ไซด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
195  ซอยราชวิถี 21 แขวงบางยี่ขัน   
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์ : 0 2883 1588 

 
**************************** 

 
เพจ DLTV กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หรือทาง  https://www.facebook.com/DLADLTV/ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.riversidebangkok.com/th/contact.php&psig=AOvVaw1yOVmBQOT1MM0ZtfZVqSri&ust=1593075728765000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDtpdmLmuoCFQAAAAAdAAAAABAQ


ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดนครพนม
1 ทา่อุเทน อบต.ไชยบรีุ ศพด.ดอนดู่ 1
2 ทา่อุเทน อบต.ไชยบรีุ ศพด.บา้นหาดกวน 1
3 ทา่อุเทน อบต.ทา่จ าปา ศพด.ดอนแดง 1
4 ทา่อุเทน อบต.ทา่จ าปา ศพด.ทา่แต้ 1
5 ทา่อุเทน อบต.โนนตาล ศพด.ตาล 1
6 ทา่อุเทน อบต.โนนตาล ศพด.นาผักปอด 1
7 ทา่อุเทน อบต.พะทาย ศพด.บา้นโคกสวา่ง 1
8 ทา่อุเทน อบต.พะทาย ศพด.ศดว.จอมแจ้ง 1
9 ทา่อุเทน อบต.รามราช ศพด.บา้นโพนแดงน้อย 1
10 ทา่อุเทน อบต.หนองเทา ศพด.น้อยลวงมอง 1
11 ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนมใต้ ศพด.ดอนแดง 1
12 ธาตุพนม เทศบาลต าบลนาหนาด ศพด.ขอนขวา้ง 1
13 ธาตุพนม เทศบาลต าบลนาหนาด ศพด.นาหนาด 1
14 ธาตุพนม เทศบาลต าบลน  าก  า ศพด.ดอนข้าวหลาม 1
15 ธาตุพนม เทศบาลต าบลน  าก  า ศพด.ทรายมูล 1
16 ธาตุพนม เทศบาลต าบลฝ่ังแดง ศพด.ฝ่ังแดง 1
17 ธาตุพนม อบต.กุดฉิม ศพด.ดงเจริญ 1
18 ธาตุพนม อบต.นาถ่อน ศพด.ดงปา่ยูง 1
19 ธาตุพนม อบต.พระกลางทุ่ง ศพด.วดัดอนสวรรค์ 1
20 ธาตุพนม อบต.พระกลางทุ่ง ศพด.ศรีบญุเรือง 1
21 ธาตุพนม อบต.โพนแพง ศพด.ตาลกุด 1
22 ธาตุพนม อบต.โพนแพง ศพด.บา้นหว้ยทราย 1
23 ธาตุพนม อบต.แสนพนั ศพด.พนัทะคีรี 1
24 ธาตุพนม อบต.อุ่มเหม้า ศพด.โสกแมว 1
25 นาแก เทศบาลต าบลพระซอง ศพด.ดงอิน า 1
26 นาแก เทศบาลต าบลพระซอง ศพด.นาเหนือ 1
27 นาแก อบต.ค าพี ศพด.วดัไทรงาม 1
28 นาแก อบต.นาเลียง ศพด.นาอุดม 1
29 นาแก อบต.บา้นแก้ง ศพด.แก้ง 1
30 นาแก อบต.พมิาน ศพด.พมิาน 1

สิ่งทีส่่งมำดว้ย 1
บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร
ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย

 รุน่ที่ 1  ระหว่ำงวันที่ 5 – 8 พฤษภำคม 2565
ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

31 นาแก อบต.พุ่มแก ศพด.ตับเต่า 1
32 นาแก อบต.พุ่มแก ศพด.บา้นหนองหอยใหญ่(หนองหอไตร) 1
33 นาแก อบต.สีชมพู ศพด.ขัวสูง 1
34 นาแก อบต.สีชมพู ศพด.เหล่าทุ่ง 1
35 นาแก อบต.หนองบอ่ ศพด.วดัศรีเฉลียวนภาลัย 1
36 นาแก อบต.หนองสังข์ ศพด.ค าเม็ก 1
37 นาแก อบต.หนองสังข์ ศพด.วดัศรีเจริญสุข 1
38 นาทม อบต.ดอนเตย ศพด.ดอนเตย 1
39 นาทม อบต.ดอนเตย ศพด.โนนอุดมดี 1
40 นาทม อบต.นาทม ศพด.ทา่พนัโฮง 1
41 นาทม อบต.นาทม ศพด.บา้นพนัหา่ว 1
42 นาทม อบต.หนองซน ศพด.เทพนิมิตร 1

จังหวัดปรำจีนบรุี
43 กบนิทร์บรีุ เทศบาลต าบลกบนิทร์ โรงเรียนเทศบาล2วดัใหม่ทา่พาณิชย์ 1
44 กบนิทร์บรีุ เทศบาลต าบลกบนิทร์ ศพด.เทศบาลต าบลกบนิทร์ 1
45 กบนิทร์บรีุ เทศบาลต าบลเมืองเก่า ศพด.โรงเรียนบา้นไผ่ 1
46 กบนิทร์บรีุ เทศบาลต าบลเมืองเก่า ศพด.โรงเรียนอนุบาลกบนิทร์บรีุ 1
47 กบนิทร์บรีุ เทศบาลเมืองหนองกี ศพด.บา้นคลองอุดม 1
48 กบนิทร์บรีุ เทศบาลเมืองหนองกี ศพด.โรงเรียนบา้นทด 1
49 กบนิทร์บรีุ อบต.กบนิทร์ ศพด.โรงเรียนชุมชนบา้นทุ่งแฝก 1
50 กบนิทร์บรีุ อบต.กบนิทร์ ศพด.โรงเรียนบา้นช าโสม 1
51 กบนิทร์บรีุ อบต.เขาไม้แก้ว ศพด.คลองตามั น 1
52 กบนิทร์บรีุ อบต.นนทรี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี 1
53 กบนิทร์บรีุ อบต.นาแขม ศพด.โรงเรียนบา้นทา่อุดม 1
54 กบนิทร์บรีุ อบต.นาแขม ศพด.โรงเรียนบา้นหนองมันปลา 1
55 กบนิทร์บรีุ อบต.บอ่ทอง ศพด.โรงเรียนบา้นหนองโดน 1
56 กบนิทร์บรีุ อบต.บา้นนา ศพด.บา้นพระปรง 1
57 กบนิทร์บรีุ อบต.บา้นนา ศพด.วฒันารังษี 1
58 กบนิทร์บรีุ อบต.เมืองเก่า ศพด.บา้นม่วง 1
59 กบนิทร์บรีุ อบต.เมืองเก่า ศพด.โรงเรียนบา้นโคกหอม 1
60 กบนิทร์บรีุ อบต.ย่านรี ศพด.โรงเรียนบา้นเขาด้วน 1
61 กบนิทร์บรีุ อบต.ย่านรี ศพด.โรงเรียนบา้นซ่ง 1
62 กบนิทร์บรีุ อบต.วงัดาล ศพด.โรงเรียนวดัรัตนชมภู 1
63 กบนิทร์บรีุ อบต.วงัดาล ศพด.โรงเรียนวดัรัตนโชติการาม 1
64 กบนิทร์บรีุ อบต.วงัตะเคียน ศพด.บา้นแก่ง 1
65 กบนิทร์บรีุ อบต.วงัตะเคียน ศพด.บา้นเนินสูง 1
66 กบนิทร์บรีุ อบต.วงัทา่ช้าง ศพด.บา้นเขาถ  า 1
67 นาดี อบต.แก่งดินสอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

68 นาดี อบต.ทุ่งโพธิ์ ศพด.โรงเรียนบา้นทุ่งแฝก 1
69 นาดี อบต.ทุ่งโพธิ์ ศพด.โรงเรียนสหกรณ์นิคมบา้นคลองปลาดุกลาบ 1
70 นาดี อบต.บพุราหมณ์ ศพด.บพุราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 1
71 นาดี อบต.บพุราหมณ์ ศพด.วดัทบัลาน 1
72 นาดี อบต.สะพานหนิ ศพด.บา้นชะอม 1
73 บา้นสร้าง อบต.บา้นสร้าง ศพด.โรงเรียนวดัมูลเหล็ก 1

จังหวัดมหำสำรคำม
74 กันทรวชิัย เทศบาลต าบลขามเรียง ศพด.ขามเรียง 1
75 กันทรวชิัย เทศบาลต าบลขามเรียง ศพด.บา้นเขียบ 1
76 กันทรวชิัย อบต.กุดใส้จ่อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกุดใส้จ่อ 1
77 กันทรวชิัย อบต.เขวาใหญ่ ศพด.เขวาใหญ่ 1
78 กันทรวชิัย อบต.เขวาใหญ่ ศพด.บา้นขี เหล็ก 1
79 กันทรวชิัย อบต.คันธารราษฎร์ ศพด.วดัพทุธมงคล 1
80 กันทรวชิัย อบต.นาสีนวน ศพด.บา้นโพธิม์ี 1
81 กันทรวชิัย อบต.นาสีนวน ศพด.บา้นหนองโดน 1
82 กันทรวชิัย อบต.มะค่า ศพด.บา้นโนนตาล 1
83 กันทรวชิัย อบต.ศรีสุข ศพด.บา้นหนองหวา้หนองแคนดอนบาก 1
84 กันทรวชิัย อบต.ศรีสุข ศพด.โรงเรียนบา้นหนองอีตื อ 1
85 กุดรัง อบต.กุดรัง ศพด.วดักลางกุดรัง 1
86 กุดรัง อบต.กุดรัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง 1
87 กุดรัง อบต.หนองแวง ศพด.หว้ยแคนโนนสูง 1
88 แกด า เทศบาลต าบลแกด า ศพด.เทศบาลต าบลแกด า 1
89 แกด า เทศบาลต าบลมิตรภาพ ศพด.เทศบาลต าบลมิตรภาพ 1
90 แกด า เทศบาลต าบลมิตรภาพ ศพด.อนุบาล3ขวบ 1
91 แกด า อบต.แกด า ศพด.นาภู 1
92 แกด า อบต.แกด า ศพด.วดับา้นหนองเจริญ 1
93 แกด า อบต.โนนภบิาล ศพด.ต าบลโนนภบิาล 1
94 แกด า อบต.โนนภบิาล ศพด.ไผ่ล้อม 1
95 โกสุมพสัิย เทศบาลต าบลโกสุมพสัิย ศพด.เทศบาลต าบลโกสุมพสัิย 1
96 โกสุมพสัิย อบต.เขวาไร่ ศพด.วดับา้นวงักุง 1
97 โกสุมพสัิย อบต.เขวาไร่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 1
98 โกสุมพสัิย อบต.เขื อน ศพด.เขื อน 1
99 โกสุมพสัิย อบต.ดอนกลาง ศพด.วดัวงัจาน 1
100 โกสุมพสัิย อบต.แพง ศพด.บา้นโนนเมืองสองคอน 1
101 โกสุมพสัิย อบต.แพง ศพด.วดัอัมพวนาราม 1
102 โกสุมพสัิย อบต.ยางทา่แจ้ง ศพด.โนนเมือง 1
103 โกสุมพสัิย อบต.ยางทา่แจ้ง ศพด.ยางทา่แจ้ง 1
104 โกสุมพสัิย อบต.วงัยาว ศพด.วดัโพธิก์ลาง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

105 โกสุมพสัิย อบต.หนองบวั ศพด.คุยเชือก 1
106 โกสุมพสัิย อบต.หวัขวาง ศพด.แก่งโกสุม 1
107 โกสุมพสัิย อบต.หวัขวาง ศพด.บา้นคุยโพธิ-์กุดน  าใส 1
108 โกสุมพสัิย อบต.แหใ่ต้ ศพด.บา้นโพนทอง 1
109 โกสุมพสัิย อบต.แหใ่ต้ ศพด.สันติสุข 1
110 ชื นชม เทศบาลต าบลกุดปลาดุก ศพด.กุดปลาดุก 1
111 ชื นชม เทศบาลต าบลหนองกุง ศพด.บา้นหลุบแซง 1
112 ชื นชม เทศบาลต าบลหนองกุง ศพด.ผือ 1
113 ชื นชม อบต.เหล่าดอกไม้ ศพด.วดับรูพาบา้นผักแวน่ 1
114 ชื นชม อบต.เหล่าดอกไม้ ศพด.ส้มกบ 1
115 เชียงยืน เทศบาลต าบลโพนทอง ศพด.หนองคู 1
116 เชียงยืน อบต.กู่ทอง ศพด.วดัโพธิห์นองบญุชู 1
117 เชียงยืน อบต.เชียงยืน ศพด.หนองศิริราษฎร์ 1
118 เชียงยืน อบต.นาทอง ศพด.หนองแวง 1
119 เชียงยืน อบต.หนองซอน ศพด.บา้นขีหนองจิก 1
120 นาเชือก เทศบาลต าบลนาเชือก โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1

จังหวัดมุกดำหำร
121 ค าชะอี เทศบาลต าบลค าชะอี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลค าชะอี 1
122 ค าชะอี อบต.ค าชะอี ศพด.บา้นหนองกะปาด 1
123 ค าชะอี อบต.น  าเที ยง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเที ยง 1
124 ค าชะอี อบต.บา้นค้อ ศพด.แข้ 1
125 ค าชะอี อบต.บา้นค้อ ศพด.บา้นด่านช้าง 1
126 ค าชะอี อบต.บา้นซ่ง ศพด.วดัจุฬาวเิวก 1
127 ค าชะอี อบต.บา้นเหล่า ศพด.วดัจันโทวาส 1
128 ค าชะอี อบต.บา้นเหล่า ศพด.วดัเวฬุวนั 1
129 ค าชะอี อบต.หนองเอี ยน ศพด.วดัโพนสวา่ง 1
130 ค าชะอี อบต.หนองเอี ยน ศพด.วดัศรีฐาน 1
131 ดงหลวง เทศบาลต าบลกกตูม ศพด.นาหนิกอง 1
132 ดงหลวง เทศบาลต าบลกกตูม ศพด.ปากช่อง 1
133 ดงหลวง เทศบาลต าบลดงหลวง ศพด.บา้นนางนวล ม. 12 1
134 ดงหลวง เทศบาลต าบลดงหลวง ศพด.โรงเรียนบา้นเปยีด 1
135 ดงหลวง เทศบาลต าบลหนองแคน ศพด.บา้นโคกยาว 1
136 ดงหลวง เทศบาลต าบลหนองแคน ศพด.วดับา้นโพนไฮ 1
137 ดงหลวง อบต.ชะโนดน้อย ศพด.ย้อมพฒันา 1
138 ดงหลวง อบต.ชะโนดน้อย ศพด.วดับา้นโนนทนั 1
139 ดงหลวง อบต.พงัแดง ศพด.โพนสวา่ง 1
140 ดงหลวง อบต.พงัแดง ศพด.หนองหมู 1
141 ดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก ศพด.บา้นหว้ยกอก 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

142 ดอนตาล เทศบาลต าบลบา้นแก้ง ศพด.บา้นดง 1
143 ดอนตาล อบต.นาละเม็ง ศพด.บา้นภผูาหอม 1
144 ดอนตาล อบต.นาละเม็ง ศพด.โรงเรียนบา้นนาสะโน 1
145 ดอนตาล อบต.บา้นบาก ศพด.บา้นนายาง 1
146 ดอนตาล อบต.บา้นบาก ศพด.บา้นหนองบอน 1
147 ดอนตาล อบต.ปา่ไร่ ศพด.บา้นนาปง่ 1
148 ดอนตาล อบต.ปา่ไร่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ไร่ 1
149 ดอนตาล อบต.โพธิไ์ทร ศพด.โคก 1
150 ดอนตาล อบต.โพธิไ์ทร ศพด.โพธิไ์ทร 1
151 ดอนตาล อบต.เหล่าหมี ศพด.โคกสวา่ง 1
152 ดอนตาล อบต.เหล่าหมี ศพด.นายอ 1
153 นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย ศพด.วดัปญุญานุสรณ์ 1
154 นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย ศพด.วดัพทุโธธมัมธโร 1
155 นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลร่มเกล้า ศพด.หนองนกเขียน 1

จังหวัดระยอง
156 แกลง เทศบาลต าบลกองดิน ศพด.เทศบาลต าบลกองดิน 1
157 แกลง เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน ศพด.วดัเนินสมบรูณ์ 1
158 แกลง เทศบาลต าบลเนินฆ้อ ศพด.เทศบาลต าบลเนินฆ้อ 1
159 แกลง เทศบาลต าบลบา้นนา ศพด.เทศบาลต าบลบา้นนา 1
160 แกลง เทศบาลต าบลบา้นนา ศพด.บญุสัมพนัธ์ 1
161 แกลง เทศบาลต าบลปากน  าประแส ศพด.เทศบาลต าบลปากน  าประแส 1
162 แกลง เทศบาลต าบลเมืองแกลง โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวทิยา 1
163 แกลง เทศบาลต าบลสุนทรภู่ ศพด.วดัพลงไสว 1
164 แกลง อบต.กระแสบน ศพด.ต าบลกระแสบน 1
165 แกลง อบต.ชากโดน ศพด.บา้นอ่างทอง 1
166 แกลง อบต.ทางเกวยีน ศพด.บา้นหนองกันเกรา 1
167 แกลง อบต.ทุ่งควายกิน ศพด.ทุ่งควายกิน 1
168 แกลง อบต.ทุ่งควายกิน ศพด.โรงเรียนวดัมงคลวฒุาวาส 1
169 แกลง อบต.พงัราด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพงัราด 1
170 แกลง อบต.วงัหวา้ ศพด.เขาดินชุ่มทอง 1
171 แกลง อบต.วงัหวา้ ศพด.บา้นหนองน  าขุ่น 1
172 แกลง อบต.หว้ยยาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง 1
173 เขาชะเมา เทศบาลต าบลช าฆ้อ ศพด.บา้นข าฆ้อ ม. 3ต.ช าฆ้อ 1
174 เขาชะเมา เทศบาลต าบลช าฆ้อ ศพด.ศรีประชา 1
175 เขาชะเมา อบต.เขาชะเมา ศพด.วดัสีระมัน 1
176 เขาชะเมา อบต.เขาชะเมา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 1
177 เขาชะเมา อบต.เขาน้อย ศพด.เขาน้อย 1
178 นิคมพฒันา เทศบาลต าบลมะขามคู่ ศพด.เทศบาลต าบลมะขามคู่ 1 1
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179 นิคมพฒันา อบต.นิคมพฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา 1
180 นิคมพฒันา อบต.พนานิคม ศพด.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1
181 นิคมพฒันา อบต.พนานิคม ศพด.โรงเรียนบา้นหนองระก า 1
182 บา้นค่าย เทศบาลต าบลชากบก ศพด.ชากกอไผ่ 1
183 บา้นค่าย เทศบาลต าบลชากบก ศพด.บา้นหว้งหนิ 1
184 บา้นค่าย เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา ศพด.วดักระบกขึ นผึ ง 1
185 บา้นค่าย เทศบาลต าบลบา้นค่ายพฒันา ศพด.วดักระบกขึ นผึ ง (พระครูมนูญสาธกุิจ) 1
186 บา้นค่าย อบต.ตาขัน ศพด.วดัหนองคอกหมู 1
187 บา้นค่าย อบต.บางบตุร ศพด.บา้นชากมะหาด 1
188 บา้นค่าย อบต.หนองบวั ศพด.โรงเรียนบา้นหนองกรับ 1
189 บา้นค่าย อบต.หนองละลอก ศพด.วดัดอนจันทร์ 1

จังหวัดเลย
190 เชียงคาน เทศบาลต าบลเขาแก้ว ศพด.นาปา่หนาด 1
191 เชียงคาน เทศบาลต าบลเขาแก้ว ศพด.วดัโพนสวา่ง(โสกใหม่) 1
192 เชียงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล1) 1
193 เชียงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน ศพด.กองร้อยต ารวจตะเวนชายแดนที  2 4 6 1
194 เชียงคาน เทศบาลต าบลธาตุ ศพด.เทศบาลธาตุ (วดัอ้อมแก้ว) 1
195 เชียงคาน เทศบาลต าบลธาตุ ศพด.เทศบาลธาตุ(บา้นผากลางดง) 1
196 เชียงคาน อบต.จอมศรี ศพด.นาสี 1
197 เชียงคาน อบต.นาซ่าว ศพด.วดัจอมพล 1
198 เชียงคาน อบต.นาซ่าว ศพด.ใหม่ศาลาเฟอืง 1
199 เชียงคาน อบต.บฮุม ศพด.บา้นอุมุง 1
200 เชียงคาน อบต.บฮุม ศพด.วดัศรีชมชื น 1
201 เชียงคาน อบต.ปากตม ศพด.ทา่ดีหมี 1
202 เชียงคาน อบต.ปากตม ศพด.วดัโพธิศ์รีหายโศก(บา้นคกงิ ว) 1
203 ด่านซ้าย เทศบาลต าบลด่านซ้าย ศพด.โรงเรียนด่านซ้าย 1
204 ด่านซ้าย อบต.กกสะทอน ศพด.น  าเย็น 1
205 ด่านซ้าย อบต.กกสะทอน ศพด.บา้นหมันขาว 1
206 ด่านซ้าย อบต.โคกงาม ศพด.นาเจียง 1
207 ด่านซ้าย อบต.โคกงาม ศพด.วดัมัชฌิมาราม 1
208 ด่านซ้าย อบต.นาดี ศพด.บา้นแก่งม่วง 1
209 ด่านซ้าย อบต.ปากหมัน ศพด.บา้นปากโปง่ 1
210 ด่านซ้าย อบต.ปากหมัน ศพด.หว้ยน  าเมย 1
211 ด่านซ้าย อบต.โปง่ ศพด.วดัเนินสวรรค์ 1
212 ด่านซ้าย อบต.โปง่ ศพด.วดัศรีบญุเรือง 1
213 ด่านซ้าย อบต.โพนสูง ศพด.กกโพธิว์งัก า 1
214 ด่านซ้าย อบต.โพนสูง ศพด.หวัฝาย 1
215 ด่านซ้าย อบต.วงัยาว ศพด.บา้นปากแดง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

216 ด่านซ้าย อบต.วงัยาว ศพด.บา้นโพนสวา่ง 1
217 ด่านซ้าย อบต.อิปุ่ม ศพด.วดัปา่หว้ยลาด 1
218 ทา่ลี อบต.ทา่ลี ศพด.โนนสวา่ง 1
219 ทา่ลี อบต.น  าแคม ศพด.บา้นปากยาง 1
220 ทา่ลี อบต.หนองผือ ศพด.วดัโพธิช์ัย 1
221 ทา่ลี อบต.หนองผือ ศพด.วดัใหม่เจริญธรรม 1
222 ทา่ลี อบต.อาฮี ศพด.นากระเซ็ง 1
223 นาด้วง เทศบาลต าบลนาด้วง โรงเรียนเทศบาลต าบลนาด้วง 1
224 นาด้วง เทศบาลต าบลนาด้วง ศพด.เทศบาลต าบลนาด้วง 2 1
225 นาด้วง เทศบาลต าบลนาดอกค า ศพด.บา้นโพนสวา่ง 1
226 นาด้วง เทศบาลต าบลนาดอกค า ศพด.หว้ยตาด 1
227 นาด้วง อบต.แก้วเมธี ศพด.ราษฎป์ระดิษฐ์ 1
228 นาแหว้ เทศบาลต าบลนาแหว้ ศพด.วดัศรีสวา่งมงคล 1
229 นาแหว้ อบต.นาพงึ ศพด.บา้นเกลี ยง 1
230 นาแหว้ อบต.แสงภา ศพด.หว้ยน  าผัก 1
231 ปากชม อบต.ชมเจริญ ศพด.แก่งปลาปก 1
232 ปากชม อบต.นครหงษ์ ศพด.วดัเทยีนชัย 1

จังหวัดสกลนคร
233 กุดบาก เทศบาลต าบลกุดไห ศพด.กุดไห 1
234 กุดบาก เทศบาลต าบลกุดแฮด ศพด.บา้นบวั 1
235 กุดบาก เทศบาลต าบลนาม่อง ศพด.วดัแจ้งบา้นนาขาม 1
236 กุดบาก เทศบาลต าบลนาม่อง ศพด.วดัโพธิส์มพร 1
237 กุสุมาลย์ อบต.กุสุมาลย์ ศพด.นาล้อม 1
238 กุสุมาลย์ อบต.กุสุมาลย์ ศพด.บา้นหนองหอย 1
239 กุสุมาลย์ อบต.นาเพยีง ศพด.บา้นนาเพยีงเก่า 1
240 กุสุมาลย์ อบต.นาเพยีง ศพด.สิรินธร 1
241 กุสุมาลย์ อบต.นาโพธิ์ ศพด.โคกสวา่ง 1
242 กุสุมาลย์ อบต.นาโพธิ์ ศพด.บา้นนาโพธิ์ 1
243 กุสุมาลย์ อบต.โพธไิพศาล ศพด.กุดฮู 1
244 กุสุมาลย์ อบต.โพธไิพศาล ศพด.โพนทอง 1
245 กุสุมาลย์ อบต.อุ่มจาน ศพด.บา้นงิ วศิริราษฎร์บ ารุง 1
246 กุสุมาลย์ อบต.อุ่มจาน ศพด.วดัหนองบวัสร้าง 1
247 ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด ศพด.กุดจาน 1
248 ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด ศพด.บา้นดงอีด่อย 1
249 ค าตากล้า อบต.ค าตากล้า ศพด.บา้นดงน  าเย็น 1
250 ค าตากล้า อบต.ค าตากล้า ศพด.บา้นผาศักด์ิ 1
251 ค าตากล้า อบต.นาแต้ ศพด.นาแต้ 1
252 ค าตากล้า อบต.นาแต้ ศพด.สันติสุข 1
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253 ค าตากล้า อบต.หนองบวัสิม ศพด.บา้นทา่งาม 1
254 โคกศรีสุพรรณ เทศบาลต าบลตองโขบ ศพด.บา้นนามน 1
255 โคกศรีสุพรรณ เทศบาลต าบลตองโขบ ศพด.หนองแข้ 1
256 โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงค า ศพด.ด่านม่วงค า 1
257 โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงค า ศพด.หนองนางกอม 1
258 โคกศรีสุพรรณ อบต.แมดนาทม่ ศพด.โคกนาดี 1
259 โคกศรีสุพรรณ อบต.แมดนาทม่ ศพด.บา้นโพนทองวฒันา 1
260 โคกศรีสุพรรณ อบต.เหล่าโพนค้อ ศพด.บา้นหนองเหยีน 1
261 เจริญศิลป์ อบต.โคกศิลา ศพด.บา้นโคกศิลา 1
262 เจริญศิลป์ อบต.เจริญศิลป์ ศพด.กุดนาขาม 1
263 เจริญศิลป์ อบต.เจริญศิลป์ ศพด.บา้นสร้างฟาก 1
264 เจริญศิลป์ อบต.ทุ่งแก ศพด.บา้นหนองแสง 1
265 เจริญศิลป์ อบต.บา้นเหล่า ศพด.ดงบงั 1
266 เจริญศิลป์ อบต.บา้นเหล่า ศพด.บา้นโพนบกหนองผือ 1
267 เจริญศิลป์ อบต.หนองแปน ศพด.บา้นดงสง่า 1
268 เต่างอย อบต.จันทร์เพญ็ ศพด.โคกกลาง 1
269 เต่างอย อบต.เต่างอย ศพด.วดัปา่วริิยะพล 1
270 เต่างอย อบต.นาตาล ศพด.นาตาล 1
271 เต่างอย อบต.นาตาล ศพด.ม่วงค า 1
272 เต่างอย อบต.บงึทวาย ศพด.หนองบวั 1
273 นิคมน  าอูน อบต.นิคมน  าอูน ศพด.บา้นนิคมพฒันา 1
274 นิคมน  าอูน อบต.นิคมน  าอูน ศพด.บา้นหนองเบญจ 1
275 นิคมน  าอูน อบต.หนองปลิง ศพด.บา้นโคกมะนาว 1
276 บา้นม่วง เทศบาลต าบลบา้นม่วง ศพด.เทศบาลต าบลบา้นม่วง 1
277 บา้นม่วง เทศบาลต าบลหว้ยหลัว ศพด.บา้นไชยนนท์ 1
278 บา้นม่วง เทศบาลต าบลหว้ยหลัว ศพด.บา้นหว้ยทราย 1
279 บา้นม่วง อบต.ดงหม้อทองใต้ ศพด.นาสมบรูณ์ 1
280 บา้นม่วง อบต.ดงเหนือ ศพด.บา้นดอนแดง 1

จังหวัดสระบรุี
281 แก่งคอย เทศบาลเมืองทบักวาง ศพด.จิตรประไพชาเล่ต์ 1
282 แก่งคอย อบต.ชะอม ศพด.โรงเรียนวดักะเหรี ยงคอม้า 1
283 แก่งคอย อบต.ชะอม ศพด.โรงเรียนวดับงึไม้ 1
284 แก่งคอย อบต.ช าผักแพว ศพด.โรงเรียนวดัโคกกรุง 1
285 แก่งคอย อบต.ตาลเดี ยว ศพด.บา้นตาลเดี ยว 1
286 แก่งคอย อบต.ตาลเดี ยว ศพด.บา้นนาบญุ 1
287 แก่งคอย อบต.เตาปนู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปนู 1
288 แก่งคอย อบต.ทา่คล้อ ศพด.วดัทา่คล้อ 1
289 แก่งคอย อบต.ทา่คล้อ ศพด.วดัหาดสองแคว 1
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290 แก่งคอย อบต.ทา่ตูม ศพด.โรงเรียนวดับา้นธาตุใต้ 1
291 แก่งคอย อบต.ทา่มะปราง ศพด.ต.ทา่มะปราง 1
292 แก่งคอย อบต.สองคอน ศพด.โรงเรียนวดับอ่โศก 1
293 แก่งคอย อบต.สองคอน ศพด.โรงเรียนวดัพระพทุธบาทน้อยมิตรภาพ 6 9 1
294 แก่งคอย อบต.หว้ยแหง้ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง 1
295 แก่งคอย อบต.หว้ยแหง้ ศพด.โรงเรียนวดัศรัทธาเรืองศรี 1
296 แก่งคอย อบต.หนิซ้อน ศพด.โรงเรียนบา้นผังสามัคคี 1
297 แก่งคอย อบต.หนิซ้อน ศพด.โรงเรียนบา้นหนิซ้อน 1
298 เฉลิมพระเกียรติ อบต.เขาดินพฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินพฒันา 1
299 ดอนพดุ เทศบาลต าบลดอนพดุ โรงเรียนอนุบาลบา้นหลวง 1
300 ดอนพดุ เทศบาลต าบลดอนพดุ ศพด.บา้นหลวง (วดัช้าง) 1
301 ดอนพดุ อบต.ดงตะงาว ศพด.ดงตะงาว 1
302 บา้นหมอ เทศบาลต าบลบา้นหมอ ศพด.วดับา้นหมอ 1
303 บา้นหมอ อบต.โคกใหญ่หรเทพ ศพด.หรเทพรุ่งเรืองฯ 1
304 บา้นหมอ อบต.โคกใหญ่หรเทพ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวดัโคกใหญ่ 1
305 บา้นหมอ อบต.ไผ่ขวาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 1
306 พระพทุธบาท เทศบาลต าบลธารเกษม ศพด.เขาดินพฒันาหมู7่ 1
307 พระพทุธบาท เทศบาลต าบลธารเกษม ศพด.ธารเกษม (วดัตรีบญุญาราม) 1
308 พระพทุธบาท เทศบาลต าบลนายาว ศพด.โรงเรียนบา้นสระล าใย 1
309 พระพทุธบาท เทศบาลต าบลนายาว ศพด.โรงเรียนวดันายาว 1
310 พระพทุธบาท เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย ศพด.เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย (วดัหนองสุทธะ) 1
311 พระพทุธบาท เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย ศพด.เทศบาลต าบลหว้ยปา่หวาย(วดับา้นโพธิ์) 1
312 พระพทุธบาท เทศบาลเมืองพระพทุธบาท ศพด.เทศบาลเมืองพระพทุธบาท แหง่ที  2 1
313 มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก ศพด.ต าบลมวกเหล็ก 1
314 มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก ศพด.วดับา้นหมาก 1
315 มวกเหล็ก อบต.ล าพญากลาง ศพด.บา้นหนองเอี ยว 1
316 มวกเหล็ก อบต.ล าพญากลาง ศพด.หนองโปง่ 1
317 มวกเหล็ก อบต.ล าสมพงุ ศพด.ล าสมพงุ 1
318 มวกเหล็ก อบต.หนองย่างเสือ ศพด.บา้นหนองผักหนอก 1
319 มวกเหล็ก อบต.หนองย่างเสือ ศพด.บา้นหนองมะค่า 1
320 เมืองสระบรีุ เทศบาลต าบลกุดนกเปล้า ศพด.เทศบาลต าบลกุดนกเปล้า 1
321 เมืองสระบรีุ เทศบาลต าบลปอ๊กแปก๊ ศพด.เทศบาลต าบลปอ๊กแปก๊ 1
322 เมืองสระบรีุ เทศบาลเมืองสระบรีุ ศพด.วดัเจดีย์งาม 1
323 เมืองสระบรีุ อบต.โคกสวา่ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสวา่ง 1
324 เมืองสระบรีุ อบต.ดาวเรือง ศพด.โรงเรียนวดัปา่สัก 1
325 เมืองสระบรีุ อบต.ตลิ งชัน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ งชัน (บา้นหว้ยลี ) 1
326 เมืองสระบรีุ อบต.ปากข้าวสาร ศพด.โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี 1

จังหวัดสุรนิทร์
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327 กาบเชิง เทศบาลต าบลกาบเชิง ศพด.บกัจรัง 1
328 กาบเชิง เทศบาลต าบลกาบเชิง ศพด.วดับา้นกาบเชิง 1
329 กาบเชิง เทศบาลต าบลโคกตะเคียน ศพด.บา้นกู่ 1
330 กาบเชิง เทศบาลต าบลโคกตะเคียน ศพด.บา้นอีสานพฒันา 1
331 กาบเชิง อบต.คูตัน ศพด.บา้นหนองโย 1
332 กาบเชิง อบต.คูตัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดัอุดมพรหมวหิาร 1
333 กาบเชิง อบต.ด่าน ศพด.โจรก 1
334 กาบเชิง อบต.ด่าน ศพด.สนวน 1
335 กาบเชิง อบต.ตะเคียน ศพด.สกล 1
336 กาบเชิง อบต.แนงมุด ศพด.คลองน  าซับ 1
337 กาบเชิง อบต.แนงมุด ศพด.บา้นปะค า 1
338 เขวาสินรินทร์ เทศบาลต าบลเขวาสินรินทร์ ศพด.ตระแบกใหญ่ 1
339 เขวาสินรินทร์ เทศบาลต าบลเขวาสินรินทร์ ศพด.นาตัง 1
340 เขวาสินรินทร์ อบต.ตากูก ศพด.ตากูก 1
341 เขวาสินรินทร์ อบต.ตากูก ศพด.บา้นโพธิคู่์ 1
342 เขวาสินรินทร์ อบต.บา้นแร่ ศพด.บา้นพระปดื 1
343 เขวาสินรินทร์ อบต.บา้นแร่ ศพด.บา้นภดิูน 1
344 เขวาสินรินทร์ อบต.ปราสาททอง ศพด.บา้นฉันเพล 1
345 จอมพระ เทศบาลต าบลกระหาด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกระหาด 1
346 จอมพระ เทศบาลต าบลกระหาด ศพด.วดัประทมุทอง 1
347 จอมพระ เทศบาลต าบลบแุกรง ศพด.บา้นวา่น 1
348 จอมพระ เทศบาลต าบลบแุกรง ศพด.อาแวะ 1
349 จอมพระ อบต.จอมพระ ศพด.วดัจอมพระ 1
350 จอมพระ อบต.ชุมแสง ศพด.บา้นชุมแสง 1
351 จอมพระ อบต.ชุมแสง ศพด.หนองขวาว 1
352 จอมพระ อบต.เปน็สุข ศพด.ขาม-เปน็สุข 1
353 จอมพระ อบต.เมืองลีง ศพด.บา้นทุ่งนาค 1
354 จอมพระ อบต.เมืองลีง ศพด.บา้นหนองเหล็ก 1
355 จอมพระ อบต.ลุ่มระวี ศพด.หนองเหล็ก 1
356 ชุมพลบรีุ เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล ศพด.เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล 1
357 ชุมพลบรีุ เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล ศพด.บา้นโพนทอง 1
358 ชุมพลบรีุ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ศพด.บา้นทพิย์นวด 1
359 ชุมพลบรีุ เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ ศพด.บา้นยางบอ่ภริมย์ 1
360 ชุมพลบรีุ เทศบาลต าบลยะวกึ ศพด.บา้นขี เหล็ก 1
361 ชุมพลบรีุ เทศบาลต าบลยะวกึ ศพด.บา้นโคกเพชร 1
362 ชุมพลบรีุ อบต.กระเบื อง ศพด.วดัโนนสูง 1
363 ชุมพลบรีุ อบต.ไพรขลา ศพด.โพนม่วง-ม่วงสวรรค์ 1
364 ชุมพลบรีุ อบต.เมืองบวั ศพด.วดักระทะ 1
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365 ชุมพลบรีุ อบต.เมืองบวั ศพด.วดัทุ่งสวา่งโพธิห์ว้ย 1
366 ชุมพลบรีุ อบต.ศรีณรงค์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์ 1
367 ชุมพลบรีุ อบต.หนองเรือ ศพด.บา้นยางใหม่ยางขามเฒ่า 1
368 ทา่ตูม เทศบาลต าบลทา่ตูม โรงเรียนเทศบาลทา่ตูม 1
369 ทา่ตูม เทศบาลต าบลทา่ตูม ศพด.วดัโพธิพ์ฤกษาราม 1
370 ทา่ตูม เทศบาลต าบลเมืองแก ศพด.ทา่ศิลา(ทา่วงัหนิ) 1
371 ทา่ตูม เทศบาลต าบลเมืองแก ศพด.บา้นหนองตาด 1
372 ทา่ตูม อบต.กระโพ ศพด.ตระมูง 1
373 ทา่ตูม อบต.กระโพ ศพด.บา้นอาคุณ 1
374 ทา่ตูม อบต.ทา่ตูม ศพด.บา้นโนนแดง 1
375 ทา่ตูม อบต.ทา่ตูม ศพด.วดัโพธิบ์ลัลังก์ 1
376 ทา่ตูม อบต.ทุ่งกุลา ศพด.บา้นตาฮะ 1
377 ทา่ตูม อบต.ทุ่งกุลา ศพด.บา้นปอหมัน 1
378 ทา่ตูม อบต.บะ ศพด.เฉนียง 1
379 ทา่ตูม อบต.บะ ศพด.วดัโพธิส์วา่งบา้นปรีง 1
380 ทา่ตูม อบต.บวัโคก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบวัโคก 1

จังหวัดหนองคำย
381 ทา่บอ่ เทศบาลต าบลกองนาง ศพด.บา้นกองนาง 1
382 ทา่บอ่ เทศบาลต าบลบา้นถ่อน ศพด.บา้นโพนงาม 1
383 ทา่บอ่ เทศบาลเมืองทา่บอ่ ศพด.เทศบาลเมืองทา่บอ่ (น  าโมง) 1
384 ทา่บอ่ อบต.โคกคอน ศพด.วดัทุ่งสวา่งธรรมาราม 1
385 ทา่บอ่ อบต.ทา่บอ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่บอ่ 1
386 ทา่บอ่ อบต.นาข่า ศพด.บา้นกวด 1
387 ทา่บอ่ อบต.โพนสา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสา 1
388 ทา่บอ่ อบต.หนองนาง ศพด.บา้นนาน  าพาย 1
389 เฝ้าไร่ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ศพด.ชุมชนหนองยาง 1
390 เฝ้าไร่ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ศพด.เทศบาลต าบลเฝ้าไร่1 1
391 เฝ้าไร่ อบต.วงัหลวง ศพด.บา้นค าศิลา 1
392 เฝ้าไร่ อบต.วงัหลวง ศพด.บา้นหนองแวงค าภู 1
393 เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง ศพด.โนนสมบรูณ์ 1
394 เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง ศพด.บา้นหนองบวัเงิน 1
395 เฝ้าไร่ อบต.อุดมพร ศพด.โคกอุดม 1
396 เฝ้าไร่ อบต.อุดมพร ศพด.บา้นโนนสะอาด 1
397 โพธิต์าก อบต.โพธิต์าก ศพด.วดัรุกขาภริมณ์ 1
398 โพธิต์าก อบต.โพนทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 1
399 โพนพสัิย เทศบาลต าบลสร้างนางขาว ศพด.บา้นหาดสั ง 1
400 โพนพสัิย เทศบาลต าบลสร้างนางขาว ศพด.บา้นเหล่า 1
401 โพนพสัิย อบต.กุดบง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 1
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402 โพนพสัิย อบต.จุมพล ศพด.ปกัหมู 1
403 โพนพสัิย อบต.ชุมช้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลชุมช้าง 1
404 โพนพสัิย อบต.เซิม ศพด.หนองพนัทา 1
405 โพนพสัิย อบต.ทุ่งหลวง ศพด.ทุ่งหลวง 1
406 โพนพสัิย อบต.นาหนัง ศพด.วดัโพธิศ์รีสมพร 1
407 โพนพสัิย อบต.บา้นผือ ศพด.หนองแอก-แสงพสัิย 1

จังหวัดหนองบวัล ำภู
408 นากลาง เทศบาลต าบลเก่ากลอย ศพด.เทศบาลต าบลเก่ากลอย 1
409 นากลาง เทศบาลต าบลเก่ากลอย ศพด.บา้นทุ่งกุลาพฒันา 1
410 นากลาง เทศบาลต าบลนากลาง ศพด.วดัเทพมงคลพชิัย 1
411 นากลาง เทศบาลต าบลนากลาง ศพด.วดัศิริชัยพฒันาราม 1
412 นากลาง เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม ศพด.บา้นโนนสวา่ง 1
413 นากลาง เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม ศพด.บา้นหม่านศรีทอง 1
414 นากลาง อบต.ดงสวรรค์ ศพด.โนนธาตุ 1
415 นากลาง อบต.ดงสวรรค์ ศพด.บา้นบนศรีวไิล-หว้ยหาน 1
416 นากลาง อบต.โนนเมือง ศพด.ต้างค า 1
417 นากลาง อบต.โนนเมือง ศพด.วดัอัมพวนาราม 1
418 นาวงั เทศบาลต าบลนาเหล่า ศพด.บา้นเทพคีรี 1
419 นาวงั เทศบาลต าบลนาเหล่า ศพด.วดัทุ่งสวา่ง 1
420 นาวงั อบต.นาแก ศพด.ผาสุก 1
421 นาวงั อบต.นาเหล่า ศพด.บา้นโคกกะทอ 1
422 นาวงั อบต.นาเหล่า ศพด.บา้นหนิตั งบงัพระจันทร์ 1
423 นาวงั อบต.วงัทอง ศพด.บา้นไทยนิยม 1
424 นาวงั อบต.วงัทอง ศพด.วดัถ  าเอราวณั 1
425 นาวงั อบต.วงัปลาปอ้ม ศพด.บา้นโคกหนองบวัหมู่5 1
426 นาวงั อบต.วงัปลาปอ้ม ศพด.วงัปลาปอ้ม 1
427 โนนสัง เทศบาลต าบลโนนสัง ศพด.วดัพรหมประสิทธิ์ 1
428 โนนสัง เทศบาลต าบลโนนสัง ศพด.วดัศิริชัยเจริญ 1
429 โนนสัง เทศบาลต าบลบา้นค้อ ศพด.โคกปา่กุง 1
430 โนนสัง เทศบาลต าบลบา้นค้อ ศพด.บา้นทา่ศิลา 1
431 โนนสัง เทศบาลต าบลหนองเรือ ศพด.เทศบาลต าบลหนองเรือ 1
432 โนนสัง เทศบาลต าบลหนองเรือ ศพด.วดักาญจนาราม 1
433 โนนสัง อบต.กุดดู่ ศพด.บา้นศรีสมบรูณ์ 1
434 โนนสัง อบต.กุดดู่ ศพด.วดัศรีจุมพร 1
435 โนนสัง อบต.โคกม่วง ศพด.บา้นชัยมงคล 1
436 โนนสัง อบต.โคกม่วง ศพด.วงัมน 1
437 โนนสัง อบต.นิคมพฒันา ศพด.บา้นโคกสะอาด 1
438 โนนสัง อบต.นิคมพฒันา ศพด.บา้นดงบาก 1
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439 โนนสัง อบต.โนนเมือง ศพด.โคกม่วงชุม 1
440 โนนสัง อบต.โนนเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 1
441 โนนสัง อบต.บา้นถิ น ศพด.วดัศรีสมัย 1
442 โนนสัง อบต.บา้นถิ น ศพด.หนิสิ ว 1
443 โนนสัง อบต.ปางกู่ ศพด.บา้นนิคมศรีวไิล 1
444 โนนสัง อบต.ปางกู่ ศพด.บา้นโสกแคนหมู่ที 2 1
445 เมืองหนองบวัล าภู เทศบาลต าบลหวันา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหวันา 1
446 เมืองหนองบวัล าภู เทศบาลต าบลหวันา ศพด.วดัศรีสุมังคลาราม 1
447 เมืองหนองบวัล าภู เทศบาลเมืองหนองบวัล าภู ศพด.วดัโพธิศ์รี 1
448 เมืองหนองบวัล าภู อบต.กุดจิก ศพด.บา้นโนนอุดม 1
449 เมืองหนองบวัล าภู อบต.กุดจิก ศพด.บา้นโพธิศ์รี 1
450 เมืองหนองบวัล าภู อบต.นาค าไฮ ศพด.กุดฉิม 1
451 เมืองหนองบวัล าภู อบต.นาค าไฮ ศพด.หนองกุง 1
452 เมืองหนองบวัล าภู อบต.บา้นขาม ศพด.บา้นข้องโป้ 1
453 เมืองหนองบวัล าภู อบต.ปา่ไม้งาม ศพด.หว้ยหามต่าง 1

จังหวัดอุดรธำนี
454 กุดจับ เทศบาลต าบลเชียงเพง็ ศพด.วดัเดชสวา่ง 1
455 กุดจับ เทศบาลต าบลเชียงเพง็ ศพด.วดัใหม่นาแค 1
456 กุดจับ เทศบาลต าบลปะโค ศพด.วดัทุ่งสวา่งดอนพลิา 1
457 กุดจับ เทศบาลต าบลปะโค ศพด.วดัสวา่งอารมณ์ 1
458 กุดจับ เทศบาลต าบลเมืองเพยี ศพด.วดัสีหนาราม 1
459 กุดจับ เทศบาลต าบลยางชุม ศพด.วดัทุ่งสวา่งโนนทอง 1
460 กุดจับ เทศบาลต าบลยางชุม ศพด.วดัศรีสวา่งอารมณ์ 1
461 กุดจับ อบต.กุดจับ ศพด.วดัเกษมสันติธาราม 1
462 กุดจับ อบต.กุดจับ ศพด.วดัวชิัยวนาราม 1
463 กุดจับ อบต.ขอนยูง ศพด.วดัแก้วสวา่ง 1
464 กุดจับ อบต.ขอนยูง ศพด.วดัปา่ล าภู 1
465 กุดจับ อบต.สร้างก่อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ 2 1
466 กุมภวาปี เทศบาลต าบลกงพานพนัดอน ศพด.กงพาน 1
467 กุมภวาปี เทศบาลต าบลกงพานพนัดอน ศพด.พนัดอน 1
468 กุมภวาปี เทศบาลต าบลแชแล ศพด.บา้นดอนเงิน 1
469 กุมภวาปี เทศบาลต าบลแชแล ศพด.วดัโพธิส์วา่ง 1
470 กุมภวาปี เทศบาลต าบลเวยีงค า ศพด.ค าไผ่ 1
471 กุมภวาปี เทศบาลต าบลเวยีงค า ศพด.วดับา้นทา่หนองเทา 1
472 กุมภวาปี เทศบาลต าบลหนองหวา้ ศพด.บา้นโนนมะข่า 1
473 กุมภวาปี อบต.ทา่ลี ศพด.บา้นกุดยาง 1
474 กุมภวาปี อบต.ทา่ลี ศพด.บา้นทา่ลี 1
475 กุมภวาปี อบต.ผาสุก ศพด.บา้นดงเรือง 1
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476 กุมภวาปี อบต.ผาสุก ศพด.สี แจ 1
477 กุมภวาปี อบต.เสอเพลอ ศพด.โคกศรีส าราญ 1
478 กุมภวาปี อบต.เสอเพลอ ศพด.วดัศิริชัยเจริญ 1
479 กู่แก้ว เทศบาลต าบลคอนสาย ศพด.บา้นค าแคนแก่นคูณ 1
480 กู่แก้ว เทศบาลต าบลคอนสาย ศพด.วดัอัมพวนั 1
481 กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ศพด.บา้นวงัแข้ 1
482 กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ศพด.หวัหนอง 1
483 ไชยวาน เทศบาลต าบลไชยวาน ศพด.โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1
484 ไชยวาน เทศบาลต าบลไชยวาน ศพด.วดัอุดมมงคล 1
485 ไชยวาน เทศบาลต าบลโพนสูง ศพด.บา้นโนนสมบรูณ์ 1
486 ไชยวาน เทศบาลต าบลโพนสูง ศพด.วดัปา่ศรีชมภจูิตวเิวก 1
487 ไชยวาน เทศบาลต าบลหนองแวงแก้มหอม ศพด.วดัศรีชมชื น 1
488 ไชยวาน อบต.ค าเลาะ ศพด.ดงพฒันา 1
489 ไชยวาน อบต.ค าเลาะ ศพด.บา้นวงัชมภู 1
490 ไชยวาน อบต.หนองหลัก ศพด.วดัสวา่งอารมณ์ 1
491 ไชยวาน อบต.หนองหลัก ศพด.หนองหลักโนนสวา่ง 1
492 ทุ่งฝน เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ ศพด.เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ 1
493 ทุ่งฝน เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ ศพด.บา้นค าเจริญ 1
494 ทุ่งฝน อบต.กุดค้า ศพด.บา้นทา่ช่วง 1
495 ทุ่งฝน อบต.กุดค้า ศพด.บา้นโพนสูง 1
496 ทุ่งฝน อบต.นาชุมแสง ศพด.ค าสีดา 1
497 ทุ่งฝน อบต.นาชุมแสง ศพด.วดัชัยศิริมงคล 1
498 นายูง เทศบาลต าบลนายูง ศพด.ชุมพล 1
499 นายูง เทศบาลต าบลนายูง ศพด.วดัเทพสิงหาร 1
500 นายูง เทศบาลต าบลโนนทอง ศพด.นาเมืองทอง 1
501 นายูง เทศบาลต าบลโนนทอง ศพด.บา้นสมประสงค์ 1
502 นายูง อบต.นาแค ศพด.วดัทววีหิาร 1
503 นายูง อบต.นาแค ศพด.วดัสุวรรณคีรี 1
504 นายูง อบต.บา้นก้อง ศพด.นาค าน้อยหมู1่0 1
505 นายูง อบต.บา้นก้อง ศพด.บา้นนาตูมหมู่ที  5 1
506 น  าโสม เทศบาลต าบลน  าโสม ศพด.วดัอุทธการาม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดนครพนม
1 นาทม อบต.หนองซน ศพด.ค าแม่นาง 1
2 นาหวา้ เทศบาลต าบลทา่เรือ ศพด.ทา่เรือ 1
3 นาหวา้ เทศบาลต าบลนาหวา้ ศพด.เทศบาลต าบลนาหวา้ 1
4 นาหวา้ อบต.นาคูณใหญ่ ศพด.วดัชนะสังวร 1
5 นาหวา้ อบต.นาคูณใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ (ม่วง) 1
6 นาหวา้ อบต.นางัว ศพด.บา้นกุดน  าใส 1
7 นาหวา้ อบต.นาหวา้ ศพด.ตาลใหญ่ 1
8 นาหวา้ อบต.บา้นเสียว ศพด.บา้นดอนแดง 1
9 นาหวา้ อบต.เหล่าพฒันา ศพด.ดอนปอ่ 1
10 นาหวา้ อบต.เหล่าพฒันา ศพด.ทา่ค าไฮ 1
11 บา้นแพง เทศบาลต าบลบา้นแพง ศพด.ทา่ลาด 1
12 บา้นแพง อบต.นางัว ศพด.บา้นดอนบาก 1
13 บา้นแพง อบต.ไผ่ล้อม ศพด.วดัโพธิไ์ทร 1
14 บา้นแพง อบต.โพนทอง ศพด.บา้นปา่หวา้น 1
15 บา้นแพง อบต.หนองแวง ศพด.ไชยศรี 1
16 บา้นแพง อบต.หนองแวง ศพด.ต าบลหนองแวง 1
17 ปลาปาก อบต.กุตาไก้ ศพด.วดัจันศรีนารี 1
18 ปลาปาก อบต.โคกสวา่ง ศพด.วดัสามัคคีธรรม 1
19 ปลาปาก อบต.โคกสูง ศพด.วดัโพนสวรรค์ 1
20 ปลาปาก อบต.นามะเขือ ศพด.วดัศรีสุมังคลาราม 1
21 ปลาปาก อบต.นามะเขือ ศพด.หนองบวัค า 1
22 ปลาปาก อบต.ปลาปาก ศพด.วดันารีศรีบวับาน 1
23 ปลาปาก อบต.ปลาปาก ศพด.วดันิมิตศรัทธาราม 1
24 ปลาปาก อบต.มหาชัย ศพด.วดัธาตุมหาชัย 1
25 ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ่ ศพด.วดัโพธิศ์รีสมภบิาล 1
26 ปลาปาก อบต.หนองฮี ศพด.วดัโชติการาม 1
27 ปลาปาก อบต.หนองฮี ศพด.วดัทา่ชาลีล าพร 1
28 โพนสวรรค์ เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ ศพด.วดัศรีสวา่ง 1
29 โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ น ศพด.ขามเตี ยน้อย 1
30 โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ น ศพด.ดง 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ
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ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

31 โพนสวรรค์ อบต.นาใน ศพด.วดัราชสีมา 1
32 โพนสวรรค์ อบต.นาหวับอ่ ศพด.บา้นโพนตูม 1
33 โพนสวรรค์ อบต.นาหวับอ่ ศพด.บา้นโพนเพก็ 1
34 โพนสวรรค์ อบต.บา้นค้อ ศพด.บา้นหว้ยไหสมบรูณ์ 1
35 โพนสวรรค์ อบต.บา้นค้อ ศพด.วดัโพธิศ์รีหมู่6 1
36 โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน ศพด.วดัโพธสิมพร 1
37 โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน ศพด.วดัศรีสวา่งอารมณ์ 1
38 โพนสวรรค์ อบต.โพนสวรรค์ ศพด.บา้นหนองนางเลิง 1
39 เมืองนครพนม เทศบาลต าบลหนองญาติ ศพด.วดัจอมแจ้ง 1
40 เมืองนครพนม เทศบาลต าบลหนองญาติ ศพด.วดัเทพพนมสุทธาวาส 1
41 เมืองนครพนม อบต.ค าเตย ศพด.บา้นโพนค้อ 1

จังหวัดปรำจีนบรุี
42 นาดี อบต.สะพานหนิ ศพด.บา้นหนองตะแบก 1
43 บา้นสร้าง อบต.บางแตน ศพด.โรงเรียนบา้นปากคลองบางกระดาน 1
44 บา้นสร้าง อบต.บางปลาร้า ศพด.โรงเรียนวดักระทุ้มแพว้ 1
45 บา้นสร้าง อบต.บางยาง ศพด.โรงเรียนวดัคลองเฆ่ 1
46 ประจันตคาม เทศบาลต าบลโพธิง์าม ศพด.ชุมชนวดับา้นโง้ง 1
47 ประจันตคาม เทศบาลต าบลโพธิง์าม ศพด.เทศบาลต าบลโพธิง์าม 1
48 ประจันตคาม อบต.ดงบงั ศพด.วดับา้นโนน 1
49 ประจันตคาม อบต.บา้นหอย ศพด.บา้นหอย 1
50 ประจันตคาม อบต.ประจันตคาม ศพด.วดัดงไชยมัน 1
51 ประจันตคาม อบต.หนองแก้ว ศพด.วดัโคกเขื่อน 1
52 ประจันตคาม อบต.หนองแสง ศพด.วดัประดิษฐาราม 1
53 เมืองปราจีนบรีุ เทศบาลเมืองปราจีนบรีุ ศพด.โรงเรียนเทศบาล 2 1
54 เมืองปราจีนบรีุ อบต.ดงขี เหล็ก ศพด.บา้นดงบงั 1
55 เมืองปราจีนบรีุ อบต.ทา่งาม ศพด.วรเวทย์โกวทิ 1
56 เมืองปราจีนบรีุ อบต.ทา่งาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่งาม 1
57 เมืองปราจีนบรีุ อบต.เนินหอม ศพด.โรงเรียนวดัเนินสูง 1
58 เมืองปราจีนบรีุ อบต.เนินหอม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม 1
59 เมืองปราจีนบรีุ อบต.โนนหอ้ม ศพด.วดัประชาวาสอัมพวนั 1
60 เมืองปราจีนบรีุ อบต.ไม้เค็ด ศพด.บา้นหนองยาว 1
61 เมืองปราจีนบรีุ อบต.ไม้เค็ด ศพด.หนองเต่า 1
62 เมืองปราจีนบรีุ อบต.รอบเมือง ศพด.วดับางคาง 1
63 เมืองปราจีนบรีุ อบต.วดัโบสถ์ ศพด.วดัโบสถ์ 1
64 ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบรูณ์ ศพด.บา้นวงัขอน 1
65 ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบรูณ์ ศพด.บา้นวงัทะลุ 1
66 ศรีมหาโพธิ อบต.ทา่ตูม ศพด.บา้นทา่ตูม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

67 ศรีมหาโพธิ อบต.ทา่ตูม ศพด.วดัหลังถ  า 1
68 ศรีมหาโพธิ อบต.ศรีมหาโพธิ ศพด.บา้นหนองหอย 1
69 ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง ศพด.บา้นปรือวายใหญ่ 1
70 ศรีมโหสถ อบต.โคกไทย ศพด.บา้นโคกพนมดี 1
71 ศรีมโหสถ อบต.โคกปบี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปบี 1
72 ศรีมโหสถ อบต.ไผ่ชะเลือด ศพด.วดัไผ่งาม 1

จังหวัดพังงำ
73 กะปง เทศบาลต าบลทา่นา ศพด.เทศบาลต าบลทา่นา 1
74 กะปง อบต.รมณีย์ ศพด.โรงเรียนบา้นปากคลอง 1
75 กะปง อบต.เหมาะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ 1
76 กะปง อบต.เหล ศพด.โรงเรียนนารายณิการาม 1
77 คุระบรีุ อบต.คุระ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ 1
78 คุระบรีุ อบต.บางวนั ศพด.โค้งศรราม 1
79 คุระบรีุ อบต.บางวนั ศพด.ต าหนัง 1
80 คุระบรีุ อบต.แม่นางขาว ศพด.โรงเรียนบา้นทุ่งรัก 1
81 ตะกั่วทุ่ง เทศบาลต าบลกระโสม ศพด.วดัมาตุคุณาราม 1
82 ตะกั่วทุ่ง เทศบาลต าบลโคกกลอย โรงเรียนเทศบาลต าบลโคกกลอย 1
83 ตะกั่วทุ่ง เทศบาลต าบลโคกกลอย ศพด.เทศบาลต าบลโคกกลอย 1
84 ตะกั่วทุ่ง อบต.กะไหล โรงเรียนบา้นสามช่อง 1
85 ตะกั่วทุ่ง อบต.โคกกลอย ศพด.โรงเรียนบา้นทา่นุ่น 1
86 ตะกั่วทุ่ง อบต.หล่อยูง ศพด.โรงเรียนวดันากลางมิตรภาพที่163 1
87 ตะกั่วปา่ เทศบาลต าบลบางนายสี ศพด.มัสยิดตอรีกอตุลยะนะห์ 1
88 ตะกั่วปา่ อบต.บางไทร ศพด.บา้นดอกแดง 1

จังหวัดมหำสำรคำม
89 เชียงยืน อบต.นาทอง ศพด.วงัน  าใส 1
90 เชียงยืน อบต.เสือเฒ่า ศพด.บา้นเข็ง 1
91 เชียงยืน อบต.หนองซอน ศพด.มะโมเหนือ 1
92 นาเชือก อบต.นาเชือก ศพด.วดับรูพาหวัช้าง 1
93 นาเชือก อบต.นาเชือก ศพด.วดัสุกาวาส 1
94 นาเชือก อบต.ปอพาน ศพด.วดับา้นเหล่าค้อ 1
95 นาเชือก อบต.ปอพาน ศพด.วดัอุดรหนองสระ 1
96 นาเชือก อบต.ส าโรง ศพด.วดัโนนหมากเหล่ียม 1
97 นาเชือก อบต.ส าโรง ศพด.วดับรุารัฐโพธาราม 1
98 นาเชือก อบต.หนองกุง ศพด.เฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาต าบลหนองกุง 1
99 นาเชือก อบต.หนองแดง ศพด.วดัเก่าใหญ่ 1
100 นาเชือก อบต.หนองเม็ก ศพด.วดัธรรมาภริตาราม 1
101 นาเชือก อบต.หนองเม็ก ศพด.หนองเม็ก 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

102 นาเชือก อบต.หนองเรือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 1
103 นาดูน อบต.ดงดวน ศพด.โคกยาว 1
104 นาดูน อบต.ดงบงั ศพด.บา้นโนนเขวาหมู9่ 1
105 นาดูน อบต.ดงบงั ศพด.วดัโพธาราม 1
106 นาดูน อบต.ดงยาง ศพด.บา้นเครือซูด-โคกเครือ 1
107 นาดูน อบต.ดงยาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดงยาง 1
108 นาดูน อบต.หนองคู ศพด.บา้นโพนทอง 1
109 นาดูน อบต.หนองคู ศพด.เหล่าจั่น 1
110 บรบอื เทศบาลต าบลบรบอื โรงเรียนเทศบาลต าบลบรบอื 1
111 บรบอื เทศบาลต าบลบรบอื ศพด.ก่อนวยัเรียนเทศบาลต าบลบรบอื 1
112 บรบอื อบต.ก าพี ศพด.บา้นเหล่ายาว 1
113 บรบอื อบต.ก าพี ศพด.ฮ่องน้อย 1
114 บรบอื อบต.ดอนงัว ศพด.ดอนงัว 1
115 บรบอื อบต.โนนแดง ศพด.วดัโนนแดง 1
116 บรบอื อบต.โนนแดง ศพด.วดัหนองทงุวราราม 1
117 บรบอื อบต.โนนราษี ศพด.บา้นผักหวาน 1
118 บรบอื อบต.โนนราษี ศพด.วดัหว้ยทราย 1
119 บรบอื อบต.บรบอื ศพด.โคกล่าม 1
120 บรบอื อบต.บรบอื ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบรบอื 1
121 บรบอื อบต.บอ่ใหญ่ ศพด.ดงเค็ง 1
122 บรบอื อบต.บวัมาศ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบวัมาศ 1
123 บรบอื อบต.บวัมาศ ศพด.อบต.บวัมาศ 1
124 บรบอื อบต.วงัไชย ศพด.บา้นวงัหนิ-ดู่ใหญ่ 1
125 บรบอื อบต.วงัไชย ศพด.วดัโนนเกษตร 1
126 บรบอื อบต.วงัใหม่ ศพด.บา้นโนนทอง-หนองสมบรูณ์ 1
127 บรบอื อบต.วงัใหม่ ศพด.บา้นหนองแซง-โนนทนั 1
128 บรบอื อบต.หนองโก ศพด.หนองตูบ-เปลือย 1
129 บรบอื อบต.หนองคูขาด ศพด.วดัหนองคูใหญ่ 1
130 บรบอื อบต.หนองคูขาด ศพด.หนองคูขาด 1
131 บรบอื อบต.หนองจิก ศพด.ดอนบม 1
132 บรบอื อบต.หนองจิก ศพด.หวันาสวา่ง 1
133 บรบอื อบต.หนองม่วง ศพด.โคกใหญ่ 1
134 บรบอื อบต.หนองสิม ศพด.วดัพงโพด 1

จังหวัดมุกดำหำร
135 นิคมค าสร้อย อบต.กกแดง ศพด.กกแดง 1
136 นิคมค าสร้อย อบต.กกแดง ศพด.วดัสระพงัทอง 1
137 นิคมค าสร้อย อบต.นาอุดม ศพด.วดัขอนแก่น 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

138 นิคมค าสร้อย อบต.นาอุดม ศพด.วดัดอนสวรรค์ 1
139 นิคมค าสร้อย อบต.นิคมค าสร้อย ศพด.บา้นโนนเกษม 1
140 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าปา่หลาย ศพด.ค าน  าเที่ยง 1
141 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าปา่หลาย ศพด.นาสองหอ้ง 1
142 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าอาฮวน ศพด.โคกสูง 1
143 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าอาฮวน ศพด.บา้นค าอาฮวน 1
144 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงมอน ศพด.ดงมอน 1
145 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงมอน ศพด.วดัอรัญญิกกาวาส 1
146 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น ศพด.บา้นโคกตะแบง 1
147 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น ศพด.บา้นนาจาน 1
148 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาสีนวน ศพด.คุ้มก ม. 6 1
149 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาโสก ศพด.บา้นแก้ง 1
150 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาโสก ศพด.วดัโพธิศ์รีแก้ว 1
151 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ ศพด.หนองแอก 1
152 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลผ่ึงแดด ศพด.วดักาญจนประดิษฐ์ 1
153 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลผ่ึงแดด ศพด.หนองไผ่ 1
154 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลโพนทราย ศพด.บา้นม่วงหกั 1
155 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลโพนทราย ศพด.ปง่เปา้ 1
156 เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลมุก ศพด.กุดโง้งใหญ่ 1
157 เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ศพด.วดับรรพดมโนรมย์ 1
158 เมืองมุกดาหาร อบต.กุดแข้ ศพด.วดัเวฬุวนาราม 1
159 เมืองมุกดาหาร อบต.บา้นโคก ศพด.บา้นพงัคอน 1
160 เมืองมุกดาหาร อบต.บา้นโคก ศพด.สงเปอืย 1
161 หนองสูง อบต.หนองสูงใต้ ศพด.วดัจันทราราม 1
162 หนองสูง อบต.หนองสูงใต้ ศพด.วดัโพธิส์วา่ง 1
163 หวา้นใหญ่ เทศบาลต าบลชะโนด ศพด.ต าบลชะโนด 1
164 หวา้นใหญ่ เทศบาลต าบลหวา้นใหญ่ ศพด.บา้นนาแพงโคกน  าสร้าง 1
165 หวา้นใหญ่ เทศบาลต าบลหวา้นใหญ่ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองผือ-ดอนม่วง 1
166 หวา้นใหญ่ อบต.บางทรายน้อย ศพด.ดาวเรือง 1
167 หวา้นใหญ่ อบต.ปง่ขามดงหมู ศพด.ปง่ขาม 1
168 หวา้นใหญ่ อบต.ปง่ขามดงหมู ศพด.วดันิเวศน์วหิาร 1

จังหวัดระยอง
169 บา้นค่าย อบต.บางบตุร ศพด.วดัหวายกรอง 1
170 บา้นค่าย อบต.หนองตะพาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะพาน 1
171 บา้นค่าย อบต.หนองบวั ศพด.วดัหนองฆ้อ 1
172 บา้นค่าย อบต.หนองละลอก ศพด.วดัละหารไร่ 1
173 บา้นฉาง เทศบาลต าบลบา้นฉาง ศพด.เทศบาลต าบลบา้นฉาง3บา้นประชุมมิตร-ล้อเกวยีน) 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

174 บา้นฉาง เทศบาลต าบลบา้นฉาง ศพด.บา้นเขาหว้ยมะหาด 1
175 บา้นฉาง เทศบาลต าบลพลา ศพด.ชุมชมเอื ออาทร 1
176 บา้นฉาง เทศบาลต าบลส านักทอ้น ศพด.โรงเรียนวดัสมบรูณาราม 1
177 บา้นฉาง เทศบาลต าบลส านักทอ้น ศพด.ส านักทอ้น 1
178 บา้นฉาง เทศบาลเมืองบา้นฉาง ศพด.วดัเนินกระปอก 1
179 บา้นฉาง อบต.ส านักทอ้น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน (โรงเรียนบ้านคลองไผ่) 1
180 ปลวกแดง เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา ศพด.เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา 1
181 ปลวกแดง อบต.ตาสิทธิ์ ศพด.บา้นคลองกร า 1
182 ปลวกแดง อบต.แม่น  าคู้ ศพด.บา้นแม่น  าคู้ใหม่ 1
183 ปลวกแดง อบต.ละหาร ศพด.เทศบาลต าบลละหาร 1
184 เมืองระยอง เทศบาลต าบลแกลง-กะเฉด ศพด.เทศบาลต าบลแกลงกะเฉด 1
185 เมืองระยอง เทศบาลต าบลเชิงเนิน ศพด.บา้นดอน 1
186 เมืองระยอง เทศบาลต าบลน  าคอก ศพด.น  าคอก 1
187 เมืองระยอง เทศบาลต าบลบา้นเพ ศพด.วดัเขาส าเภาทอง 1
188 เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง ศพด.วดัปา่ประดู่ 1
189 เมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพดุ ศพด.เทศบาลเมืองมาบตาพดุชุมชนมาบข่า 1
190 เมืองระยอง อบต.กะเฉด ศพด.บา้นธงหงส์ 1
191 เมืองระยอง อบต.กะเฉด ศพด.บา้นสมานมิตร 1
192 เมืองระยอง อบต.ตะพง ศพด.วดัยายดา 1
193 เมืองระยอง อบต.บา้นแลง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแลง (บา้นตะเกราทอง) 1
194 เมืองระยอง อบต.เพ ศพด.บา้นเกาะเสม็ด 1
195 เมืองระยอง อบต.ส านักทอง ศพด.โรงเรียนบา้นยายจั่น 1
196 วงัจันทร์ อบต.ชุมแสง ศพด.คลองไผ่ 1
197 วงัจันทร์ อบต.ปา่ยุบใน ศพด.บา้นปา่ยุบใน 1
198 วงัจันทร์ อบต.ปา่ยุบใน ศพด.บา้นยุบตาเหน่ง 1
199 วงัจันทร์ อบต.พลงตาเอี่ยม ศพด.บา้นพลงตาเอี่ยม 1
200 วงัจันทร์ อบต.วงัจันทร์ ศพด.บา้นชุมนุมใน 1

จังหวัดเลย
201 นาแหว้ อบต.นามาลา ศพด.วดัโนนอุดม 1
202 นาแหว้ อบต.แสงภา ศพด.บอ่เหมืองน้อย 1
203 ปากชม เทศบาลต าบลคอนสา ศพด.หว้ยผักกูด 1
204 ปากชม อบต.ชมเจริญ ศพด.วดัประชาสรรค์ (อัมพวนั) 1
205 ปากชม อบต.นครหงษ์ ศพด.วดัทา่ส าราญ (คกไผ่) 1
206 ปากชม อบต.หว้ยบอ่ซืน ศพด.บา้นเลิง 1
207 ปากชม อบต.หว้ยบอ่ซืน ศพด.วงัผา 1
208 ปากชม อบต.หว้ยพชิัย ศพด.โปง่ส าราญ 1
209 ปากชม อบต.หว้ยพชิัย ศพด.สงาว 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

210 ปากชม อบต.หาดคัมภร์ี ศพด.บา้นหาดคัมภร์ี 1
211 ผาขาว เทศบาลต าบลทา่ช้างคล้อง ศพด.ทา่ช้างคล้อง 1
212 ผาขาว เทศบาลต าบลทา่ช้างคล้อง ศพด.หวัขัว 1
213 ผาขาว เทศบาลต าบลโนนปอแดง ศพด.โนนปอแดง 1
214 ผาขาว เทศบาลต าบลโนนปอแดง ศพด.วดัสวา่งอารมณ์ 1
215 ผาขาว อบต.โนนปา่ซาง ศพด.วดัถาวรมงคล 1
216 ผาขาว อบต.โนนปา่ซาง ศพด.หว้ยไฮ 1
217 ผาขาว อบต.บา้นเพิ่ม ศพด.บา้นเพิ่มผล 1
218 ผาขาว อบต.บา้นเพิ่ม ศพด.วดัปา่สามัคคีพฒันา 1
219 ภกูระดึง เทศบาลต าบลภกูระดึง ศพด.วดัศรีสวา่ง 1
220 ภกูระดึง เทศบาลต าบลภกูระดึง ศพด.ศรีภกูระดึงพฒันาราม 1
221 ภกูระดึง อบต.ผานกเค้า ศพด.บา้นซ าไฮ 1
222 ภกูระดึง อบต.ผานกเค้า ศพด.วดัอินทราราม 1
223 ภกูระดึง อบต.ภกูระดึง ศพด.วดัจันทราราม 1
224 ภกูระดึง อบต.ภกูระดึง ศพด.วดัเฉลียงทอง 1
225 ภกูระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.วดัแทน่ศิลาอาสน์ 1
226 ภกูระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.วดัโพธิน์ิมิตร 1
227 ภกูระดึง อบต.หว้ยส้ม ศพด.วดัถ  าผาฆ้อง 1
228 ภกูระดึง อบต.หว้ยส้ม ศพด.วดัศรีสมชาติ 1
229 ภเูรือ เทศบาลต าบลภเูรือ ศพด.วดัสมเด็จภเูรือมิ่งเมือง 1
230 ภเูรือ เทศบาลต าบลร่องจิก ศพด.บา้นกกโพธิแ์สนเอี ยม 1
231 ภเูรือ เทศบาลต าบลร่องจิก ศพด.บา้นร่องจิก 1
232 ภเูรือ อบต.ทา่ศาลา ศพด.แก่งม่วง 1
233 ภเูรือ อบต.ปลาบา่ ศพด.บา้นโปร่งกวาง 1
234 ภเูรือ อบต.ลาดค่าง ศพด.หว้ยติ ว 1
235 ภเูรือ อบต.สานตม ศพด.บา้นโคนผง 1
236 ภเูรือ อบต.สานตม ศพด.บา้นสานตม 1
237 ภเูรือ อบต.หนองบวั ศพด.หนองบง 1
238 ภหูลวง อบต.แก่งศรีภมูิ ศพด.ต าบลแก่งศรีภมูิ 1
239 ภหูลวง อบต.หนองคัน ศพด.หนองคัน2 1
240 ภหูลวง อบต.หว้ยสีเสียด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยสีเสียด1 1
241 เมืองเลย เทศบาลต าบลนาดินด า โรงเรียนเทศบาลนาดินด า2หนองนาทราย 1
242 เมืองเลย เทศบาลต าบลนาดินด า ศพด.เจริญสุข 1
243 เมืองเลย เทศบาลต าบลนาโปง่ ศพด.ขอนแก่น 1

จังหวัดสกลนคร
244 บา้นม่วง อบต.ดงหม้อทองใต้ ศพด.บา้นเหล่าสมบรูณ์ 1
245 บา้นม่วง อบต.ดงเหนือ ศพด.บา้นค ายาง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

246 บา้นม่วง อบต.โนนสะอาด ศพด.โนนสะอาด 1
247 บา้นม่วง อบต.โนนสะอาด ศพด.สามแยกพทิกัษ์ 1
248 บา้นม่วง อบต.บอ่แก้ว ศพด.ดงมะไฟ 1
249 บา้นม่วง อบต.บอ่แก้ว ศพด.สรศรี 1
250 บา้นม่วง อบต.ม่วง ศพด.จาร 1
251 บา้นม่วง อบต.ม่วง ศพด.บา้นประชา-นาดอกไม้ 1
252 บา้นม่วง อบต.มาย ศพด.นาจาน 1
253 บา้นม่วง อบต.มาย ศพด.บา้นหนองบอ่ 1
254 บา้นม่วง อบต.หนองกวัง่ ศพด.นาดูน 1
255 บา้นม่วง อบต.หนองกวัง่ ศพด.โพธชิัย 1
256 พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาใน ศพด.บา้นนาใน 1
257 พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาใน ศพด.บา้นหว้ยบุ่น-นาทนั 1
258 พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาหวับอ่ ศพด.บา้นนาสาวนาน 1
259 พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาหวับอ่ ศพด.หนองไผ่ 1
260 พรรณานิคม เทศบาลต าบลบวัสวา่ง ศพด.บา้นดอนกอย ม. 2 1
261 พรรณานิคม เทศบาลต าบลบวัสวา่ง ศพด.สวา่ง 1
262 พรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานคร ศพด.บา้นม่วงไข่ 1
263 พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย ศพด.บา้นพอกน้อยพฒันาหมู่8 1
264 พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย ศพด.พอกใหญ่ 1
265 พรรณานิคม เทศบาลต าบลไร่ ศพด.ค าข่า 1
266 พรรณานิคม เทศบาลต าบลไร่ ศพด.บา้นโคก 1
267 พรรณานิคม อบต.ช้างมิ่ง ศพด.บา้นช้างมิ่งหมู1่2 1
268 พรรณานิคม อบต.ช้างมิ่ง ศพด.หนองโดก 1
269 พรรณานิคม อบต.เชิงชุม ศพด.ถ่อนพฒันา 1
270 พรรณานิคม อบต.เชิงชุม ศพด.นาขาม 1
271 พรรณานิคม อบต.บะฮี ศพด.นาตากาง 1
272 พงัโคน เทศบาลต าบลพงัโคนศรีจ าปา ศพด.ดอนตาลโนนสูง 1
273 พงัโคน เทศบาลต าบลแร่ ศพด.บา้นหนองบวั-หนองบวัหลวง 1
274 พงัโคน เทศบาลต าบลไฮหย่อง ศพด.ส่งเปลือย 1
275 พงัโคน เทศบาลต าบลไฮหย่อง ศพด.อุ่มเหม้า 1
276 พงัโคน อบต.ต้นผึ ง ศพด.กลางเจริญ 1
277 พงัโคน อบต.ต้นผึ ง ศพด.โพธิท์อง 1
278 โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลเชียงสือ ศพด.บา้นโนนกุง 1
279 โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลนาแก้ว ศพด.นาเด่ือ 1
280 โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลนาแก้ว ศพด.บา้นหนองกระบอก 1
281 โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลบา้นโพน ศพด.นาจาน 1
282 โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลบา้นโพน ศพด.บา้นวงัปลาเซือม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

283 โพนนาแก้ว อบต.นาตงวฒันา ศพด.บา้นปา่ผาง 1
284 โพนนาแก้ว อบต.นาตงวฒันา ศพด.โพนแคกลาง 1
285 โพนนาแก้ว อบต.บา้นแปน้ ศพด.แปน้ 1
286 โพนนาแก้ว อบต.บา้นแปน้ ศพด.โพนงามโคก 1
287 ภพูาน เทศบาลต าบลโคกภู ศพด.ทา่เจริญ 1
288 ภพูาน เทศบาลต าบลโคกภู ศพด.บา้นค าเพิ่ม 1
289 ภพูาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ ศพด.บา้นสะพานสาม 1
290 ภพูาน อบต.หลุบเลา ศพด.หลุบเลา 1

จังหวัดสระบรุี
291 เมืองสระบรีุ อบต.ตล่ิงชัน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน(บา้นหนองบวั) 1
292 เมืองสระบรีุ อบต.ปากข้าวสาร ศพด.โรงเรียนบา้นปากข้าวสาร 1
293 เมืองสระบรีุ อบต.หนองโน ศพด.โรงเรียนวดันาร่อง 1
294 เมืองสระบรีุ อบต.หนองโน ศพด.โรงเรียนวดัหนองโนใต้ 1
295 เมืองสระบรีุ อบต.หนองปลาไหล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล 1
296 วงัม่วง เทศบาลต าบลวงัม่วง ศพด.เทศบาลต าบลวงัม่วง 1
297 วงัม่วง อบต.วงัม่วง ศพด.ปา่สักชลสิทธิ์ 1
298 วงัม่วง อบต.วงัม่วง ศพด.ปา่สักชลสิทธิ ์3 1
299 วหิารแดง อบต.เจริญธรรม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญธรรม 1
300 วหิารแดง อบต.หนองหมู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมู 1
301 เสาไห้ เทศบาลต าบลต้นตาล-พระยาทด ศพด.เทศบาลต าบลต้นตาล-พระยาทด 1
302 เสาไห้ เทศบาลต าบลต้นตาล-พระยาทด ศพด.โรงเรียนวดัโพธิ์ 1
303 เสาไห้ เทศบาลต าบลบา้นยาง ศพด.เทศบาลต าบลบา้นยาง 1
304 เสาไห้ เทศบาลต าบลเมืองเก่า ศพด.เทศบาลต าบลเมืองเก่า 1
305 เสาไห้ เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ ศพด.เทศบาลต าบลสวนดอกไม้ 1
306 เสาไห้ เทศบาลต าบลเสาไห้ ศพด.เทศบาลต าบลเสาไห้ 1
307 เสาไห้ อบต.ช้างไทยงาม ศพด.วดัโคกกระทอ้น 1
308 เสาไห้ อบต.ช้างไทยงาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช้างไทยงาม 1
309 เสาไห้ อบต.บา้นยาง ศพด.บา้นสันประดู่ 1
310 เสาไห้ อบต.ม่วงงาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงาม (บา้นโคก) 1
311 เสาไห้ อบต.เริงราง ศพด.เริงราง 1
312 หนองแค เทศบาลต าบลคชสิทธิ์ ศพด.เทศบาลต าบลคชสิทธิ์ 1
313 หนองแค เทศบาลต าบลไผ่ต่ า ศพด.เทศบาลต าบลไผ่ต่ า 1
314 หนองแค เทศบาลต าบลหนองแค โรงเรียนเทศบาล2วดัเสนานฤมิตร 1
315 หนองแค เทศบาลต าบลหนิกอง ศพด.เทศบาลต าบลหนิกอง(บา้นบ)ุ 1
316 หนองแค อบต.กุ่มหกั ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกุ่มหกั 1
317 หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง ศพด.โคกตูม 1
318 หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง ศพด.วดัสันติวหิาร 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

319 หนองแค อบต.โคกแย้ ศพด.วดัหนองจอกใหญ่ 1
320 หนองแค อบต.หนองแขม ศพด.โรงเรียนหนองอ่างทอง 1
321 หนองแค อบต.หนองไข่น  า ศพด.วดัใหญ่วนันา 1
322 หนองแค อบต.หนองจรเข้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจรเข้ 1
323 หนองแค อบต.หนองจิก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก 1
324 หนองแค อบต.หนองนาก ศพด.โรงเรียนวดับา้นจาน 1
325 หนองแค อบต.หนองนาก ศพด.โรงเรียนวดัหนองครก 1
326 หนองแค อบต.หนองปลาหมอ ศพด.โรงเรียนวดัหนองปลาหมอ 1
327 หนองแค อบต.หนองปลาหมอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ (วัดหนองปลากะด่ี) 1
328 หนองแค อบต.หนองปลิง ศพด.โรงเรียนบา้นใหม่ทุ่งดินขอ 1
329 หนองแค อบต.หนองปลิง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง (โรงเรียนวดัหนองปลิง) 1
330 หนองแค อบต.หนองโรง ศพด.โรงเรียนวดัคลองหา้ 1
331 หนองแค อบต.หนองโรง ศพด.โรงเรียนวดัหนองโรง 1
332 หนองแค อบต.หว้ยขมิ น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขมิ น (โรงเรียนวดัห้วยทองหลาง) 1
333 หนองแค อบต.หว้ยทราย ศพด.วดับา้นยาง 1
334 หนองแซง อบต.หนองกบ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ 1
335 หนองแซง อบต.หนองหวัโพ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัโพ 1
336 หนองโดน อบต.บา้นกลับ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลับ 1

จังหวัดสุรนิทร์
337 ทา่ตูม อบต.บวัโคก ศพด.วดัสวา่งทกัษณิ 1
338 ทา่ตูม อบต.พรมเทพ ศพด.โนนม่วง 1
339 ทา่ตูม อบต.พรมเทพ ศพด.บา้นพรมเทพ 1
340 ทา่ตูม อบต.โพนครก ศพด.วดัจ าปาสะเอิง 1
341 ทา่ตูม อบต.โพนครก ศพด.วดับงึละหาร 1
342 ทา่ตูม อบต.หนองบวั ศพด.วดัโพธิศ์รีไกลเสนียด 1
343 ทา่ตูม อบต.หนองบวั ศพด.วดัอัมพาวารินทร์ 1
344 ทา่ตูม อบต.หนองเมธี ศพด.บา้นนานวล 1
345 ทา่ตูม อบต.หนองเมธี ศพด.บา้นหนองคูใหญ่ 1
346 โนนนารายณ์ อบต.ค าผง ศพด.บา้นนาแก่น 1
347 โนนนารายณ์ อบต.ค าผง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค าผง 1
348 โนนนารายณ์ อบต.โนน ศพด.บา้นหนองบวังาม 1
349 โนนนารายณ์ อบต.โนน ศพด.วดัอิสาน 1
350 โนนนารายณ์ อบต.ระเวยีง ศพด.ก้านเหลือง 1
351 โนนนารายณ์ อบต.ระเวยีง ศพด.ค้อ 1
352 โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ ศพด.บา้นอีโสด 1
353 โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ ศพด.ส าโรง 1
354 โนนนารายณ์ อบต.หนองหลวง ศพด.ชุมชนโนนนารายณ์ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

355 โนนนารายณ์ อบต.หนองหลวง ศพด.วดัสังฆนาราม 1
356 บวัเชด เทศบาลต าบลบวัเชด ศพด.เทศบาลต าบลบวัเชด 2 1
357 บวัเชด เทศบาลต าบลบวัเชด ศพด.เทศบาลต าบลบวัเชดศูนย3์ 1
358 บวัเชด อบต.จรัส ศพด.นาสนวนพฒันา 1
359 บวัเชด อบต.จรัส ศพด.บา้นจรัสพฒันา 1
360 บวัเชด อบต.ตาวงั ศพด.โคกส าโรง 1
361 บวัเชด อบต.บวัเชด ศพด.บา้นออด 1
362 บวัเชด อบต.สะเดา ศพด.วดัศิลาอาสนาราม 1
363 บวัเชด อบต.ส าเภาลูน ศพด.ตาปนั 1
364 บวัเชด อบต.ส าเภาลูน ศพด.ส าเภาลูน 1
365 บวัเชด อบต.อาโพน ศพด.ช าปะโต 1
366 บวัเชด อบต.อาโพน ศพด.ประเม 1
367 ปราสาท อบต.กังแอน ศพด.บา้นปลูง 1
368 ปราสาท อบต.กังแอน ศพด.บา้นสีโค 1
369 ปราสาท อบต.โคกยาง ศพด.ดัดสันตูจ 1
370 ปราสาท อบต.โคกยาง ศพด.บา้นโคกทม 1
371 ปราสาท อบต.โคกสะอาด ศพด.โคกสะอาด 1
372 ปราสาท อบต.โคกสะอาด ศพด.ตายัวะ 1
373 ปราสาท อบต.เชื อเพลิง ศพด.บา้นเชื อเพลิง 1
374 ปราสาท อบต.เชื อเพลิง ศพด.โพธิก์อง 1
375 ปราสาท อบต.โชคนาสาม ศพด.เจริญสุข-พยุงสุข 1
376 ปราสาท อบต.โชคนาสาม ศพด.บา้นตร็อบ 1
377 ปราสาท อบต.ตานี ศพด.บา้นโคกจ าเริญ 1
378 ปราสาท อบต.ตานี ศพด.บา้นหนองปรือ 1
379 ปราสาท อบต.ตาเบา ศพด.บา้นภมูิสตึง 1
380 ปราสาท อบต.ทมอ ศพด.บา้นขยอง 1
381 ปราสาท อบต.ทมอ ศพด.บา้นเจริญสุข 1
382 ปราสาท อบต.ทุ่งมน ศพด.บา้นพลับ ม. 6 1
383 ปราสาท อบต.ทุ่งมน ศพด.วดัปา่หนิกอง 1
384 ปราสาท อบต.บา้นไทร ศพด.กระวนั 1
385 ปราสาท อบต.บา้นพลวง ศพด.โรงเรียนบา้นพลวง 1
386 ปราสาท อบต.ปราสาทหนง ศพด.บา้นบอุันโนง 1

จังหวัดหนองคำย
387 โพนพสัิย อบต.กุดบง ศพด.บา้นโนนฤาษี 1
388 โพนพสัิย อบต.จุมพล ศพด.นาตาล 1
389 โพนพสัิย อบต.ชุมช้าง ศพด.คุยลุมพกุโนนหนามแทง่ฯ 1
390 โพนพสัิย อบต.เซิม ศพด.ค าตอยูง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

391 โพนพสัิย อบต.ทุ่งหลวง ศพด.บา้นร่องโน 1
392 โพนพสัิย อบต.นาหนัง ศพด.บา้นแปน้ 1
393 โพนพสัิย อบต.บา้นผือ ศพด.ค าอินแปลง 1
394 โพนพสัิย อบต.บา้นโพธิ์ ศพด.ค าปะกั ง 1
395 โพนพสัิย อบต.บา้นโพธิ์ ศพด.บา้นค าเจริญ 1
396 โพนพสัิย อบต.วดัหลวง ศพด.วดัคงกระพนัชาตรี 1
397 โพนพสัิย อบต.วดัหลวง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวดัหลวง 1
398 โพนพสัิย อบต.เหล่าต่างค า ศพด.บา้นโคกสวา่ง 1
399 โพนพสัิย อบต.เหล่าต่างค า ศพด.วดัเจริญผล 1
400 เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลบา้นเด่ือ ศพด.ชุมชนบา้นเด่ือ 1
401 เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลปะโค ศพด.วดัโกเสยเขต 1
402 เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลวดัธาตุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลวดัธาตุ 1
403 เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลวดัธาตุ ศพด.วดัเขตอุดม 1
404 เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเวยีงคุก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเวยีงคุก 1
405 เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองสองหอ้ง 1
406 เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลหาดค า ศพด.วดัเจริญสมณกิจ 1
407 เมืองหนองคาย อบต.ค่ายบกหวาน ศพด.บา้นดอนกอก 1
408 เมืองหนองคาย อบต.ค่ายบกหวาน ศพด.บา้นนาฮี 1
409 เมืองหนองคาย อบต.พระธาตุบงัพวน ศพด.พระธาตุบงัพวน 1
410 เมืองหนองคาย อบต.พระธาตุบงัพวน ศพด.โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 1
411 รัตนวาปี อบต.นาทบัไฮ ศพด.วดัเสตมงคล 1
412 รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์ ศพด.โนนหงษท์อง 1
413 รัตนวาปี อบต.โพนแพง ศพด.ดงสาร 1

จังหวัดหนองบวัล ำภู
414 เมืองหนองบวัล าภู อบต.ปา่ไม้งาม ศพด.โคกน  าเกลี ยง 1
415 เมืองหนองบวัล าภู อบต.หนองบวั ศพด.โคกแก่นช้าง 1
416 เมืองหนองบวัล าภู อบต.หนองบวั ศพด.ภพูานทอง 1
417 เมืองหนองบวัล าภู อบต.หนองภยัศูนย์ ศพด.โนนสงเปลือย 1
418 เมืองหนองบวัล าภู อบต.หนองภยัศูนย์ ศพด.บา้นนาลาดควาย 1
419 เมืองหนองบวัล าภู อบต.หนองสวรรค์ ศพด.โนนงาม 1
420 เมืองหนองบวัล าภู อบต.หนองสวรรค์ ศพด.หนองสวรรค์ 1
421 เมืองหนองบวัล าภู อบต.หนองหวา้ ศพด.วดัสามัคคีธรรม 1
422 เมืองหนองบวัล าภู อบต.หวันา ศพด.บา้นดอนเข็ม 1
423 เมืองหนองบวัล าภู อบต.หวันา ศพด.บา้นดอนหนั 1
424 ศรีบญุเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด ศพด.นาอุดม 1
425 ศรีบญุเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด ศพด.วดัศรีส าราญ 1
426 ศรีบญุเรือง เทศบาลต าบลยางหล่อ ศพด.บา้นโนนสมบรูณ์ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

427 ศรีบญุเรือง เทศบาลต าบลยางหล่อ ศพด.วดัสวา่งอ านวยพร 1
428 ศรีบญุเรือง อบต.ทรายทอง ศพด.บา้นทรายทอง-กุดแข้ 1
429 ศรีบญุเรือง อบต.ทรายทอง ศพด.วดัสวา่งชาติบ ารุง 1
430 ศรีบญุเรือง อบต.นากอก ศพด.บา้นสระแก้ว 1
431 ศรีบญุเรือง อบต.โนนม่วง ศพด.มอเหนือ 1
432 ศรีบญุเรือง อบต.โนนม่วง ศพด.วดัศรีสุนทรวนาราม 1
433 ศรีบญุเรือง อบต.เมืองใหม่ ศพด.บา้นหนองม่วงชมพทูอง 1
434 ศรีบญุเรือง อบต.ศรีบญุเรือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบญุเรือง 1
435 ศรีบญุเรือง อบต.ศรีบญุเรือง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดัฐิติปญัญาราม 1
436 ศรีบญุเรือง อบต.หนองกุงแก้ว ศพด.บา้นโนนสะอาด 1
437 ศรีบญุเรือง อบต.หนองกุงแก้ว ศพด.ผาสุก 1
438 ศรีบญุเรือง อบต.หนองบวัใต้ ศพด.จอมบงึพฒันา 1
439 ศรีบญุเรือง อบต.หนองบวัใต้ ศพด.หนองโน 1
440 ศรีบญุเรือง อบต.หนันางาม ศพด.วดัโพธิช์ัย 1
441 ศรีบญุเรือง อบต.หนันางาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนันางาม 1
442 สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาด่าน ศพด.กุดฮู้-ชมภทูอง 1
443 สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาด่าน ศพด.บา้นส้มปอ่ย 1
444 สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาดี ศพด.เซิน 1
445 สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาดี ศพด.บา้นโนนงามหมู2่ 1
446 สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบา้นโคก ศพด.วดัทุ่งสวา่ง 1
447 สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบา้นโคก ศพด.วดัศรีสมพร 1
448 สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบญุทนั ศพด.โคกนกสาริกา 1
449 สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบญุทนั ศพด.วดัสันติธรรมพฒันา 1
450 สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา ศพด.ดงยาง 1
451 สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา ศพด.วดัสามัคคีเจริญธรรม 1
452 สุวรรณคูหา อบต.กุดผึ ง ศพด.ทรายทอง 1
453 สุวรรณคูหา อบต.กุดผึ ง ศพด.นาค าน้อย 1
454 สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ ศพด.โนนสง่า 1
455 สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ ศพด.บา้นนาไร่-นาเจริญ 1
456 สุวรรณคูหา อบต.บา้นโคก ศพด.ต่างแคน 1
457 สุวรรณคูหา อบต.บา้นโคก ศพด.บา้นโนนอุดม 1

จังหวัดอุดรธำนี
458 น  าโสม เทศบาลต าบลน  าโสม โรงเรียนเทศบาลต าบลน  าโสม 1
459 น  าโสม อบต.น  าโสม ศพด.นาเมืองไทย 1
460 น  าโสม อบต.น  าโสม ศพด.โรงเรียนบา้นนาเมืองไทย 1
461 น  าโสม อบต.บา้นหยวก ศพด.น  าปู่ 1
462 น  าโสม อบต.บา้นหยวก ศพด.โรงเรียนบา้นทุ่งทอง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

463 น  าโสม อบต.สามัคคี ศพด.โชคชัย 1
464 น  าโสม อบต.สามัคคี ศพด.ผากลางนา 1
465 น  าโสม อบต.โสมเยี่ยม ศพด.บา้นหวัช้าง 1
466 น  าโสม อบต.โสมเยี่ยม ศพด.วดัสะอาดโนนสูง 1
467 น  าโสม อบต.หนองแวง ศพด.น  าซึมน้อย 1
468 น  าโสม อบต.หนองแวง ศพด.หนองแวง 1
469 โนนสะอาด อบต.โคกกลาง ศพด.วดัชัยอัมพร 1
470 โนนสะอาด อบต.โคกกลาง ศพด.วดัอุดมวฒิุฑาราม 1
471 โนนสะอาด อบต.ทมนางาม ศพด.บา้นหาดสถาพร 1
472 โนนสะอาด อบต.บุ่งแก้ว ศพด.โนนส าราญ 1
473 โนนสะอาด อบต.บุ่งแก้ว ศพด.โรงเรียนบา้นหนองโก 1
474 โนนสะอาด อบต.โพธิศ์รีส าราญ ศพด.วดัศรีวสิาร 1
475 โนนสะอาด อบต.โพธิศ์รีส าราญ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิศ์รีส าราญ 1
476 โนนสะอาด อบต.หนองกุงศรี ศพด.โรงเรียนบา้นนาเหล่า 1
477 โนนสะอาด อบต.หนองกุงศรี ศพด.โรงเรียนบา้นโนนทองค าเจริญ 1
478 บา้นดุง อบต.ดงเย็น ศพด.วดัโพธิศ์รีข. 1
479 บา้นดุง อบต.ดงเย็น ศพด.วดัรัตนโกสินทร์ 1
480 บา้นดุง อบต.ถ่อนนาลับ ศพด.ทุ่งใหญ-่โพธิช์ัย 1
481 บา้นดุง อบต.ถ่อนนาลับ ศพด.วดับวรมงคล 1
482 บา้นดุง อบต.นาค า ศพด.บา้นโนนงาม-โนนอุดม 1
483 บา้นดุง อบต.นาค า ศพด.บา้นพรสันติ 1
484 บา้นดุง อบต.นาไหม ศพด.ทุ่งกวา้งพฒันา 1
485 บา้นดุง อบต.นาไหม ศพด.วดัศรีบญุทนับ ารุงธรรม 1
486 บา้นดุง อบต.บา้นจันทน์ ศพด.ทรัพย์สมบรูณ์ 1
487 บา้นดุง อบต.บา้นจันทน์ ศพด.วดัโพธิช์ัย 1
488 บา้นดุง อบต.บา้นชัย ศพด.ค้อเขียว 1
489 บา้นดุง อบต.บา้นชัย ศพด.วดัสุวรรณมงคล 1
490 บา้นดุง อบต.บา้นดุง ศพด.บา้นถ่อนค าหวด 1
491 บา้นดุง อบต.บา้นดุง ศพด.โรงเรียนบา้นปอพาน 1
492 บา้นดุง อบต.บา้นตาด ศพด.บา้นงิ ว 1
493 บา้นดุง อบต.บา้นตาด ศพด.วดัพธุไธสงค์(วดัโนนทองหลาง) 1
494 บา้นดุง อบต.บา้นม่วง ศพด.โรงเรียนบา้นเมืองไพร 1
495 บา้นดุง อบต.บา้นม่วง ศพด.วดัปา่ประชานิยม 1
496 บา้นดุง อบต.โพนสูง ศพด.โชคอ านวย 1
497 บา้นดุง อบต.โพนสูง ศพด.บา้นนาจาน 1
498 บา้นดุง อบต.วงัทอง ศพด.ก าแมด 1
499 บา้นดุง อบต.วงัทอง ศพด.วดัปา่ค าเจริญ 1
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500 บา้นดุง อบต.อ้อมกอ ศพด.วดัเวฬุวนั 1
501 บา้นดุง อบต.อ้อมกอ ศพด.วดัศรีสมบรูณ์ 1
502 บา้นผือ เทศบาลต าบลกลางใหญ่ ศพด.บา้นนาสีดา 1
503 บา้นผือ เทศบาลต าบลค าบง ศพด.บา้นดงเย็นพฒันา 1
504 บา้นผือ อบต.ข้าวสาร ศพด.บา้นข้าวสารกุดเข็ง 1
505 บา้นผือ อบต.เขือน  า ศพด.บา้นนาสี 1
506 บา้นผือ อบต.ค าด้วง ศพด.บา้นตาดน  าพุ 1
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จังหวัดนครพนม
1 เมืองนครพนม อบต.ขามเฒ่า ศพด.กุดข้าวปุ้น 1
2 เมืองนครพนม อบต.ค าเตย ศพด.โพนสวรรค์ 1
3 เมืองนครพนม อบต.ทา่ค้อ ศพด.บา้นนาหลวง 1
4 เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย ศพด.เนินสะอาด 1
5 เมืองนครพนม อบต.บา้นผ้ึง ศพด.บา้นวงักระแส 1
6 เมืองนครพนม อบต.วงัตามัว ศพด.บา้นค าสวา่ง ม. 5 1
7 เรณูนคร อบต.ทา่ลาด ศพด.วดัสร้างเม็ก 1
8 เรณูนคร อบต.นาขาม ศพด.บา้นดอนขาว 1
9 เรณูนคร อบต.นางาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม 1
10 เรณูนคร อบต.เรณู ศพด.ศรีบญุเรือง 1
11 เรณูนคร อบต.เรณูใต้ ศพด.โคกกลาง 1
12 วงัยาง อบต.ยอดชาด ศพด.วดัปา่กิตติพรพทุธาราม 1
13 วงัยาง อบต.วงัยาง ศพด.วดัวงัยาง 1
14 ศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาค า ศพด.บา้นโนนรัง 1
15 ศรีสงคราม เทศบาลต าบลบา้นข่า ศพด.วดัจูมมณี 1
16 ศรีสงคราม เทศบาลต าบลสามผง ศพด.นาหนองหวาย 1
17 ศรีสงคราม เทศบาลต าบลหาดแพง ศพด.เสียวสงคราม 1
18 ศรีสงคราม อบต.ทา่บอ่สงคราม ศพด.ดอนแดง 1
19 ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ ศพด.วดัจ าปา 1
20 ศรีสงคราม อบต.บา้นเอื้อง ศพด.ก่อ 1
21 ศรีสงคราม อบต.โพนสวา่ง ศพด.วดัศรีสวาสด์ิ 1
22 ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม ศพด.บา้นปฏรูิป 1
23 เมืองนครพนม อบต.นาทราย ศพด.บา้นดอนยานาง 1
24 เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย ศพด.สร้างหนิ 1
25 เมืองนครพนม อบต.โพธิต์าก ศพด.โพธิต์าก 1
26 เมืองนครพนม อบต.วงัตามัว ศพด.หนองแซงหมู่8 1
27 เมืองนครพนม อบต.อาจสามารถ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ(บา้นส าราญ) 1
28 เรณูนคร อบต.นาขาม ศพด.วดัโพธิศ์รีบา้นเหบิ 1
29 เรณูนคร อบต.โพนทอง ศพด.วดัศรีคูณเมือง 1
30 เรณูนคร อบต.หนองย่างชิ้น ศพด.นาดี 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ
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31 วงัยาง อบต.โคกสี ศพด.วดัโนนหอม 1
32 วงัยาง อบต.ยอดชาด ศพด.หนองบงึ 1
33 วงัยาง อบต.วงัยาง ศพด.วดัทา่นาขาม 1
34 ศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาค า ศพด.เหล่า 1
35 ศรีสงคราม เทศบาลต าบลบา้นข่า ศพด.วดัปทมุวนาราม 1
36 ศรีสงคราม เทศบาลต าบลสามผง ศพด.บา้นแค 1
37 ศรีสงคราม เทศบาลต าบลหาดแพง ศพด.วดัโพธิศ์รี 1
38 ศรีสงคราม อบต.ทา่บอ่สงคราม ศพด.วดัจ าปา 1
39 ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ ศพด.นาชุม 1
40 ศรีสงคราม อบต.โพนสวา่ง ศพด.บา้นโคกกลาง 1
41 ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม ศพด.บา้นหนองบาทา้ว 1

จังหวัดพังงำ
42 ตะกั่วทุ่ง อบต.กระโสม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม 1
43 ตะกั่วทุ่ง อบต.กะไหล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล 1
44 ตะกั่วทุ่ง อบต.ถ้ า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า 1
45 ตะกั่วทุ่ง อบต.ทา่อยู่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่อยู่ 1
46 ตะกั่วปา่ เทศบาลต าบลบางนายสี ศพด.โรงเรียนบา้นทา่จูด 1
47 ตะกั่วปา่ อบต.เกาะคอเขา ศพด.โรงเรียนบา้นนอกนา 1
48 ตะกั่วปา่ อบต.บางไทร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร 1
49 ตะกั่วปา่ อบต.บางม่วง ศพด.สภากาชาดไทยบา้นน้ าเค็ม 1
50 ทบัปดุ เทศบาลต าบลทบัปดุ ศพด.โรงเรียนทบัปดุ 1
51 ทบัปดุ อบต.โคกเจริญ ศพด.บา้นทุ่งต่อเรือ 1
52 ทบัปดุ อบต.บอ่แสน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แสน 1
53 ทบัปดุ อบต.มะรุ่ย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลมะรุ่ย 1
54 ทา้ยเหมือง เทศบาลต าบลทา้ยเหมือง ศพด.เทศบาลต าบลทา้ยเหมือง 1
55 ทา้ยเหมือง เทศบาลต าบลล าแก่น ศพด.ทบัละมุ 1
56 ทา้ยเหมือง อบต.ล าภี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 1
57 เมืองพงังา เทศบาลต าบลบางเตย ศพด.ประจ าต าบล (เขาเฒ่า) 1
58 เมืองพงังา อบต.เกาะปนัหยี ศพด.เกาะปนัหยี 1
59 เมืองพงังา อบต.ตากแดด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด 1
60 เมืองพงังา อบต.นบปริง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนบปริง 1
61 เมืองพงังา อบต.ปา่กอ ศพด.โรงเรียนบา้นปา่กอ 1
62 ทบัปดุ เทศบาลต าบลทบัปดุ ศพด.โรงเรียนวดันิโครธาราม 1
63 ทบัปดุ อบต.โคกเจริญ ศพด.ตล่ิงชัน 1
64 ทบัปดุ อบต.ทบัปดุ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทบัปดุ 1
65 ทบัปดุ อบต.บอ่แสน ศพด.มัสยิดบา้นคลองบอ่แสน 1
66 ทา้ยเหมือง เทศบาลต าบลทา้ยเหมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทา้ยเหมือง(ประชาร่วมใจ) 1
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67 ทา้ยเหมือง เทศบาลต าบลล าแก่น ศพด.บา้นทา่ดินแดง 1
68 ทา้ยเหมือง อบต.ทา้ยเหมือง ศพด.พอแดง 1
69 ทา้ยเหมือง อบต.ทุ่งมะพร้าว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมะพร้าว 1
70 ทา้ยเหมือง อบต.บางทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางทอง 1
71 เมืองพงังา เทศบาลต าบลบางเตย โรงเรียนเทศบาลต าบลบางเตย 1
72 เมืองพงังา อบต.เกาะปนัหยี ศพด.เกาะไม้ไผ่ 1
73 เมืองพงังา อบต.ถ้ าน้ าผุด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าน้ าผุด 1

จังหวัดมหำสำรคำม
74 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ก้ามปู ศพด.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดับา้นผือ 1
75 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.นาสีนวล ศพด.บา้นหนองบะ ม. 3 1
76 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ปะหลาน ศพด.วดับา้นหนองหา้ง 1
77 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ภารแอ่น ศพด.บา้นมะชมโนนสง่า 1
78 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เม็กด า ศพด.บา้นตาลอก 1
79 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เมืองเตา ศพด.วดัโนนบอ่ 1
80 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เมืองเสือ ศพด.วดับา้นหนองกก 1
81 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ราษฎร์พฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พฒันา 1
82 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เวยีงสะอาด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงสะอาด 2 (บา้นโนนแคน) 1
83 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.หนองบวั ศพด.บา้นขามเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัอ าเภอพยัคฆภมูิพิสัยจังหวดัมหาสารคาม 1
84 เมืองมหาสารคาม อบต.เกิ้ง ศพด.บา้นดินด าพฒันาหมู่ที่ 11 1
85 เมืองมหาสารคาม อบต.แก่งเลิงจาน ศพด.ดอนตูม 1
86 เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา ศพด.ต าบลเขวา 2 1
87 เมืองมหาสารคาม อบต.โคกก่อ ศพด.บา้นสมศรี 1
88 เมืองมหาสารคาม อบต.ดอนหวา่น ศพด.บา้นหนองหล่มใหญ่ ม. 3 1
89 เมืองมหาสารคาม อบต.บวัค้อ ศพด.โนนมี้ 1
90 เมืองมหาสารคาม อบต.แวงน่าง ศพด.บา้นเก่าน้อย 1
91 ยางสีสุราช อบต.นาภู ศพด.ศูนย์เด็กเล็กบา้นนาภหูมู่ที่ 1 1
92 ยางสีสุราช อบต.หนองบวัสันตุ ศพด.วดัหนองบวัสันตุ 1
93 วาปปีทมุ อบต.ขามปอ้ม ศพด.โนน ม. 12 1
94 วาปปีทมุ อบต.โคกสีทองหลาง ศพด.บา้นโคกแปะ 1
95 วาปปีทมุ อบต.นาข่า ศพด.บา้นโคกเต่า 1
96 วาปปีทมุ อบต.บา้นหวาย ศพด.บา้นหนองไผ่ 1
97 วาปปีทมุ อบต.ประชาพฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลประชาพฒันา 1
98 วาปปีทมุ อบต.โพธิช์ัย ศพด.บา้นแก่นเทา่ 1
99 วาปปีทมุ อบต.เสือโก้ก ศพด.ดงน้อย 1
100 วาปปีทมุ อบต.หนองไฮ ศพด.วดัโพธาราม 1
101 วาปปีทมุ อบต.หวัเรือ ศพด.นาฝายเหล่าหุ่ง 1
102 บรบอื อบต.หนองม่วง ศพด.บา้นม่วง 1
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103 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.ก้ามปู ศพด.วดัโสมนัส 1
104 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.นาสีนวล ศพด.บา้นเตาบา่หมู่6 1
105 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เม็กด า ศพด.วดับา้นแก่นทา้ว 1
106 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เมืองเตา ศพด.บา้นโคกสาย 1
107 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.เมืองเสือ ศพด.เมืองเสือ 1
108 พยัคฆภมูิพสัิย อบต.หนองบวั ศพด.บา้นหนองนาใน-หนองบงึ 1
109 เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา ศพด.ต าบลบา้นต้ิว 1
110 เมืองมหาสารคาม อบต.โคกก่อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อ 1
111 เมืองมหาสารคาม อบต.ลาดพฒันา ศพด.บา้นบุ่งคล้า 1
112 ยางสีสุราช อบต.นาภู ศพด.บา้นเหล่าหมากค าหมู1่2 1
113 วาปปีทมุ เทศบาลต าบลวาปปีทมุ ศพด.วดัโสมนัสประดิษฐ์ 1
114 วาปปีทมุ อบต.ขามปอ้ม ศพด.โนนหมู3่ 1
115 วาปปีทมุ อบต.งัวบา ศพด.บา้นหนองหวา้ 1
116 วาปปีทมุ อบต.นาข่า ศพด.บา้นหนองเสียว-นาเสียว 1
117 วาปปีทมุ อบต.โพธิช์ัย ศพด.วดับา้นต าแย 1
118 วาปปีทมุ อบต.เสือโก้ก ศพด.หนองกุง 1
119 วาปปีทมุ อบต.หวัเรือ ศพด.บา้นหนองแก 1

จังหวัดเลย
120 เมืองเลย เทศบาลต าบลนาโปง่ ศพด.บา้นกกชุมแสง 1
121 เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอาน ศพด.บา้นไร่ทาม 1
122 เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย ศพด.โรงเรียนเทศบาล 2 1
123 เมืองเลย อบต.กกดู่ ศพด.บา้นก่อไผ่โทน 1
124 เมืองเลย อบต.ชัยพฤกษ์ ศพด.บา้นโพนสวา่ง 1
125 เมืองเลย อบต.นาแขม ศพด.นาแขม 1
126 เมืองเลย อบต.น้ าสวย ศพด.โรงเรียนบา้นสะอาดลายเหนือ 1
127 เมืองเลย อบต.เมือง ศพด.โรงเรียนก าเนิดเพชร 1
128 เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ์ ศพด.วดัศรีสุมังคลาราม 1
129 เมืองเลย อบต.เส้ียว ศพด.บา้นกอไร่ใหญ่ 1
130 วงัสะพงุ เทศบาลต าบลปากปวน ศพด.วงัเด่ือ-บุ่งตาข่าย 1
131 วงัสะพงุ เทศบาลต าบลศรีสงคราม ศพด.น้อยเหนือ 1
132 วงัสะพงุ อบต.เขาหลวง ศพด.ขอนแก่น 1
133 วงัสะพงุ อบต.โคกขมิ้น ศพด.โคกสวา่ง 1
134 วงัสะพงุ อบต.ทรายขาว ศพด.วดัโนนสวา่งพฒันาราม 1
135 วงัสะพงุ อบต.ผาบิ้ง ศพด.กกเกล้ียง 1
136 วงัสะพงุ อบต.วงัสะพงุ ศพด.วดัปา่นาอีเลิศ 1
137 วงัสะพงุ อบต.หนองหญ้าปล้อง ศพด.บา้นนาดอกไม้ 1
138 หนองหนิ อบต.ตาดข่า ศพด.วดัอัมรินทร์พฒันาราม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

139 หนองหนิ อบต.ปวนพุ ศพด.วดัโพธิช์ุม 1
140 หนองหนิ อบต.หนองหนิ ศพด.ร่องปา่ไผ่ 1
141 เอราวณั เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง ศพด.วดัมัชฌิมาราม 1
142 เอราวณั อบต.ทรัพย์ไพวลัย์ ศพด.บา้นใหม่ชัยเจริญ 1
143 เอราวณั อบต.ผาสามยอด ศพด.วดัวฒิุสมานชัย 1
144 เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอาน โรงเรียนเทศบาลนาอาน1บา้นติดต่อ 1
145 เมืองเลย อบต.กกดู่ ศพด.บา้นก าพี้ 1
146 เมืองเลย อบต.กกทอง ศพด.บา้นหว้ยกระทงิ 1
147 เมืองเลย อบต.ชัยพฤกษ์ ศพด.นาบอน 1
148 เมืองเลย อบต.นาแขม ศพด.โปง่ 1
149 เมืองเลย อบต.น้ าสวย ศพด.ลายเหนือ 1
150 เมืองเลย อบต.เมือง ศพด.บา้นปากภู 1
151 เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ์ ศพด.บา้นวงัโปง่ 1
152 เมืองเลย อบต.เส้ียว ศพด.บา้นน้ าคิว 1
153 วงัสะพงุ เทศบาลต าบลปากปวน ศพด.กกเกลือ 1
154 วงัสะพงุ อบต.โคกขมิ้น ศพด.วดัสังคมวทิยาราม 1
155 วงัสะพงุ อบต.ทรายขาว ศพด.บุ่งค้อ 1
156 หนองหนิ อบต.ตาดข่า ศพด.วดัศิริเทพ 1
157 หนองหนิ อบต.ปวนพุ โรงเรียนปวนพวุฒันา 1
158 หนองหนิ อบต.หนองหนิ ศพด.หว้ยเด่ือ 1
159 เอราวณั เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง ศพด.ผานาง-ผาเกิ้ง 1
160 เอราวณั อบต.ทรัพย์ไพวลัย์ ศพด.ผาสะนา 1
161 เอราวณั อบต.ผาสามยอด ศพด.บา้นหนองตูม 1

จังหวัดศรสีะเกษ
162 กันทรลักษ์ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ศพด.วดัโนนม่วง 1
163 กันทรลักษ์ อบต.กระแชง ศพด.บา้นโนนสูง 1
164 กันทรลักษ์ อบต.ขนุน ศพด.วดัขนุน 1
165 กันทรลักษ์ อบต.ช า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลซ า ม. 1 1
166 กันทรลักษ์ อบต.ตระกาจ ศพด.บา้นโคก 1
167 กันทรลักษ์ อบต.น้ าอ้อม ศพด.บา้นขะยูง 1
168 กันทรลักษ์ อบต.โนนส าราญ ศพด.บา้นทา่สวา่งสามัคคี 1
169 กันทรลักษ์ อบต.บงึมะลู ศพด.บา้นโนนเปอืย 1
170 กันทรลักษ์ อบต.ภเูงิน ศพด. ม. 13ศรีสมบรูณ์ 1
171 กันทรลักษ์ อบต.ภผูาหมอก ศพด. ม. 1ด่านกลาง 1
172 กันทรลักษ์ อบต.เมือง ศพด.บา้นน้ าเย็น 1
173 กันทรลักษ์ อบต.รุง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลรุง 1
174 กันทรลักษ์ อบต.ละลาย ศพด.ศูนย์บา้นสามเส้า 1
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175 กันทรลักษ์ อบต.เวยีงเหนือ ศพด.วดัเดียงตะวนัตก 1
176 กันทรลักษ์ อบต.สังเม็ก ศพด.วดัเขื่อนช้าง 1
177 กันทรลักษ์ อบต.เสาธงชัย ศพด. ม. 1เสาธงชัย 1
178 กันทรารมย์ อบต.ค าเนียม ศพด.วดับา้นหนองทามใหญ่ 1
179 กันทรารมย์ อบต.จาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลจาน 1
180 กันทรารมย์ อบต.ดู่ ศพด.วดับา้นหนองถ่ม 1
181 กันทรารมย์ อบต.ดูน ศพด.วดับา้นดูน 1
182 กันทรารมย์ อบต.ทาม ศพด.วดับา้นหมัด 1
183 กันทรารมย์ อบต.โนนสัง ศพด.บา้นหนองหวาย ม. 4 1
184 กันทรารมย์ อบต.บวัน้อย ศพด.วดับา้นเทนิ 1
185 กันทรารมย์ อบต.ผักแพว ศพด.วดับา้นเกาะ 1
186 กันทรารมย์ อบต.เมืองน้อย ศพด.บา้นหนองน้ าเต้าโนนสวน 1
187 กันทรารมย์ อบต.ละทาย ศพด.โรงเรียนบา้นกอก 1
188 กันทรารมย์ อบต.หนองแก้ว ศพด.วดัจ าปา 1
189 กันทรารมย์ อบต.หนองบวั ศพด.วดับา้นขามปอ้ม 1
190 กันทรลักษ์ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ศพด.บา้นแก 1
191 กันทรลักษ์ อบต.กระแชง ศพด.บา้นระโยง 1
192 กันทรลักษ์ อบต.กุดเสลา ศพด.หนิกองหนองขวาง 1
193 กันทรลักษ์ อบต.ขนุน ศพด.วดัโนนสมบรูณ์ 1
194 กันทรลักษ์ อบต.จานใหญ่ ศพด.บา้นตาลอย 1
195 กันทรลักษ์ อบต.ช า ศพด.หมู่5ช าม่วง 1
196 กันทรลักษ์ อบต.ตระกาจ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 1
197 กันทรลักษ์ อบต.ทุ่งใหญ่ ศพด.หมู่3บา้นปะทาย 1
198 กันทรลักษ์ อบต.น้ าอ้อม ศพด.บา้นหนองเขื่อง 1
199 กันทรลักษ์ อบต.โนนส าราญ ศพด.บา้นตาเสก 1
200 กันทรลักษ์ อบต.บงึมะลู ศพด.บา้นโนนเยาะ 1
201 กันทรลักษ์ อบต.ภเูงิน ศพด.วดัหนองกระทงิ 1
202 กันทรลักษ์ อบต.ภผูาหมอก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลภผูาหมอก(บา้นด่านใต้) 1
203 กันทรลักษ์ อบต.เมือง ศพด.บา้นผือใหม่ 1
204 กันทรลักษ์ อบต.รุง ศพด.บา้นรุงสมบรูณ์ 1
205 กันทรลักษ์ อบต.ละลาย ศพด.หมู่4ทุ่งยาว 1
206 กันทรลักษ์ อบต.เวยีงเหนือ ศพด.วดัวงัชมภู 1
207 กันทรลักษ์ อบต.สังเม็ก ศพด.บา้นสังเม็กหมู1่1 1
208 กันทรลักษ์ อบต.เสาธงชัย ศพด.บา้นหนองเม็ก 1
209 กันทรารมย์ อบต.ค าเนียม ศพด.วดัสุวรรณาราม 1
210 กันทรารมย์ อบต.จาน ศพด.วดัจาน 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดสกลนคร
211 เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลง้ิวด่อน ศพด.กกกอกใหม่ 1
212 เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ ศพด.บา้นหนองหอย 1
213 เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเมืองทองทา่แร่ ศพด.บา้นหนองบวัทอง 1
214 เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลหนองลาด ศพด.ดอนแคน 1
215 เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง ศพด.เหล่าปอแดง 1
216 เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลฮางโฮง ศพด.บา้นดอนตาลโง๊ะ 1
217 เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ศพด.ศูนย์อบมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัสะพานค า 1
218 เมืองสกลนคร อบต.ขมิ้น ศพด.บา้นขมิ้น ม. 2 1
219 เมืองสกลนคร อบต.โคกก่อง ศพด.โคกก่อง 1
220 เมืองสกลนคร อบต.ดงชน ศพด.หนองมะเกลือ 1
221 เมืองสกลนคร อบต.ดงมะไฟ ศพด.บา้นนากับแก้ 1
222 เมืองสกลนคร อบต.โนนหอม ศพด.บา้นโพนยางค า 1
223 เมืองสกลนคร อบต.พงัขวา้ง ศพด.ดงขุมข้าว 1
224 เมืองสกลนคร อบต.ม่วงลาย ศพด.อีเลิศ 1
225 เมืองสกลนคร อบต.หว้ยยาง ศพด.นาขาม 1
226 วานรนิวาส เทศบาลต าบลกุดเรือค า ศพด.ดงปา่แดง 1
227 วานรนิวาส เทศบาลต าบลนาซอ ศพด.วดัศรีบญุเรือง (ดอนย่านาง) 1
228 วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองสนม ศพด.ก่อใต้ 1
229 วานรนิวาส อบต.ขัวก่าย ศพด.หนองนาแซง 1
230 วานรนิวาส อบต.ธาตุ ศพด.ธาตุใหม่พฒันา 1
231 วานรนิวาส อบต.นาค า ศพด.บา้นหนองแฝก 1
232 วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส ศพด.บา้นปลาหลาย 1
233 วานรนิวาส อบต.ศรีวชิัย ศพด.บา้นศรีวชิัย 1
234 วาริชภมูิ เทศบาลต าบลค าบอ่ ศพด.ค าบอ่ 1
235 วาริชภมูิ เทศบาลต าบลปลาโหล ศพด.ผักตบ 1
236 วาริชภมูิ เทศบาลต าบลหนองลาด ศพด.ดอนยาวน้อย 1
237 วาริชภมูิ อบต.ค้อเขียว ศพด.ดอนส้มโฮง 1
238 ภพูาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ ศพด.ต้อนหมู3่ 1
239 เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลง้ิวด่อน ศพด.ทบัสอ 1
240 เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ โรงเรียนเทศบาลต าบลเชียงเครือ 1
241 เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลหนองลาด ศพด.สายปลาหลาย 1
242 เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง ศพด.ทา่วดั 1
243 เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลฮางโฮง ศพด.บา้นหนองกุง 1
244 เมืองสกลนคร อบต.ดงมะไฟ ศพด.หนองไผ่ 1
245 เมืองสกลนคร อบต.โนนหอม ศพด.บา้นผักค าแผว 1
246 เมืองสกลนคร อบต.พงัขวา้ง ศพด.โนนสวรรค์ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

247 เมืองสกลนคร อบต.ม่วงลาย ศพด.ม่วงลาย 1
248 เมืองสกลนคร อบต.หว้ยยาง ศพด.พะเนาว์ 1
249 วานรนิวาส เทศบาลต าบลกุดเรือค า ศพด.บา้นหว้ยน้ าเที่ยง 1
250 วานรนิวาส เทศบาลต าบลนาซอ ศพด.บา้นหนองแสงค า 1
251 วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองสนม ศพด.บา้นโพนแพง 1
252 วานรนิวาส อบต.ขัวก่าย ศพด.บา้นโคกถาวรหมู่ที8่ 1
253 วานรนิวาส อบต.ธาตุ ศพด.วงัหวา้ 1
254 วานรนิวาส อบต.นาค า ศพด.บา้นดอนมุย 1
255 วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส ศพด.วานรนิวาส 1
256 วานรนิวาส อบต.ศรีวชิัย ศพด.บา้นโคกสะอาด 1

จังหวัดสุรนิทร์
257 ปราสาท อบต.ปรือ ศพด.ปรือ 1
258 ปราสาท อบต.ไพล ศพด.บา้นไพล 1
259 ปราสาท อบต.หนองใหญ่ ศพด.บา้นปลัดโคกลาวหนองตายึง 1
260 พนมดงรัก อบต.โคกกลาง ศพด.บา้นโคกกลางใหม่ 1
261 พนมดงรัก อบต.จีกแดก ศพด.บา้นตาลวก 1
262 พนมดงรัก อบต.ตาเมียง ศพด.บา้นพนมดิน 1
263 พนมดงรัก อบต.บกัได ศพด.บา้นดอนน้ าตาล 1
264 เมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ศพด.เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1
265 เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่ ศพด.ตะคร้อ 1
266 เมืองสุรินทร์ อบต.คอโค ศพด.บา้นดงมัน 1
267 เมืองสุรินทร์ อบต.เฉนียง ศพด.บา้นกะทม 1
268 เมืองสุรินทร์ อบต.ตระแสง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 1
269 เมืองสุรินทร์ อบต.ต้ังใจ ศพด.เขวาน้อย 1
270 เมืองสุรินทร์ อบต.ตาอ็อง ศพด.แสงทรัพย์ 1
271 เมืองสุรินทร์ อบต.ทา่สวา่ง ศพด.บา้นโคกสวาย 1
272 เมืองสุรินทร์ อบต.เทนมีย์ ศพด.เทนมีย์ 1
273 เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง ศพด.บา้นไถงตรง 1
274 เมืองสุรินทร์ อบต.นาดี ศพด.บา้นโคกวดัโคกอรุณ 1
275 เมืองสุรินทร์ อบต.นาบวั ศพด.กระทม 1
276 เมืองสุรินทร์ อบต.บฤุาษี ศพด.บา้นหนองเยีย 1
277 เมืองสุรินทร์ อบต.เพี้ยราม ศพด.บา้นแสลงพนัธ์ 1
278 เมืองสุรินทร์ อบต.ราม ศพด.วดัตุงคนิวาส 1
279 เมืองสุรินทร์ อบต.สลักได ศพด.บา้นตระแบก 1
280 เมืองสุรินทร์ อบต.สวาย ศพด.บา้นระไซร์ 1
281 เมืองสุรินทร์ อบต.ส าโรง ศพด.เด็กรักปา่แสลงพนัธ์ 1
282 รัตนบรีุ เทศบาลต าบลรัตนบรีุ ศพด.วดัใต้บรูพาราม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

283 รัตนบรีุ อบต.กุดขาคีม ศพด.ดงเปอืย 1
284 รัตนบรีุ อบต.แก ศพด.น้ าโจ้ก 1
285 ปราสาท อบต.บา้นไทร ศพด.วดัอัมพวนาราม 1
286 ปราสาท อบต.บา้นพลวง ศพด.วดับลัลังก์ศิลาอาสน์ 1
287 ปราสาท อบต.ปราสาทหนง ศพด.ระว-ีนาครอง 1
288 ปราสาท อบต.ไพล ศพด.วดัราษฎร์นิยม 1
289 ปราสาท อบต.หนองใหญ่ ศพด.เสกกอง 1
290 พนมดงรัก อบต.โคกกลาง ศพด.บา้นสระแก้ว 1
291 พนมดงรัก อบต.จีกแดก ศพด.บา้นโคกกรม 1
292 พนมดงรัก อบต.ตาเมียง ศพด.บา้นโคกแสลงหมู่7 1
293 พนมดงรัก อบต.บกัได ศพด.บา้นสกอร์ 1
294 เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 1
295 เมืองสุรินทร์ อบต.คอโค ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคอโค 1
296 เมืองสุรินทร์ อบต.เฉนียง ศพด.บา้นตาอ า 1
297 เมืองสุรินทร์ อบต.ตาอ็อง ศพด.วดัพฤิกทกัษณิ 1
298 เมืองสุรินทร์ อบต.เทนมีย์ ศพด.บา้นโคกปราสาท 1
299 เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง ศพด.บา้นหนองกง 1
300 เมืองสุรินทร์ อบต.นาดี ศพด.บา้นระไซร์สองชั้น 1
301 เมืองสุรินทร์ อบต.นาบวั ศพด.บา้นเสม็ด 1
302 เมืองสุรินทร์ อบต.เพี้ยราม ศพด.บา้นหวัตะพาน 1
303 เมืองสุรินทร์ อบต.ราม ศพด.วดับรมสุข 1
304 เมืองสุรินทร์ อบต.สลักได ศพด.บา้นสลักได 1
305 เมืองสุรินทร์ อบต.สวาย ศพด.วดัศิลาราม 1
306 เมืองสุรินทร์ อบต.ส าโรง ศพด.บา้นส าโรง 1

จังหวัดหนองคำย
307 เมืองหนองคาย อบต.เมืองหมี ศพด.ต าบลเมืองหมี 1
308 เมืองหนองคาย อบต.สีกาย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสีกาย 1
309 รัตนวาปี อบต.นาทบัไฮ ศพด.ชมภพูร 1
310 รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์ ศพด.วดับา้นกุดลึก 1
311 รัตนวาปี อบต.โพนแพง ศพด.วดัทรงธรรม 1
312 รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี ศพด.โนนสวรรค์ 1
313 ศรีเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปลาปาก ศพด.ดงบงั 1
314 ศรีเชียงใหม่ อบต.พานพร้าว ศพด.บา้นโนนสง่า 1
315 สระใคร อบต.คอกช้าง ศพด.เหมือดแอ่ 1
316 สระใคร อบต.สระใคร ศพด.บา้นหนองบวัเงิน 1
317 สังคม เทศบาลต าบลสังคม ศพด.เทศบาลต าบลสังคม 1
318 สังคม อบต.แก้งไก่ ศพด.นาขาม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

319 สังคม อบต.นาง้ิว ศพด.เทพประทบั 1
320 สังคม อบต.บา้นม่วง ศพด.วงัมน 1
321 สังคม อบต.ผาต้ัง ศพด.ดงต้อง 1
322 สังคม อบต.สังคม ศพด.บา้นแก้งใหม่ 1
323 รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี ศพด.วดัวารีภมิุข 1
324 ศรีเชียงใหม่ เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 1
325 ศรีเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปลาปาก ศพด.วดัชัยมงคล 1
326 ศรีเชียงใหม่ อบต.พระพทุธบาท ศพด.วดัพระพทุธบาท 1
327 ศรีเชียงใหม่ อบต.พานพร้าว ศพด.บา้นยอยไฮ 1
328 สระใคร อบต.คอกช้าง ศพด.วดัโพธิศ์รีสมพร 1
329 สระใคร อบต.สระใคร ศพด.สระใคร 1
330 สังคม อบต.แก้งไก่ ศพด.บา้นโสกกล้า 1
331 สังคม อบต.นาง้ิว ศพด.นาง้ิว 1
332 สังคม อบต.บา้นม่วง ศพด.หว้ยค้อ 1
333 สังคม อบต.ผาต้ัง ศพด.ล าภพูาน 1

จังหวัดอ่ำงทอง
334 ไชโย เทศบาลต าบลเกษไชโย ศพด.เทศบาลต าบลเกษไชโย 1
335 ไชโย เทศบาลต าบลไชโย ศพด.วดันางเล่ว 1
336 ไชโย อบต.เทวราช ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช 1
337 ปา่โมก เทศบาลต าบลปา่โมก ศพด.ชุมชน 1
338 ปา่โมก อบต.นรสิงห์ ศพด.วดัลาดเค้า 1
339 ปา่โมก อบต.โผงเผง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง 1
340 ปา่โมก อบต.สายทอง ศพด.อนุบาลปา่โมก 1
341 โพธิท์อง เทศบาลต าบลโพธิท์อง ศพด.อนุบาลโพธิท์อง 1
342 โพธิท์อง เทศบาลต าบลร ามะสัก ศพด.วดัล่ันทม 1
343 โพธิท์อง อบต.ค าหยาด ศพด.วดัโพธิท์อง 1
344 โพธิท์อง อบต.บางระก า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 1
345 โพธิท์อง อบต.ยางช้าย ศพด.วดัง้ิวราย 1
346 เมืองอ่างทอง เทศบาลต าบลโพสะ ศพด.อนุบาลเมืองอ่างทอง 1
347 เมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ศพด.โรงเรียนวดัโล่หสุ์ทธาวาส 1
348 เมืองอ่างทอง อบต.จ าปา่หล่อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 1
349 เมืองอ่างทอง อบต.ตลาดกรวด ศพด.โรงเรียนวดัตาลเจ็ดช่อ 1
350 เมืองอ่างทอง อบต.บา้นแห ศพด.วดัโพธวิงษ์ 1
351 ไชโย เทศบาลต าบลไชโย ศพด.โรงเรียนวดัมหานาม 1
352 ไชโย อบต.เทวราช ศพด.วดัเยื้องคงคาราม 1
353 ปา่โมก เทศบาลต าบลปา่โมก โรงเรียนเทศบาลวดัปา่โมกข์ 1
354 ปา่โมก อบต.เอกราช ศพด.บางแพ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

355 โพธิท์อง เทศบาลต าบลโคกพทุรา ศพด.เทศบาลต าบลโคกพทุรา 1
356 โพธิท์อง อบต.ยางช้าย ศพด.วดัศรีกุญชร 1
357 โพธิท์อง อบต.หนองแม่ไก่ ศพด.วดัสนธธิรรม 1
358 โพธิท์อง อบต.อินทประมูล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลอินทประมูล 1
359 เมืองอ่างทอง เทศบาลต าบลโพสะ ศพด.โรงเรียนวดัราชปกัษี 1

จังหวัดอ ำนำจเจรญิ
360 ชานุมาน เทศบาลต าบลโคกก่ง ศพด.วดัศรีวไิล 1
361 ชานุมาน อบต.ค าเขื่อนแก้ว ศพด.ค าเดือย 1
362 ชานุมาน อบต.ชานุมาน ศพด.โนนโพธิ์ 1
363 ชานุมาน อบต.ปา่ก่อ ศพด.นาหนองแดง 1
364 ปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลนาปา่แซง ศพด.บา้นนาปา่แซง ม. 1 1
365 ปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลปทมุราชวงศา ศพด.วดันาถาวร 1
366 ปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลหนองข่า ศพด.บา้นสงยางนาตะกล้า 1
367 ปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลหว้ย ศพด.ตาดน้อย 1
368 ปทมุราชวงศา อบต.ค าโพน ศพด.บา้นนิคม 1
369 ปทมุราชวงศา อบต.นาหวา้ ศพด.วดัโนนส าราญ 1
370 ปทมุราชวงศา อบต.โนนงาม ศพด.บา้นค าไหล 1
371 ปทมุราชวงศา อบต.ลือ ศพด.ชูชาติ 1
372 พนา เทศบาลต าบลพระเหลา ศพด.บา้นต าแย 1
373 พนา อบต.จานลาน ศพด.วดัโพธิศ์รี 1
374 พนา อบต.พนา ศพด.บา้นโนนธาตุ 1
375 พนา อบต.ไม้กลอน ศพด.ดอนหวาย 1
376 เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลไก่ค า ศพด.โคกศรีบญุเรือง 1
377 เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนายม ศพด.บา้นนาเยีย 1
378 เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาหมอม้า ศพด.นาหมอม้า 1
379 เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ศพด.บา้นดอนหวาย 1
380 เมืองอ านาจเจริญ อบต.กุดปลาดุก ศพด.บา้นนาสีนวน 1
381 เมืองอ านาจเจริญ อบต.คึมใหญ่ ศพด.ดอนไร่ 1
382 เมืองอ านาจเจริญ อบต.ดอนเมย ศพด.หนองปลิง 1
383 เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาจิก ศพด.ต าบลนาจิก 1
384 เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาแต้ ศพด.กุดน้ ากิน 1
385 ชานุมาน อบต.ค าเขื่อนแก้ว ศพด.เหล่าแก้วแมง 1
386 ชานุมาน อบต.ปา่ก่อ ศพด.หนองแมงดา 1
387 ปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลนาปา่แซง ศพด.วดัผาสุการาม 1
388 ปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลปทมุราชวงศา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปทมุราชวงศา 1
389 ปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลหนองข่า ศพด.บา้นหนองหนิ 1
390 ปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลหว้ย ศพด.วดับา้นโพนสูง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

391 ปทมุราชวงศา อบต.ค าโพน ศพด.วดัศรีสวา่ง 1
392 ปทมุราชวงศา อบต.โนนงาม ศพด.วดัโนนงามหมู่ที4่ 1
393 ปทมุราชวงศา อบต.ลือ ศพด.วดัสุทธาวาส 1
394 พนา เทศบาลต าบลพระเหลา ศพด.บา้นอีเก้ง-ปทมุแก้ว 1
395 พนา อบต.จานลาน ศพด.วดัสวา่ง 1
396 พนา อบต.พนา ศพด.วดัเนกขัมมาราม 1
397 พนา อบต.ไม้กลอน ศพด.วดัสงบคารมณ์ 1
398 เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลไก่ค า ศพด.บา้นไร่ 1
399 เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนายม ศพด.บา้นหนองแห่ 1
400 เมืองอ านาจเจริญ อบต.คึมใหญ่ ศพด.ต าบลคึมใหญ่ 1
401 เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาแต้ ศพด.บา้นหวัภู 1
402 เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาผือ ศพด.บา้นนาผือ 1
403 เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนโพธิ์ ศพด.นาหว้ยยางสองคอน 1

จังหวัดอุดรธำนี
404 บา้นผือ อบต.จ าปาโมง ศพด.กลางน้อย 1
405 บา้นผือ อบต.โนนทอง ศพด.ดอนตาล 1
406 บา้นผือ อบต.บา้นค้อ ศพด.วดัศรีสวา่งอรุณ 1
407 บา้นผือ อบต.บา้นผือ ศพด.ภดิูน 1
408 บา้นผือ อบต.เมืองพาน ศพด.บา้นหนองกาลึม 1
409 บา้นผือ อบต.หนองแวง ศพด.บา้นนางาม 1
410 บา้นผือ อบต.หนองหวัคู ศพด.บา้นสะคุ 1
411 บา้นผือ อบต.หายโศก ศพด.วดัชุมพวงสวรรค์ 1
412 ประจักษศิ์ลปาคม อบต.นาม่วง ศพด.โคกกลาง 1
413 ประจักษศิ์ลปาคม อบต.อุ่มจาน ศพด.โพนทอง 1
414 พบิลูย์รักษ์ อบต.ดอนกลอย ศพด.นายม 1
415 พบิลูย์รักษ์ อบต.นาทราย ศพด.นานกหงส์ 1
416 พบิลูย์รักษ์ อบต.บา้นแดง ศพด.บา้นดงยาง 1
417 เพญ็ เทศบาลต าบลบา้นธาตุ ศพด.บา้นนาพนูทรัพย์ 1
418 เพญ็ อบต.โคกกลาง ศพด.โคกก่อง 1
419 เพญ็ อบต.จอมศรี ศพด.บา้นดงยาง 1
420 เพญ็ อบต.เชียงหวาง ศพด.บา้นดงใหญ่ 1
421 เพญ็ อบต.เตาไห ศพด.บา้นนาพงั 1
422 เพญ็ อบต.นาพู่ ศพด.บา้นดงมะไฟ 1
423 เพญ็ อบต.บา้นเหล่า ศพด.บา้นโคกสวา่ง 1
424 เพญ็ อบต.เพญ็ ศพด.บา้นหนองตุ 1
425 เพญ็ อบต.สร้างแปน้ ศพด.บา้นทอนดอนยาว 1
426 เพญ็ อบต.สุมเส้า ศพด.วดัศรีบญุเรือง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

427 เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลบา้นตาด ศพด.บา้นหลุบหวาย 1
428 เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองขอนกวา้ง ศพด.บา้นหนองแวง 1
429 เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองไผ่ ศพด.แม่นนท์ 1
430 บา้นผือ เทศบาลต าบลค าบง ศพด.บา้นดงหมูชัยเจริญ 1
431 บา้นผือ อบต.ข้าวสาร ศพด.บา้นหนิต้ังโคกกลาง 1
432 บา้นผือ อบต.เขือน้ า ศพด.วดัศรีสุนทรีกาวาส 1
433 บา้นผือ อบต.ค าด้วง ศพด.บา้นนาหลวง 1
434 บา้นผือ อบต.จ าปาโมง ศพด.วดัโพธิช์ัย 1
435 บา้นผือ อบต.โนนทอง ศพด.วดัอัตตววีหิาร 1
436 บา้นผือ อบต.บา้นค้อ โรงเรียนอนุบาลหนองกอง 1
437 บา้นผือ อบต.เมืองพาน ศพด.วดัโนนสวรรค์ 1
438 บา้นผือ อบต.หนองแวง ศพด.บา้นหนองแวงน้อย 1
439 บา้นผือ อบต.หนองหวัคู ศพด.บา้นโพธิ์ 1
440 บา้นผือ อบต.หายโศก ศพด.หายโศก 1
441 ประจักษศิ์ลปาคม อบต.นาม่วง ศพด.หนองหญ้า 1
442 ประจักษศิ์ลปาคม อบต.อุ่มจาน ศพด.วดัโพธิศ์รีสวา่ง 1
443 พบิลูย์รักษ์ อบต.ดอนกลอย ศพด.บา้นโนนตาล-ดงยางน้อย 1
444 พบิลูย์รักษ์ อบต.นาทราย ศพด.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ 1
445 เพญ็ เทศบาลต าบลบา้นธาตุ ศพด.นิคมสงเคราะห์4 1
446 เพญ็ อบต.โคกกลาง ศพด.บา้นค าเจริญ 1
447 เพญ็ อบต.จอมศรี ศพด.โนนศรีสมบรูณ์ 1
448 เพญ็ อบต.เชียงหวาง ศพด.บา้นสร้างหลวงสร้างค า 1
449 เพญ็ อบต.เตาไห ศพด.บา้นคอนสวรรค์ 1
450 เพญ็ อบต.นาบวั ศพด.วดัสระด้วง 1
451 เพญ็ อบต.นาพู่ ศพด.โรงเรียนบา้นศรีบญุเรือง 1

จังหวัดอุบลรำชธำนี
452 กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ศพด.วดัขุมค า 1
453 กุดข้าวปุ้น อบต.ข้าวปุ้น ศพด.โนนหอม 1
454 กุดข้าวปุ้น อบต.โนนสวาง ศพด.กุดลอย 1
455 กุดข้าวปุ้น อบต.หนองทนัน้ า ศพด.บก 1
456 เขมราฐ เทศบาลต าบลขามปอ้ม ศพด.เทศบาลต าบลขามปอ้ม 2 1
457 เขมราฐ เทศบาลต าบลเทพวงศา ศพด.วดัชัยภมูิการามฯ 1
458 เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองนกทา ศพด.โนนศิลา 1
459 เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองผือ ศพด.บา้นบา๋พอก 1
460 เขมราฐ เทศบาลต าบลหวันา ศพด.บา้นดาวคะนอง 1
461 เขมราฐ อบต.แก้งเหนือ ศพด.วดับา้นนาแมด 1
462 เขมราฐ อบต.เจียด ศพด.วดัเถาวลัยิกาวาส 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

463 เขมราฐ อบต.นาแวง ศพด.บา้นนาแวง 1
464 เขมราฐ อบต.หนองสิม ศพด.วดับา้นโนนประทาย 1
465 เขื่องใน เทศบาลต าบลบา้นกอก ศพด.บา้นกอก 1
466 เขื่องใน เทศบาลต าบลหว้ยเรือ ศพด.จานเขื่อง 1
467 เขื่องใน อบต.กลางใหญ่ ศพด.โคก 1
468 เขื่องใน อบต.ก่อเอ้ ศพด.ก่อ 1
469 เขื่องใน อบต.ค้อทอง ศพด.นาโพธิ์ 1
470 เขื่องใน อบต.ชีทวน ศพด.ชีทวน 1
471 เขื่องใน อบต.แดงหม้อ ศพด.แดงหม้อ 1
472 เขื่องใน อบต.ทา่ไห ศพด.ทา่ค้อ 1
473 เขื่องใน อบต.ธาตุน้อย ศพด.บา้นดินด า-ค าไฮ 1
474 เขื่องใน อบต.นาค าใหญ่ ศพด.นาค าใหญ่ 1
475 เขื่องใน อบต.โนนรัง ศพด.ขวาว 1
476 เขื่องใน อบต.บา้นไทย ศพด.บา้นทุ่งใหญ่ 1
477 เขื่องใน อบต.ยางขี้นก ศพด.ค าสมอ 1
478 เขื่องใน อบต.ศรีสุข ศพด.วดันาศรีนวล 1
479 เขื่องใน อบต.สร้างถ่อ ศพด.ปลาฝา 1
480 เขื่องใน อบต.สหธาตุ ศพด.ธาตุกลาง 1
481 เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ศพด.คูขาด 1
482 เขื่องใน อบต.หวัดอน ศพด.วงัอ้อ 1
483 กุดข้าวปุ้น เทศบาลต าบลกุดข้าวปุ้น ศพด.เทศบาลต าบลกุดข้าวปุ้น 1
484 กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง ศพด.วดัสวา่งอารมณ์ 1
485 กุดข้าวปุ้น อบต.ข้าวปุ้น ศพด.วดับรีุรมย์ 1
486 กุดข้าวปุ้น อบต.โนนสวาง ศพด.วดัสมสนุก 1
487 กุดข้าวปุ้น อบต.หนองทนัน้ า ศพด.วดับา้นชาติ 1
488 เขมราฐ เทศบาลต าบลขามปอ้ม ศพด.บา้นขามปอ้ม 1
489 เขมราฐ เทศบาลต าบลเทพวงศา ศพด.หนองคูณ 1
490 เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองนกทา ศพด.วดับา้นนาสะแบง 1
491 เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองผือ ศพด.วดับา้นบงึหอม 1
492 เขมราฐ เทศบาลต าบลหวันา ศพด.วดับรูพาสาขาดอนโด่ 1
493 เขมราฐ อบต.เจียด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเจียดหมู5่ดอนต้ิว 1
494 เขมราฐ อบต.นาแวง ศพด.วดัโพธิศ์รีนาเมือง 1
495 เขมราฐ อบต.หนองสิม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม 1
496 เขื่องใน อบต.กลางใหญ่ ศพด.ไผ่ 1
497 เขื่องใน อบต.ก่อเอ้ ศพด.บา้นยางน้อย 1
498 เขื่องใน อบต.ค้อทอง ศพด.วดักุดผักตบ 1
499 เขื่องใน อบต.ชีทวน ศพด.บา้นทา่ศาลา 1
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500 เขื่องใน อบต.ทา่ไห ศพด.โนนจานใหม่ 1
501 เขื่องใน อบต.นาค าใหญ่ ศพด.แสงน้อย 1
502 เขื่องใน อบต.โนนรัง ศพด.โนนรัง 1
503 เขื่องใน อบต.บา้นไทย ศพด.โพนทราย 1
504 เขื่องใน อบต.ยางขี้นก ศพด.วดัก่อน้อย 1
505 เขื่องใน อบต.ศรีสุข ศพด.บา้นหนองหา้งหนองกวาง 1
506 เขื่องใน อบต.สร้างถ่อ ศพด.สร้างถ่อ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดกระบี่
1 เกาะลันตา เทศบาลต าบลศาลาด่าน ศพด.มัสยิดบา้นคลองโขง 1
2 เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง ศพด.ทา่คลอง 1
3 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย ศพด.บา้นทุ่ง 1
4 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ ศพด.บา้นคลองหนิ 1
5 เกาะลันตา อบต.คลองยาง ศพด.มัสยิดนูรุ้ลอีหม่าม 1
6 เขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม ศพด.เทศบาลต าบลเขาพนม 1
7 เขาพนม อบต.โคกหาร ศพด.บา้นหนิลูกช้าง 1
8 เขาพนม อบต.พรุเตียว ศพด.บา้นพรุเตียว 1
9 เขาพนม อบต.หน้าเขา ศพด.โรงเรียนบา้นถ  าโกบ 1
10 คลองทอ่ม เทศบาลต าบลคลองพนพฒันา ศพด.บา้นดินนา 1
11 คลองทอ่ม เทศบาลต าบลทรายขาว ศพด.ทุ่งคา 1
12 คลองทอ่ม เทศบาลต าบลหว้ยน  าขาว ศพด.บา้นน  าร้อน 1
13 คลองทอ่ม อบต.คลองทอ่มใต้ ศพด.บา้นแวงเปงิ 1
14 คลองทอ่ม อบต.คลองทอ่มเหนือ ศพด.โรงเรียนบา้นบางเตียว 1
15 คลองทอ่ม อบต.พรุดินนา ศพด.คลองชะมวง 1
16 ปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา ศพด.ชุมชนบา้นหาดถั่ว 1
17 เกาะลันตา เทศบาลต าบลศาลาด่าน ศพด.โรงเรียนชุมชนบา้นศาลาด่าน 1
18 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อยสามัคคี 1
19 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ ศพด.บา้นสังกาอู้ 1
20 เกาะลันตา อบต.คลองยาง ศพด.บา้นคลองยาง 1
21 เขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม โรงเรียนเทศบาลต าบลเขาพนม 1
22 เขาพนม อบต.โคกหาร ศพด.บา้นโคกหาร 1
23 เขาพนม อบต.พรุเตียว ศพด.บา้นบางเหรียง 1
24 คลองทอ่ม เทศบาลต าบลคลองทอ่มใต้ โรงเรียนเทศบาลคลองทอ่มใต้ 1
25 คลองทอ่ม เทศบาลต าบลคลองพนพฒันา ศพด.บา้นพรุใหญ่ 1
26 คลองทอ่ม เทศบาลต าบลทรายขาว ศพด.บา้นพรุพี 1
27 คลองทอ่ม อบต.คลองทอ่มเหนือ ศพด.บา้นนิคมหน้าเขา 1
28 คลองทอ่ม อบต.เพหลา ศพด.เพหลาเหนือ 1
29 ปลายพระยา อบต.เขาเขน ศพด.บา้นนาเทาหมู2่ 1
30 ปลายพระยา อบต.เขาต่อ โรงเรียนอนุบาลบางเทา่แม่ 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ

 รุน่ที่ 4  ระหว่ำงวันที่ 8 – 11 มิถุนำยน 2565



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

31 เมืองกระบี่ อบต.คลองประสงค์ ศพด.บา้นเกาะกลาง 1
32 เมืองกระบี่ อบต.ทบัปริก ศพด.บา้นในช่อง 1

จังหวัดกำญจนบรุี
33 ด่านมะขามเตี ย อบต.กลอนโด ศพด.วดัยางเกาะ 1
34 ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก ศพด.บา้นไทรทอง 1
35 ทองผาภมูิ เทศบาลต าบลล่ินถิ่น ศพด.บา้นพถุ่อง 1
36 ทองผาภมูิ เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม ศพด.สหกรณ์นิคม 1
37 ทองผาภมูิ อบต.ชะแล ศพด.บา้นภเูตย 1
38 ทองผาภมูิ อบต.หว้ยเขย่ง ศพด.ทา่มะเด่ือ 1
39 ทา่ม่วง เทศบาลต าบลทา่ม่วง ศพด.วดัศรีโลหะราษฎร์บ ารุง 1
40 ทา่ม่วง เทศบาลต าบลม่วงชุม ศพด.ต้นส าโรง 1
41 ทา่ม่วง อบต.ทา่ม่วง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ม่วง (อนุบาลทา่ม่วง) 1
42 ทา่ม่วง อบต.บา้นใหม่ ศพด.โรงเรียนบา้นใหม่ (จีนาภกัด์ิ) 1
43 ทา่ม่วง อบต.หนองตากยา ศพด.เฉลิมพระเกียรติ 1
44 ทา่มะกา เทศบาลต าบลดอนขมิ น ศพด.เทศบาลต าบลดอนขมิ น 1
45 ทา่มะกา เทศบาลต าบลทา่มะกา ศพด.เทศบาลต าบลทา่มะกา 1
46 ทา่มะกา เทศบาลต าบลทา่ไม้ ศพด.วดัคร้อพนัน 1
47 ทา่มะกา เทศบาลต าบลพระแทน่ ศพด.บา้นดอนรัก 1
48 ทา่มะกา เทศบาลเมืองทา่เรือพระแทน่ ศพด.เทศบาลเมืองทา่เรือพระแทน่ 2 1
49 ทา่มะกา อบต.ทา่เสา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เสา 1
50 ทา่มะกา อบต.ยางม่วง ศพด.หนองโรง 1
51 ทา่มะกา อบต.สนามแย้ ศพด.เขาสะพายแร้ง 1
52 ทา่มะกา อบต.แสนตอ ศพด.โรงเรียนบา้นดอนเขวา้ 1
53 ทา่มะกา อบต.อุโลกส่ีหมื่น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลอุโลกส่ีหมื่น 1
54 ไทรโยค เทศบาลต าบลไทรโยค ศพด.เทศบาลต าบลไทรโยค 1
55 ไทรโยค อบต.บอ้งตี ศพด.บอ้งตี ล่าง 1
56 ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม ศพด.วดัลุ่มสุ่ม 1
57 ไทรโยค อบต.ศรีมงคล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล 1
58 ไทรโยค อบต.สิงห์ ศพด.ปากกิเลน 1
59 ทองผาภมูิ เทศบาลต าบลทองผาภมูิ โรงเรียนเทศบาลทองผาภมูิ 1
60 ทองผาภมูิ อบต.ชะแล ศพด.ทพิเุย 1
61 ทองผาภมูิ อบต.ปล๊ิอก ศพด.อีตอง 1
62 ทา่ม่วง เทศบาลต าบลทา่ล้อ ศพด.เทศบาลต าบลทา่ล้อ 1
63 ทา่ม่วง เทศบาลต าบลม่วงชุม ศพด.หนองโปง่ 1
64 ทา่ม่วง อบต.ทุ่งทอง ศพด.บา้นทุ่งทอง 1
65 ทา่ม่วง อบต.บา้นใหม่ ศพด.โรงเรียนบา้นสระเศรษฐี 1
66 ทา่ม่วง อบต.พงัตรุ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพงัตรุ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

67 ทา่ม่วง อบต.รางสาล่ี ศพด.โรงเรียนบา้นรางสาล่ี 1
68 ทา่มะกา อบต.เขาสามสิบหาบ ศพด.ต าบลเขาสาบสิบหาบ 1
69 ทา่มะกา อบต.โคกตะบอง ศพด.วดัเขาใหญ่ 1
70 ทา่มะกา อบต.ตะคร  าเอน ศพด.บา้นบงึ 1
71 ทา่มะกา อบต.ทา่มะกา ศพด.หว้ยปากง่าม 1
72 ไทรโยค อบต.บอ้งตี ศพด.ทา้ยเหมือง 1
73 ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม ศพด.วดัไทรทองพฒันา 1
74 ไทรโยค อบต.วงักระแจะ ศพด.หาดงิ ว 1
75 บอ่พลอย อบต.ช่องด่าน ศพด.บา้นวงัใหญ่ 1
76 บอ่พลอย อบต.บอ่พลอย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่พลอย 1
77 บอ่พลอย อบต.หนองกุ่ม ศพด.หนองกุ่ม 1
78 บอ่พลอย อบต.หลุมรัง ศพด.ไทยรัฐวทิยา21 1
79 พนมทวน เทศบาลต าบลตลาดเขต ศพด.บา้นโคราช 1
80 พนมทวน เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย ศพด.สระลุมพกุ 1

จังหวัดกำฬสินธุ์
81 กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย ศพด.วดัโพธิโ์นนสวาง 1
82 กมลาไสย เทศบาลต าบลดงลิง ศพด.วดัโนนเมือง 1
83 กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง ศพด.วดัโพธิศ์รีบงึไฮ 1
84 กมลาไสย อบต.เจ้าทา่ ศพด.วดัจันทร์ทา่เพลิง 1
85 กมลาไสย อบต.โพนงาม ศพด.วดับา้นดอนหนั 1
86 กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลจุมจัง ศพด.โคกกลาง 1
87 กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม ศพด.ค าปา่หวา้น 1
88 กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ ศพด.มะนาว 1
89 กุฉินารายณ์ อบต.กุดค้าว ศพด.ทุ่งคลองไผ่ 1
90 กุฉินารายณ์ อบต.แจนแลน ศพด.แจนแลน ม. 1 1
91 กุฉินารายณ์ อบต.นาโก ศพด.นาโก ม. 1 1
92 กุฉินารายณ์ อบต.บวัขาว ศพด.วดับา้นกกตาล 1
93 กุฉินารายณ์ อบต.สามขา ศพด.องค์กการบริหารส่วนต าบลสามขา 3จ านวน 1
94 กุฉินารายณ์ อบต.หนองหา้ง ศพด.หว้ยม่วง 1
95 กุฉินารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ศพด.กลาง 1
96 เขาวง เทศบาลต าบลสงเปลือย ศพด.วดับา้นนาวี 1
97 ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทนั ศพด.ดงสวนพฒันา 1
98 ค าม่วง อบต.ดินจี่ ศพด.ดินจี่ 1
99 ค าม่วง อบต.เนินยาง ศพด.วดัศรีจันทร์สวา่งคงคา 1
100 ฆ้องชัย เทศบาลต าบลฆ้องชัยพฒันา ศพด.บา้นโนนเขวา 1
101 ฆ้องชัย อบต.โนนศิลาเลิง ศพด.วดัสวา่งวฒันาราม 1
102 กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย ศพด.วดัสระบวัราษฎร์ประดิษฐ์ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

103 กมลาไสย เทศบาลต าบลดงลิง ศพด.วดัอัมพปาสิการาม 1
104 กมลาไสย เทศบาลต าบลธญัญา ศพด.วดัโพธิท์องหนองตุ 1
105 กมลาไสย เทศบาลต าบลหนองแปน ศพด.วดัโพธิช์ัยเสมาราม 1
106 กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง ศพด.วดับา้นบงึ 1
107 กมลาไสย อบต.กมลาไสย ศพด.วดัโพธิช์ัยสงยาง 1
108 กมลาไสย อบต.โคกสมบรูณ์ ศพด.นามล 1
109 กมลาไสย อบต.ธญัญา ศพด.วดัโพธิท์องสงเปลือย 1
110 กมลาไสย อบต.โพนงาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 1
111 กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลจุมจัง ศพด.นาสีนวล 1
112 กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม ศพด.วดัสวา่งหงษท์อง 1
113 กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ ศพด.วดัศรีสุขกุดฝ่ังแดง 1
114 กุฉินารายณ์ อบต.กุดค้าว ศพด.วดัหนองโง้ง 1
115 กุฉินารายณ์ อบต.นาโก ศพด.วดัอัมพวนับา้นชาด 1
116 กุฉินารายณ์ อบต.นาไคร้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหวา้ 1
117 กุฉินารายณ์ อบต.สามขา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา3 1
118 กุฉินารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ศพด.วดัหนองเม็ก 1
119 ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทนั ศพด.บา้นสร้างแข้ 1

จังหวัดก ำแพงเพชร
120 โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพี ศพด.บา้นดงซ่อม 1
121 ขาณุวรลักษบรีุ อบต.โค้งไผ่ ศพด.บา้นวงัโปง่ 1
122 ขาณุวรลักษบรีุ อบต.บอ่ถ  า ศพด.บา้นบอ่ถ  า 1
123 ขาณุวรลักษบรีุ อบต.วงัหามแห ศพด.บา้นจิตตมาส 1
124 ขาณุวรลักษบรีุ อบต.แสนตอ ศพด.บา้นหนองเหมือด 1
125 คลองขลุง อบต.คลองขลุง ศพด.ชุมชนประชาสามัคคี 1
126 คลองขลุง อบต.วงัไทร ศพด.บา้นทรัพย์มะนาว 1
127 คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพฒันา ศพด.บา้นคลองเตย 1
128 คลองลาน อบต.คลองน  าไหล ศพด.บา้นทา่ช้าง 1
129 คลองลาน อบต.โปง่น  าร้อน ศพด.บา้นไทรพฒันา 1
130 โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพี ศพด.บา้นหนองววัด า 1
131 ขาณุวรลักษบรีุ อบต.สลกบาตร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสลกบาตร 1
132 คลองขลุง เทศบาลต าบลทา่พทุรา ศพด.เทศบาลต าบลทา่พทุรา 1
133 คลองขลุง เทศบาลต าบลวงัยาง ศพด.วงัยาง 1
134 คลองขลุง อบต.คลองขลุง ศพด.มาบคล้า 1
135 คลองขลุง อบต.คลองสมบรูณ์ ศพด.โรงเรียนหนองปรืประชาสรรค์ 1
136 คลองขลุง อบต.แม่ลาด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาด 1
137 คลองขลุง อบต.วงับวั ศพด.บา้นเกาะล าใย 1
138 คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพฒันา ศพด.บา้นปากคลองลาน 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

139 คลองลาน อบต.คลองน  าไหล ศพด.บา้นบงึหล่ม 1
จังหวัดขอนแก่น

140 กระนวน เทศบาลต าบลน  าอ้อม ศพด.น  าอ้อม 1
141 กระนวน อบต.บา้นฝาง ศพด.ทุ่งใหญ่ 1
142 กระนวน อบต.หนองกุงใหญ่ ศพด.วดัจอมแจ้ง 1
143 กระนวน อบต.หนองโก ศพด.โนนราศรี 1
144 กระนวน อบต.หวันาค า ศพด.ค าคร่ึง 1
145 เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ ศพด.วดัสวา่งอารมณ์ (ปา่เปอืยเทพอ านวย) 1
146 เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง (วดับวัระพา) 1
147 โคกโพธิไ์ชย เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย ศพด.วดัมัชฌิมาวาส 1
148 โคกโพธิไ์ชย เทศบาลต าบลภผูาแดง ศพด.วดัทุ่งสวา่งนายาว 1
149 ชนบท อบต.กุดเพยีขอม ศพด.นาผาย 1
150 ชุมแพ เทศบาลต าบลโนนสะอาด ศพด.วดับรูพาภริมย์ 1
151 ชุมแพ อบต.นาหนองทุ่ม ศพด.นาหนองทุ่ม 1
152 ชุมแพ อบต.โนนหนั ศพด.หนองคอง 1
153 ชุมแพ อบต.หนองเขียด ศพด.วดัใหม่สามัคคี 1
154 ซ าสูง อบต.ค าแมด ศพด.ค าแมด 1
155 ซ าสูง อบต.คูค า ศพด.คูค า 1
156 ซ าสูง อบต.บา้นโนน ศพด.โนน 1
157 ซ าสูง อบต.หว้ยเตย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเตย 1
158 น  าพอง เทศบาลต าบลน  าพอง ศพด.เทศบาลต าบลน  าพอง 1
159 น  าพอง เทศบาลต าบลม่วงหวาน ศพด.ค าแก่นคูณ 1
160 น  าพอง เทศบาลต าบลล าน  าพอง ศพด.บา้นหว้ยเสือเต้น 1
161 น  าพอง เทศบาลต าบลสะอาด ศพด.วดัศรีชมชื่น 1
162 กระนวน อบต.หนองโก ศพด.บา้นหนองโก 1
163 เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ โรงเรียนปา่เปอืยเทพอ านวย 1
164 โคกโพธิไ์ชย เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย ศพด.มูลนาค 1
165 โคกโพธิไ์ชย เทศบาลต าบลภผูาแดง ศพด.วดัชมภู 1
166 ชนบท อบต.โนนพะยอม ศพด.หว้ยไร่ 1
167 ชนบท อบต.ปอแดง ศพด.บา้นหวัฝาย 1
168 ชนบท อบต.วงัแสง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงัแสง 1
169 ชุมแพ เทศบาลต าบลนาเพยีง ศพด.เทศบาลต าบลนาเพยีง 1
170 ชุมแพ เทศบาลต าบลโนนหนั โรงเรียนเทศบาลต าบลโนนหนั 1
171 ชุมแพ เทศบาลต าบลหนองไผ่ ศพด.วงัหกูวาง 1
172 ชุมแพ อบต.ชุมแพ ศพด.บา้นหนองบวั 1
173 ชุมแพ อบต.ไชยสอ ศพด.ต าบลไชยสอ 1
174 ชุมแพ อบต.นาหนองทุ่ม ศพด.ซ าผักหนาม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

175 ชุมแพ อบต.โนนอุดม ศพด.บา้นดอน 1
176 ชุมแพ อบต.วงัหนิลาด ศพด.วงัเจริญ 1
177 ซ าสูง อบต.คูค า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค าคู(บา้นหม้อ) 1
178 น  าพอง เทศบาลต าบลม่วงหวาน ศพด.หว้ยหนิลาด 1
179 น  าพอง อบต.บวัเงิน ศพด.นาฝายเหนือ 1

จังหวัดศรสีะเกษ
180 กันทรารมย์ อบต.หนองแวง ศพด.บา้นแสงใหญ่ 1
181 กันทรารมย์ อบต.หนองหวัช้าง ศพด.โรงเรียนบา้นทุ่งพาย 1
182 ขุขันธ์ อบต.กฤษณา ศพด.วดับา้นฮ่องธาตุ 1
183 ขุขันธ์ อบต.กันทรารมย์ ศพด.วดัโคกสูง 1
184 ขุขันธ์ อบต.โคกเพชร ศพด.โรงเรียนบา้นโนนส าราญ 1
185 ขุขันธ์ อบต.จะกง ศพด.วดัตะเคียนน้อย 1
186 ขุขันธ์ อบต.ใจดี ศพด.บา้นพะเยียวตาสุ 1
187 ขุขันธ์ อบต.ดองก าเม็ด ศพด.วดับา้นกันจาน 1
188 ขุขันธ์ อบต.ตะเคียน ศพด.บา้นกะก า 1
189 ขุขันธ์ อบต.ตาอุด ศพด. ม. 5ตาอุดใต้ 1
190 ขุขันธ์ อบต.นิคมพฒันา ศพด. ม. 4ยางตากวย 1
191 ขุขันธ์ อบต.ปราสาท ศพด.บา้นบอ่ทอง-สะพาน 1
192 ขุขันธ์ อบต.ปรือใหญ่ ศพด. ม. 6โนนสมบรูณ์ 1
193 ขุขันธ์ อบต.ส าโรงตาเจ็น ศพด.วดักระโพธิเ์ริงรมย์ 1
194 ขุขันธ์ อบต.โสน ศพด. ม. 11แสงอรุณ 1
195 ขุขันธ์ อบต.หนองฉลอง ศพด.วดับา้นตรอย 1
196 ขุขันธ์ อบต.หว้ยใต้ ศพด.บา้นแขว 1
197 ขุขันธ์ อบต.หว้ยส าราญ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ 1
198 ขุขันธ์ อบต.หวัเสือ ศพด. ม. 11ตาทงึ 1
199 ขุนหาญ เทศบาลต าบลกันทรอม ศพด.บา้นกันทรอมใต้ 1
200 ขุนหาญ เทศบาลต าบลโนนสูง ศพด.วดักระเบา-กันตรวจ 1
201 ขุนหาญ เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ ศพด.ที่ 2 ม. 3วดัสด า 1
202 ขุนหาญ อบต.ขุนหาญ ศพด.บา้นโคกกระเวยีง 1
203 ขุนหาญ อบต.บกัดอง ศพด.โรงเรียนบา้นภดิูนพฒันา 1
204 ขุนหาญ อบต.พราน ศพด.บา้นซ าตาโตง 1
205 ขุนหาญ อบต.ภฝู้าย ศพด.บา้นภทูองตะวนัตก 1
206 ขุนหาญ อบต.หว้ยจันทร์ ศพด. ม. 4หว้ยจันทร์ 1
207 น  าเกลี ยง อบต.เขิน ศพด.วดับา้นโนนหนองสิม 1
208 น  าเกลี ยง อบต.คูบ ศพด.วดัหนองแวง 1
209 น  าเกลี ยง อบต.ตองปดิ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตองปดิ 1
210 น  าเกลี ยง อบต.น  าเกลี ยง ศพด.อนุบาล 3ขวบโรงเรียนบา้นหนองบาง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

211 น  าเกลี ยง อบต.รุ่งระวี ศพด.โรงเรียนบา้นรุ่ง 1
212 น  าเกลี ยง อบต.ละเอาะ ศพด.วดัขี เหล็ก 1
213 โนนคูณ อบต.โนนค้อ ศพด.วดัหนองจิก 1
214 กันทรารมย์ อบต.ดูน ศพด.วดับา้นสิม 1
215 กันทรารมย์ อบต.ทาม ศพด.โรงเรียนบา้นทาม 1
216 กันทรารมย์ อบต.โนนสัง ศพด.วดับา้นโนนสัง 1
217 กันทรารมย์ อบต.ผักแพว โรงเรียนบา้นบกบา่งถ่อนหนองขุน 1
218 กันทรารมย์ อบต.เมืองน้อย ศพด.บา้นหนองเทา 1
219 กันทรารมย์ อบต.ละทาย ศพด.โรงเรียนบา้นเขวา 1
220 กันทรารมย์ อบต.หนองแก้ว ศพด.วดัโพธิศ์รี 1
221 กันทรารมย์ อบต.หนองบวั ศพด.โรงเรียนหนองบวัทา่ช้าง 1
222 กันทรารมย์ อบต.หนองแวง ศพด.บา้นหนามแทง่ 1
223 กันทรารมย์ อบต.หนองหวัช้าง ศพด.โรงเรียนบา้นหนองหวัช้าง 1
224 ขุขันธ์ อบต.กฤษณา ศพด.บา้นสวสัดี 1
225 ขุขันธ์ อบต.โคกเพชร ศพด.โรงเรียนบา้นเปยีมตะลวก 1
226 ขุขันธ์ อบต.ใจดี ศพด.วดับา้นทะลอก 1
227 ขุขันธ์ อบต.ดองก าเม็ด ศพด.วดับา้นดองก าเม็ด 1
228 ขุขันธ์ อบต.นิคมพฒันา ศพด.หมู่7กวางขาว 1
229 ขุขันธ์ อบต.ปราสาท ศพด.ปราสาทตาเล็ง 1
230 ขุขันธ์ อบต.ปรือใหญ่ ศพด.หมู่1ปรือใหญ่ 1
231 ขุขันธ์ อบต.ลมศักด์ิ ศพด.บา้นทุ่งศักด์ิ 1
232 ขุขันธ์ อบต.โสน ศพด.หมู่15ขนุน 1
233 ขุขันธ์ อบต.หนองฉลอง ศพด.หมู่7นิคมซอย3 1
234 ขุขันธ์ อบต.หวัเสือ ศพด.วดับา้นหว้ยสระภมูิ 1
235 ขุนหาญ เทศบาลต าบลโนนสูง ศพด.ที1่บา้นนา 1
236 ขุนหาญ เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ ศพด.ที5่หมู4่บา้นพยอม 1
237 ขุนหาญ อบต.ขุนหาญ ศพด.บา้นดู่หมู2่ 1
238 ขุนหาญ อบต.บกัดอง ศพด.หมู่13สันติสุข 1
239 ขุนหาญ อบต.พราน ศพด.บา้นขี เหล็ก 1
240 ขุนหาญ อบต.ภฝู้าย ศพด.บา้นหนองจิก 1

จังหวัดสกลนคร
241 วาริชภมูิ อบต.วาริชภมูิ ศพด.กุดตะกาบ 1
242 สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลโคกสี ศพด.สามแยก 1
243 สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลดอนเขือง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัโพธิช์ัย 1
244 สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลบงใต้ ศพด.บงใต้โนนรัง 1
245 สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลบา้นต้าย ศพด.บา้นค าไชยวาน 1
246 สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลพนันา ศพด.สามหนองสามัคคี 1
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247 สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลหนองหลวง ศพด.บา้นโคกส าราญ 1
248 สวา่งแดนดิน อบต.ค้อใต้ ศพด.ขามพฒันา 1
249 สวา่งแดนดิน อบต.ค าสะอาด ศพด.วดัสีมาธกิาราม 1
250 สวา่งแดนดิน อบต.ตาลโกน ศพด.อบต.ตาลโกน 1
251 สวา่งแดนดิน อบต.ธาตุทอง ศพด.บา้นโนนสร้างไพ 1
252 สวา่งแดนดิน อบต.บงเหนือ ศพด.โคกสวสัด์ิ 1
253 สวา่งแดนดิน อบต.บา้นถ่อน ศพด.บา้นหนองตาล 1
254 สวา่งแดนดิน อบต.โพนสูง ศพด.ดอนเชียงยืน 1
255 สวา่งแดนดิน อบต.สวา่งแดนดิน ศพด.บา้นหนองทุ่ม 1
256 ส่องดาว เทศบาลต าบลทา่ศิลา ศพด.ค าก้าว 1
257 ส่องดาว เทศบาลต าบลปทมุวาปี ศพด.หนองแวง 1
258 ส่องดาว เทศบาลต าบลวฒันา ศพด.กุดแสง 1
259 อากาศอ านวย เทศบาลต าบลทา่ก้อน ศพด.ทา่ควาย 1
260 อากาศอ านวย เทศบาลต าบลบะหวา้ ศพด.บะยาว 1
261 อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง ศพด.เซือม 1
262 อากาศอ านวย เทศบาลต าบลวาใหญ่ ศพด.ดอนกลาง 1
263 อากาศอ านวย เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา ศพด.หนองผือ 1
264 อากาศอ านวย เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ศพด.วดัทุ่ง 1
265 อากาศอ านวย อบต.นาฮี ศพด.นากะทาด 1
266 อากาศอ านวย อบต.โพนงาม ศพด.ดงเสียว 1
267 อากาศอ านวย อบต.อากาศ ศพด.นาเมือง 1
268 วาริชภมูิ เทศบาลต าบลค าบอ่ ศพด.ภวูงน้อย-สนามชัย 1
269 วาริชภมูิ เทศบาลต าบลปลาโหล ศพด.งิ ว-พงัฮอ 1
270 วาริชภมูิ อบต.ค้อเขียว ศพด.โคกตาดทอง 1
271 วาริชภมูิ อบต.วาริชภมูิ ศพด.หนองแวง 1
272 สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลโคกสี ศพด.บา้นตาล 1
273 สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลบา้นต้าย ศพด.บา้นค าบอน 1
274 สวา่งแดนดิน เทศบาลต าบลพนันา ศพด.โมน 1
275 สวา่งแดนดิน อบต.ค้อใต้ ศพด.ค้อใต้หมู1่ 1
276 สวา่งแดนดิน อบต.ตาลโกน ศพด.หนองแสง 1
277 สวา่งแดนดิน อบต.ธาตุทอง ศพด.โคกหลวง 1
278 สวา่งแดนดิน อบต.บงเหนือ ศพด.บา้นบาก 1
279 สวา่งแดนดิน อบต.บา้นถ่อน ศพด.บา้นโพธิช์ัย 1
280 สวา่งแดนดิน อบต.โพนสูง ศพด.บา้นโพนสูง 1
281 สวา่งแดนดิน อบต.สวา่งแดนดิน ศพด.บา้นหนองชาด 1
282 ส่องดาว เทศบาลต าบลทา่ศิลา ศพด.วดัสีลาอาสน์ 1
283 อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง ศพด.ศึม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

284 อากาศอ านวย เทศบาลต าบลวาใหญ่ ศพด.บา้นวาน้อย 1
285 อากาศอ านวย เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา ศพด.วดัสวา่งภริมย์ 1
286 อากาศอ านวย อบต.อากาศ ศพด.นายอ 1

จังหวัดสุรนิทร์
287 รัตนบรีุ อบต.คอนแรด ศพด.ยาง 1
288 รัตนบรีุ อบต.ทบัใหญ่ ศพด.ทบัใหญ่ 1
289 รัตนบรีุ อบต.ธาตุ ศพด.บา้นแต้ 1
290 รัตนบรีุ อบต.น  าเขียว ศพด.บา้นโกส้ม 1
291 รัตนบรีุ อบต.เบดิ ศพด.หนองผือ 1
292 รัตนบรีุ อบต.ไผ่ ศพด.บา้นช่อง 1
293 รัตนบรีุ อบต.ยางสวา่ง ศพด.วดัสวา่งบา้นยาง 1
294 รัตนบรีุ อบต.รัตนบรีุ ศพด.บา้นผือน้อย ม. 17 1
295 รัตนบรีุ อบต.หนองบวัทอง ศพด.บา้นกุดหลวง 1
296 รัตนบรีุ อบต.หนองบวับาน ศพด.บา้นขาม 1
297 ล าดวน อบต.โชกเหนือ ศพด.วดัศิริมงคล 1
298 ล าดวน อบต.ตระเปยีงเตีย ศพด.วดัปราสาทเทพนิมิต 1
299 ล าดวน อบต.ตร าดม ศพด.ยางจรม-โคกตระมูง 1
300 ล าดวน อบต.ล าดวน ศพด.จรวย 1
301 ล าดวน อบต.อู่โลก ศพด.โชคใต้ 1
302 ศรีณรงค์ อบต.แจนแวน ศพด.บา้นส าโรง 1
303 ศรีณรงค์ อบต.ณรงค์ ศพด.วดัสวา่งหนองคู 1
304 ศรีณรงค์ อบต.ตรวจ ศพด.โชคชัย 1
305 ศรีณรงค์ อบต.ศรีสุข ศพด.บา้นโคกอ านวย 1
306 ศีขรภมูิ อบต.กุดหวาย ศพด.กุดหวาย 1
307 ศีขรภมูิ อบต.คาละแมะ ศพด.คาละแมะ 1
308 ศีขรภมูิ อบต.จารพตั ศพด.กะพี 1
309 ศีขรภมูิ อบต.ช่างปี่ ศพด.วดับา้นหนองผือ 1
310 ศีขรภมูิ อบต.ตรมไพร ศพด.ตะกุย 1
311 ศีขรภมูิ อบต.ตรึม ศพด.วดับา้นกาเจาะ 1
312 ศีขรภมูิ อบต.แตล ศพด.บา้นนาทม่ (วดัปา่นิมิตมงคล) 1
313 ศีขรภมูิ อบต.ยาง ศพด.บา้นอนันต์ 1
314 รัตนบรีุ เทศบาลต าบลรัตนบรีุ โรงเรียนเทศบาลรัตนบรีุ 1
315 รัตนบรีุ อบต.กุดขาคีม ศพด.บา้นดงเค็ง 1
316 รัตนบรีุ อบต.แก ศพด.วดัแจ้งบา้นแก 1
317 รัตนบรีุ อบต.คอนแรด ศพด.วดัชัยศรีสะอาดหมู่2 1
318 รัตนบรีุ อบต.ทบัใหญ่ ศพด.บา้นโพธิ์ 1
319 รัตนบรีุ อบต.ธาตุ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ(ม่วงหมาก) 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

320 รัตนบรีุ อบต.น  าเขียว ศพด.อาจญา 1
321 รัตนบรีุ อบต.เบดิ ศพด.บา้นหนองแมว 1
322 รัตนบรีุ อบต.ไผ่ ศพด.บา้นไผ่ 1
323 รัตนบรีุ อบต.ยางสวา่ง ศพด.วดัราษฎร์รัตนาราม 1
324 รัตนบรีุ อบต.รัตนบรีุ ศพด.ผือหมู1่4 1
325 รัตนบรีุ อบต.หนองบวับาน ศพด.บา้นดินแดง 1
326 ล าดวน อบต.ตระเปยีงเตีย ศพด.หนองหาญ 1
327 ล าดวน อบต.ล าดวน ศพด.ตาเมาะ 1
328 ล าดวน อบต.อู่โลก ศพด.วดัเกาะแก้วสิริสุข 1
329 ศรีณรงค์ อบต.แจนแวน ศพด.บา้นแจนแวน 1
330 ศรีณรงค์ อบต.ศรีสุข ศพด.วดัศรีพระจันทร์วราราม 1
331 ศีขรภมูิ อบต.กุดหวาย ศพด.บา้นสมบรูณ์ 1
332 ศีขรภมูิ อบต.จารพตั ศพด.บา้นกันจารย์ 1
333 ศีขรภมูิ อบต.ช่างปี่ ศพด.หวัแรต 1
334 ศีขรภมูิ อบต.ตรมไพร ศพด.บา้นตามอญ-ยะหาญ 1

จังหวัดอ่ำงทอง
335 เมืองอ่างทอง อบต.ปา่งิ ว ศพด.วดัมหาดไทย 1
336 เมืองอ่างทอง อบต.ย่านซ่ือ ศพด.ทอ้งคุ้ง ม. 4 1
337 วเิศษชัยชาญ เทศบาลต าบลบางจัก ศพด.วดัส่ีร้อย 1
338 วเิศษชัยชาญ เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ ศพด.วดัราชสกุณา 1
339 วเิศษชัยชาญ เทศบาลต าบลสาวร้องไห้ ศพด.บา้นหว้ยคล้า 1
340 วเิศษชัยชาญ เทศบาลต าบลหว้ยคันแหลน ศพด.เทศบาลต าบลหว้ยคันแหลน 1
341 วเิศษชัยชาญ อบต.คลองขนาก ศพด.วดัโพธิศ์รี 1
342 วเิศษชัยชาญ อบต.บางจัก ศพด.วดัคลองพลู 1
343 วเิศษชัยชาญ อบต.ไผ่จ าศีล ศพด.โรงเรียนวดัขุมทอง 1
344 วเิศษชัยชาญ อบต.ยี่ล้น ศพด.วดัน้อย 1
345 วเิศษชัยชาญ อบต.หวัตะพาน ศพด.วดัแปดแก้ว 1
346 สามโก้ เทศบาลต าบลสามโก้ ศพด.วดัสามโก้ 1
347 สามโก้ อบต.โพธิม์่วงพนัธ์ ศพด.วดัทา่ชุมนุม 1
348 แสวงหา อบต.จ าลอง ศพด.โรงเรียนวดัหวัสะแกตก 1
349 แสวงหา อบต.วงัน  าเย็น ศพด.วดัหมื่นเกลา 1
350 แสวงหา อบต.ศรีพราน ศพด.โรงเรียนวดับา้นพราน 1
351 แสวงหา อบต.สีบวัทอง ศพด.สีบวัทอง 1
352 เมืองอ่างทอง อบต.บา้นแห ศพด.บา้นแหหมู4่(วดัปลดสัตว์) 1
353 เมืองอ่างทอง อบต.ปา่งิ ว ศพด.โรงเรียนวดัไทรย์ 1
354 วเิศษชัยชาญ อบต.ไผ่จ าศีล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีล 1
355 วเิศษชัยชาญ อบต.ยี่ล้น ศพด.บา้นไผ่หมูขวดิ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

356 สามโก้ เทศบาลต าบลสามโก้ ศพด.บา้นหนองถ  า 1
357 สามโก้ อบต.โพธิม์่วงพนัธ์ ศพด.วดัโบสถ์ 1
358 สามโก้ อบต.อบทม ศพด.วดัสามขาว 1
359 แสวงหา อบต.วงัน  าเย็น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงัน  าเย็น 1

จังหวัดอ ำนำจเจรญิ
360 เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาผือ ศพด.บา้นโคกสวาสด์ิ 1
361 เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนโพธิ์ ศพด.ก้าวหน้าสามัคคีค างูเหลือม 1
362 เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนหนามแทง่ ศพด.ค ากลาง 1
363 เมืองอ านาจเจริญ อบต.ปลาค้าว ศพด.วดับา้นโคกก่อง 1
364 เมืองอ านาจเจริญ อบต.สร้างนกทา ศพด.วดัค ามะโค้ง 1
365 เมืองอ านาจเจริญ อบต.หนองมะแซว ศพด.ค ามะเบื่อหว้ยไร่แสงเพชร 1
366 เมืองอ านาจเจริญ อบต.หว้ยไร่ ศพด.วดัจันทมิา 1
367 เมืองอ านาจเจริญ อบต.เหล่าพรวน ศพด.วดัหนองบวั 1
368 ลืออ านาจ เทศบาลต าบลโคกกลาง ศพด.บา้นม่วงแดงหนองกะเลา 1
369 ลืออ านาจ เทศบาลต าบลดงมะยาง ศพด.หนองแคน 1
370 ลืออ านาจ อบต.ดงบงั ศพด.ดอนชี 1
371 ลืออ านาจ อบต.แมด ศพด.โรงเรียนบา้นน  าซับ 1
372 เสนางคนิคม เทศบาลต าบลสิริเสนางค์ ศพด.คึมข่า 1
373 เสนางคนิคม อบต.นาเวยีง ศพด.โคกกลาง 1
374 เสนางคนิคม อบต.โพนทอง ศพด.โปง่หนิ 1
375 เสนางคนิคม อบต.ไร่สีสุก ศพด.นาหนองใหญ่หมู่ที่ 6 1
376 เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี ศพด.เนินกุง 1
377 เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ ศพด.ดอนหมู 1
378 หวัตะพาน เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ ศพด.วดับา้นดู่พฒันา 1
379 หวัตะพาน เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ ศพด.วดัอัมพวนั 1
380 หวัตะพาน เทศบาลต าบลหวัตะพาน ศพด.วดัพระศรีเจริญ 1
381 หวัตะพาน อบต.จิกดู่ ศพด.จิกดู่ 1
382 หวัตะพาน อบต.โพนเมืองน้อย ศพด.ชะแงะ 1
383 หวัตะพาน อบต.สร้างถ่อน้อย ศพด.บา้นค าข่า 1
384 หวัตะพาน อบต.หนองแก้ว ศพด.บา้นโนนค้อ 1
385 เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนหนามแทง่ ศพด.โสกโดน 1
386 เมืองอ านาจเจริญ อบต.สร้างนกทา ศพด.สร้างนกทา 1
387 เมืองอ านาจเจริญ อบต.หว้ยไร่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่(บา้นภกัดีเจริญ) 1
388 ลืออ านาจ เทศบาลต าบลโคกกลาง ศพด.วดัชมพกูุดฉิม 1
389 ลืออ านาจ เทศบาลต าบลดงมะยาง ศพด.หนองนกหอ 1
390 ลืออ านาจ เทศบาลต าบลสามหนอง ศพด.วดัหนองไผ่ 1
391 ลืออ านาจ อบต.ดงบงั ศพด.วดัศรีโพธิช์ัย 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

392 ลืออ านาจ อบต.แมด ศพด.โรงเรียนเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 1
393 เสนางคนิคม เทศบาลต าบลสิริเสนางค์ ศพด.วดันาสะอาด 1
394 เสนางคนิคม อบต.นาเวยีง ศพด.นาเวยีง 1
395 เสนางคนิคม อบต.โพนทอง ศพด.วดัอินทาราม 1
396 เสนางคนิคม อบต.ไร่สีสุก ศพด.โคกสะอาดหมู่ที่7 1
397 เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี ศพด.สมสะอาด 1
398 เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ ศพด.หนองมะเส่ียง 1
399 หวัตะพาน เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ ศพด.วดับา้นหวัดง 1
400 หวัตะพาน อบต.จิกดู่ ศพด.โพนขวาว 1
401 หวัตะพาน อบต.โพนเมืองน้อย ศพด.บา้นโนนค้อทุ่ง 1
402 หวัตะพาน อบต.สร้างถ่อน้อย ศพด.นาคู 1
403 หวัตะพาน อบต.หนองแก้ว ศพด.สถานพฒันาเด็กปฐมวยับา้นหนองแก้ว 1

จังหวัดอุดรธำนี
404 เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ศพด.โรงเรียนบา้นม่วงสวา่งสามัคคี 1
405 เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพณิ ศพด.วดัปา่นิเวกโนนแคน 1
406 เมืองอุดรธานี อบต.เชียงยืน ศพด.บา้นโนนสวรรค์ 1
407 เมืองอุดรธานี อบต.นากวา้ง ศพด.โนนสมบรูณ์ 1
408 เมืองอุดรธานี อบต.นาข่า ศพด.บา้นงอย 1
409 เมืองอุดรธานี อบต.นาดี ศพด.บา้นเหล่า 1
410 เมืองอุดรธานี อบต.นิคมสงเคราะห์ ศพด.วดัราษฎร์บ ารุง 1
411 เมืองอุดรธานี อบต.โนนสูง ศพด.ข้าวสารน้อย 1
412 เมืองอุดรธานี อบต.บา้นขาว ศพด.บา้นดู่ 1
413 เมืองอุดรธานี อบต.บา้นจั่น ศพด.เล่ียมพลึิก 1
414 เมืองอุดรธานี อบต.สามพร้าว ศพด.โรงเรียนบา้นดอนหาด 1
415 เมืองอุดรธานี อบต.หนองนาค า ศพด.บา้นนาหวาน 1
416 เมืองอุดรธานี อบต.หนองไฮ ศพด.บา้นดงมะกรูด 1
417 เมืองอุดรธานี อบต.หมูม่น ศพด.ทา่ตูม 1
418 วงัสามหมอ เทศบาลต าบลบะยาว ศพด.นาโปร่ง 1
419 วงัสามหมอ เทศบาลต าบลผาสุก ศพด.บา้นดงกลาง 1
420 วงัสามหมอ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ ศพด.โรงเรียนโคกสะอาด 1
421 วงัสามหมอ อบต.ค าโคกสูง ศพด.บา้นแหลมทอง 1
422 วงัสามหมอ อบต.หนองกุงทบัม้า ศพด.โนนสวา่ง 1
423 ศรีธาตุ เทศบาลต าบลจ าปี ศพด.บา้นโคกน้อย 1
424 ศรีธาตุ เทศบาลต าบลบา้นโปร่ง ศพด.บา้นโปร่ง 1
425 ศรีธาตุ เทศบาลต าบลหวันาค า ศพด.กุดอีเฒ่า 1
426 ศรีธาตุ อบต.ศรีธาตุ ศพด.บา้นหว้ยวงัปลา 1
427 ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขียน ศพด.บา้นโคกก่อง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

428 สร้างคอม เทศบาลต าบลบา้นโคก ศพด.บา้นเด่ือ 1
429 สร้างคอม เทศบาลต าบลสร้างคอม ศพด.โนนสาวเอ้ 1
430 เพญ็ อบต.เพญ็ ศพด.ใหม่ 1
431 เพญ็ อบต.สร้างแปน้ ศพด.บา้นโนนรังหนองผือ 1
432 เพญ็ อบต.สุมเส้า ศพด.บา้นแพงศรี 1
433 เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลบา้นตาด ศพด.บา้นอินทร์แปลง 1
434 เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองขอนกวา้ง ศพด.บา้นโคกนาคอง 1
435 เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองไผ่ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองไผ่ 1
436 เมืองอุดรธานี อบต.เชียงยืน ศพด.โรงเรียนบา้นปอ่ง 1
437 เมืองอุดรธานี อบต.นากวา้ง ศพด.บา้นผก 1
438 เมืองอุดรธานี อบต.นาดี ศพด.ศรีเชียงใหม่ 1
439 เมืองอุดรธานี อบต.นิคมสงเคราะห์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ 1
440 เมืองอุดรธานี อบต.บา้นขาว ศพด.วดัอรุณปทมุมาราม 1
441 เมืองอุดรธานี อบต.หนองนาค า ศพด.โรงเรียนบา้นถ่อนน้อยหนองไผ่ค า 1
442 เมืองอุดรธานี อบต.หนองไฮ ศพด.บา้นหว้ยส าราญ 1
443 เมืองอุดรธานี อบต.หมูม่น ศพด.หมูม่นพฒันา 1
444 วงัสามหมอ เทศบาลต าบลบะยาว ศพด.โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง 1
445 วงัสามหมอ เทศบาลต าบลผาสุก ศพด.โรงเรียนบา้นคานใหญ่พทิยาคาร 1
446 วงัสามหมอ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ ศพด.หนองหญ้าไซ 1
447 วงัสามหมอ อบต.ค าโคกสูง ศพด.โรงเรียนบา้นทา่ลาด 1
448 วงัสามหมอ อบต.หนองกุงทบัม้า ศพด.โรงเรียนไทยสมพร 1
449 ศรีธาตุ เทศบาลต าบลจ าปี ศพด.บา้นโนนสูง-ปา่ปอแดง 1
450 ศรีธาตุ เทศบาลต าบลบา้นโปร่ง ศพด.วดัราษฎร์สามัคคีธรรม 1
451 ศรีธาตุ เทศบาลต าบลหวันาค า ศพด.บา้นค าเมย-พรหมลิขิต 1

จังหวัดอุบลรำชธำนี
452 โขงเจียม อบต.นาโพธิก์ลาง ศพด.บา้นทุ่งนาเมือง 1
453 โขงเจียม อบต.หนองแสงใหญ่ ศพด.กุดเรือค า 1
454 โขงเจียม อบต.หว้ยไผ่ ศพด.หนองผือน้อย 1
455 โขงเจียม อบต.หว้ยยาง ศพด.ดงดิบ 1
456 ดอนมดแดง อบต.ค าไฮใหญ่ ศพด.ค าไฮใหญ่ 1
457 ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง ศพด.กุดกั่ว 1
458 ดอนมดแดง อบต.ทา่เมือง ศพด.ทา่เมือง 1
459 ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง ศพด.ทา่ลาด 1
460 เดชอุดม เทศบาลต าบลกุดประทาย ศพด.นาทุ่ง 1
461 เดชอุดม เทศบาลต าบลโพนงาม ศพด.โนนสวา่ง 1
462 เดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม ศพด.วดัเวยีงเกษม 1
463 เดชอุดม อบต.กลาง ศพด.โนนสุขสันต์ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

464 เดชอุดม อบต.แก้ง ศพด.บา้นแก้ง 1
465 เดชอุดม อบต.ค าคร่ัง ศพด.บา้นนานวล 1
466 เดชอุดม อบต.ตบหู ศพด.ค าส าราญ 1
467 เดชอุดม อบต.ทา่โพธิศ์รี ศพด.บา้นทองหลาง 1
468 เดชอุดม อบต.ทุ่งเทงิ ศพด.บา้นทุ่งสวา่ง 1
469 เดชอุดม อบต.นากระแซง ศพด.บา้นหนองเงินฮ้อย 1
470 เดชอุดม อบต.นาเจริญ ศพด.นาเจริญ 1
471 เดชอุดม อบต.นาส่วง ศพด.บา้นโนนกระแต 1
472 เดชอุดม อบต.โนนสมบรูณ์ ศพด.วดัโนนสมบรูณ์ 1
473 เดชอุดม อบต.บวังาม ศพด.นาเลิง 1
474 เดชอุดม อบต.ปา่โมง ศพด.บา้นหนองผอุง 1
475 เดชอุดม อบต.เมืองเดช ศพด.บา้นชัยมงคล 1
476 เดชอุดม อบต.สมสะอาด ศพด.ราษฎร์ส าราญ 1
477 ตระการพชืผล เทศบาลต าบลตระการพชืผล ศพด.วดักุญชราราม 1
478 ตระการพชืผล อบต.กระเดียน ศพด.กระเดียน 1
479 ตระการพชืผล อบต.กุดยาลวน ศพด.วดัจันทะนที 1
480 ตระการพชืผล อบต.กุศกร ศพด.วดัไชยมงคล 1
481 ตระการพชืผล อบต.เกษม ศพด.กึ่งพทุธกาล 1
482 ตระการพชืผล อบต.ขามเปี้ย ศพด.วดัสะอาด 1
483 เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ศพด.หนองเหล่า 1
484 เขื่องใน อบต.หวัดอน ศพด.บา้นหวัดอน 1
485 โขงเจียม อบต.นาโพธิก์ลาง ศพด.บา้นหนองผือ(เดิมหนองเจริญ) 1
486 โขงเจียม อบต.หนองแสงใหญ่ ศพด.บา้นวงัใหม่ 1
487 โขงเจียม อบต.หว้ยยาง ศพด.บะไห 1
488 ดอนมดแดง อบต.ค าไฮใหญ่ ศพด.วดัหนองหนิ 1
489 ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง ศพด.ยาง 1
490 ดอนมดแดง อบต.ทา่เมือง ศพด.สวา่ง 1
491 ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง ศพด.วดัทา่ศิลา 1
492 เดชอุดม เทศบาลต าบลกุดประทาย ศพด.อุดมสุข 1
493 เดชอุดม เทศบาลต าบลโพนงาม ศพด.อุดมพฒันา 1
494 เดชอุดม อบต.กลาง ศพด.บา้นเม็กน้อย 1
495 เดชอุดม อบต.แก้ง ศพด.ไฮตาก 1
496 เดชอุดม อบต.ค าคร่ัง ศพด.บา้นนาประดู่ 1
497 เดชอุดม อบต.ตบหู ศพด.บา้นสองคอน 1
498 เดชอุดม อบต.ทา่โพธิศ์รี ศพด.วดัอีสานสามัคคี 1
499 เดชอุดม อบต.นาเจริญ ศพด.บา้นหนองบวัแดง 1
500 เดชอุดม อบต.บวังาม ศพด.บา้นโนนแฝกหนองแวง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

501 เดชอุดม อบต.เมืองเดช ศพด.บา้นดอนเสาโฮง 1
502 ตระการพชืผล เทศบาลต าบลตระการพชืผล โรงเรียนเทศบาล1ขุหลุประชาวทิยาคาร 1
503 ตระการพชืผล อบต.กระเดียน ศพด.เวยีง 1
504 ตระการพชืผล อบต.กุศกร ศพด.วดัมุจจลินทาราม 1
505 ตระการพชืผล อบต.เกษม ศพด.วดัพนานิวาส 1
506 ตระการพชืผล อบต.ขามเปี้ย ศพด.วดัอุตตมผลาราม 1



ที่ จงัหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จงัหวัดกระบี่
1 ปลายพระยา อบต.เขาเขน ศพด.ควนเศียร 1
2 ปลายพระยา อบต.คีรีวง ศพด.บา้นควนราษฎร์สามคัคี 1
3 ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา ศพด.น ้าช ้า 1
4 เมอืงกระบี อบต.เขาคราม ศพด.บา้นทุ่งต้นปกี 1
5 เมอืงกระบี อบต.เขาทอง ศพด.บา้นเขาเทยีมปา่ 1
6 เมอืงกระบี อบต.ไสไทย ศพด.บา้นแหลมโพธิ์ 1
7 ล้าทบั อบต.ดินอดุม ศพด.บา้นเขาดิน 1
8 ล้าทบั อบต.ล้าทบั ศพด.บา้นพรุขี กา 1
9 เหนอืคลอง อบต.คลองขนาน ศพด.บา้นคลองหมาก 1
10 เหนอืคลอง อบต.โคกยาง ศพด.บา้นควนเกาะจันทร์ 1
11 เหนอืคลอง อบต.ตลิ งชัน ศพด.ตลิ งชัน 1
12 เหนอืคลอง อบต.ปกาสัย ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลปกาสัย 1
13 อา่วลึก อบต.คลองยา ศพด.คลองทรายขาว 1
14 อา่วลึก อบต.คลองหนิ ศพด.บา้นช่องไมด้้า 1
15 อา่วลึก อบต.อา่วลึกนอ้ย ศพด.บา้นใหม่ 1
16 เมอืงกระบี อบต.ไสไทย ศพด.บา้นสวนพริก 1
17 เมอืงกระบี อบต.หนองทะเล ศพด.มสัยิดบา้นเขากลม 1
18 เมอืงกระบี อบต.อา่วนาง โรงเรียนบา้นช่องพลี 1
19 ล้าทบั เทศบาลต้าบลล้าทบั ศพด.เทศบาลต้าบลล้าทบั 1
20 ล้าทบั อบต.ดินอดุม ศพด.ดินอดุม 1
21 ล้าทบั อบต.ทุ่งไทรทอง ศพด.บา้นไสใน 1
22 เหนอืคลอง อบต.เกาะศรีบอยา ศพด.มสัยิดอลักอบาตีน 1
23 เหนอืคลอง อบต.คลองขนาน ศพด.บา้นคลองหวายเล็ก 1
24 เหนอืคลอง อบต.คลองเขมา้ ศพด.คลองเขมา้ 1
25 เหนอืคลอง อบต.ตลิ งชัน ศพด.มสัยิดมลูซอลลี 1
26 เหนอืคลอง อบต.เหนอืคลอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลเหนอืคลอง 1
27 อา่วลึก เทศบาลต้าบลแหลมสัก ศพด.วัดสถิตย์โพธาราม 1
28 อา่วลึก เทศบาลต้าบลอา่วลึกใต้ ศพด.เทศบาลต้าบลอา่วลึกใต้ศูนย์ที 2 1
29 อา่วลึก อบต.คลองหนิ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองหนิ(บา้นปา่งาม) 1
30 อา่วลึก อบต.แหลมสัก ศพด.มสัยิดเร่าร่อตุลอสิลาม 1
31 อา่วลึก อบต.อา่วลึกนอ้ย ศพด.ต้าบลอา่วลึกนอ้ย 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร

บญัชรีำยชื่อโรงเรียนและศูนยพั์ฒนำเดก็เลก็ในสงักัดองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
ที่ตอ้งจดับคุลำกรเขำ้รับกำรอบรมโครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร

ครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สงักัดองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ดว้ยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ DLIT สื่อและแหลง่เรียนรู้ธรรมชำติ

 รุ่นที่ 5  ระหว่ำงวันที่ 15 – 18 มถุินำยน 2565
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จงัหวัดกำญจนบรุี
32 บอ่พลอย อบต.ช่องด่าน ศพด.บา้นช่องด่าน 1
33 บอ่พลอย อบต.หนองกุ่ม ศพด.บา้นหนองกระทุ่ม ม. 2 1
34 บอ่พลอย อบต.หลุมรัง ศพด.ไร่เจริญ 1
35 พนมทวน เทศบาลต้าบลรางหวาย ศพด.บา้นดอนเตาอฐิ 1
36 พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร ศพด.ดอนมะขาม 1
37 พนมทวน อบต.ทุ่งสมอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งสมอ 1
38 พนมทวน อบต.พงัตรุ ศพด. ( 1
39 เมอืงกาญจนบรีุ เทศบาลต้าบลทา่มะขาม ศพด.บา้นยาง 1
40 เมอืงกาญจนบรีุ อบต.เกาะส้าโรง ศพด.บา้นเขาตก 1
41 เมอืงกาญจนบรีุ อบต.บา้นเกา่ ศพด.บา้นเกา่ 1
42 เมอืงกาญจนบรีุ อบต.วังด้ง ศพด.วัดพทุธกาญจนนมิติ 1
43 เมอืงกาญจนบรีุ อบต.วังเย็น ศพด.วัดวังตะเคียน 1
44 เมอืงกาญจนบรีุ อบต.หนองบวั ศพด.บา้นหนองบวั 1
45 เลาขวัญ อบต.ทุ่งกระบ ้า ศพด.บา้นหนองอ้าเภอจีน 1
46 เลาขวัญ อบต.เลาขวัญ ศพด.บา้นพบุอน 1
47 เลาขวัญ อบต.หนองนกแกว้ ศพด.บา้นหนองนกแกว้ 1
48 เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ ศพด.บา้นหนองประดู่ 1
49 เลาขวัญ อบต.หนองฝ้าย ศพด.เขาวงพระจันทร์ 1
50 ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต้าบลเขาโจด ศพด.บา้นไกรเกรียง 1
51 ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต้าบลเอราวัณ ศพด.เทศบาลต้าบลเอราวัณ 1
52 ศรีสวัสด์ิ อบต.แมก่ระบงุ ศพด.บา้นน ้ามดุ 1
53 ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเปด็ ศพด.เกาะบกุ 1
54 สังขละบรีุ อบต.ปรังเผล ศพด.บา้นยางขาว 1
55 สังขละบรีุ อบต.หนองลู ศพด.บา้นช่องลุ 1
56 หนองปรือ เทศบาลต้าบลสมเด็จเจริญ ศพด.บา้นเขาหนิตั ง 1
57 หว้ยกระเจา เทศบาลต้าบลหว้ยกระเจา ศพด.กาญจนาภเิษก 1
58 หว้ยกระเจา อบต.วังไผ่ ศพด.วัดวังไผ่ 1
59 พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร ศพด.บอ่หว้า 1
60 พนมทวน อบต.พนมทวน ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลพนมทวน 1
61 พนมทวน อบต.พงัตรุ ศพด.บา้นบอ่ระแหง 1
62 พนมทวน อบต.หนองโรง ศพด.วัดหว้ยสะพาน 1
63 เมอืงกาญจนบรีุ เทศบาลเมอืงปากแพรก ศพด.ลุ่มดงกระเบา 1
64 เมอืงกาญจนบรีุ อบต.บา้นเกา่ ศพด.พนุ ้าร้อน 1
65 เมอืงกาญจนบรีุ อบต.วังด้ง ศพด.บา้นทา่โปง่ 1
66 เมอืงกาญจนบรีุ อบต.วังเย็น ศพด.บา้นลุ่มโปง่เสี ยว 1
67 เมอืงกาญจนบรีุ อบต.หนองบวั ศพด.บา้นพปุระดู่ 1
68 เลาขวัญ อบต.ทุ่งกระบ ้า ศพด.บา้นหนองหวาย 1
69 เลาขวัญ อบต.หนองนกแกว้ ศพด.บา้นช่องกลิ งช่องกรด 1
70 เลาขวัญ อบต.หนองฝ้าย ศพด.บา้นชุมนมุพระ 1
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71 ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต้าบลเขาโจด ศพด.บา้นเขาเหล็ก 1
72 ศรีสวัสด์ิ อบต.ด่านแมแ่ฉลบ ศพด.ทา่สนนุ 1
73 ศรีสวัสด์ิ อบต.ทา่กระดาน ศพด.หมอ่งกระแทะ 1
74 ศรีสวัสด์ิ อบต.นาสวน ศพด.ปากนาสวน 1
75 ศรีสวัสด์ิ อบต.แมก่ระบงุ ศพด.พชุะนี 1
76 ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเปด็ ศพด.บา้นทุ่งนา 1
77 สังขละบรีุ เทศบาลต้าบลวังกะ ศพด.เทศบาลต้าบลวังกะ 1
78 หว้ยกระเจา อบต.ดอนแสลบ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองนางเลิ ง 1
79 หว้ยกระเจา อบต.วังไผ่ ศพด.วัดหนองตายอด 1

จงัหวัดกำฬสนิธุ์
80 ฆอ้งชัย อบต.เหล่ากลาง ศพด.วัดโพธิศ์รีบา้นตูม 1
81 ดอนจาน เทศบาลต้าบลดอนจาน ศพด.ด่านแต้ 1
82 ดอนจาน เทศบาลต้าบลมว่งนา ศพด.วัดเขตตาราม 1
83 ดอนจาน อบต.นาจ้าปา ศพด.หนองโพน 1
84 ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี ศพด.หนองพอก 1, 2, 6 1
85 ทา่คันโท เทศบาลต้าบลกงุเกา่ ศพด.บา้นกดุขอนแกน่ 1
86 ทา่คันโท เทศบาลต้าบลกดุจิก ศพด.บา้นโคกกลาง 1
87 ทา่คันโท เทศบาลต้าบลดงสมบรูณ์ ศพด.วัดดงสมบรูณ์สามคัคีธรรม 1
88 ทา่คันโท เทศบาลต้าบลนาตาล ศพด.โนนอ้านวย 1
89 นาคู อบต.บอ่แกว้ ศพด.นางาม ม. 10 1
90 นามน เทศบาลต้าบลนามน ศพด.วัดศรีสะอาดนามน 1
91 นามน เทศบาลต้าบลสงเปลือย ศพด.ดงสวาง 1
92 นามน อบต.นามน ศพด.ค้ายิ งหมี 1
93 นามน อบต.ยอดแกง ศพด.ศรีพฒันา 1
94 เมอืงกาฬสินธุ์ เทศบาลต้าบลกลางหมื น ศพด.บา้นเหล่ากลาง 1
95 เมอืงกาฬสินธุ์ เทศบาลต้าบลขมิ น ศพด.บา้นนาอนิทร์แปลง ม. 5 1
96 เมอืงกาฬสินธุ์ เทศบาลต้าบลเชียงเครือ ศพด.เทศบาลต้าบลเชียงเครือ 1
97 เมอืงกาฬสินธุ์ เทศบาลต้าบลบงึวิชัย ศพด.หนองทุ่ม 1
98 เมอืงกาฬสินธุ์ เทศบาลต้าบลไผ่ ศพด.โนนทอง-ค้าเมก็ 1
99 เมอืงกาฬสินธุ์ เทศบาลต้าบลภดิูน ศพด.ค่ายลูกเสือ ม. 2 1
100 เมอืงกาฬสินธุ์ เทศบาลต้าบลภปูอ ศพด.หนองแวงเหนอื 1
101 ค้ามว่ง อบต.ทุ่งคลอง ศพด.วัดศรีสุมงัคลาราม 1
102 ค้ามว่ง อบต.นาบอน ศพด.วัดสว่างค้าสมบรูณ์ศิลาอาสน์ 1
103 ค้ามว่ง อบต.เนนิยาง ศพด.วัดหนองยางเหนอื 1
104 ค้ามว่ง อบต.โพน ศพด.วัดใหมแ่สงอทุยัสามคัคี 1
105 ฆอ้งชัย เทศบาลต้าบลฆอ้งชัยพฒันา ศพด.วัดอมัพวันบา้นชาด 1
106 ฆอ้งชัย อบต.ล้าชี ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าชี 1
107 ฆอ้งชัย อบต.เหล่ากลาง ศพด.วัดบวรนเิวศโนนทนั 1
108 ดอนจาน อบต.นาจ้าปา ศพด.บา้นดงเย็น 1
109 ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี ศพด.วัดปา่ภเูงิน 1
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110 ทา่คันโท เทศบาลต้าบลดงสมบรูณ์ ศพด.ดงสวรรค์ 1
111 ทา่คันโท เทศบาลต้าบลทา่คันโท โรงเรียนเทศบาลทา่คันโท(ท.ท.ท.) 1
112 ทา่คันโท เทศบาลต้าบลนาตาล ศพด.เกิ ง 1
113 ทา่คันโท อบต.ยางอู้ม ศพด.บา้นชัยศรีสุข 1
114 นาคู อบต.โนนนาจาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนนาจาน 1
115 นามน เทศบาลต้าบลนามน ศพด.วัดศรีชมพู่ 1
116 นามน เทศบาลต้าบลสงเปลือย ศพด.วัดบา้นหนองแวง 1
117 นามน อบต.นามน ศพด.ดงสยาม 1
118 นามน อบต.ยอดแกง ศพด.วัดโพธารามบา้นแห่ 1

จงัหวัดก ำแพงเพชร
119 คลองลาน อบต.สักงาม ศพด.บา้นคลองแขยง 1
120 ทรายทองวัฒนา เทศบาลต้าบลทุ่งทราย ศพด.เทศบาลต้าบลทุ่งทราย 1
121 ทรายทองวัฒนา อบต.ถาวรวัฒนา ศพด.บา้นถาวรวัฒนา 1
122 ทรายทองวัฒนา อบต.ทุ่งทอง ศพด.บา้นคลองสุขใจ 1
123 ไทรงาม อบต.พานทอง ศพด.บา้นหนองโดนใต้ 1
124 ไทรงาม อบต.มหาชัย ศพด.บา้นแกว้สุวรรณ 1
125 ไทรงาม อบต.หนองแมแ่ตง ศพด.บา้นตอรัง 1
126 ไทรงาม อบต.หนองไมก้อง ศพด.บา้นหนองไมก้อง 1
127 บงึสามคัคี เทศบาลต้าบลระหาน ศพด.บา้นดงเย็น 1
128 บงึสามคัคี อบต.วังชะโอน ศพด.มาลาศรี 1
129 ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว ศพด.บา้นคลองลึกพฒันา ม. 2 1
130 ปางศิลาทอง อบต.โพธิท์อง ศพด.บา้นหนองไผ่ 1
131 ปางศิลาทอง อบต.หนิดาต ศพด.บา้นเขาน ้าอุ่น 1
132 พรานกระต่าย เทศบาลต้าบลเขาคีรีส ศพด.บา้นทุ่งรวงทอง 1
133 พรานกระต่าย อบต.คุยบา้นโอง ศพด.บา้นคุยแขวน 1
134 พรานกระต่าย อบต.ทา่ไม้ ศพด.บา้นวังชะโอน 1
135 พรานกระต่าย อบต.วังตะแบก ศพด.วังตะแบก 1
136 พรานกระต่าย อบต.หนองหวัวัว ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหวัวัว 1
137 เมอืงก้าแพงเพชร เทศบาลต้าบลเทพนคร ศพด.ต้าบลเทพนคร (บา้นไร่) 1
138 เมอืงก้าแพงเพชร เทศบาลต้าบลนคิมทุ่งโพธิท์ะเล ศพด.บา้นทุ่งโพธิท์ะเลหมู่ 1 1
139 เมอืงก้าแพงเพชร เทศบาลเมอืงหนองปลิง ศพด.เกาะสบา้ 1
140 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.คณฑี ศพด.โรงเรียนปราสาท 1
141 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ์ ศพด.บา้นวังน ้าขาว 1
142 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.ทรงธรรม ศพด.บา้นไร่เหนอื ม. 2 1
143 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.นครชุม ศพด.บา้นทุ่งเศรษฐี 1
144 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.นาบอ่ค้า ศพด.บา้นเขาวังเยี ยม 1
145 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.ลานดอกไม้ ศพด.บา้นกลัปพฤกษ์ 1
146 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.อา่งทอง ศพด.บา้นทา่เสากระโดง ม. 2 1
147 ลานกระบอื เทศบาลต้าบลช่องลม ศพด.เทศบาลช่องลม 1
148 ลานกระบอื เทศบาลต้าบลประชาสุขสันต์ ศพด.บา้นดงกระทงิ 1
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149 ลานกระบอื อบต.จันทมิา ศพด.บา้นหนองจิก 1
150 ลานกระบอื อบต.บงึทบัแรต ศพด.ต้าบลบงึทบัแรต 1
151 คลองลาน อบต.โปง่น ้าร้อน ศพด.บา้นสมยุ 1
152 คลองลาน อบต.สักงาม ศพด.บา้นหนองปรือ 1
153 ไทรงาม อบต.มหาชัย ศพด.บา้นหว้ยใหญ่ยางงาม 1
154 ไทรงาม อบต.หนองทอง ศพด.บา้นเนนิกรอย 1
155 บงึสามคัคี อบต.เทพนมิติ ศพด.บา้นวังเจ้า 1
156 ปางศิลาทอง อบต.หนิดาต ศพด.บา้นเริงกะพง 1
157 พรานกระต่าย เทศบาลต้าบลเขาคีรีส ศพด.เทศบาลต้าบลเขาคีริส 1
158 พรานกระต่าย เทศบาลต้าบลบา้นพราน ศพด.โรงเรียนบา้นเขาสว่างอารมณ์ 1
159 พรานกระต่าย อบต.คุยบา้นโอง ศพด.บา้นปา่แดง 1
160 พรานกระต่าย อบต.ทา่ไม้ ศพด.บา้นน ้าดิบมะพร้าว 1
161 พรานกระต่าย อบต.วังควง ศพด.บา้นลานกระทงิ 1
162 พรานกระต่าย อบต.หว้ยยั ง ศพด.บา้นลานไผ่ 1
163 เมอืงก้าแพงเพชร เทศบาลต้าบลคลองแมล่าย ศพด.ประชารัฐพฒันา 1
164 เมอืงก้าแพงเพชร เทศบาลต้าบลนคิมทุ่งโพธิท์ะเล ศพด.บา้นแปดออ้ม 1
165 เมอืงก้าแพงเพชร เทศบาลต้าบลปากดง ศพด.เทศบาลต้าบลปากดง 1
166 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.คณฑี ศพด.บา้นหงษท์อง 1
167 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.คลองแมล่าย ศพด.บา้นเขาน ้าเพชร 1
168 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ์ ศพด.บา้นดงตาจันทร์ 1
169 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.ทรงธรรม ศพด.บา้นสหกรณ์ 1
170 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.นครชุม ศพด.บา้นโนนมว่ง 1
171 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.นาบอ่ค้า ศพด.บา้นนาบอ่ค้า 1
172 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.ลานดอกไม้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลลานดอกไม้ 1
173 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.วังทอง ศพด.บา้นมอสมบติั 1
174 เมอืงก้าแพงเพชร อบต.สระแกว้ ศพด.บา้นล้ามะโกรก 1

จงัหวัดขอนแก่น
175 น ้าพอง อบต.ทา่กระเสริม ศพด.ทา่มะเดื อ 1
176 น ้าพอง อบต.บวัเงิน ศพด.ค้าจั น 1
177 น ้าพอง อบต.พงัทยุ ศพด.พงัทยุ-หวับงึ 1
178 โนนศิลา อบต.เปอืยใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลเปอืยใหญ่ 1
179 โนนศิลา อบต.หนองปลาหมอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองปลาหมอ 1
180 บา้นไผ่ เทศบาลเมอืงบา้นไผ่ ศพด. แหง่ที  1 (บา้นเกิ ง) 1
181 บา้นไผ่ อบต.เมอืงเพยี ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลเมอืงเพยี 1
182 บา้นไผ่ อบต.หนิตั ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนิตั ง 1
183 บา้นฝาง เทศบาลต้าบลแกน่ฝาง ศพด.เทศบาลต้าบลแกน่ฝาง 1
184 บา้นฝาง เทศบาลต้าบลปา่มะนาว ศพด.เทศบาลต้าบลปา่มะนาว 1
185 บา้นฝาง อบต.บา้นเหล่า ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นเหล่า 1
186 บา้นแฮด อบต.โนนสมบรูณ์ ศพด.วัดสระจันทร์ 1
187 เปอืยนอ้ย เทศบาลต้าบลเปอืยนอ้ย ศพด.โนนเหลื อม 1
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188 เปอืยนอ้ย อบต.ขามปอ้ม ศพด.หนองโก 1
189 เปอืยนอ้ย อบต.วังมว่ง ศพด.บา้นหว้ยแร่ 1
190 พระยืน เทศบาลต้าบลบา้นโต้น ศพด.เทศบาลต้าบลบา้นโต้น 1
191 พระยืน เทศบาลต้าบลพระบุ ศพด.พระบุ 1
192 พระยืน เทศบาลต้าบลพระยืนมิ งมงคล ศพด.บา้นโนนบอ่ 1
193 พล อบต.เกา่งิ ว ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลเกา่งิ ว 1
194 พล อบต.โจดหนองแก ศพด.บา้นเตาเหล็ก 1
195 พล อบต.โสกนกเต็น ศพด.โสกนกเต็นพฒันา 1
196 พล อบต.หนองแวงนางเบา้ ศพด.บา้นหว้ยค้อ 1
197 น ้าพอง อบต.บา้นขาม ศพด.เหล่าใหญ่ 1
198 น ้าพอง อบต.วังชัย ศพด.วัดพชิัยพฒันาราม 1
199 โนนศิลา อบต.โนนแดง ศพด.หนองหว้า 1
200 บา้นไผ่ เทศบาลต้าบลในเมอืง ศพด.บา้นศิลานาโพธิ์ 1
201 บา้นไผ่ อบต.หนิตั ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนิตั ง2 1
202 บา้นฝาง เทศบาลต้าบลหนองบวั ศพด.บา้นบะยาว 1
203 บา้นแฮด เทศบาลต้าบลบา้นแฮด โรงเรียนเทศบาลบา้นแฮด 1
204 บา้นแฮด เทศบาลต้าบลวังสวรรค์ ศพด.เทศบาลต้าบลวังสวรรค์ 1
205 เปอืยนอ้ย เทศบาลต้าบลสระแกว้ ศพด.สระแกว้ 1
206 เปอืยนอ้ย อบต.ขามปอ้ม ศพด.บา้นวังผือ 1
207 พระยืน เทศบาลต้าบลพระยืน ศพด.เทศบาลต้าบลพระยืน 1
208 พระยืน เทศบาลต้าบลพระยืนมิ งมงคล ศพด.บา้นปา่หมอ้ 1
209 พล อบต.โนนข่า ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนข่า 1
210 พล อบต.ลอมคอม ศพด.บา้นหนองอรุณ 1
211 พล อบต.หนองแวงโสกพระ ศพด.โคกล่ามโนนกอกสามคัคี 1
212 พล อบต.หวัทุ่ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหวัทุ่ง 1
213 ภผูามา่น เทศบาลต้าบลภผูามา่น ศพด.วัดทา่กระบอื 1
214 ภผูามา่น อบต.ภผูามา่น ศพด.นาน ้าซ้า 1

จงัหวัดจนัทบรุี
215 แกง่หางแมว เทศบาลต้าบลพวา ศพด.เทศบาลต้าบลพวา ม. 2 1
216 แกง่หางแมว อบต.แกง่หางแมว ศพด.บา้นหนองบวัทอง 1
217 แกง่หางแมว อบต.ขุนซ่อง ศพด.วังสัมพนัธ์ 1
218 แกง่หางแมว อบต.สามพี นอ้ง ศพด.วังไมแ้ดง 1
219 ขลุง เทศบาลต้าบลซึ ง ศพด.เทศบาลต้าบลซึ ง 1
220 ขลุง อบต.ตรอกนอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลตรอกนอง 1
221 ขลุง อบต.ตะปอน ศพด.ตะปอน 1
222 ขลุง อบต.มาบไพ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลมาบไพ 1
223 เขาคิชฌกฏู เทศบาลต้าบลคลองพลู ศพด.โรงเรียนวัดคลองพลู 1
224 ทา่ใหม่ เทศบาลต้าบลเขาบายศรี ศพด.เทศบาลต้าบลเขาบายศรี (บา้นหนองบวั) 1
225 ทา่ใหม่ เทศบาลต้าบลเนนิสูง ศพด.เทศบาลต้าบลเนนิสูง 1
226 ทา่ใหม่ เทศบาลต้าบลหนองคล้า ศพด.วัดทุ่งเบญจา 1
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227 ทา่ใหม่ อบต.ร้าพนั ศพด.ร้าพนั 1
228 นายายอาม อบต.วังใหม่ ศพด.หนองสีงา 1
229 โปง่น ้าร้อน เทศบาลต้าบลคลองใหญ่ ศพด.วัดผักกาด 1
230 โปง่น ้าร้อน เทศบาลต้าบลทบัไทร ศพด.บา้นทุ่งกร่าง 1
231 แกง่หางแมว เทศบาลต้าบลพวา ศพด.บา้นบอ่มะเดื อ 1
232 ขลุง เทศบาลต้าบลเกวียนหกั ศพด.เทศบาลต้าบลเกวียนหกั 1
233 ขลุง เทศบาลต้าบลบอ่ ศพด.เทศบาลต้าบลบอ่(บา้นหวัก) 1
234 ขลุง เทศบาลต้าบลบอ่เวฬุ ศพด.บา้นบอ่เวฬุ 1
235 ขลุง อบต.บางชัน ศพด.บา้นบางชัน 1
236 เขาคิชฌกฏู เทศบาลต้าบลคลองพลู ศพด.โรงเรียนวัดทุ่งกบลิ 1
237 เขาคิชฌกฏู เทศบาลต้าบลพลวง ศพด.เทศบาลต้าบลพลวงหมู4่ 1
238 ทา่ใหม่ เทศบาลต้าบลเขาบายศรี ศพด.เทศบาลต้าบลเขาบายศรี 1
239 ทา่ใหม่ เทศบาลต้าบลสองพี นอ้ง ศพด.เทศบาลต้าบลสองพี นอ้ง 1
240 ทา่ใหม่ อบต.โขมง ศพด.ต้าบลโขมง 1
241 นายายอาม เทศบาลต้าบลสนามไชย ศพด.วัดทา่แคลง 1
242 นายายอาม อบต.วังโตนด ศพด.ต้าบลวังโตนด 1
243 โปง่น ้าร้อน เทศบาลต้าบลคลองใหญ่ ศพด.บา้นหนองบอน 1

จงัหวัดฉะเชงิเทรำ
244 ทา่ตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรา ศพด.บา้นทุ่งสาย 1
245 ทา่ตะเกยีบ อบต.ทา่ตะเกยีบ ศพด.เขาตลาด 1
246 บางคล้า อบต.เสมด็ใต้ ศพด.วัดหวัสวน 1
247 บางคล้า อบต.เสมด็เหนอื ศพด.บา้นปลายคลอง 1
248 บางน ้าเปรี ยว เทศบาลต้าบลคลองแสนแสบ ศพด.เทศบาลต้าบลคลองแสนแสบ ม. 3 1
249 บางน ้าเปรี ยว เทศบาลต้าบลดอนเกาะกา ศพด.บา้นปลายคลอง 20 1
250 บางน ้าเปรี ยว อบต.ดอนฉิมพลี ศพด.มสัยิดรุ้ลมตุตากนี 1
251 บางน ้าเปรี ยว อบต.บางน ้าเปรี ยว ศพด.สุเหร่าแคราย 1
252 บางน ้าเปรี ยว อบต.บงึน ้ารักษ์ ศพด.คลองหกวา 1
253 บางน ้าเปรี ยว อบต.โยธะกา ศพด.โรงเรียนวัดบางไทร 1
254 บางน ้าเปรี ยว อบต.หมอนทอง ศพด.มสัยิดยามอิุ้ลคอยรอต 1
255 บางปะกง เทศบาลต้าบลทา่ข้าม ศพด.บา้นทา่ข้าม 1
256 บางปะกง เทศบาลต้าบลบางสมคัร ศพด.บา้นเกาะวัด ( 1
257 บางปะกง อบต.บางเกลือ ศพด.วัดบางเกลือ 1
258 บางปะกง อบต.สองคลอง ศพด.วัดแสมขาว 1
259 บางปะกง อบต.หนองจอก ศพด.คลองขวาง 1
260 บางปะกง อบต.หอมศีล ศพด.โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์ฯ 1
261 บา้นโพธิ์ เทศบาลต้าบลเทพราช ศพด.วัดคลองสวน 1
262 บา้นโพธิ์ อบต.คลองขุด ศพด.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1
263 บา้นโพธิ์ อบต.คลองประเวศ ศพด.คลองประเวศ 1
264 บา้นโพธิ์ อบต.สิบเอด็ศอก ศพด.สามกอ 1
265 คลองเขื อน อบต.คลองเขื อน ศพด.วัดคลองเขื อน 1
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266 คลองเขื อน อบต.บางตลาด ศพด.วัดบางตลาด 1
267 ทา่ตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรา ศพด.บา้นร่มโพธิท์อง 1
268 บางคล้า เทศบาลต้าบลบางคล้า โรงเรียนเทศบาล1วัดแจ้ง 1
269 บางคล้า เทศบาลต้าบลปากน ้า ศพด.เทศบาลต้าบลปากน ้า 1
270 บางคล้า อบต.ทา่ทองหลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลทา่ทองหลาง 1
271 บางคล้า อบต.บางกระเจ็ด ศพด.บางกระเจ็ด 1
272 บางคล้า อบต.เสมด็ใต้ โรงเรียนบา้นหนองโสน 1
273 บางคล้า อบต.เสมด็เหนอื ศพด.วัดศรีสุตาราม 1
274 บางคล้า อบต.หวัไทร ศพด.หวัไทร 1
275 บางน ้าเปรี ยว อบต.บางน ้าเปรี ยว ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลบางน ้าเปรี ยว 1
276 บางน ้าเปรี ยว อบต.บงึน ้ารักษ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลบงึน ้ารักษ์ 1
277 บางน ้าเปรี ยว อบต.โพรงอากาศ ศพด.วัดนลีราษฎร์ศรัทธาบ้ารุง 1
278 บางน ้าเปรี ยว อบต.สิงโตทอง ศพด.บา้นคลอง20 1
279 บางปะกง เทศบาลต้าบลทา่ข้าม ศพด.คลองพานทอง 1
280 บางปะกง เทศบาลต้าบลบางผึ ง ศพด.วัดบางผึ ง 1
281 บางปะกง เทศบาลต้าบลบางวัว โรงเรียนเทศบาล1บางวัว 1
282 บางปะกง อบต.ทา่สะอา้น ศพด.วัดทา่สะอา้น 1
283 บางปะกง อบต.หอมศีล ศพด.สกดัสี สิบ 1
284 บา้นโพธิ์ อบต.คลองขุด ศพด.โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 1
285 บา้นโพธิ์ อบต.คลองบา้นโพธิ์ ศพด.วดัคลองต้นหมัน(องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองบ้านโพธิ์) 1
286 บา้นโพธิ์ อบต.เทพราช ศพด.วัดกลางราษฎรบ้ารุง 1

จงัหวัดชมุพร
287 ทา่แซะ อบต.คุริง ศพด.ทุ่งยอ 1
288 ทา่แซะ อบต.ทา่ข้าม ศพด.บา้นหาดส้มแปน้ 1
289 ทา่แซะ อบต.นากระตาม ศพด.บา้นเขาแกว้ 1
290 ทา่แซะ อบต.รับร่อ ศพด.ทรัพย์นคร 1
291 ทา่แซะ อบต.สลุย ศพด.บา้นปะระ 1
292 ทา่แซะ อบต.สองพี นอ้ง ศพด.บา้นดวงดี 1
293 ทา่แซะ อบต.หงษเ์จริญ ศพด.มสัยิดมฮูาญีรีน 1
294 ทุ่งตะโก เทศบาลต้าบลทุ่งตะไคร ศพด.เทศบาลต้าบลทุ่งตะไคร (ธรรมถาวร) 1
295 ทุ่งตะโก อบต.ตะโก ศพด.เกษตรตะโก 1
296 ปะทวิ เทศบาลต้าบลชุมโค ศพด.ช่องมดุ 1
297 ปะทวิ เทศบาลต้าบลทะเลทรัพย์ ศพด.ทะเลทรัพย์ 1
298 ทา่แซะ อบต.ทรัพย์อนนัต์ ศพด.บา้นเกาะอม 1
299 ทา่แซะ อบต.ทา่แซะ ศพด.แสงภกัดีศึกษา 1
300 ทา่แซะ อบต.นากระตาม ศพด.ไทรลอด 1
301 ทา่แซะ อบต.รับร่อ ศพด.ดอนเคี ยม 1
302 ทา่แซะ อบต.สลุย ศพด.บา้นเหมอืงทอง 1
303 ทา่แซะ อบต.หงษเ์จริญ ศพด.ตางิ 1
304 ทา่แซะ อบต.หนิแกว้ ศพด.ในโสม 1
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305 ทุ่งตะโก อบต.ตะโก ศพด.บา้นหว้ยคล้า 1
306 ปะทวิ เทศบาลต้าบลชุมโค ศพด.บอ่อฐิ 1
307 ปะทวิ เทศบาลต้าบลบางสน ศพด.ดอนตะเคียน 1

จงัหวัดศรีสะเกษ
308 โนนคูณ อบต.บก ศพด.วัดบา้นบก 1
309 โนนคูณ อบต.โพธิ์ ศพด.อนบุาล 3ขวบบา้นผักขย่าใหญ่ ม. 3 1
310 โนนคูณ อบต.หนองกงุ ศพด.วัดมว่งเป 1
311 โนนคูณ อบต.เหล่ากวาง ศพด.วัดบา้นหยอด 1
312 บงึบรูพ์ เทศบาลต้าบลบงึบรูพ์ ศพด.วัดบา้นค้อ 1
313 บงึบรูพ์ อบต.เปา๊ะ ศพด.วัดหมากยาง 1
314 เบญจลักษ์ อบต.ทา่คล้อ ศพด.วัดโนนส้าโรง 1
315 เบญจลักษ์ อบต.เสียว ศพด.วัดบา้นโนนไหล่ 1
316 เบญจลักษ์ อบต.หนองหว้า ศพด.โรงเรียนบา้นแพก็ 1
317 เบญจลักษ์ อบต.หนองฮาง ศพด.วัดหนองฮาง 1
318 ปรางค์กู่ อบต.กู่ ศพด.บา้นเกาะกระโพธิส์ามคัคี 1
319 ปรางค์กู่ อบต.ตูม ศพด.วัดนาครินทร์ 1
320 ปรางค์กู่ อบต.พมิายเหนอื ศพด.วัดโพธิส์ามคัคี 1
321 ปรางค์กู่ อบต.โพธิศ์รี ศพด.วัดโคกสูง 1
322 ปรางค์กู่ อบต.สมอ ศพด.วัดบา้นสมอ 1
323 ปรางค์กู่ อบต.ส้าโรงปราสาท ศพด.บา้นตาเปยีง 1
324 ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทนู ศพด.บา้นมดักานกทาขุมปนู 1
325 พยุห์ อบต.ต้าแย ศพด.วัดกระแซง 1
326 พยุห์ อบต.โนนเพก็ ศพด.วัดโพธิศ์รี 1
327 พยุห์ อบต.พยุห์ ศพด.บา้นหนองทุ่ม 1
328 พยุห์ อบต.พรหมสวัสด์ิ ศพด.วัดส้าโรง 1
329 โพธิศ์รีสุวรรณ เทศบาลต้าบลโดด ศพด.วัดบา้นโดด 1
330 โพธิศ์รีสุวรรณ เทศบาลต้าบลผือใหญ่ ศพด.บา้นเดื อ 1
331 โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.เสียว ศพด. ม. 6สามขา 1
332 โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.หนองมา้ ศพด.บา้นโซงเลง 1
333 โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.อเีซ ศพด.โรงเรียนเบญจคามวิทยาสรรค์ 1
334 ไพรบงึ เทศบาลต้าบลไพรบงึ ศพด.วัดจังกระดาน 1
335 ไพรบงึ เทศบาลต้าบลส้าโรงพลัน ศพด.บา้นไมแ้กน่ 1
336 ไพรบงึ อบต.ดินแดง ศพด.โรงเรียนบา้นสร้างใหญ่ 1
337 ไพรบงึ อบต.ปราสาทเยอ ศพด. ม. 2ปราสาทเยอ 1
338 ไพรบงึ อบต.ไพรบงึ ศพด.บา้นคอกหนองไพร 1
339 ขุนหาญ อบต.หว้ยจันทร์ ศพด.หนองผือหมู3่ 1
340 น ้าเกลี ยง อบต.รุ่งระวี ศพด.โรงเรียนบา้นโนนงาม 1
341 น ้าเกลี ยง อบต.ละเอาะ ศพด.วัดบา้นแวด 1
342 โนนคูณ อบต.โนนค้อ ศพด.วัดโนนคูณ 1
343 โนนคูณ อบต.หนองกงุ ศพด.วัดหนองกงุ 1
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344 บงึบรูพ์ เทศบาลต้าบลบงึบรูพ์ ศพด.วัดวิสุทธิโสภณ 1
345 บงึบรูพ์ อบต.เปา๊ะ ศพด.วัดบา้นมว่ง 1
346 เบญจลักษ์ อบต.ทา่คล้อ ศพด.วัดหนองบกัโทน 1
347 เบญจลักษ์ อบต.เสียว ศพด.โรงเรียนบา้นแดง 1
348 เบญจลักษ์ อบต.หนองหว้า ศพด.โรงเรียนบา้นหนองหว้า 1
349 ปรางค์กู่ อบต.กู่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลกู่ 1
350 ปรางค์กู่ อบต.ตูม ศพด.บา้นบงึกระโพธิ์ 1
351 ปรางค์กู่ อบต.โพธิศ์รี ศพด.วัดนาดี 1
352 ปรางค์กู่ อบต.สมอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลสมอ2 1
353 ปรางค์กู่ อบต.ส้าโรงปราสาท ศพด.บา้นไฮเลิง 1
354 ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทนู ศพด.หมู1่5หนองเชียงทนู 1
355 พยุห์ อบต.พยุห์ ศพด.บา้นหนองรังหมู4่ 1
356 พยุห์ อบต.พรหมสวัสด์ิ ศพด.วัดเปอืย 1
357 โพธิศ์รีสุวรรณ เทศบาลต้าบลโดด ศพด.หมู5่หนองบวั 1
358 โพธิศ์รีสุวรรณ เทศบาลต้าบลผือใหญ่ ศพด.หมู3่หนองแปน 1
359 โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.อเีซ ศพด.วัดปา่เจริญธรรม 1
360 ไพรบงึ เทศบาลต้าบลไพรบงึ ศพด.บา้นสนวน-สวาย 1
361 ไพรบงึ เทศบาลต้าบลส้าโรงพลัน ศพด.วัดบา้นไทร 1
362 ไพรบงึ อบต.ดินแดง ศพด.โรงเรียนบา้นดินแดง 1

จงัหวัดสรุินทร์
363 ศีขรภมูิ อบต.ระแงง ศพด.บา้นระเวียง 1
364 ศีขรภมูิ อบต.หนองขวาว ศพด.บา้นนาฮัง-นาแก 1
365 ศีขรภมูิ อบต.หนองบวั ศพด.บา้นโพธิ์ 1
366 ศีขรภมูิ อบต.หนองเหล็ก ศพด.โคกลาว 1
367 สนม อบต.นานวน ศพด.บา้นหวันา 1
368 สนม อบต.โพนโก ศพด.บา้นเปา้ 1
369 สนม อบต.หนองระฆงั ศพด.นาดี 1
370 สนม อบต.หวังัว ศพด.วัดสุทธิวงศา 1
371 สังขะ อบต.กระเทยีม ศพด.โนนสบาย 1
372 สังขะ อบต.คม ศพด.บา้นภมูคิดี 1
373 สังขะ อบต.ตาคง ศพด.บา้นโคกกลาง 1
374 สังขะ อบต.ตาตุม ศพด.โรงเรียนตาแตรวทพัดัด 1
375 สังขะ อบต.ทบัทนั ศพด.โรงเรียนบา้นล้าหาด 1
376 สังขะ อบต.เทพรักษา ศพด.บา้นตาพราม 1
377 สังขะ อบต.บา้นจารย์ ศพด.บา้นโคกไทรงาม 1
378 สังขะ อบต.บา้นชบ ศพด.โพนชาย 1
379 สังขะ อบต.พระแกว้ ศพด.โรงเรียนบา้นกระสัง 1
380 สังขะ อบต.สะกาด ศพด.บา้นตาโมม 1
381 สังขะ อบต.สังขะ ศพด.บา้นโดง 1
382 ส้าโรงทาบ เทศบาลต้าบลหมื นศรี ศพด.บา้นศรีมงคล 1



ที่ จงัหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

383 ส้าโรงทาบ อบต.กระออม ศพด.หนองเหล็ก 1
384 ส้าโรงทาบ อบต.ส้าโรงทาบ ศพด.ส้าโรงทาบ 1
385 ส้าโรงทาบ อบต.เสมจ็ ศพด.สังแก 1
386 ส้าโรงทาบ อบต.หนองไผ่ล้อม ศพด.วัดบา้นหนองแคน 1
387 ส้าโรงทาบ อบต.หนองฮะ ศพด.ค้อ 1
388 ศีขรภมูิ อบต.ตรึม ศพด.วัดวิมนทราราม 1
389 ศีขรภมูิ อบต.แตล ศพด.บา้นอายอง 1
390 ศีขรภมูิ อบต.ยาง ศพด.สว่าง-โนนแดง 1
391 ศีขรภมูิ อบต.ระแงง ศพด.หนองหว้า 1
392 ศีขรภมูิ อบต.หนองขวาว ศพด.โนนสวรรค์ 1
393 ศีขรภมูิ อบต.หนองบวั ศพด.หนองจิก 1
394 ศีขรภมูิ อบต.หนองเหล็ก ศพด.บา้นหนองเหล็ก 1
395 สนม อบต.โพนโก ศพด.บา้นเปอืยปา่น 1
396 สังขะ อบต.กระเทยีม ศพด.บา้นโนนสง่า 1
397 สังขะ อบต.คม ศพด.ภมูโิปน 1
398 สังขะ อบต.ตาคง ศพด.โรงเรียนตาคง 1
399 สังขะ อบต.ทบัทนั ศพด.วัดโพธิว์ิเวกธรรมโสภณ 1
400 สังขะ อบต.เทพรักษา ศพด.บา้นลันแต้ 1
401 สังขะ อบต.บา้นจารย์ ศพด.บา้นมะโน 1
402 สังขะ อบต.บา้นชบ ศพด.ศาลาสามคัคี 1
403 สังขะ อบต.พระแกว้ ศพด.แสนสนกุ 1
404 สังขะ อบต.สะกาด ศพด.วัดทุ่งนาศรีธาราม 1
405 ส้าโรงทาบ เทศบาลต้าบลหมื นศรี โรงเรียนกฬีาหมื นศรีวิทยานสุรณ์ 1
406 ส้าโรงทาบ อบต.หนองไผ่ล้อม ศพด.วัดพงษค์าราม 1
407 ส้าโรงทาบ อบต.หนองฮะ ศพด.บา้นหนองกา้นเหลือง 1

จงัหวัดอุดรธำนี
408 สร้างคอม อบต.เชียงดา ศพด.บา้นแมด 1
409 สร้างคอม อบต.บา้นหนิโงม ศพด.บา้นน ้าเที ยง 1
410 หนองวัวซอ เทศบาลต้าบลกดุหมากไฟ ศพด.กดุหมากไฟ 1
411 หนองวัวซอ เทศบาลต้าบลโนนหวาย ศพด.ทุ่งหว้ยทราย 1
412 หนองวัวซอ เทศบาลต้าบลภผูาแดง ศพด.โรงเรียนบา้นหนองออ้ 1
413 หนองวัวซอ เทศบาลต้าบลหนองบวับาน ศพด.วัดสามขาสันติสุข 1
414 หนองวัวซอ เทศบาลต้าบลหนองวัวซอ ศพด.วัดบญุญานสุรณ์ 1
415 หนองวัวซอ เทศบาลต้าบลอบูมงุ ศพด.บา้นดงบงั 1
416 หนองวัวซอ อบต.น ้าพน่ ศพด.บา้นเลา 1
417 หนองวัวซอ อบต.หนองออ้ ศพด.ค้าหมากคูณ 1
418 หนองวัวซอ อบต.หมากหญ้า ศพด.โรงเรียนบา้นผาสิงห์ 1
419 หนองแสง เทศบาลต้าบลนาดี ศพด.โคกศรีสว่าง 1
420 หนองแสง อบต.ทบักงุ ศพด.บา้นโนนเชียงค ้า 1
421 หนองหาน เทศบาลต้าบลโคกสูง ศพด.บา้นต้ายสวรรค์ 1



ที่ จงัหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

422 หนองหาน เทศบาลต้าบลผักตบ ศพด.บา้นปา่กา้ว 1
423 หนองหาน เทศบาลต้าบลหนองไผ่ ศพด.หนองบวัแดง 1
424 หนองหาน อบต.ดอนหายโศก ศพด.บา้นโคกส้าราญ 1
425 หนองหาน อบต.บา้นเชียง ศพด.ปลูู 1
426 หนองหาน อบต.บา้นยา ศพด. ม. 1บา้นยา 1
427 หนองหาน อบต.พงังู ศพด.บา้นโคกถาวร 1
428 หนองหาน อบต.โพนงาม ศพด.บา้นดงค้า 1
429 หนองหาน อบต.สร้อยพร้าว ศพด.บา้นสร้อยพร้าว 1
430 หนองหาน อบต.สะแบง ศพด.โรงเรียนดงบงัพง 1
431 หนองหาน อบต.หนองสระปลา ศพด.ดงบงั 1
432 ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขียน ศพด.บา้นปา่ไร่ 1
433 สร้างคอม เทศบาลต้าบลบา้นโคก ศพด.โรงเรียนบา้นดอนบาก 1
434 สร้างคอม เทศบาลต้าบลบา้นยวด ศพด.วัดชัยพร 1
435 สร้างคอม เทศบาลต้าบลสร้างคอม ศพด.ทา่เสียว 1
436 สร้างคอม อบต.บา้นหนิโงม ศพด.บา้นตลิ งชัน-สร้างแกว้ 1
437 หนองวัวซอ เทศบาลต้าบลกดุหมากไฟ ศพด.วัดปา่เลไลย์ 1
438 หนองวัวซอ เทศบาลต้าบลโนนหวาย ศพด.เสาเล้า 1
439 หนองวัวซอ เทศบาลต้าบลอบูมงุ ศพด.วัดโพธิศ์รีธัมมาคม 1
440 หนองวัวซอ อบต.น ้าพน่ ศพด.หนองแวงเดิด 1
441 หนองวัวซอ อบต.หนองออ้ ศพด.โคกสีแกว้ 1
442 หนองแสง เทศบาลต้าบลนาดี ศพด.โรงเรียนบา้นนาดีโคกกลาง 1
443 หนองแสง อบต.ทบักงุ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองประเสริฐ 1
444 หนองแสง อบต.แสงสว่าง ศพด.บา้นทบัไฮ 1
445 หนองแสง อบต.หนองแสง ศพด.โรงเรียนโคกสว่าง 1
446 หนองหาน เทศบาลต้าบลโคกสูง โรงเรียนเทศบาล1โคกสูง 1
447 หนองหาน เทศบาลต้าบลผักตบ ศพด.บา้นหนองกงุ 1
448 หนองหาน เทศบาลต้าบลหนองไผ่ ศพด.หายโศก 1
449 หนองหาน อบต.ดอนหายโศก ศพด.บา้นบอ่ค้า 1
450 หนองหาน อบต.พงังู ศพด.บา้นมว่ง 1
451 หนองหาน อบต.โพนงาม ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1

จงัหวัดอุบลรำชธำนี
452 ตระการพชืผล อบต.คอนสาย ศพด.ดงเจริญ 1
453 ตระการพชืผล อบต.ค้าเจริญ ศพด.บา้นดอนหมากมาย 1
454 ตระการพชืผล อบต.โคกจาน ศพด.นาตาล 1
455 ตระการพชืผล อบต.เซเปด็ ศพด.วัดมณีจันทร์ 1
456 ตระการพชืผล อบต.ตระการ ศพด.ดอนหมู 1
457 ตระการพชืผล อบต.ถ ้าแข้ ศพด.บา้นถ ้าเต่า 1
458 ตระการพชืผล อบต.ทา่หลวง ศพด.บา้นแกง้อะฮวน 1
459 ตระการพชืผล อบต.โนนกงุ ศพด.วัดนกเขียน 1
460 ตระการพชืผล อบต.บา้นแดง ศพด.วัดมะลิวัลย์ 1



ที่ จงัหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

461 ตระการพชืผล อบต.เปา้ ศพด.วัดฉิมพลี 1
462 ตระการพชืผล อบต.สะพอื ศพด.วัดฉิมพลี 1
463 ตระการพชืผล อบต.หนองเต่า ศพด.เขื องนอ้ย 1
464 ตระการพชืผล อบต.หว้ยฝ้ายพฒันา ศพด.วัดบา้นหว้ยฝ้าย 1
465 ตระการพชืผล อบต.ไหล่ทุ่ง ศพด.วัดจุฬามณี 1
466 ตาลสุม เทศบาลต้าบลตาลสุม ศพด.วัดบา้นนามน 1
467 ตาลสุม อบต.นาคาย ศพด.วัดบา้นค้าหนามแทง่ 1
468 ตาลสุม อบต.ส้าโรง ศพด.บา้นส้าโรงใต้ 1
469 ตาลสุม อบต.หนองกงุ ศพด.วัดหนองกงุนอ้ย 1
470 ทุ่งศรีอดุม อบต.กดุเรือ ศพด.ซ้างู 1
471 ทุ่งศรีอดุม อบต.โคกช้าแระ ศพด.หนองคก 1
472 ทุ่งศรีอดุม อบต.นาหอ่ม ศพด.หนองบวัอารีย์ 1
473 ทุ่งศรีอดุม อบต.หนองอม้ ศพด.บา้นหนองขี เหน็ 1
474 นาจะหลวย เทศบาลต้าบลนาจะหลวย ศพด.วัดศรีพรม 1
475 นาจะหลวย เทศบาลต้าบลภจูองนายอย ศพด.เทศบาลต้าบลภจูองนายอย 4 1
476 นาจะหลวย อบต.โนนสมบรูณ์ ศพด.โคกเทยีม 1
477 นาจะหลวย อบต.บา้นตูม ศพด.ทุ่งเงิน 1
478 นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์ ศพด.แกง้ขอ 1
479 นาจะหลวย อบต.โสกแสง ศพด.ดอนชัยชนะ 1
480 นาตาล อบต.กองโพน ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลกองโพน (กองโพน) 1
481 นาตาล อบต.นาตาล ศพด.วัดนาสะตัง 1
482 นาตาล อบต.พงัเคน ศพด.วัดศรีรัตนะ 1
483 ตระการพชืผล อบต.คอนสาย ศพด.วัดหวัสะพาน 1
484 ตระการพชืผล อบต.ค้าเจริญ ศพด.วัดชุมแสง 1
485 ตระการพชืผล อบต.โคกจาน ศพด.วัดปติฏฐาราม 1
486 ตระการพชืผล อบต.เซเปด็ ศพด.วัดปา่ดอนบาก 1
487 ตระการพชืผล อบต.ตระการ ศพด.วัดจอมศรีมณีวรรณ 1
488 ตระการพชืผล อบต.ถ ้าแข้ ศพด.วัดกนัตภาราม 1
489 ตระการพชืผล อบต.นาพนิ ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1
490 ตระการพชืผล อบต.โนนกงุ ศพด.วัดศรีพลแพง 1
491 ตระการพชืผล อบต.บา้นแดง ศพด.วัดอดุมธัญญาวาส 1
492 ตระการพชืผล อบต.เปา้ ศพด.วัดศรีไสยาวาส 1
493 ตระการพชืผล อบต.สะพอื ศพด.วัดโพนไพร 1
494 ตระการพชืผล อบต.หนองเต่า ศพด.วัดธัมปติฎฐาราม 1
495 ตระการพชืผล อบต.หว้ยฝ้ายพฒันา ศพด.วัดอโศการาม 1
496 ตระการพชืผล อบต.ไหล่ทุ่ง ศพด.วัดเสลาวาส 1
497 ตาลสุม อบต.จิกเทงิ ศพด.วัดบา้นจิกเทงิ 1
498 ตาลสุม อบต.นาคาย ศพด.วัดหนองเปด็ 1
499 ตาลสุม อบต.ส้าโรง ศพด.หนองโน 1
500 ตาลสุม อบต.หนองกงุ ศพด.บา้นค้าเตยใต้ 1



ที่ จงัหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

501 ทุ่งศรีอดุม อบต.กดุเรือ ศพด.หนองหว้าหมู3่ 1
502 ทุ่งศรีอดุม อบต.นาเกษม ศพด.บา้นโนนใหญ่ 1
503 ทุ่งศรีอดุม อบต.นาหอ่ม ศพด.บา้นหนองน ้าขุ่น 1
504 นาจะหลวย เทศบาลต้าบลภจูองนายอย ศพด.เทศบาลต้าบลภจูองนายอย6 1
505 นาจะหลวย อบต.โนนสมบรูณ์ ศพด.แสนสุข 1
506 นาจะหลวย อบต.บา้นตูม ศพด.บา้นตูม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดกำฬสินธุ์
1 เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลล าพาน ศพด.ทา่อุดม-วงัยูง 1
2 เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลหนองสอ ศพด.โนนสมบรูณ์ 1
3 เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลหลุบ ศพด.โพธิช์ัยคอนเรียบ 1
4 ยางตลาด เทศบาลต าบลเขาพระนอน ศพด.วดัไตรมิตร 1
5 ยางตลาด เทศบาลต าบลโนนสูง ศพด.โพนสวาง ม. 11 1
6 ยางตลาด เทศบาลต าบลบวับาน ศพด.วดัโพธิช์ัยบา้นเวอ่ 1
7 ยางตลาด เทศบาลต าบลหวันาค า ศพด.วดับา้นโคกค่ายโคกใหญ่ 1
8 ยางตลาด เทศบาลต าบลอิต้ือ ศพด.เทศบาลต าบลอิต้ือ 1
9 ยางตลาด เทศบาลต าบลอุ่มเม่า ศพด.วดัโพธิศ์รีทา่งาม 1
10 ยางตลาด อบต.คลองขาม ศพด.บา้นหนองบวั 1
11 ยางตลาด อบต.ดอนสมบรูณ์ ศพด.ดอนยานาง 1
12 ยางตลาด อบต.นาเชือก ศพด.นาแก 1
13 ยางตลาด อบต.นาดี ศพด.วดัโนนสะอาดวารี 1
14 ยางตลาด อบต.ยางตลาด ศพด.วดัสีนวลหวังัว 1
15 ร่องค า อบต.สามัคคี ศพด.เหล่าเขือง 1
16 ร่องค า อบต.เหล่าอ้อย ศพด.ด่านใต้ 1
17 สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาล ศพด.บา้นค าเม็ก 1
18 สมเด็จ เทศบาลต าบลผาเสวย ศพด.บา้นกอก 1
19 สมเด็จ เทศบาลต าบลมหาไชย ศพด.บา้นโคกกวา้ง 1
20 สมเด็จ เทศบาลต าบลล าหว้ยหลัว ศพด.ชุมชนบา้นค้อ 1
21 สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ ศพด.วดัศรีนวลเจริญ 1
22 เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลภปูอ ศพด.ปา่นกขาบ 1
23 เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลล าคลอง ศพด.เทศบาลต าบลล าคลอง 1
24 เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลเหนือ ศพด.เทศบาลต าบลเหนือ 1
25 ยางตลาด เทศบาลต าบลโนนสูง ศพด.สร้างมิ่งหมู2่ 1
26 ยางตลาด เทศบาลต าบลบวับาน ศพด.วดัสายทองโคกก่อง 1
27 ยางตลาด เทศบาลต าบลยางตลาด ศพด.วดัสามัคคีดงบอ่ 1
28 ยางตลาด เทศบาลต าบลหวันาค า ศพด.เทศบาลต าบลหวันาค าเขต2 1
29 ยางตลาด เทศบาลต าบลอุ่มเม่า ศพด.วดับรูพาโคกเครือ 1
30 ยางตลาด อบต.คลองขาม ศพด.โรงเรียนบา้นดงอัคคะ 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ
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ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

31 ยางตลาด อบต.ดอนสมบรูณ์ ศพด.หนองขาม 1
32 ยางตลาด อบต.นาดี ศพด.คลองคู่ 1
33 ยางตลาด อบต.ยางตลาด ศพด.วดัชุมทาง 1
34 ยางตลาด อบต.เวอ่ ศพด.หนองเสือ 1
35 ร่องค า เทศบาลต าบลร่องค า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลร่องค า 1
36 ร่องค า อบต.สามัคคี ศพด.โคกส าราญ 1
37 สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาล ศพด.บา้นโพธิค์ า 1
38 สมเด็จ เทศบาลต าบลผาเสวย ศพด.บา้นหนองบวั 1
39 สมเด็จ เทศบาลต าบลมหาไชย ศพด.บา้นอู้ 1

จังหวัดขอนแก่น
40 ภผูาม่าน เทศบาลต าบลโนนคอม ศพด.วดัสามัคคีธรรม 1
41 ภผูาม่าน อบต.วงัสวาป ศพด.หนองแหว้ 1
42 ภผูาม่าน อบต.หว้ยม่วง ศพด.หว้ยซ้อ 1
43 ภเูวยีง เทศบาลต าบลภเูวยีง ศพด.วดัมิ่งเมืองพฒันาราม 1
44 ภเูวยีง อบต.ดินด า ศพด.วดับรูพา 1
45 ภเูวยีง อบต.ทุ่งชมพู ศพด.วดัธานี 1
46 ภเูวยีง อบต.นาชุมแสง ศพด.ต าบลนาชุมแสง (วดัศรีสะอาด) 1
47 ภเูวยีง อบต.นาหวา้ ศพด.บา้นนาหวา้-นาเจริญ 1
48 ภเูวยีง อบต.บา้นเรือ ศพด.วดัศรีชมชื่น 1
49 ภเูวยีง อบต.หนองกุงเซิน ศพด.วดัศรีสะอาดโนนงาม 1
50 ภเูวยีง อบต.หนองกุงธนสาร ศพด.วดัแก้วสวา่ง 1
51 มัญจาคีรี อบต.กุดเค้า ศพด.บา้นโจด 1
52 เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลทา่พระ ศพด.เทศบาลต าบลทา่พระ 1
53 เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลเมืองเก่า ศพด.บา้นดอนบม 1
54 เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลสาวะถี ศพด.ง้ิว 1
55 เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ศพด.บา้นโนนทนั 1
56 เมืองขอนแก่น เทศบาลเมืองบา้นทุ่ม ศพด.เทศบาลต าบลบา้นทุ่ม 1
57 เมืองขอนแก่น อบต.ทา่พระ ศพด.โรงเรียนบา้นสวนมอนไคร่นุ่นวงัหนิ 1
58 เวยีงเก่า เทศบาลต าบลในเมือง ศพด.เทศบาลต าบลในเมือง 1
59 เวยีงเก่า อบต.เขาน้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 1
60 แวงน้อย เทศบาลต าบลแวงน้อย ศพด.เทศบาลต าบลแวงน้อย 1
61 แวงน้อย อบต.ละหานนา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา 1
62 ภผูาม่าน อบต.วงัสวาป ศพด.วงัสวาบ 1
63 ภเูวยีง อบต.กุดขอนแก่น ศพด.วดัสวา่งเลิงแสง 1
64 ภเูวยีง อบต.ดินด า ศพด.วดัทา่เด่ือ 1
65 ภเูวยีง อบต.นาชุมแสง ศพด.กุดน้ าใส-ชัยมงคล 1
66 ภเูวยีง อบต.บา้นเรือ ศพด.วดัวารินทร์ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

67 ภเูวยีง อบต.ภเูวยีง ศพด.โพนเพก็ 1
68 ภเูวยีง อบต.หนองกุงเซิน ศพด.วดัสวา่งหนองกุง 1
69 มัญจาคีรี เทศบาลต าบลนาข่า ศพด.โนนพนัชาด 1
70 มัญจาคีรี เทศบาลต าบลมัญจาคีรี โรงเรียนเทศบาลต าบลมัญจาคีรี 1
71 มัญจาคีรี อบต.ทา่ศาลา ศพด.ทา่สวรรค์ 1
72 มัญจาคีรี อบต.นางาม ศพด.หนองบวั 1
73 เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลทา่พระ โรงเรียนเทศบาลทา่พระ 1
74 เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลบา้นเปด็ โรงเรียนเทศบาลบา้นเปด็ 1
75 เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลเมืองเก่า ศพด.บา้นกุดกวา้ง 1
76 เมืองขอนแก่น อบต.ดอนหนั ศพด.วดัทา่ชลาวาส 1
77 เมืองขอนแก่น อบต.ทา่พระ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองโข่ย 1
78 เวยีงเก่า เทศบาลต าบลในเมือง ศพด.แดง 1
79 เวยีงเก่า อบต.เขาน้อย ศพด.บา้นนาแพง 1

จังหวัดจันทบรุี
80 โปง่น้ าร้อน เทศบาลต าบลโปง่น้ าร้อน ศพด.บา้นพญากัมพชุ 1
81 โปง่น้ าร้อน เทศบาลต าบลหนองตาคง ศพด.บา้นคลองคต 1
82 โปง่น้ าร้อน อบต.เทพนิมิต ศพด.วดัปา่เทพนิมิต 1
83 โปง่น้ าร้อน อบต.โปง่น้ าร้อน ศพด.บา้นสามสิบ 1
84 มะขาม เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ศพด.เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ 1
85 เมืองจันทบรีุ เทศบาลต าบลบางกะจะ ศพด.วดัพลับ 1
86 เมืองจันทบรีุ เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ ศพด.โรงเรียนวดัเนินสูง 1
87 เมืองจันทบรีุ เทศบาลต าบลแสลง ศพด.เทศบาลต าบลแสลง (บา้นช าโสม) 1
88 สอยดาว เทศบาลต าบลทรายขาว ศพด.วดัตามูล 1
89 สอยดาว เทศบาลต าบลทบัช้าง ศพด.บา้นคลองทรัพย์ 1
90 สอยดาว อบต.ทรายขาว ศพด.บา้นมหาเจรีย 1
91 สอยดาว อบต.ทุ่งขนาน ศพด.บา้นซับตารี 1
92 สอยดาว อบต.ปะตง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลปะตง 1
93 สอยดาว อบต.สะตอน ศพด.วดัสวนส้ม 1
94 แหลมสิงห์ อบต.หนองชิ่ม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชิ่ม 1
95 มะขาม เทศบาลต าบลฉมัน ศพด.เทศบาลต าบลฉมัน 1
96 มะขาม เทศบาลต าบลทา่หลวง ศพด.เทศบาลต าบลทา่หลวง 1
97 มะขาม เทศบาลต าบลวงัแซ้ม ศพด.เทศบาลต าบลวงัแซ้ม 1
98 เมืองจันทบรีุ เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ ศพด.เทศบาลต าบลพลับพลา(โรงเรียนวดัดอนตาล) 1
99 เมืองจันทบรีุ เทศบาลต าบลแสลง ศพด.เทศบาลต าบลแสลง 1
100 เมืองจันทบรีุ เทศบาลต าบลหนองบวั ศพด.เทศบาลต าบลหนองบวั 1
101 เมืองจันทบรีุ อบต.หนองบวั ศพด.โรงเรียนวดัเสม็ดงาม 1
102 สอยดาว อบต.ทรายขาว ศพด.บา้นวงัยาว 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

103 สอยดาว อบต.สะตอน ศพด.ทรัพย์สมบรูณ์ 1
104 แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลพล้ิว ศพด.วดัคลองน้ าเค็ม 1
105 แหลมสิงห์ อบต.เกาะเปริด ศพด.บา้นคลองใหญ่ 1
106 แหลมสิงห์ อบต.บางกะไชย ศพด.บา้นบางกะไชย 1
107 แหลมสิงห์ อบต.บางสระเก้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า 1

จังหวัดฉะเชิงเทรำ
108 แปลงยาว เทศบาลต าบลวงัเย็น ศพด.โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 1
109 แปลงยาว เทศบาลต าบลหวัส าโรง ศพด.บา้นอ่าวช้างไล่ 1
110 แปลงยาว อบต.แปลงยาว ศพด.บา้นคลองหนึ่ง 1
111 แปลงยาว อบต.หนองไม้แก่น ศพด.โรงเรียนบา้นหนองปลาไหลราษฎร์บ ารุง 1
112 พนมสารคาม เทศบาลต าบลเขาหนิซ้อน ศพด.เทศบาลต าบลเขาหนิซ้อน แหง่ที่ 2 1
113 พนมสารคาม เทศบาลต าบลบา้นซ่อง ศพด.ธารพดู 1
114 พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน ศพด.โรงเรียนบา้นหว้ยพลู 1
115 พนมสารคาม อบต.เขาหนิซ้อน ศพด.วดัหนองบอน 1
116 พนมสารคาม อบต.หนองแหน ศพด.บา้นโคก 1
117 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองเปรง ศพด.สมอเซ 1
118 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองหลวงแพง่ ศพด.โรงเรียนแพง่พทิยาภมูิ 1
119 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางขวญั ศพด.วดัเที่ยงพมิลมุข 1
120 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางตีนเปด็ ศพด.ค่ายพลทหารราบที่ 11 1
121 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางเตย ศพด.วดับางปลานัก 1
122 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางพระ ศพด.บางปรง 1
123 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.วงัตะเคียน ศพด.บา้นวงัตะเคียน 1
124 ราชสาส์น อบต.เมืองใหม่ ศพด.วดัแสนภมุราวาส 1
125 สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี 1
126 สนามชัยเขต อบต.ทา่กระดาน ศพด.บา้นกระบกเต้ีย 1
127 สนามชัยเขต อบต.ทุ่งพระยา ศพด.โคกผาสุข 1
128 บา้นโพธิ์ อบต.บางกรูด ศพด.บางกรูด 1
129 บา้นโพธิ์ อบต.หนองบวั ศพด.ดอนสีนนท์ 1
130 แปลงยาว เทศบาลต าบลวงัเย็น ศพด.โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 1
131 แปลงยาว อบต.หนองไม้แก่น ศพด.โรงเรียนบา้นเขาสะทอ้น 1
132 แปลงยาว อบต.หวัส าโรง ศพด.โรงเรียนบา้นหนองสทติ 1
133 พนมสารคาม เทศบาลต าบลทา่ถ่าน ศพด.หนองเค็ด 1
134 พนมสารคาม เทศบาลต าบลบา้นซ่อง ศพด.ต้นส าโรง 1
135 พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน ศพด.โรงเรียนบา้นไร่ดอน 1
136 พนมสารคาม อบต.เขาหนิซ้อน ศพด.หนองกลางดง 1
137 พนมสารคาม อบต.หนองยาว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว 1
138 เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลนครเนื่องเขต ศพด.เทศบาลต าบลนครเนื่องเขต 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

139 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองเปรง ศพด.ตลาดคลองเปรง 1
140 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองอุดมชลจร ศพด.วดัคู้เกษมสโมสร 1
141 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ทา่ไข่ ศพด.วดันิโครธาราม 1
142 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางแก้ว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว(ศูนย์วัดสมานรัตนาราม) 1
143 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางเตย ศพด.วดัแพรกนกเอี้ยง 1
144 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.หนามแดง ศพด.วดัหนามแดง 1
145 ราชสาส์น อบต.ดงน้อย ศพด.วดัสะแกงาม 1
146 สนามชัยเขต เทศบาลต าบลสนามชัยเขต โรงเรียนวดับางมะเฟอืง 1
147 สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี ศพด.วดัดอนทา่นา 1
148 สนามชัยเขต อบต.ทา่กระดาน ศพด.บา้นนา 1
149 สนามชัยเขต อบต.ทุ่งพระยา ศพด.บา้นอ่างตะแบก 1

จังหวัดชลบรุี
150 เกาะจันทร์ เทศบาลต าบลทา่บญุมี ศพด.เทศบาลต าบลทา่บญุมี 1
151 เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟา้ ศพด.บา้นปรกฟา้ 1
152 เกาะสีชัง เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ศพด.เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 1
153 บอ่ทอง เทศบาลต าบลบอ่ทอง ศพด.เทศบาลต าบลบอ่ทอง 1
154 บอ่ทอง อบต.บอ่ทอง ศพด.โรงเรียนหนองใหญ่ 1
155 บางละมุง เทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย ศพด.บา้นตะเคียนเต้ีย 1
156 บางละมุง เทศบาลต าบลหนองปลาไหล ศพด.เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 1
157 บางละมุง เทศบาลเมืองหนองปรือ ศพด.บา้นหนองหนิ 1
158 บา้นบงึ เทศบาลต าบลหนองชาก ศพด.โรงเรียนบา้นหนองเขิน 1
159 บา้นบงึ เทศบาลต าบลหนองไผ่แก้ว ศพด.เทศบาลต าบลหนองไผ่แก้ว 1
160 บา้นบงึ เทศบาลเมืองบา้นบงึ ศพด.เทศบาลเมืองบา้นบงึ (ตะวนัออก) 1
161 บา้นบงึ อบต.คลองกิ่ว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว 1
162 บา้นบงึ อบต.หนองบอนแดง ศพด.ต าบลหนองบอนแดง 1
163 บา้นบงึ อบต.หนองไผ่แก้ว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แก้ว 1
164 พนัสนิคม เทศบาลต าบลหมอนนาง ศพด.เทศบาลต าบลหมอนนางหมู่ที่ 3 1
165 พนัสนิคม เทศบาลต าบลหวัถนน ศพด.โรงเรียนวดัหวัถนน 1
166 พนัสนิคม อบต.นามะตูม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนามะตูม 1
167 พนัสนิคม อบต.นาเริก ศพด.บา้นเนินสัก 1
168 พนัสนิคม อบต.นาวงัหนิ ศพด.บา้นหนองสองหอ้ง 1
169 พนัสนิคม อบต.บา้นเซิด ศพด.วดัเชิดส าราญ 1
170 พนัสนิคม อบต.วดัโบสถ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวดัโบสถ์ 1
171 พนัสนิคม อบต.วดัหลวง ศพด.ดอนสะแก 1
172 บอ่ทอง เทศบาลต าบลธาตุทอง ศพด.เทศบาลต าบลธาตุทอง2 1
173 บอ่ทอง อบต.บอ่ทอง ศพด.บา้นคลองใหญ่ 1
174 บอ่ทอง อบต.พลวงทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพลวงทอง 1
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175 บางละมุง เทศบาลต าบลหนองปลาไหล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองปลาไหล 1
176 บางละมุง เทศบาลต าบลหว้ยใหญ่ ศพด.โรงเรียนบา้นมอบฟกัทอง 1
177 บา้นบงึ เทศบาลต าบลบา้นบงึ ศพด.ต าบลบา้นบงึ(หว้ยน้ าโจน) 1
178 บา้นบงึ เทศบาลต าบลหนองซ้ าซาก ศพด.หนองซ้ าซาก1 1
179 บา้นบงึ เทศบาลต าบลหวักุญแจ ศพด.หวักุญแจ 1
180 บา้นบงึ อบต.มาบไผ่ ศพด.บา้นหว้ยยาง 1
181 บา้นบงึ อบต.หนองอิรุณ ศพด.วดัหนองชันจันทนาราม 1
182 พนัสนิคม อบต.โคกเพลาะ ศพด.วดัโคกเพลาะ 1
183 พนัสนิคม อบต.นาเริก ศพด.วดัโปง่ปากดง 1
184 พนัสนิคม อบต.นาวงัหนิ ศพด.บา้นหนองครก 1

จังหวัดชัยนำท
185 เนินขาม อบต.กะบกเต้ีย ศพด.โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิ์ 1
186 มโนรมย์ เทศบาลต าบลคุ้งส าเภา ศพด.อนุบาลมโนรมย์ 1
187 มโนรมย์ เทศบาลต าบลศิลาดาน ศพด.ต าบลศิลาดาน 1
188 มโนรมย์ อบต.ไร่พฒันา ศพด.บา้นหวัหวา้ 1
189 มโนรมย์ อบต.อู่ตะเภา ศพด.โรงเรียนวดัหนองตาตน 1
190 เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลชัยนาท ศพด.วงัไผ่ 1
191 เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลนางลือ ศพด.ชุมชนวดัวงัเคียน 1
192 เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลบา้นกล้วย ศพด.เทศบาลต าบลบา้นกล้วย 1
193 เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลเสือโฮก ศพด.บา้นแหลมหวา้ 1
194 เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลหาดทา่เสา ศพด.บา้นทอ้งคุ้ง 1
195 เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท ศพด.เทศบาลเมืองชัยนาท 1
196 เมืองชัยนาท อบต.ทา่ชัย ศพด.โรงเรียนวดัไผ่โพธิท์อง 1
197 วดัสิงห์ เทศบาลต าบลหนองขุ่น ศพด.เทศบาลต าบลหนองขุ่น 1
198 วดัสิงห์ เทศบาลต าบลหนองน้อย ศพด.บา้นดอนตาล 1
199 วดัสิงห์ อบต.บอ่แร่ ศพด.หนองจิก 1
200 เนินขาม อบต.สุขเดือนหา้ ศพด.บา้นหนองยาง 1
201 มโนรมย์ เทศบาลต าบลมโนรมย์ ศพด.ชุมชนวดัศรีมณีวรรณ 1
202 มโนรมย์ เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร โรงเรียนเทศบาลต าบลหางน้ าสาคร 1
203 มโนรมย์ อบต.ไร่พฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไร่พฒันา 1
204 มโนรมย์ อบต.วดัโคก ศพด.วดัโคกแจง 1
205 เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลนางลือ ศพด.โรงเรียนวดัใหม่ศรัทธาราษฎร์ 1
206 เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลเสือโฮก ศพด.หนองเต่าด า 1
207 เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลหาดทา่เสา ศพด.ต าบลหาดทา่เสา 1
208 เมืองชัยนาท อบต.เขาทา่พระ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทา่พระ 1
209 วดัสิงห์ อบต.หนองบวั ศพด.วดัหนองบวั 1
210 สรรคบรีุ เทศบาลต าบลโพงาม ศพด.วดัธรรมมิกาวาส 1
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211 สรรคบรีุ เทศบาลต าบลหว้ยกรด ศพด.บ าเพญ็บญุ 1
212 สรรคบรีุ เทศบาลต าบลหว้ยกรดพฒันา ศพด.วดัดอนโพธิศ์รี 1

จังหวัดชัยภมูิ
213 เกษตรสมบรูณ์ เทศบาลต าบลบา้นเด่ือ ศพด.บา้นหนองแต้ 1
214 เกษตรสมบรูณ์ อบต.บา้นหนั ศพด.บา้นนาไฮ 1
215 แก้งคร้อ เทศบาลต าบลหนองสังข์ ศพด.บา้นก่าน 1
216 แก้งคร้อ อบต.นาหนองทุ่ม ศพด.วดัสวา่งปญุญาวาส 1
217 แก้งคร้อ อบต.บา้นแก้ง ศพด.โคกสูง 1
218 แก้งคร้อ อบต.หนองไผ่ ศพด.บา้นหนองแกหนองโน 1
219 คอนสวรรค์ อบต.โคกมั่งงอย ศพด.โคกมั่งงอย 1
220 คอนสวรรค์ อบต.หว้ยไร่ ศพด.บา้นหว้ยยาง 1
221 คอนสาร เทศบาลต าบลหว้ยยาง ศพด.วดัเกาะหมาก 1
222 คอนสาร อบต.ดงกลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 1
223 คอนสาร อบต.ดงบงั ศพด.วดัหนองม่วง 1
224 คอนสาร อบต.ทุ่งนาเลา ศพด.วดัโนนจ าปาทอง 1
225 คอนสาร อบต.โนนคูณ ศพด.วดัสวา่งอุดม 1
226 จัตุรัส อบต.กุดน้ าใส ศพด.ตลาด 1
227 จัตุรัส อบต.บา้นกอก ศพด.บา้นสระส่ีเหล่ียม 1
228 จัตุรัส อบต.บา้นขาม ศพด.โนนคร้อ 1
229 จัตุรัส อบต.ละหาน ศพด.โนนจาน 1
230 จัตุรัส อบต.ส้มปอ่ย ศพด.บา้นโนนเชือก 1
231 จัตุรัส อบต.หนองโดน ศพด.ร้านหญ้าใหม่ 1
232 จัตุรัส อบต.หนองบวัโคก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 1
233 ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ ศพด.บา้นตลุกคูณ 1
234 ซับใหญ่ อบต.ตะโกทอง ศพด.บา้นซับใหม่ 1
235 เทพสถิต อบต.นายางกลัก ศพด.บา้นหว้ยหนิฝน 1
236 เทพสถิต อบต.บา้นไร่ ศพด.บา้นวงักวาง 1
237 เทพสถิต อบต.โปง่นก ศพด.บา้นซับมงคล 1
238 เกษตรสมบรูณ์ อบต.หนองโพนงาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม2 1
239 แก้งคร้อ เทศบาลต าบลแก้งคร้อ โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ 1
240 แก้งคร้อ เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 1
241 แก้งคร้อ อบต.ทา่มะไฟหวาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่มะไฟหวาน 1
242 แก้งคร้อ อบต.บา้นแก้ง ศพด.หว้ยหวา้นไพร 1
243 แก้งคร้อ อบต.หนองขาม ศพด.วดัแถวอรัญญาวาส 1
244 คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ ศพด.บา้นโนนโพธ์ 1
245 คอนสวรรค์ อบต.โนนสะอาด ศพด.ดอนหนั 1
246 คอนสวรรค์ อบต.บา้นโสก ศพด.บา้นดอนหนั 1
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247 คอนสวรรค์ อบต.หนองขาม ศพด.ต าบลหนองขาม 1
248 คอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร โรงเรียนเทศบาลบา้นฝายดินสอ 1
249 คอนสาร เทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย ศพด.น้ าทพิย์ 1
250 คอนสาร เทศบาลต าบลหว้ยยาง ศพด.วดัทุ่งสวา่งวนาราม 1
251 คอนสาร อบต.คอนสาร ศพด.คลองบอน 1
252 คอนสาร อบต.ดงกลาง ศพด.วดับา้นทา่ศาลา 1
253 คอนสาร อบต.ดงบงั ศพด.วดัแก่นจันทร์คงคาราม 1
254 คอนสาร อบต.ทุ่งนาเลา ศพด.บา้นน้ าพหุนิลาด 1
255 คอนสาร อบต.ทุ่งพระ ศพด.วดัปา่แดนสงบ 1
256 คอนสาร อบต.โนนคูณ ศพด.วดัโนนสะอาด 1

จังหวัดชุมพร
257 ปะทวิ เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต ศพด.ทุ่งน้ าใส 1
258 ปะทวิ อบต.เขาไชยราช ศพด.ทุ่งพดั 1
259 ปะทวิ อบต.ปากคลอง ศพด.โรงเรียนวดับางแหวน 1
260 เมืองชุมพร เทศบาลต าบลทา่ยาง ศพด.บางคอย 1
261 เมืองชุมพร เทศบาลต าบลบางหมาก ศพด.โรงเรียนบา้นดอนไทรงาม 1
262 เมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร ศพด.เทศบาลเมืองชุมพร 1
263 เมืองชุมพร อบต.บา้นนา ศพด.ทา่มะปริง 1
264 เมืองชุมพร อบต.วสัิยเหนือ ศพด.เขาชันโต๊ะ 1
265 เมืองชุมพร อบต.หาดพนัไกร ศพด.โรงเรียนชุมชนวดัหาดพนัไกร 1
266 ละแม อบต.ละแม ศพด.บา้นราชด าเนิน 1
267 สวี เทศบาลต าบลนาโพธิพ์ฒันา ศพด.เขาสวนทเุรียนเทศบาลต าบลนาโพธิพ์ฒันาอ าเภอสวจีังหวดัชุมพร1
268 สวี อบต.เขาค่าย ศพด.โดหอ้ย 1
269 สวี อบต.ครน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลครน 1
270 สวี อบต.ทา่หนิ ศพด.ทา่หนิ 1
271 สวี อบต.ทุ่งระยะ ศพด.บา้นน้ าลอดน้อย 1
272 สวี อบต.นาสัก ศพด.เขาน้อย 1
273 หลังสวน เทศบาลต าบลทา่มะพลา ศพด.บา้นดอนนน 1
274 หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน ศพด.วดัขันเงิน 1
275 หลังสวน อบต.นาขา ศพด.วดัดอนวาส 1
276 หลังสวน อบต.หาดยาย ศพด.โรงเรียนบา้นในกริม 1
277 ปะทวิ อบต.เขาไชยราช ศพด.ม่วงแถว 1
278 ปะทวิ อบต.ดอนยาง ศพด.วดัดอนยาง 1
279 ปะทวิ อบต.ปากคลอง ศพด.ถ้ าธง 1
280 พะโต๊ะ อบต.ปงัหวาน ศพด.คลองนูน 1
281 พะโต๊ะ อบต.ปากทรง ศพด.บา้นตะแบกงาม 1
282 พะโต๊ะ อบต.พะโต๊ะ ศพด.บา้นปากเลข 1
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283 เมืองชุมพร เทศบาลต าบลขุนกระทงิ ศพด.เทศบาลต าบลขุนกระทงิ 1
284 เมืองชุมพร เทศบาลต าบลบางลึก ศพด.บา้นหนองเนียน 1
285 เมืองชุมพร เทศบาลต าบลบางหมาก ศพด.โรงเรียนบา้นคอเต้ีย 1
286 เมืองชุมพร เทศบาลต าบลวงัใหม่ ศพด.โรงเรียนไทยรัฐวทิยา66(นาเนียน) 1
287 เมืองชุมพร อบต.ตากแดด ศพด.โรงเรียนบา้นในหว้ย 1
288 เมืองชุมพร อบต.ทุ่งคา ศพด.บา้นทุ่งหงษ์ 1
289 เมืองชุมพร อบต.วงัไผ่ ศพด.วดัดอนเมือง 1
290 ละแม อบต.ทุ่งหลวง ศพด.บา้นหวัมาด 1
291 สวี อบต.เขาทะลุ ศพด.น้ าลอด 1
292 สวี อบต.ครน ศพด.ปลายกริม 1
293 สวี อบต.วสัิยใต้ ศพด.หาดพริก 1
294 หลังสวน อบต.บา้นควน ศพด.บา้นหนองโพธิม์ิตรภาพที่129 1
295 หลังสวน อบต.หาดยาย ศพด.โรงเรียนประชาบษุยวทิย์ 1

จังหวัดเชียงรำย
296 ขุนตาล เทศบาลต าบลปา่ตาล ศพด.ร่องขุ่น ม. 9 1
297 ขุนตาล เทศบาลต าบลยางฮอม ศพด.น้ าแพร่ 1
298 เชียงของ เทศบาลต าบลคร่ึง ศพด.เทศบาลต าบลคร่ึง 1
299 เชียงของ เทศบาลต าบลบญุเรือง ศพด.บา้นบญุเรืองใต้ 1
300 เชียงของ เทศบาลต าบลเวยีง ศพด.ทุ่งพฒันา 1 1
301 เชียงของ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย ศพด.บา้นปากอิง 1
302 เชียงของ เทศบาลต าบลสถาน ศพด.ทุ่งง้ิว 1
303 เชียงของ เทศบาลต าบลหว้ยซ้อ ศพด.เวยีงหมอก 1
304 เชียงของ อบต.ริมโขง ศพด.สองพี่น้อง 1
305 เชียงแสน เทศบาลต าบลบา้นแซว ศพด.บา้นแซว 1
306 เชียงแสน เทศบาลต าบลโยนก ศพด.สันธาตุ 1
307 เชียงแสน เทศบาลต าบลเวยีง ศพด.บา้นสบค า 1
308 เชียงแสน อบต.ปา่สัก ศพด.บา้นปางหมอปวง 1
309 เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล ศพด.บา้นง้ิวเฒ่า 1
310 ดอยหลวง อบต.โชคชัย ศพด.ดอนงาม 1
311 เทงิ อบต.ตับเต่า ศพด.ขุนต้า 1
312 เทงิ อบต.เวยีง ศพด.ทุ่งโหง้ 1
313 พญาเม็งราย เทศบาลต าบลเม็งราย ศพด.หนองเสา 1
314 พญาเม็งราย อบต.ตาดควนั ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตาดควนั 1
315 พญาเม็งราย อบต.แม่เปา ศพด.บา้นกาแล 1
316 พาน เทศบาลต าบลสันมะเค็ด ศพด.เทศบาลต าบลสันมะเค็ด (บา้นกล้วย) 1
317 พาน อบต.ทรายขาว ศพด.ทา่ฮ้อ 1
318 พาน อบต.เมืองพาน ศพด.บา้นหนองบวั 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

319 เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลบา้นดู่ ศพด.ปางลาว 1
320 เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลปา่อ้อดอนชัย ศพด.บา้นดงเจริญ 1
321 เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว ศพด.เทศบาลต าบลแม่ยาวบา้นหว้ยแม่ซ้าย 1
322 เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลสันทราย ศพด.ปา่กล้วย 1
323 เมืองเชียงราย อบต.แม่ข้าวต้ม ศพด.บา้นเวยีงกลาง 1
324 ขุนตาล เทศบาลต าบลปา่ตาล ศพด.เจดีย์ 1
325 ขุนตาล เทศบาลต าบลยางฮอม ศพด.ปา่แดง 1
326 ขุนตาล อบต.ต้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลต้า 1
327 เชียงของ เทศบาลต าบลบญุเรือง ศพด.บา้นบญุเรืองเหนือ 1
328 เชียงของ เทศบาลต าบลเวยีง ศพด.บา้นหว้ยเม็ง 1
329 เชียงของ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย ศพด.วดัทา่เจริญ 1
330 เชียงของ อบต.ริมโขง ศพด.เมืองกาญจน์ 1
331 เชียงแสน เทศบาลต าบลบา้นแซว ศพด.บา้นหว้ยน้ าเย็น 1
332 เชียงแสน เทศบาลต าบลแม่เงิน ศพด.บา้นปงของ 1
333 เชียงแสน เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสน โรงเรียนเทศบาล1(เวยีงเชียงแสน) 1
334 ดอยหลวง อบต.โชคชัย ศพด.หนองด่าน 1
335 เทงิ อบต.ตับเต่า ศพด.บา้นเล่าตาขาว 1
336 เทงิ อบต.เวยีง ศพด.ใหม่ริมอิง 1
337 เทงิ อบต.หนองแรด โรงเรียนอนุบาลต าบลหนองแรด 1
338 พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา ศพด.บา้นหว้ยก้างนาล้อม 1
339 พญาเม็งราย อบต.แม่ต  า ศพด.แม่ต  าใต้ 1
340 พญาเม็งราย อบต.แม่เปา ศพด.บา้นหว้ยน้ าฮาก 1
341 พาน เทศบาลต าบลเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล1บา้นเก่า 1
342 พาน เทศบาลต าบลสันมะเค็ด โรงเรียนเทศบาล1(ชุมชนสันมะเค็ด) 1
343 พาน อบต.เจริญเมือง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง 1
344 พาน อบต.ปา่หุ่ง ศพด.บา้นผาวี 1
345 พาน อบต.เมืองพาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน 1
346 พาน อบต.สันกลาง ศพด.ต าบลสันกลาง 1
347 เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลดอยฮาง ศพด.โปง่น้ าร้อน 1
348 เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลบา้นดู่ ศพด.โปง่น้ าตก 1
349 เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลปา่อ้อดอนชัย ศพด.บา้นหนองหม้อ 1
350 เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว ศพด.บา้นลอบอื 1
351 เมืองเชียงราย อบต.แม่ข้าวต้ม ศพด.บา้นหว้ยเจริญ 1
352 เมืองเชียงราย อบต.ริมกก ศพด.ริมงาม 1
353 เมืองเชียงราย อบต.หว้ยชมภู ศพด.บา้นกกน้อย 1
354 แม่จัน เทศบาลต าบลทา่ข้าวเปลือก ศพด.บา้นทบักุมารทอง 1
355 แม่จัน เทศบาลต าบลปา่ซาง ศพด.ปา่หา้ 1
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จังหวัดเชียงใหม่
356 กัลยาณิวฒันา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บา้นขุนแม่รวม 1
357 กัลยาณิวฒันา อบต.บา้นจันทร์ ศพด.บา้นเด่น 1
358 กัลยาณิวฒันา อบต.แม่แดด ศพด.บา้นดงสามหมื่น 1
359 จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว ศพด.ขุนแตะ 1
360 จอมทอง เทศบาลต าบลบา้นแปะ ศพด.ขุนแปะ 1
361 จอมทอง เทศบาลต าบลบา้นหลวง ศพด.เด่นสัน 1
362 จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ศพด.บา้นหนองคัน 1
363 จอมทอง เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ ศพด.บา้นสบเต๊ียะ 1
364 เชียงดาว เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ศพด.ต้นแบบ 1
365 เชียงดาว เทศบาลต าบลปงิโค้ง ศพด.ปา่ตึงงาม 1
366 เชียงดาว เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า ศพด.บา้นสหกรณ์ 1
367 เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.นาศิริ 1
368 เชียงดาว อบต.เชียงดาว ศพด.ดอนศรีสะอาด 1
369 ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ ศพด.ดงปา่สัก 1
370 ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบวั ศพด.ต้นโชค 1
371 ไชยปราการ อบต.แม่ทะลบ ศพด.ดอยหล่อ 1
372 ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น ศพด.บา้นเวยีงผาพฒันา 1
373 ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า ศพด.ฉิมพลี 1
374 ดอยเต่า อบต.ทา่เด่ือ ศพด.บา้นวงัหลวง 1
375 ดอยเต่า อบต.บงตัน ศพด.บา้นน้อย 1
376 กัลยาณิวฒันา อบต.แจ่มหลวง ศพด.บา้นหว้ยยา 1
377 กัลยาณิวฒันา อบต.บา้นจันทร์ ศพด.หนองแดง 1
378 กัลยาณิวฒันา อบต.แม่แดด ศพด.บา้นแม่แดดน้อย 1
379 จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว ศพด.หว้ยมะนาว 1
380 จอมทอง เทศบาลต าบลบา้นแปะ ศพด.บา้นแปะ 1
381 จอมทอง เทศบาลต าบลบา้นหลวง ศพด.บา้นแม่กลางหลวง 1
382 จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ศพด.วงัน้ าหยาด 1
383 จอมทอง เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ ศพด.บา้นทา่หลุก 1
384 เชียงดาว เทศบาลต าบลปงิโค้ง ศพด.บา้นปางมะเยา 1
385 เชียงดาว เทศบาลต าบลพระธาตุปู่ก่ า ศพด.บา้นแม่จาใต้ 1
386 เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ศพด.ขุนหว้ยไส้ 1
387 เชียงดาว เทศบาลต าบลแม่นะ ศพด.แม่นะ 1
388 เชียงดาว อบต.เมืองคอง ศพด.บา้นน้ ารู 1
389 ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ 1
390 ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น ศพด.แม่ขิ 1
391 ดอยเต่า อบต.บา้นแอ่น ศพด.แอ่นใหม่ 1
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392 ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง ศพด.กองวะ 1
393 ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ ศพด.มหาวนาภมิุข 1
394 ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลลวงเหนือ ศพด.ปา่สักงาม 1
395 ดอยหล่อ เทศบาลต าบลสันติสุข ศพด.เทศบาลต าบลสันติสุข 1

จังหวัดศรสีะเกษ
396 ภสิูงห์ อบต.โคกตาล ศพด.บา้นศาลา-นาศิลา 1
397 ภสิูงห์ อบต.ดงรัก ศพด.วดัจ าปานวง 1
398 ภสิูงห์ อบต.ตะเคียนราม ศพด.ขยอง 1
399 ภสิูงห์ อบต.ไพรพฒันา ศพด. ม. 8แซร์ไปรใต้ 1
400 ภสิูงห์ อบต.ละลม ศพด.โรงเรียนบา้นขะยูง 1
401 ภสิูงห์ อบต.หว้ยตามอญ ศพด.พนมชัย 1
402 ภสิูงห์ อบต.หว้ยต้ึกชู ศพด.เคียงศิริบา้นโพธิท์อง 1
403 เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ศพด.วดัเก็บงา 1
404 เมืองจันทร์ อบต.ตาโกน ศพด.วดัตาโกน 1
405 เมืองศรีสะเกษ เทศบาลต าบลน้ าค า ศพด.บา้นหนองค า 1
406 เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองตะมะ 1
407 เมืองศรีสะเกษ อบต.คูซอด ศพด.วดัคูซอด 1
408 เมืองศรีสะเกษ อบต.ซ า ศพด.วดับา้นแทง 1
409 เมืองศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ ศพด.บา้นหนองแคน-หนองเทา 1
410 เมืองศรีสะเกษ อบต.ทุ่ม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม 1
411 เมืองศรีสะเกษ อบต.โพธิ์ ศพด.โรงเรียนบา้นโพธิ์ 1
412 เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนข่า ศพด.บา้นกุดโง้ง 1
413 เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนเขวา ศพด.บา้นหนองแวง 1
414 เมืองศรีสะเกษ อบต.หญ้าปล้อง ศพด. ม. 5 (บา้นเอก) 1
415 เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแก้ว ศพด.วดับา้นโนนด่ัง 1
416 เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองครก ศพด.บา้นหนองสวง 1
417 เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไผ่ ศพด.วดัหนองไผ่ 1
418 เมืองศรีสะเกษ อบต.หมากเขียบ ศพด.วดันิคมศิลาราม 1
419 ยางชุมน้อย อบต.คอนกาม ศพด.วดัค้อทอง 1
420 ยางชุมน้อย อบต.โนนคูณ ศพด.บา้นหอย 1
421 ยางชุมน้อย อบต.บงึบอน ศพด.ศูนย์บา้นจอม 1
422 ยางชุมน้อย อบต.ล้ินฟา้ ศพด. ม. 7เมืองทอง 1
423 ราษไีศล เทศบาลต าบลส้มปอ่ย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลส้มปอ่ย 1
424 ราษไีศล อบต.จิกสังข์ทอง ศพด.วดับา้นเชือก 1
425 ราษไีศล อบต.สร้างปี่ ศพด.โรงเรียนจินดาวทิยาคาร 2 1
426 ราษไีศล อบต.หนองแค ศพด.วดับา้นตัง 1
427 ไพรบงึ อบต.ปราสาทเยอ ศพด.หมู่7คูส่ีแจ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

428 ภสิูงห์ อบต.โคกตาล ศพด.ศูนย์เรือทองคลองค า 1
429 ภสิูงห์ อบต.ดงรัก ศพด.หมู่4คูส่ีแจ 1
430 ภสิูงห์ อบต.ไพรพฒันา ศพด.วดัเขาพลาญเพชร 1
431 ภสิูงห์ อบต.ละลม ศพด.บา้นธาตุทองหมู8่ 1
432 ภสิูงห์ อบต.หว้ยต้ึกชู ศพด.วดัโคกทะลอก 1
433 เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ศพด.หมู่7ไผ่ 1
434 เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ ศพด.หมู่5หนองสาด 1
435 เมืองศรีสะเกษ เทศบาลต าบลน้ าค า ศพด.หมู่13โนนสวนปา่ 1
436 เมืองศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ ศพด.โรงเรียนบา้นเปอืยนาสูง 1
437 เมืองศรีสะเกษ อบต.ทุ่ม ศพด.วดัขมิ้น 1
438 เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนข่า ศพด.หมู่3บก 1
439 เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนเขวา ศพด.บา้นดอนส้ัน 1
440 เมืองศรีสะเกษ อบต.หญ้าปล้อง ศพด.โรงเรียนบา้นโนนแย้ 1
441 เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแก้ว ศพด.วดัโนนอีปงั 1
442 เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองครก ศพด.บา้นหนองสาดโนนเจริญ 1
443 ยางชุมน้อย อบต.โนนคูณ ศพด.วดัโนนต้ิว 1
444 ยางชุมน้อย อบต.บงึบอน ศพด.โรงเรียนบา้นบอนวทิยา 1
445 ยางชุมน้อย อบต.ล้ินฟา้ ศพด.ศูนย์ดินด า 1
446 ราษไีศล อบต.จิกสังข์ทอง ศพด.วดับา้นมะฟกั 1
447 ราษไีศล อบต.สร้างปี่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างปี่ 1
448 ราษไีศล อบต.หนองแค ศพด.วดับา้นปลาขาว 1
449 ราษไีศล อบต.หนองอึ่ง ศพด.วดับา้นฮ่องข่า 1
450 วงัหนิ เทศบาลต าบลบสูุง ศพด.หมู่5หวัววั 1
451 วงัหนิ เทศบาลต าบลวงัหนิ ศพด.วดับา้นสะมัด 1

จังหวัดอุบลรำชธำนี
452 นาเยีย เทศบาลต าบลนาจาน ศพด.บา้นโนนพฒันา 1
453 นาเยีย เทศบาลต าบลนาเรือง ศพด.โนนงาม 1
454 นาเยีย อบต.นาดี ศพด.ขี้เหล็ก 1
455 น้ าขุ่น เทศบาลต าบลขี้เหล็ก ศพด.บา้นหนองดินด า 1
456 น้ าขุ่น เทศบาลต าบลตาเกา ศพด.บา้นตาเอ็ม 1
457 น้ าขุ่น อบต.โคกสะอาด ศพด.วดัตาโกย 1
458 น้ าขุ่น อบต.ไพบลูย์ ศพด.ดอนโมกข์-ดอนเจริญ 1
459 น้ ายืน เทศบาลต าบลโซง ศพด.โซง 1
460 น้ ายืน เทศบาลต าบลสีวเิชียร ศพด.บา้นหว้ยแก้ว 1
461 น้ ายืน อบต.เก่าขาม ศพด.บา้นค ากลาง 1
462 น้ ายืน อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.บา้นแปดอุ้ม 1
463 น้ ายืน อบต.บเุปอืย ศพด.วดับา้นเปอืย 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

464 น้ ายืน อบต.ยาง ศพด.บา้นโนนปา่เลา 1
465 น้ ายืน อบต.ยางใหญ่ ศพด.บา้นโนนสวา่ง 1
466 บณุฑริก เทศบาลต าบลคอแลน ศพด.ทรายทอง 1
467 บณุฑริก เทศบาลต าบลนาโพธิ์ ศพด.ดอนตะโน 1
468 บณุฑริก อบต.โนนค้อ ศพด.โนนค้อ 1
469 บณุฑริก อบต.บวังาม ศพด.หว้ยปอหว้ยปอเจริญ 1
470 บณุฑริก อบต.บา้นแมด ศพด.บา้นแมด 1
471 บณุฑริก อบต.หนองสะโน ศพด.บา้นโนนเลียง 1
472 บณุฑริก อบต.หว้ยข่า ศพด.วดัธรรมิกาวาส 1
473 พบิลูมังสาหาร เทศบาลต าบลกุดชมภู ศพด.บา้นยอดดอนชี 1
474 พบิลูมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร ศพด.บา้นถิ่นส าราญ 1
475 พบิลูมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิศ์รี ศพด.บา้นโนนข่า 1
476 พบิลูมังสาหาร เทศบาลเมืองพบิลูมังสาหาร ศพด.เทศบาล 2 1
477 พบิลูมังสาหาร อบต.ดอนจิก ศพด.บา้นไทรงาม 1
478 พบิลูมังสาหาร อบต.ทรายมูล ศพด.ทา่เสียว 1
479 พบิลูมังสาหาร อบต.นาโพธิ์ ศพด.บา้นชาดฮี 1
480 พบิลูมังสาหาร อบต.โนนกลาง ศพด.บา้นโดมประดิษฐ์ 1
481 พบิลูมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ศพด.บา้นโนนคูณ 1
482 พบิลูมังสาหาร อบต.บา้นแขม ศพด.บา้นแขมใต้ 1
483 นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์ ศพด.วดับุ่งค า 1
484 นาจะหลวย อบต.โสกแสง ศพด.บา้นโนนสวา่ง 1
485 นาตาล อบต.กองโพน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน(สมสะอาด) 1
486 นาตาล อบต.นาตาล ศพด.วดัศรีธาตุ 1
487 นาตาล อบต.พะลาน ศพด.บา้นนาดง 1
488 นาตาล อบต.พงัเคน ศพด.วดัด่านหม่าน(สาขาสิงหท์องวราราม) 1
489 นาเยีย เทศบาลต าบลนาจาน ศพด.บา้นนาประชุม1 1
490 นาเยีย เทศบาลต าบลนาเรือง ศพด.บา้นแก้งยาง 1
491 นาเยีย อบต.นาดี ศพด.วดับา้นนาดี 1
492 น้ าขุ่น เทศบาลต าบลขี้เหล็ก ศพด.หว้ยเสลา 1
493 น้ าขุ่น เทศบาลต าบลตาเกา ศพด.บา้นรุ่งตะวนั 1
494 น้ าขุ่น อบต.ไพบลูย์ ศพด.สวา่งอารมณ์ 1
495 น้ ายืน เทศบาลต าบลโซง ศพด.บา้นหนองเทา 1
496 น้ ายืน เทศบาลต าบลสีวเิชียร ศพด.วดับา้นนาสามัคคี 1
497 น้ ายืน อบต.เก่าขาม ศพด.วดับา้นโนนสูง 1
498 น้ ายืน อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.วดัหนองโพด 1
499 น้ ายืน อบต.บเุปอืย ศพด.แก้งโตน 1
500 น้ ายืน อบต.ยาง ศพด.บา้นหนองคู 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

501 น้ ายืน อบต.ยางใหญ่ ศพด.วดับา้นยางใหญ่ 1
502 บณุฑริก เทศบาลต าบลคอแลน ศพด.บา้นปา่แขม 1
503 บณุฑริก เทศบาลต าบลนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบา้นขุมค า 1
504 บณุฑริก อบต.โนนค้อ ศพด.บา้นหนองยู 1
505 บณุฑริก อบต.บา้นแมด ศพด.บา้นโนนสมบรูณ์ 1
506 บณุฑริก อบต.หนองสะโน ศพด.บา้นโนนจิก-บา้นโนนแสนสุข 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดกำฬสินธุ์
1 สมเด็จ อบต.สมเด็จ ศพด.หนองบวัโดน 1
2 สมเด็จ อบต.หนองแวง ศพด.บา้นโนนชาด 1
3 สมเด็จ อบต.หมูม่น ศพด.บา้นแก่งพฤาชัย 1
4 สหสัขันธ์ เทศบาลต าบลนามะเขือ ศพด.ไทรทอง 1
5 สหสัขันธ์ เทศบาลต าบลนิคม ศพด.วดัอรุณรังษวีรารามเจริญรังษี 1
6 สหสัขันธ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา ศพด.บา้นโนนศิลา 1
7 สหสัขันธ์ เทศบาลต าบลภสิูงห์ ศพด.บา้นโนนอุดม 1
8 สหสัขันธ์ อบต.สหสัขันธ์ ศพด.บา้นสิงหส์ะอาด 1
9 สามชัย อบต.ส าราญ ศพด.วดัหนองแซง 1
10 สามชัย อบต.ส าราญใต้ ศพด.โนนศาลาทอง 1
11 หนองกุงศรี เทศบาลต าบลดงมูล ศพด.ค าขาม 1
12 หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองกุงศรี ศพด.วดัสะอาดนาดี 1
13 หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองสรวง ศพด.นาบง 1
14 หนองกุงศรี อบต.โคกเครือ ศพด.โคกเครือ 1
15 หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ศพด.ค าถาวร ม. 1 1
16 หว้ยผ้ึง เทศบาลต าบลค าบง ศพด.ค าม่วง 1
17 หว้ยผ้ึง อบต.ไค้นุ่น ศพด.บา้นผ้ึง 1
18 หว้ยเม็ก เทศบาลต าบลค าเหมือดแก้ว ศพด.ค าเหมือดแก้ว ม. 3 1
19 หว้ยเม็ก เทศบาลต าบลหว้ยเม็ก ศพด.หน่อค า 1
20 หว้ยเม็ก อบต.โนนสะอาด ศพด.บา้นหนองกุงไทย 1
21 หว้ยเม็ก อบต.หวัหนิ ศพด.วดัศรีบญุเรืองโคกกลางเหนือ ม. 5 1
22 สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ ศพด.วดัสมศรีบรูพา 1
23 สมเด็จ อบต.สมเด็จ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสมเด็จ 1
24 สมเด็จ อบต.หนองแวง ศพด.บา้นดงค าพฒันา 1
25 สมเด็จ อบต.หมูม่น ศพด.วดัโพธิช์ัย 1
26 สหสัขันธ์ เทศบาลต าบลนามะเขือ ศพด.โคกเจริญ 1
27 สหสัขันธ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา โรงเรียนอนุบาลโนนศิลา 1
28 สามชัย อบต.ค าสร้างเที่ยง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค าสร้างเที่ยง 1
29 สามชัย อบต.ส าราญ ศพด.บา้นดานเม็ก 1
30 สามชัย อบต.ส าราญใต้ ศพด.วดัหนองไผ่(เวฬุวนาราม) 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร
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ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

31 สามชัย อบต.หนองช้าง ศพด.วดัชมศิริ 1
32 หนองกุงศรี เทศบาลต าบลค าก้าว ศพด.บา้นโคกเจริญ 1
33 หนองกุงศรี เทศบาลต าบลดงมูล โรงเรียนอนุบาลโคกกลาง 1
34 หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองกุงศรี ศพด.เทศบาลต าบลหนองกุงศรี 1
35 หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองสรวง ศพด.วดัสวา่งศรีคงคา 1
36 หนองกุงศรี อบต.โคกเครือ ศพด.หนองไม้ตาย 1
37 หว้ยผ้ึง เทศบาลต าบลหนองอีบตุร ศพด.นาหวัเมยหมู7่ 1
38 หว้ยเม็ก อบต.กุดโดน ศพด.หนองแวงดง 1
39 หว้ยเม็ก อบต.บงึนาเรียง ศพด.วดับปุผานาสีนวล 1

จังหวัดขอนแก่น
40 แวงน้อย อบต.แวงน้อย ศพด.หนองแขม 1
41 แวงใหญ่ เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ศพด.เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 1
42 แวงใหญ่ อบต.ดอนฉิม ศพด.วดัลัฏฐิวนั 1
43 แวงใหญ่ อบต.โนนทอง ศพด.ต าบลโนนทอง (ชุมชนร่วมใจ) 1
44 แวงใหญ่ อบต.ใหม่นาเพยีง ศพด.บา้นดอนหนั 1
45 สีชมพู เทศบาลต าบลวงัเพิ่ม ศพด.เทศบาลต าบลวงัเพิ่ม 1
46 สีชมพู อบต.ดงลาน ศพด.บา้นซ าจ าปา 1
47 สีชมพู อบต.บริบรูณ์ ศพด.เทพชมพู 1
48 สีชมพู อบต.บา้นใหม่ ศพด.โสกส้มกบ 1
49 หนองนาค า อบต.กุดธาตุ ศพด.โพนแพง 1
50 หนองเรือ เทศบาลต าบลกุดกวา้ง ศพด.บะยาว-โนนพนัเรือ 1
51 หนองเรือ เทศบาลต าบลดอนโมง ศพด.เทศบาลต าบลดอนโมง 1
52 หนองเรือ เทศบาลต าบลบา้นผือ ศพด.เทศบาลต าบลบา้นผือ (บา้นโพธิต์าก) 1
53 หนองเรือ เทศบาลต าบลยางค า ศพด.บา้นหนองแวง 1
54 หนองเรือ อบต.จระเข้ ศพด.บา้นหวันา 1
55 หนองเรือ อบต.โนนทนั ศพด.วดัโพธิง์าม 1
56 หนองเรือ อบต.บา้นเม็ง ศพด.เหมือดแอ่ 1
57 หนองสองหอ้ง อบต.คึมชาด ศพด.วยัเตาะแตะบา้นศุภฯ 1
58 หนองสองหอ้ง อบต.ดอนดู่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 1
59 หนองสองหอ้ง อบต.วงัหนิ ศพด.วงัหนิ 1
60 หนองสองหอ้ง อบต.หนัโจด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนัโจด 1
61 อุบลรัตน์ อบต.ทุ่งโปง่ ศพด.หว้ยยาง 1
62 เวยีงเก่า อบต.เมืองเก่าพฒันา ศพด.เมืองเก่าพฒันา 1
63 แวงใหญ่ อบต.ดอนฉิม ศพด.ดอนโจด 1
64 แวงใหญ่ อบต.โนนสะอาด ศพด.วงับงน้อย 1
65 สีชมพู อบต.ดงลาน ศพด.บา้นนาอุดม 1
66 สีชมพู อบต.ภหูา่น โรงเรียนบา้นทุ่งเชือก 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

67 สีชมพู อบต.สีชมพู โรงเรียนบา้นหว้ยสายหนัง 1
68 หนองนาค า เทศบาลต าบลหนองนาค า ศพด.หนองหญ้าปล้อง 1
69 หนองนาค า อบต.กุดธาตุ ศพด.หวันาหม่อ 1
70 หนองเรือ เทศบาลต าบลกุดกวา้ง ศพด.บา้นขนวนนคร 1
71 หนองเรือ เทศบาลต าบลบา้นผือ ศพด.หนองแสง 1
72 หนองเรือ เทศบาลต าบลยางค า ศพด.บา้นดอนหนั 1
73 หนองเรือ เทศบาลต าบลหนองเรือ โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองเรือ1 1
74 หนองเรือ อบต.จระเข้ ศพด.บา้นหนองหอยเทพเทวญั 1
75 หนองเรือ อบต.บา้นกง ศพด.หนองสระ 1
76 หนองเรือ อบต.บา้นเม็ง ศพด.วดัดาวเรือง 1
77 หนองเรือ อบต.หนองเรือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 1
78 หนองสองหอ้ง อบต.ดอนดู่ ศพด.กุดหวา้ 1
79 หนองสองหอ้ง อบต.หนองเม็ก ศพด.โคกสูง 1
80 อุบลรัตน์ เทศบาลต าบลโคกสูง ศพด.เทศบาลต าบลโคกสูง 1

จังหวัดชลบรุี
81 พนัสนิคม อบต.สระส่ีเหล่ียม ศพด.บา้นเขาดินวงัตาสี 1
82 พนัสนิคม อบต.หนองปรือ ศพด.ทรายมูล 1
83 พนัสนิคม อบต.หนองเหยีง ศพด.บา้นหนองไผ่แก้ว 1
84 พานทอง เทศบาลต าบลพานทอง ศพด.วดัพานทอง 1
85 พานทอง อบต.โคกขี้หนอน ศพด.วดัโคกขี้หนอน 1
86 พานทอง อบต.บา้นเก่า ศพด.บา้นเก่า 1
87 พานทอง อบต.หนองหงษ์ ศพด.บา้นหว้ยยาง 1
88 พานทอง อบต.หน้าประดู่ ศพด.วดัแหลมแค 1
89 เมืองชลบรีุ เทศบาลต าบลดอนหวัฬ่อ ศพด.บา้นมาบสามเกลียว 1
90 เมืองชลบรีุ เทศบาลต าบลบางทราย ศพด.อนุบาลวดัช่องลม 1
91 เมืองชลบรีุ เทศบาลต าบลหว้ยกะปิ ศพด.บา้นซากพดุซา 1
92 เมืองชลบรีุ เทศบาลต าบลเหมือง ศพด.เทศบาลต าบลเหมือง 1
93 เมืองชลบรีุ เทศบาลเมืองบา้นสวน ศพด.ชุมชนบา้นสวนอุดมวทิยา 1
94 เมืองชลบรีุ อบต.ส านักบก ศพด.โรงเรียนวดัส านักบก 1
95 เมืองชลบรีุ อบต.หนองข้างคอก ศพด.ชุมชนบา้นวงัตะโก 1
96 เมืองชลบรีุ อบต.หนองรี ศพด.ชุมชนวดัหนองรี 1
97 ศรีราชา เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ ศพด.บา้นเขาดิน 1
98 ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบงั ศพด.บริษทัไทยกสิกรสังเคราะห์ 1
99 ศรีราชา อบต.บางพระ ศพด.โปง่ดินด า 1
100 สัตหบี เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ ศพด.จุกเสม็ด 1
101 สัตหบี อบต.พลูตาหลวง ศพด.บา้นเขาบายศรี 1
102 หนองใหญ่ อบต.คลองพลู ศพด.ชุมชนบา้นคลองพลู 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

103 พนัสนิคม อบต.บา้นช้าง ศพด.โรงเรียนบา้นเนินหลังเต่า 1
104 พนัสนิคม อบต.บา้นเซิด ศพด.วดับา้นศาลา 1
105 พนัสนิคม อบต.ไร่หลักทอง ศพด.โรงเรียนวดักลางคลองหลวง 1
106 พนัสนิคม อบต.หน้าพระธาตุ ศพด.โรงเรียนวดัหน้าพระธาตุ 1
107 พานทอง อบต.เกาะลอยบางหกั ศพด.วดัชลธบีญุญาวาส 1
108 พานทอง อบต.หนองหงษ์ ศพด.บา้นใหม่ 1
109 เมืองชลบรีุ เทศบาลต าบลคลองต าหรุ โรงเรียนเทศบาลคลองต าหรุ 1
110 เมืองชลบรีุ เทศบาลต าบลดอนหวัฬ่อ โรงเรียนเทศบาลดอนหวัฬ่อ1(บา้นมาบสามเกลียว) 1
111 เมืองชลบรีุ เทศบาลต าบลหนองไม้แดง ศพด.โรงเรียนหว้ยสาลิกา 1
112 เมืองชลบรีุ อบต.หนองรี ศพด.บา้นช่องมะเฟอืง 1
113 ศรีราชา อบต.เขาคันทรง ศพด.วดัระเริงรังสรรค์ 1
114 สัตหบี เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว ศพด.เกล็ดแก้ว 1
115 สัตหบี เทศบาลต าบลนาจอมเทยีน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาจอมเทยีน 1

จังหวัดชัยนำท
116 วดัสิงห์ อบต.มะขามเฒ่า ศพด.วดัปากคลองมะขามเฒ่า 1
117 สรรคบรีุ เทศบาลต าบลดงคอน ศพด.ดงเทพรัตน์ 1
118 สรรคบรีุ เทศบาลต าบลบางขุด ศพด.วดัโพธิท์อง 1
119 สรรคบรีุ เทศบาลต าบลโพงาม ศพด.วดัโบสถ์ราษฎร์บ ารุง 1
120 สรรคบรีุ เทศบาลต าบลสรรคบรีุ ศพด.เทศบาลต าบลสรรคบรีุ (วดัพระแก้ว) 1
121 สรรคบรีุ เทศบาลต าบลหว้ยกรด ศพด.เทศบาลต าบลหว้ยกรด 1
122 สรรคบรีุ เทศบาลต าบลหว้ยกรดพฒันา ศพด.บา้นคลองขี้เหล็ก 1
123 สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก ศพด.หนอง 1
124 สรรพยา เทศบาลต าบลโพธิพ์ทิกัษ์ ศพด.วดัมะฝ่อ 1
125 สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าออก ศพด.บา้นสวนมะม่วง 1
126 หนองมะโมง เทศบาลต าบลหนองมะโมง ศพด.บา้นหนองตะขบ 1
127 หนองมะโมง อบต.สะพานหนิ ศพด.สะพานหนิ 1
128 หนัคา เทศบาลต าบลหนองแซง ศพด.บา้นชัฎฝาง 1
129 หนัคา เทศบาลต าบลหว้ยงู ศพด.บา้นหมื่นเทพ 1
130 หนัคา อบต.ไพรนกยูง ศพด.บา้นไพรนกยูงฯ 1
131 สรรพยา เทศบาลต าบลเจ้าพระยา ศพด.วดัโพธมิงคล 1
132 สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก ศพด.ชุมชนวดัโคกเข็ม 1
133 สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าตก ศพด.บา้นคลองยาง 1
134 สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าออก ศพด.บา้นง้ิว 1
135 สรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา โรงเรียนเทศบาลต าบลสรรพยา 1
136 สรรพยา อบต.เขาแก้ว ศพด.บา้นเขาแก้ว 1
137 หนองมะโมง เทศบาลต าบลวงัตะเคียน ศพด.อนุบาลหนองมะโมง 1
138 หนัคา เทศบาลต าบลสามง่ามทา่โบสถ์ ศพด.สามง่ามทา่โบสถ์ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

139 หนัคา เทศบาลต าบลหว้ยงู ศพด.โรงเรียนชุมชนคลองจันทร์ 1
140 หนัคา อบต.เด่นใหญ่ ศพด.ต าบลเด่นใหญ่ 1
141 หนัคา อบต.ไพรนกยูง ศพด.โรงเรียนวดัพรหมวหิาร 1
142 หนัคา อบต.วงัไก่เถื่อน ศพด.วดัวจิิตรรังสรรค์ 1

จังหวัดชัยภมูิ
143 เทพสถิต อบต.วะตะแบก ศพด.ยางเกี่ยวแฝก 1
144 เทพสถิต อบต.หว้ยยายจิ๋ว ศพด.บา้นโคกรัง 1
145 เนินสง่า อบต.กะฮาด ศพด.หนองกระเทอืง 1
146 เนินสง่า อบต.ตาเนิน ศพด.บา้นโกรกกุลา 1
147 เนินสง่า อบต.หนองฉิม ศพด.บา้นหนองผักชี 1
148 บา้นเขวา้ เทศบาลต าบลตลาดแร้ง ศพด.วดัคลองไผ่ล้อม 1
149 บา้นเขวา้ เทศบาลต าบลทุ่งทอง ศพด.วดัทองธรรมชาติ 1
150 บา้นเขวา้ เทศบาลต าบลบา้นเขวา้ ศพด.เทศบาลต าบลบา้นเขวา้ 1
151 บา้นเขวา้ เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ศพด.ทา่แก 1
152 บา้นเขวา้ อบต.ชีบน ศพด.วดัโคกสวา่ง 1
153 บา้นเขวา้ อบต.ภแูลนคา ศพด.วดัหวา้เฒ่า 1
154 บา้นแทน่ เทศบาลต าบลบา้นเต่า ศพด.บา้นหนองเม็ก 1
155 บา้นแทน่ อบต.บา้นแทน่ ศพด.หนองผักหลอด 1
156 บา้นแทน่ อบต.สามสวน ศพด.บา้นโนนข่า 1
157 บา้นแทน่ อบต.หนองคู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 1
158 บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ ศพด.หลุง 1
159 ภกัดีชุมพล อบต.เจาทอง ศพด.บา้นเจาทอง 1
160 ภกัดีชุมพล อบต.บา้นเจียง ศพด.บา้นคลองจันลา-นาเจริญ 1
161 ภกัดีชุมพล อบต.วงัทอง ศพด.บา้นนาระยะ 1
162 ภเูขียว เทศบาลต าบลธาตุทอง ศพด.บา้นฝายพญานาค 1
163 ภเูขียว เทศบาลต าบลบา้นแก้ง ศพด.วดัตาล 1
164 ภเูขียว เทศบาลต าบลภเูขียว ศพด.วดัโบราณ 1
165 ภเูขียว อบต.กวางโจน ศพด.บวัพกัเกวยีน 1
166 ภเูขียว อบต.กุดยม ศพด.โรงเรียนบา้นเรือ 1
167 จัตุรัส เทศบาลต าบลหนองบวัใหญ่ ศพด.หนองไผ่ล้อม 1
168 จัตุรัส อบต.กุดน้ าใส ศพด.บา้นส าโรงโคก 1
169 จัตุรัส อบต.บา้นกอก ศพด.บา้นทุ่งสวา่งวฒันา 1
170 จัตุรัส อบต.ละหาน ศพด.โคกแพงพวย 1
171 จัตุรัส อบต.ส้มปอ่ย ศพด.วดัศาลาลอย 1
172 จัตุรัส อบต.หนองโดน ศพด.โนนฝาย 1
173 จัตุรัส อบต.หนองบวับาน ศพด.โคกโต่งต้น 1
174 ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ ศพด.บา้นบฉุนวน 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

175 เทพสถิต อบต.บา้นไร่ ศพด.บา้นโนนส าราญ 1
176 เทพสถิต อบต.โปง่นก ศพด.บา้นไทรงาม 1
177 เนินสง่า อบต.รังงาม ศพด.วดัชัยมงคลรังงาม 1
178 บา้นเขวา้ เทศบาลต าบลตลาดแร้ง ศพด.วดัอัมพวนั 1
179 บา้นเขวา้ เทศบาลต าบลทุ่งทอง ศพด.วดัเกาะสามัคคีธรรม 1
180 บา้นเขวา้ เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ศพด.บา้นวงัปลาฝา 1
181 บา้นเขวา้ อบต.ชีบน ศพด.วดัโนนนาพวง 1
182 บา้นเขวา้ อบต.ภแูลนคา ศพด.วดัชีบน 1
183 บา้นแทน่ เทศบาลต าบลบา้นเต่า ศพด.เทศบาลต าบลบา้นเต่า 1
184 บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ ศพด.หลุง 1
185 บ าเหน็จณรงค์ อบต.บา้นชวน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นชวน 1

จังหวัดเชียงรำย
186 เมืองเชียงราย อบต.หว้ยชมภู ศพด.บา้นแก่งหลวงใน 1
187 แม่จัน เทศบาลต าบลทา่ข้าวเปลือก ศพด.ทา่ข้าวเปลือก ม. 7 1
188 แม่จัน เทศบาลต าบลปา่ซาง ศพด.เทศบาลต าบลปา่ซาง 1
189 แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ไร่ ศพด.ปา่สักขวาง 1
190 แม่จัน อบต.ปา่ตึง ศพด.บา้นปา่บง 1
191 แม่จัน อบต.ศรีค้ า ศพด.บา้นกล้วย 1
192 แม่ฟา้หลวง อบต.เทอดไทย ศพด.จะปา่ 1
193 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่ฟา้หลวง ศพด.บา้นจะลอ 1
194 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก ศพด.บา้นธาตุ 1
195 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บา้นนาโต่ 1
196 แม่สรวย เทศบาลต าบลเวยีงสรวย ศพด.บา้นโปง่ปเูฟื่อง 1
197 แม่สรวย อบต.ทา่ก๊อ ศพด.ดอนชัย 1
198 แม่สรวย อบต.ปา่แดด ศพด.บา้นหว้ยสลัก 1
199 แม่สรวย อบต.แม่พริก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 2 1
200 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.ดอยล้าน ม. 4 1
201 แม่สรวย อบต.ศรีถ้อย ศพด.พญากองดี 1
202 แม่สาย เทศบาลต าบลเวยีงพางค า ศพด.บา้นปา่เหมือดรุ่งเจริญหมู่ 5 1
203 แม่สาย อบต.เกาะช้าง ศพด.สันบญุเรือง 1
204 แม่สาย อบต.โปง่งาม ศพด.ถ้ า 1
205 แม่สาย อบต.โปง่ผา ศพด.นาปง 1
206 เวยีงแก่น เทศบาลต าบลทา่ข้าม ศพด.บา้นหว้ยต้ิว 1
207 เวยีงแก่น เทศบาลต าบลม่วงยาย ศพด.ต าบลม่วงยาย 1
208 เวยีงแก่น อบต.ปอ ศพด.เจดีย์ทอง 1
209 เวยีงชัย เทศบาลต าบลดอนศิลา ศพด.ชัยพฤกษ์ 1
210 เวยีงชัย อบต.ผางาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลผางาม 1 (บา้นดงมะต๋ืน) 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

211 เวยีงปา่เปา้ เทศบาลต าบลปา่ง้ิว ศพด.ร่องกู่ 1

212 เวยีงปา่เปา้ อบต.เวยีง ศพด.บา้นดงหล่ายหน้า 1

213 เวยีงปา่เปา้ อบต.สันสลี ศพด.บา้นทุ่งหา้ 1

214 แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ค า โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ค า(แม่ค าสบเปนิราษฏร์นุกูล) 1

215 แม่จัน อบต.ปา่ตึง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลปา่ตึง 1

216 แม่จัน อบต.แม่จัน ศพด.ปงตอง 1

217 แม่จัน อบต.ศรีค้ า ศพด.ปา่ยาง 1

218 แม่ฟา้หลวง อบต.เทอดไทย ศพด.เทอดไทยหลวงจัน 1

219 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่ฟา้หลวง ศพด.บา้นสามัคคีเก่า 1

220 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก ศพด.บา้นสันติคีรีหมู1่ 1

221 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บา้นสามแยกอีก้อ 1

222 แม่ลาว เทศบาลต าบลดงมะดะ ศพด.ดงมะดะ 1

223 แม่ลาว เทศบาลต าบลปา่ก่อด า โรงเรียนเทศบาล1ปา่ก่อด า 1

224 แม่สรวย เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง1 1

225 แม่สรวย เทศบาลต าบลเวยีงสรวย ศพด.บา้นปา่บง 1

226 แม่สรวย อบต.เจดีย์หลวง ศพด.บา้นแม่ตาแมวหมู9่ 1

227 แม่สรวย อบต.ทา่ก๊อ ศพด.บา้นปา่เกี๊ยะหมู1่8 1

228 แม่สรวย อบต.แม่พริก ศพด.บา้นปา่เมี่ยงแม่พริก 1

229 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.แสนเจริญเก่าหมู1่0 1

230 แม่สรวย อบต.ศรีถ้อย ศพด.บา้นแม่ยางมิ้น 1

231 แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สาย โรงเรียนเทศบาล1วดัพรหมวหิาร 1

232 แม่สาย เทศบาลต าบลเวยีงพางค า ศพด.ผาหมี 1

233 แม่สาย อบต.เกาะช้าง ศพด.เหมืองแดงน้อย 1

234 แม่สาย อบต.โปง่งาม ศพด.บา้นมูเซอผาอี้หมู1่1 1

235 แม่สาย อบต.ศรีเมืองชุม ศพด.สันโค้ง 1

236 เวยีงแก่น เทศบาลต าบลทา่ข้าม ศพด.บา้นทา่ข้าม 1

237 เวยีงแก่น เทศบาลต าบลม่วงยาย ศพด.ไทยพฒันา 1

238 เวยีงแก่น อบต.ปอ ศพด.ปางหดั 1

239 เวยีงชัย เทศบาลต าบลดอนศิลา ศพด.ช่องลม 1

240 เวยีงเชียงรุ้ง อบต.ดงมหาวนั ศพด.บา้นปงเคียน 1

241 เวยีงปา่เปา้ เทศบาลต าบลปา่ง้ิว ศพด.บา้นปา่สัก 1

242 เวยีงปา่เปา้ อบต.บา้นโปง่ ศพด.อนุบาล3ขวบโรงเรียนบา้นปา่ตึง 1

243 เวยีงปา่เปา้ อบต.แม่เจดีย์ ศพด.บา้นปางมะกาด 1

244 เวยีงปา่เปา้ อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ศพด.โรงเรียนบา้นขุนลาว 1

245 เวยีงปา่เปา้ อบต.สันสลี ศพด.โปง่นก 1
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จังหวัดเชียงใหม่
246 ดอยเต่า อบต.โปงทุ่ง ศพด.เกาะหลวง 1
247 ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลเชิงดอย ศพด.กิ่วแล 1
248 ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลปา่เมี่ยง ศพด.แม่หวาน 1
249 ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลสันปเูลย ศพด.เทศบาลต าบลสันปเูลย 1
250 ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ ศพด.สันต้นม่วงเหนือ 1
251 ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.ต้นส้าน 1
252 พร้าว อบต.สันทราย ศพด.บา้นแม่ปาคี 1
253 เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันผีเส้ือ ศพด.โรงเรียนวดัปา่ข่อยใต้ 1
254 เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ ศพด.บา้นดอยปยุ 1
255 แม่แจ่ม เทศบาลต าบลทา่ผา ศพด.บา้นทพั-ไร่ 1
256 แม่แจ่ม อบต.กองแขก ศพด.บา้นโม่งหลวง ม. 6 1
257 แม่แจ่ม อบต.ช่างเค่ิง ศพด.แม่ปาน 1
258 แม่แจ่ม อบต.บา้นทบั ศพด.บา้นทุ่งแก 1
259 แม่แจ่ม อบต.ปางหนิฝน ศพด.เซโดชา 1
260 แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.บา้นแม่มะลอ 1
261 แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.ปางเกี๊ยะ 1
262 แม่แตง เทศบาลต าบลอินทขิล ศพด.บา้นทบัเด่ือ 1
263 แม่แตง อบต.สบเปงิ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสบเปงิ 1
264 แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม ศพด.ปา่ม่วง 1
265 แม่ริม อบต.ดอนแก้ว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 2 1
266 แม่ริม อบต.โปง่แยง ศพด.บวกจั่น 1
267 แม่ริม อบต.แม่สา ศพด.รพศ. 5- 1
268 แม่วาง อบต.แม่วนิ ศพด.ขุนปว๋ย 1
269 แม่ออน อบต.ทาเหนือ ศพด.แม่ตะไคร้ 1
270 แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย ศพด.เทศบาลต าบลแม่อาย 1
271 ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 1
272 ฝาง เทศบาลต าบลแม่ข่า ศพด.สันต้นเปา 1
273 ฝาง เทศบาลต าบลเวยีงฝาง โรงเรียนเทศบาลเวยีงฝาง 1
274 ฝาง เทศบาลต าบลสันทราย ศพด.บา้นหว้ยงูกลาง 1
275 ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.ล้องอ้อ 1
276 พร้าว อบต.สันทราย ศพด.บา้นหนองปดิ 1
277 เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ ศพด.บา้นดอยสุเทพ 1
278 แม่แจ่ม เทศบาลต าบลทา่ผา ศพด.บา้นผานัง 1
279 แม่แจ่ม อบต.กองแขก ศพด.บา้นกองแขกเหนือ 1
280 แม่แจ่ม อบต.ช่างเค่ิง ศพด.บนนา 1
281 แม่แจ่ม อบต.บา้นทบั ศพด.บา้นอมสูง 1
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282 แม่แจ่ม อบต.ปางหนิฝน ศพด.บา้นกอกน้อย 1
283 แม่แจ่ม อบต.แม่นาจร ศพด.สบแม่รวม 1
284 แม่แจ่ม อบต.แม่ศึก ศพด.แม่จุมสาม 1
285 แม่แตง เทศบาลต าบลแม่หอพระ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่หอพระ 1
286 แม่แตง อบต.ปา่แป๋ ศพด.บา้นหว้ยหก 1
287 แม่แตง อบต.เมืองก๋าย ศพด.บา้นก๋ายน้อย 1
288 แม่แตง อบต.สบเปงิ ศพด.หนองบวัหลวง 1
289 แม่ริม เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว ศพด.เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว 1
290 แม่ริม อบต.ดอนแก้ว โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปญัญา 1
291 แม่ริม อบต.สะลวง ศพด.แม่ก๊ะเปยีง 1
292 แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง ศพด.ปา่แดด 1
293 แม่วาง อบต.แม่วนิ ศพด.โปง่น้อยใหม่ 1
294 แม่ออน อบต.ออนเหนือ ศพด.หวัฝาย 1
295 แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย ศพด.บา้นเอก 1
296 แม่อาย อบต.ดอยลาง ศพด.ปางต้นเด่ือ 1

จังหวัดตรำด
297 เกาะช้าง เทศบาลต าบลเกาะช้าง ศพด.บา้นคลองนนทรี 1
298 เขาสมิง อบต.ทา่โสม ศพด.วดัทา่โสม 1
299 เขาสมิง อบต.ทุ่งนนทรี ศพด.เขามะพดู 1
300 เขาสมิง อบต.สะตอ ศพด.คลองปกุ 1
301 คลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ ศพด.บา้นตาหนึก 1
302 บอ่ไร่ อบต.ด่านชุมพล ศพด.บา้นคลองแสง-ปะเดา 1
303 บอ่ไร่ อบต.นนทรีย์ ศพด.มะม่วง 1
304 บอ่ไร่ อบต.บอ่พลอย ศพด.คลองแอ่ง 1
305 เมืองตราด เทศบาลต าบลตะกาง ศพด.เทศบาลต าบลตะกาง 1
306 เมืองตราด เทศบาลเมืองตราด ศพด.โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา 1
307 เมืองตราด อบต.เนินทราย ศพด.สระด่าง 1
308 เมืองตราด อบต.วงักระแจะ ศพด.บา้นหนองบวั 1
309 เมืองตราด อบต.หนองโสน ศพด.หนองโสน 1
310 เมืองตราด อบต.หว้ยแร้ง ศพด.ฉางเกลือ ม. 6 1
311 แหลมงอบ เทศบาลต าบลแหลมงอบ ศพด.เทศบาลต าบลแหลมงอบ 1
312 แหลมงอบ อบต.บางปดิ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางปดิ 1
313 แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ ศพด.กลาง 1
314 เกาะกูด อบต.เกาะกูด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกูด 1
315 เกาะกูด อบต.เกาะหมาก ศพด.ต าบลเกาะหมาก 1
316 เกาะช้าง เทศบาลต าบลเกาะช้างใต้ ศพด.บา้นบางเบา้ 1
317 เขาสมิง อบต.ประณีต ศพด.คลองหลอด 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

318 เขาสมิง อบต.สะตอ ศพด.วงษพ์ฒันา 1
319 คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด ศพด.บา้นหนองม่วง 1
320 บอ่ไร่ เทศบาลต าบลบอ่พลอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบอ่พลอย 1
321 บอ่ไร่ อบต.ด่านชุมพล ศพด.ทบัทมิสยาม01 1
322 เมืองตราด อบต.วงักระแจะ ศพด.บา้นทา่ประดู่ 1
323 เมืองตราด อบต.หนองคันทรง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 1
324 เมืองตราด อบต.หว้งน้ าขาว ศพด.โรงเรียนวดัหว้งน้ าขาว 1
325 แหลมงอบ เทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว ศพด.มัสยิดอัลกุบรอ 1
326 แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ ศพด.มัสยิดนูรุ้ลมูบนี 1

จังหวัดตำก
327 ทา่สองยาง อบต.ทา่สองยาง ศพด.บา้นใหม่ไทยร่มเย็น 1
328 ทา่สองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บา้นเกร๊ะคี 1
329 ทา่สองยาง อบต.แม่หละ ศพด.บา้นหว้ยนกกก ม. 4 1
330 ทา่สองยาง อบต.แม่อุสุ ศพด.ทโีน๊ะโค๊ะ 1
331 บา้นตาก เทศบาลต าบลบา้นตาก ศพด.เทศบาลต าบลบา้นตาก 1
332 บา้นตาก อบต.ทอ้งฟา้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทอ้งฟา้ 1
333 บา้นตาก อบต.แม่สลิด ศพด.บา้นแม่สลิด ม. 2 1
334 พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ศพด.คีรีราษฎร์ 1 ม. 9 1
335 พบพระ อบต.ช่องแคบ ศพด.เงาไผ่ 1
336 พบพระ อบต.พบพระ ศพด.บา้นหว้ยน้ านัก 1
337 พบพระ อบต.รวมไทยพฒันา ศพด.ทหารผ่านศึก 1
338 พบพระ อบต.วาเล่ย์ ศพด.บา้นมอเกอไทย 1
339 เมืองตาก เทศบาลต าบลไม้งาม ศพด.วงัม่วง 1
340 เมืองตาก เทศบาลต าบลหนองบวัใต้ ศพด.เทศบาลต าบลหนองบวัใต้ 1
341 เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก ศพด.เทศบาล 2วดัดอนมูลชัย 1
342 เมืองตาก อบต.โปง่แดง ศพด.บา้นชะลาดระฆัง 1
343 เมืองตาก อบต.วงัประจบ ศพด.บา้นทรัพย์สมบรูณ์ 1
344 ทา่สองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บา้นพญาไม้ทองหมู1่7 1
345 ทา่สองยาง อบต.แม่หละ ศพด.บา้นกามาผาโด้หมู5่ 1
346 บา้นตาก อบต.ตากออก ศพด.บา้นปากวงั 1
347 บา้นตาก อบต.แม่สลิด ศพด.ยางโองบนหมู8่ 1
348 บา้นตาก อบต.สมอโคน ศพด.บา้นเกาะลาน 1
349 พบพระ เทศบาลต าบลพบพระ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลพบพระ 1
350 พบพระ อบต.ช่องแคบ ศพด.ปา่แขมใหม่ 1
351 พบพระ อบต.พบพระ ศพด.บา้นมอเกอร์ 1
352 เมืองตาก เทศบาลต าบลไม้งาม ศพด.ไม้งาม 1
353 เมืองตาก เทศบาลต าบลหนองบวัใต้ ศพด.ทา่เล่ 1
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354 เมืองตาก อบต.โปง่แดง ศพด.ตลุกปา่ตาล 1
355 เมืองตาก อบต.แม่ทอ้ ศพด.บา้นหว้ยเหลือง 1
356 เมืองตาก อบต.วงัประจบ ศพด.บา้นน้ าดิบ 1
357 เมืองตาก อบต.วงัหนิ ศพด.น้ าโจน 1
358 แม่ระมาด อบต.ขะเนจื้อ โรงเรียนตือลือราษฎร์พฒันา 1
359 แม่ระมาด อบต.พระธาตุ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 1

จังหวัดพระนครศรอียุธยำ
360 ทา่เรือ อบต.ทา่เจ้าสนุก ศพด.วดัจงกลณี 1
361 ทา่เรือ อบต.ทา่หลวง ศพด.หวัหนิ 1
362 ทา่เรือ อบต.บา้นร่อม ศพด.วดัดอนประดู่ 1
363 ทา่เรือ อบต.ปากทา่ ศพด.บา้นอรัญญิก 1
364 ทา่เรือ อบต.ศาลาลอย ศพด.วดันางคุ่ม 1
365 ทา่เรือ อบต.หนองขนาก ศพด.ทุ่งมน 1
366 นครหลวง เทศบาลต าบลนครหลวง ศพด.วดัลาย (ทวปีญัญา) 1
367 นครหลวง เทศบาลต าบลอรัญญิก ศพด.บา้นสันเจ้า 1
368 นครหลวง อบต.คลองสะแก ศพด.วดัทองทรงธรรม 1
369 นครหลวง อบต.บอ่โพง ศพด.ต าบลบอ่โพง 1
370 นครหลวง อบต.หนองปลิง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 1
371 บางซ้าย เทศบาลต าบลบางซ้าย ศพด.ต าบลบางซ้าย 1
372 บางซ้าย อบต.เทพมงคล ศพด.วดัมฤคทายวนั 1
373 บางซ้าย อบต.บางซ้าย ศพด.คอตัน 1
374 บางซ้าย อบต.ปลายกลัด ศพด.วดัทางหลวง 1
375 บางไทร เทศบาลต าบลบางไทร ศพด.โรงเรียนบา้นบางพลี 1
376 บางไทร เทศบาลต าบลราชคราม ศพด.บา้นช้างใหญ่ 1
377 บางไทร อบต.กระแชง ศพด.โรงเรียนวดัอนุกุญชราราม 1
378 บางไทร อบต.บางยี่โท ศพด.ต าบลบางยี่โท 1
379 บางไทร อบต.บา้นกลึง ศพด.วดัแก้ว (ประโชติวทิยาภรณ์) 1
380 บางไทร อบต.บา้นม้า ศพด.วดัทางยาว 1
381 บางไทร อบต.ไผ่พระ ศพด.วดันาคสโมสร 1
382 บางไทร อบต.โพแตง ศพด.โรงเรียนบา้นเชียงรากน้อย 1
383 ทา่เรือ เทศบาลต าบลทา่เรือ โรงเรียนเทศบาลวดัแค 1
384 ทา่เรือ เทศบาลต าบลทา่หลวง โรงเรียนเทศบาลวดัถลุงเหล็ก 1
385 ทา่เรือ อบต.ทา่เจ้าสนุก ศพด.วดัสฎางค์ 1
386 ทา่เรือ อบต.หนองขนาก ศพด.หนองกระเบยีน 1
387 นครหลวง เทศบาลต าบลนครหลวง โรงเรียนเทศบาลวดัตะโหนด(ประชารักษเ์วสสถิตวทิยา) 1
388 นครหลวง เทศบาลต าบลอรัญญิก ศพด.วดัน้อย 1
389 บางซ้าย เทศบาลต าบลบางซ้าย ศพด.ต าบลแก้วฟา้ 1
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390 บางซ้าย อบต.เทพมงคล ศพด.วดัเทพมงคล 1
391 บางซ้าย อบต.บางซ้าย ศพด.วดัวงัชะโด 1
392 บางซ้าย อบต.ปลายกลัด ศพด.สามเพลง 1
393 บางไทร เทศบาลต าบลบางไทร ศพด.โรงเรียนวดัไทรโสภณ 1
394 บางไทร อบต.โคกช้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช้าง 1

จังหวัดศรสีะเกษ
395 ราษไีศล อบต.หนองหมี ศพด. ม. 2หนองหมี 1
396 ราษไีศล อบต.หนองอึ่ง ศพด.โรงเรียนบา้นเปอืยขาม 1
397 วงัหนิ เทศบาลต าบลบสูุง ศพด.วดัโพธิส์วา่ง 1
398 วงัหนิ เทศบาลต าบลวงัหนิ ศพด.โรงเรียนบา้นสร้างบาก 1
399 วงัหนิ อบต.ทุ่งสวา่ง ศพด.บา้นโนนส าโรงหนองหมากแซว 1
400 วงัหนิ อบต.ธาตุ ศพด.วดับา้นธาตุ 1
401 วงัหนิ อบต.บอ่แก้ว ศพด.บา้นหนองบวั ม. 2 1
402 วงัหนิ อบต.โพนยาง ศพด. ม. 7โพนยาง 1
403 วงัหนิ อบต.ศรีส าราญ ศพด.วดับา้นกบลินิมิตร 1
404 ศรีรัตนะ เทศบาลต าบลศรีรัตนะ ศพด.บา้นจอก-ทุ่งระวี 1
405 ศรีรัตนะ อบต.ตูม ศพด.บา้นไฮ 1
406 ศรีรัตนะ อบต.พงิพวย ศพด.โรงเรียนบา้นบกหว้ยโนน 1
407 ศรีรัตนะ อบต.ศรีแก้ว ศพด.บา้นตาแบน 1
408 ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงาม ศพด.บา้นหนองใหญ่-ตาไทย 1
409 ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์ ศพด.บา้นขนาด 1
410 ศรีรัตนะ อบต.สะพงุ ศพด.วดับา้นจอก 1
411 ศรีรัตนะ อบต.เส่ืองข้าว ศพด.บา้นจานบวั 1
412 ศิลาลาด อบต.คลีกล้ิง ศพด.วดัโจดม่วงนาหอ่ม 1
413 หว้ยทบัทนั อบต.กล้วยกวา้ง ศพด.วดัไพรพะยอม 1
414 หว้ยทบัทนั อบต.ปราสาท ศพด.วดัขะยูง 1
415 หว้ยทบัทนั อบต.ผักไหม ศพด.บา้นกระเต็ล 1
416 หว้ยทบัทนั อบต.เมืองหลวง ศพด. ม. 2เมืองหลวง 1
417 อุทมุพรพสัิย อบต.ก้านเหลือง ศพด. ม. 1ก้านเหลือง 1
418 อุทมุพรพสัิย อบต.แข้ ศพด.วดับา้นแข้ 1
419 อุทมุพรพสัิย อบต.แขม ศพด.วดับา้นแขม 1
420 อุทมุพรพสัิย อบต.ปะอาว ศพด.วดับา้นฝาง 1
421 อุทมุพรพสัิย อบต.โพธิช์ัย ศพด.วดับา้นสะเดา 1
422 อุทมุพรพสัิย อบต.รังแร้ง ศพด. ม. 3ขี้เหล็ก 1
423 อุทมุพรพสัิย อบต.ส าโรง ศพด.วดัส าโรงใหญ่ 1
424 อุทมุพรพสัิย อบต.หนองหา้ง ศพด.บา้นพงพต 1
425 อุทมุพรพสัิย อบต.หนองไฮ ศพด.วดันาโนน 1
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426 อุทมุพรพสัิย อบต.หวัช้าง ศพด.วดับา้นหนองหวา้ 1
427 วงัหนิ อบต.ดวนใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ 1
428 วงัหนิ อบต.ทุ่งสวา่ง ศพด.บา้นสวา่ง 1
429 วงัหนิ อบต.ธาตุ ศพด.วดับา้นดงยาง 1
430 วงัหนิ อบต.บอ่แก้ว ศพด.วดับอ่แก้ว 1
431 วงัหนิ อบต.โพนยาง ศพด.หมู่10เหน็อ้ม 1
432 วงัหนิ อบต.ศรีส าราญ ศพด.วดับา้นหนองสังข์ 1
433 ศรีรัตนะ อบต.ตูม ศพด.วดับา้นตูม 1
434 ศรีรัตนะ อบต.พงิพวย ศพด.บา้นตระกวน 1
435 ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์ ศพด.โรงเรียนบา้นปนุ 1
436 ศรีรัตนะ อบต.สะพงุ ศพด.วดัทุ่งสวา่ง 1
437 ศรีรัตนะ อบต.เส่ืองข้าว ศพด.บา้นหนองปงิโปง 1
438 ศิลาลาด อบต.คลีกล้ิง ศพด.บา้นเด่ือ 1
439 หว้ยทบัทนั เทศบาลต าบลจานแสนไชย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจานแสนไชย 1
440 หว้ยทบัทนั เทศบาลต าบลหว้ยทบัทนั ศพด.เทศบาลต าบลหว้ยทบัทนั 1
441 หว้ยทบัทนั อบต.กล้วยกวา้ง ศพด.หมู่4ขามใหญ่ 1
442 หว้ยทบัทนั อบต.ผักไหม ศพด.บา้นหนองลุงหมู1่4 1
443 หว้ยทบัทนั อบต.เมืองหลวง ศพด.วดัหนองสะมอน 1
444 อุทมุพรพสัิย อบต.ก้านเหลือง ศพด.หมู่10ธาตุน้อย 1
445 อุทมุพรพสัิย อบต.แขม ศพด.หมู่5โนนสาย 1
446 อุทมุพรพสัิย อบต.ปะอาว ศพด.วดับา้นหอ่ง 1
447 อุทมุพรพสัิย อบต.โพธิช์ัย ศพด.วดับา้นโนนใหญ่ 1
448 อุทมุพรพสัิย อบต.รังแร้ง ศพด.หมู่6ค้อ 1
449 อุทมุพรพสัิย อบต.หนองหา้ง ศพด.บา้นฟา้ผ่า 1
450 อุทมุพรพสัิย อบต.หนองไฮ ศพด.บา้นโนนเค็งหมู6่ 1
451 อุทมุพรพสัิย อบต.หวัช้าง ศพด.วดัส าโรงน้อย 1

จังหวัดอุบลรำชธำนี
452 พบิลูมังสาหาร อบต.ระเว ศพด.นาแก 1
453 พบิลูมังสาหาร อบต.ไร่ใต้ ศพด.บา้นโนนสุข 1
454 พบิลูมังสาหาร อบต.หนองบวัฮี ศพด.นาหวา้ 1
455 พบิลูมังสาหาร อบต.อ่างศิลา ศพด.โนนสวา่งพฒันา 1
456 โพธิไ์ทร เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร ศพด.วดัศรีบญุเรือง 1
457 โพธิไ์ทร อบต.โพธิไ์ทร ศพด.บา้นทุ่งศรีอุดม 1
458 โพธิไ์ทร อบต.ม่วงใหญ่ ศพด.วดัโนนสวา่ง 1
459 โพธิไ์ทร อบต.สองคอน ศพด.วดัโนนสะอาด 1
460 โพธิไ์ทร อบต.สารภี ศพด.กะลึง 1
461 โพธิไ์ทร อบต.ส าโรง ศพด.ร่องคันแยงน้อย 1
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462 ม่วงสามสิบ อบต.ดุมใหญ่ ศพด.บา้นดุมใหญ่ 1
463 ม่วงสามสิบ อบต.เตย ศพด.บา้นค าเกิ่ง 1
464 ม่วงสามสิบ อบต.นาเลิง ศพด.หนองบวั 1
465 ม่วงสามสิบ อบต.ไผ่ใหญ่ ศพด.วดัเวฬุวนั 1
466 ม่วงสามสิบ อบต.โพนแพง ศพด.วดับา้นเปด็ 1
467 ม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 1
468 ม่วงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ ศพด.บา้นหนองสองหอ้ง 1
469 ม่วงสามสิบ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ศพด.ต.ยางสักโพลุ่ม 1
470 ม่วงสามสิบ อบต.หนองช้างใหญ่ ศพด.พระโรจน์ 1
471 ม่วงสามสิบ อบต.หนองเมือง ศพด.บา้นคึห ์ม. 3 1
472 ม่วงสามสิบ อบต.หนองเหล่า ศพด.บา้นดอนแดง 1
473 ม่วงสามสิบ อบต.หนองฮาง ศพด.วดันาดี 1
474 ม่วงสามสิบ อบต.เหล่าบก ศพด.ขมิ้น 1
475 เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ศพด.โรงเรียนเทศบาล 3สามัคคีวทิยาคาร 1
476 เมืองอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม ศพด.หนองจาน 1
477 เมืองอุบลราชธานี อบต.กุดลาด ศพด.หนองมะนาว 1
478 เมืองอุบลราชธานี อบต.ขี้เหล็ก ศพด.ขี้เหล็ก-ค าเจริญ 1
479 เมืองอุบลราชธานี อบต.ไร่น้อย ศพด.ต าแย 1
480 เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอน ศพด.บา้นทุ่งขุนใหญ่ 1
481 วารินช าราบ เทศบาลต าบลเมืองศรีไค ศพด.บา้นแขม ม. 2 1
482 วารินช าราบ อบต.คูเมือง ศพด.บา้นหวาง 1
483 บณุฑริก อบต.หว้ยข่า ศพด.วดัสุวรรณาราม 1
484 พบิลูมังสาหาร เทศบาลต าบลกุดชมภู ศพด.บา้นโนนเจริญ 1
485 พบิลูมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร ศพด.บา้นสนามชัย 1
486 พบิลูมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิศ์รี ศพด.บา้นโพธิศ์รี 1
487 พบิลูมังสาหาร อบต.ดอนจิก ศพด.หว้ยแดง 1
488 พบิลูมังสาหาร อบต.โนนกลาง ศพด.บา้นโนนจันทร์ 1
489 พบิลูมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ศพด.บา้นดอนโด่-โคกเลียบ 1
490 พบิลูมังสาหาร อบต.บา้นแขม ศพด.หนองส าราญ 1
491 พบิลูมังสาหาร อบต.ระเว ศพด.บา้นค าผ่าน 1
492 พบิลูมังสาหาร อบต.หนองบวัฮี ศพด.โนนยานาง 1
493 พบิลูมังสาหาร อบต.อ่างศิลา ศพด.บา้นราษฎร์เจริญ 1
494 โพธิไ์ทร อบต.ม่วงใหญ่ ศพด.วดัมัชฌิมาวาส 1
495 โพธิไ์ทร อบต.สองคอน ศพด.วดัโปร่งเจริญ 1
496 ม่วงสามสิบ อบต.ดุมใหญ่ ศพด.หนองแสง 1
497 ม่วงสามสิบ อบต.เตย ศพด.บา้นผาสุก 1
498 ม่วงสามสิบ อบต.ไผ่ใหญ่ ศพด.บา้นไผ่ใหญ่ 1
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499 ม่วงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ ศพด.หนองขุ่น 1
500 ม่วงสามสิบ อบต.หนองช้างใหญ่ ศพด.หนองช้างใหญ่ 1
501 ม่วงสามสิบ อบต.หนองเหล่า ศพด.บา้นโพนเมืองมะทนั 1
502 ม่วงสามสิบ อบต.หนองฮาง ศพด.บา้นเหล่าบาก 1
503 ม่วงสามสิบ อบต.เหล่าบก ศพด.บา้นเศรษฐี 1
504 เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ ศพด.ประชาสามัคคี 1
505 เมืองอุบลราชธานี อบต.กุดลาด ศพด.วดัผาแก้วใหญ่ 1
506 เมืองอุบลราชธานี อบต.ขี้เหล็ก ศพด.หนองตอแก้ว 1
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จังหวัดชัยภมูิ
1 ภเูขียว อบต.โคกสะอาด ศพด.วดัแจ้งสวา่ง 1
2 ภเูขียว อบต.บา้นดอน ศพด.วดัศาลาลอย 1
3 ภเูขียว อบต.หนองคอนไทย ศพด.วดับวัลอย 1
4 ภเูขียว อบต.โอโล ศพด.โรงเรียนบา้นโนนดินจี่ 1
5 เมืองชัยภมูิ เทศบาลต าบลโคกสูง ศพด.โรงเรียนบา้นหว้ยยาง 1
6 เมืองชัยภมูิ เทศบาลต าบลชีลอง ศพด.บา้นหนองบวัขาว 1
7 เมืองชัยภมูิ เทศบาลเมืองชัยภมูิ ศพด.วดัชัยภมูิวนาราม 1
8 เมืองชัยภมูิ อบต.กุดตุ้ม ศพด.ผือ 1
9 เมืองชัยภมูิ อบต.ซับสีทอง ศพด.บา้นหนองแวง 1
10 เมืองชัยภมูิ อบต.ทา่หนิโงม ศพด.บา้นวงัโพน 1
11 เมืองชัยภมูิ อบต.นาฝาย ศพด.โนนมะเกลือ 1
12 เมืองชัยภมูิ อบต.นาเสียว ศพด.ไทรงาม 1
13 เมืองชัยภมูิ อบต.โพนทอง ศพด.นางเม้ง 1
14 เมืองชัยภมูิ อบต.หว้ยต้อน ศพด.บา้นชีลองเหนือ 1
15 เมืองชัยภมูิ อบต.หว้ยบง ศพด.หว้ยหวา้ 1
16 หนองบวัแดง อบต.กุดชุมแสง ศพด.วดัปา่สุริยวงศ์ 1
17 หนองบวัแดง อบต.คูเมือง ศพด.ทา่ข่อย 1
18 หนองบวัแดง อบต.ถ  าววัแดง ศพด.บา้นบสีุเสียด 1
19 หนองบวัแดง อบต.นางแดด ศพด.บา้นคลองเจริญ 1
20 หนองบวัแดง อบต.วงัชมภู ศพด.วดัรัตนคงคาราม 1
21 หนองบวัแดง อบต.หนองแวง ศพด.บา้นนาเจริญ 1
22 หนองบวัระเหว เทศบาลต าบลหนองบวัระเหว ศพด.เทศบาลต าบลหนองบวัระเหว ม. 2 1
23 หนองบวัระเหว เทศบาลต าบลหว้ยแย้ ศพด.บา้นแจ้งใหญ่ 1
24 หนองบวัระเหว อบต.วงัตะเฆ่ ศพด.โนนม่วง 1
25 บ าเหน็จณรงค์ อบต.บา้นตาล ศพด.วดัสาริกา 1
26 ภเูขียว เทศบาลต าบลบา้นแก้ง ศพด.วดัหอไตร 1
27 ภเูขียว อบต.กวางโจน ศพด.วดัเจดีย์ 1
28 ภเูขียว อบต.กุดยม ศพด.วดัตะคลอง 1
29 ภเูขียว อบต.โคกสะอาด ศพด.วดัสง่าโนนรัง 1
30 ภเูขียว อบต.ผักปงั ศพด.วดัโนนธาตุงาม 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ

 รุน่ที่ 8  ระหว่ำงวันที่ 6 – 9 กรกฎำคม 2565



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

31 ภเูขียว อบต.หนองคอนไทย ศพด.วดัโนนมะเค็ง 1
32 ภเูขียว อบต.โอโล ศพด.บา้นหนองแวง 1
33 เมืองชัยภมูิ อบต.ซับสีทอง ศพด.บา้นหว้ยผักหนาม 1
34 เมืองชัยภมูิ อบต.นาเสียว ศพด.บา้นนาเสียว 1
35 เมืองชัยภมูิ อบต.บา้นเล่า ศพด.วดัแจ้ง 1
36 เมืองชัยภมูิ อบต.หนองไผ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่(โคกดินแดง) 1
37 เมืองชัยภมูิ อบต.หว้ยต้อน ศพด.โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 1
38 หนองบวัแดง เทศบาลต าบลหนองบวัแดง โรงเรียนเทศบาล1(อนุบาลเด็กน่ารัก) 1
39 หนองบวัแดง อบต.กุดชุมแสง ศพด.บา้นหนองลุมพกุ 1
40 หนองบวัแดง อบต.คูเมือง ศพด.ปากหว้ยเด่ือ 1
41 หนองบวัแดง อบต.วงัชมภู ศพด.วดัทุ่งสวา่งสุธาวาส 1
42 หนองบวัระเหว อบต.วงัตะเฆ่ ศพด.บา้นหวัสะพาน 1
43 หนองบวัระเหว อบต.โสกปลาดุก ศพด.ต าบลโสกปลาดุก(บา้นทา่ช้าง) 1

จังหวัดเชียงใหม่
44 แม่อาย อบต.ทา่ตอน ศพด.ทา่ตอน 1
45 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.ต้นแบบ 1
46 เวยีงแหง เทศบาลต าบลแสนไห ศพด.ปางปอ๋ 1
47 เวยีงแหง อบต.เปยีงหลวง ศพด.บา้นจอง 1
48 เวยีงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.กองลม 1
49 สะเมิง อบต.บอ่แก้ว ศพด.บอ่แก้วนาราม 1
50 สะเมิง อบต.ยั งเมิน ศพด.ปางขุม 1
51 สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ ศพด.แม่เลย 1
52 สันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง ศพด.ค าซาว 1
53 สันก าแพง เทศบาลต าบลหว้ยทราย ศพด.หนองแสะ 1
54 สันทราย เทศบาลต าบลปา่ไผ่ ศพด.เทศบาลต าบลปา่ไผ่ 1
55 สารภี เทศบาลต าบลหนองผึ ง ศพด.เทศบาลต าบลหนองผึ ง 1
56 หางดง เทศบาลต าบลบา้นปง ศพด.บา้นปง 1
57 หางดง เทศบาลต าบลบา้นแหวน ศพด.บา้นทา้วบญุเรือง 1
58 อมก๋อย อบต.ม่อนจอง ศพด.บา้นมูเซอปากทาง 1
59 อมก๋อย อบต.แม่ต่ืน ศพด.ซิแบร 1
60 อมก๋อย อบต.ยางเปยีง ศพด.บา้นสบลาน 1
61 อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.ตุงลอย 1
62 ฮอด เทศบาลต าบลบอ่หลวง ศพด.กิ่วลม 1
63 ฮอด เทศบาลต าบลบา้นตาล ศพด.ทุ่งโปง่ 1
64 ฮอด อบต.นาคอเรือ ศพด.บา้นแม่ลายดวงจันทร์ 1
65 ฮอด อบต.บอ่สลี ศพด.บอ่สลี 1
66 ฮอด อบต.หางดง ศพด.โค้งงาม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

67 แม่อาย อบต.ทา่ตอน ศพด.บา้นเมืองงามใต้(ปา่แขม) 1
68 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บา้นฮ่องหา้หลวง 1
69 เวยีงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.แม่แพม 1
70 สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ศพด.บา้นแม่ลานค า 1
71 สะเมิง อบต.บอ่แก้ว ศพด.แม่ยางหา้ 1
72 สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.แม่ตุงติง 1
73 สันก าแพง เทศบาลต าบลสันกลาง ศพด.เทศบาลต าบลสันกลาง 1
74 สันก าแพง อบต.ร้องววัแดง ศพด.ร้องววัแดง 1
75 สันทราย เทศบาลต าบลสันนาเม็ง ศพด.เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 1
76 สันปา่ตอง เทศบาลต าบลบา้นกลาง ศพด.เทศบาลต าบลบา้นกลาง 1
77 สันปา่ตอง เทศบาลต าบลบา้นแม ศพด.บา้นดง 1
78 สันปา่ตอง อบต.สันกลาง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 1
79 หางดง เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา ศพด.วดัพระเจ้าเหลื อม 1
80 หางดง เทศบาลต าบลหางดง โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1
81 อมก๋อย อบต.นาเกียน ศพด.บา้นอูตูม 1
82 อมก๋อย อบต.ม่อนจอง ศพด.บา้นมูเซอหลังเมือง 1
83 อมก๋อย อบต.แม่ต่ืน ศพด.บา้นแม่ต่ืนน้อย 1
84 อมก๋อย อบต.ยางเปยีง ศพด.บา้นกองซาง 1
85 อมก๋อย อบต.สบโขง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง3(บา้นขุนอมแฮดใน) 1
86 อมก๋อย อบต.อมก๋อย ศพด.ทุ่งจ าเริง 1
87 ฮอด เทศบาลต าบลทา่ข้าม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทา่ข้าม 1
88 ฮอด เทศบาลต าบลบอ่หลวง ศพด.บา้นพยุ 1
89 ฮอด อบต.นาคอเรือ ศพด.บา้นหว้ยฝาง 1
90 ฮอด อบต.บอ่สลี ศพด.ดอกแดง 1
91 ฮอด อบต.หางดง ศพด.ผาแตน 1
92 ฮอด อบต.ฮอด ศพด.ดงด า 1

จังหวัดตำก
93 แม่ระมาด เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ศพด.บา้นวงัผา 1
94 แม่ระมาด อบต.ขะเนจื อ ศพด.บา้นแม่ระมาดน้อย 1
95 แม่ระมาด อบต.พระธาตุ ศพด.บา้นปา่ไร่เหนือ ม. 3 1
96 แม่ระมาด อบต.แม่ระมาด ศพด.แม่ระมาด ม. 4 1
97 แม่ระมาด อบต.สามหมื่น ศพด.บา้นขุนหว้ยแม่ทอ้ 1
98 แม่สอด เทศบาลต าบลทา่สายลวด ศพด.เทศบาลต าบลทา่สายลวดศูนย์ที่ 2 1
99 แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด ศพด.โรงเรียนเทศบาลวดัดอนแก้ว 1
100 แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา ศพด.บา้นใหม่โพธิท์อง 1
101 แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง ศพด.บา้นค้างภบิาลองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดงอ าเภอแม่สอดจังหวดัตาก1
102 แม่สอด อบต.มหาวนั ศพด.บา้นปางววั 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

103 แม่สอด อบต.แม่กาษา ศพด.บา้นแม่กาษา 1
104 วงัเจ้า อบต.เชียงทอง ศพด.บา้นศรีคีรีรักษ์ 1
105 วงัเจ้า อบต.นาโบสถ์ ศพด.ทา่ทองแดง 1
106 สามเงา อบต.ยกกระบตัร ศพด.บา้นคลองไม้แดง 1
107 อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่กลอง ศพด.วดัหนองหลวง 1
108 อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่จัน ศพด.บา้นกุยเคล๊อะ ม. 5 1
109 อุ้มผาง อบต.โมโกร ศพด.บา้นปรอผาโด้ 1
110 อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง ศพด.บา้นเซปะหละ 1
111 แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน ศพด.บา้นหว้ยโปง่ 1
112 แม่ระมาด อบต.สามหมื่น ศพด.บา้นแสม 1
113 แม่สอด เทศบาลต าบลแม่กุ โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่กุ 1
114 แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา ศพด.บา้นหว้ยปลาหลด(บา้นใหม่) 1
115 แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง ศพด.บา้นหวัฝาย 1
116 แม่สอด อบต.พะวอ ศพด.บา้นปแูป้ 1
117 แม่สอด อบต.มหาวนั ศพด.บา้นหว้ยน  าขุน 1
118 แม่สอด อบต.แม่กาษา ศพด.บา้นโกกโก่ 1
119 แม่สอด อบต.แม่กุ โรงเรียนบา้นหนองน  าเขียว 1
120 วงัเจ้า อบต.เชียงทอง ศพด.บา้นใหม่เสรีธรรมหมู่7 1
121 วงัเจ้า อบต.นาโบสถ์ ศพด.นาโบสถ์ 1
122 สามเงา อบต.บา้นนา ศพด.บา้นอูมฮวม 1
123 สามเงา อบต.ยกกระบตัร ศพด.บา้นใหม่สามัคคี 1
124 สามเงา อบต.ย่านรี ศพด.โรงเรียนบา้นทา่ปยุตก 1
125 สามเงา อบต.วงัจันทร์ ศพด.บา้นนาตาโพหมู่4 1
126 สามเงา อบต.สามเงา ศพด.โรงเรียนบา้นปา่ยางใต้ 1
127 อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่จัน ศพด.บา้นคอโซทะ 1
128 อุ้มผาง อบต.โมโกร ศพด.ยะแม๊ะคี 1
129 อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง ศพด.บา้นอุ้มผางคี 1

จังหวัดนครนำยก
130 บา้นนา เทศบาลต าบลบา้นนา ศพด.วดัช้าง 1
131 บา้นนา อบต.เขาเพิ่ม ศพด.บา้นเขาส่องกล้อง 1
132 บา้นนา อบต.บางอ้อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางอ้อ 1
133 บา้นนา อบต.บา้นพร้าว ศพด.ไทยรัฐวทิยา 7 3 1
134 บา้นนา อบต.ศรีกะอาง ศพด.บา้นหนองกันเกรา 1
135 ปากพลี อบต.นาหนิลาด ศพด.ทา่มะปราง 1
136 เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก ศพด.โรงเรียนเทศบาล 1วดัศรีเมือง 1
137 เมืองนครนายก อบต.เขาพระ ศพด.วดัเกาะกระชาย ม. 2 1
138 เมืองนครนายก อบต.ดงละคร ศพด.วดัสันติวฒันาราม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

139 เมืองนครนายก อบต.ดอนยอ ศพด.ชวดบวั-พมิจุฬา 1
140 เมืองนครนายก อบต.บา้นใหญ่ ศพด.โรงเรียนวดัวงัตูม 1
141 บา้นนา เทศบาลต าบลพกิุลออก ศพด.วดัแหลมไม้ย้อย 1
142 บา้นนา อบต.ทองหลาง ศพด.โรงเรียนวดัทองหลาง 1
143 บา้นนา อบต.บา้นนา ศพด.วดัทองจรรยา 1
144 บา้นนา อบต.บา้นพริก ศพด.วดัโพธิแ์ก้ว 1
145 บา้นนา อบต.อาษา ศพด.วดัสะพาน 1
146 ปากพลี เทศบาลต าบลเกาะหวาย ศพด.อนุบาลปากพลี 1
147 ปากพลี อบต.เกาะโพธิ์ ศพด.วนัครู2504 1
148 ปากพลี อบต.ทา่เรือ ศพด.โรงเรียนวดัล าบวัลอย 1
149 ปากพลี อบต.หนองแสง ศพด.ต าบลหนองแสง 1
150 เมืองนครนายก เทศบาลต าบลทา่ช้าง ศพด.เทศบาลต าบลทา่ช้าง 1

จังหวัดนครปฐม
151 ก าแพงแสน อบต.กระตีบ ศพด.กระตีบร่วมใจ 1
152 ก าแพงแสน อบต.ดอนข่อย ศพด.บา้นบอ่น  าจืด 1
153 ก าแพงแสน อบต.ทุ่งกระพงัโหม ศพด.วดัหนองปลาไหล 1
154 ก าแพงแสน อบต.ทุ่งขวาง ศพด.ปลักไม้ลาย 1
155 ก าแพงแสน อบต.ทุ่งลูกนก ศพด.ต าบลทุ่งลูกนก 1
156 ก าแพงแสน อบต.สระพฒันา ศพด.บา้นสระ 1
157 ก าแพงแสน อบต.สระส่ีมุม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม 1
158 ก าแพงแสน อบต.หว้ยหมอนทอง ศพด.ต าบลหว้ยหมอนทอง 1
159 ดอนตูม อบต.ดอนพทุรา ศพด.บา้นดอนพทุรา 1
160 ดอนตูม อบต.ดอนรวก ศพด.บา้นดอนรวกเล็ก 1
161 ดอนตูม อบต.บา้นหลวง ศพด.วดับา้นหลวง 1
162 ดอนตูม อบต.หว้ยพระ ศพด.บา้นเลาเต่า 1
163 นครชัยศรี เทศบาลต าบลขุนแก้ว ศพด.เทศบาลต าบลขุนแก้ว 1
164 นครชัยศรี อบต.โคกพระเจดีย์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 1
165 นครชัยศรี อบต.ทา่ต าหนัก ศพด.ทา่ต าหนัก 1
166 นครชัยศรี อบต.นครชัยศรี ศพด.วดักลางบางแก้ว 1
167 นครชัยศรี อบต.บางระก า ศพด.ต าบลบางระก า 1
168 นครชัยศรี อบต.วดัแค ศพด.วดัแค 1
169 นครชัยศรี อบต.วดัละมุด ศพด.วดับวั 1
170 นครชัยศรี อบต.หว้ยพลู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยพลู 1
171 บางเลน อบต.คลองนกกระทงุ ศพด.คลองนกกระทงุ ม. 7 1
172 บางเลน อบต.ดอนตูม ศพด.ต าบลดอนตูม 1
173 บางเลน อบต.ไทรงาม ศพด.ไทรงาม 1
174 ก าแพงแสน อบต.ก าแพงแสน ศพด.บา้นวนัครู 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

175 ก าแพงแสน อบต.ดอนข่อย ศพด.บา้นดอนข่อย 1
176 ก าแพงแสน อบต.ทุ่งบวั ศพด.หนองไม้งาม 1
177 ก าแพงแสน อบต.รางพกิุล ศพด.หว้ยด้วน 1
178 ดอนตูม เทศบาลต าบลสามง่าม โรงเรียนเทศบาล1วดัล าลูกบวั 1
179 ดอนตูม อบต.ดอนรวก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก 1
180 ดอนตูม อบต.หว้ยด้วน ศพด.วดัทุ่งผักกูด 1
181 นครชัยศรี เทศบาลต าบลศีรษะทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีษะทอง 1
182 นครชัยศรี อบต.ดอนแฝก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแฝก 1
183 นครชัยศรี อบต.ทา่กระชับ ศพด.รางเกตุ 1
184 นครชัยศรี อบต.ทา่พระยา ศพด.โรงเรียนวดัน้อย 1
185 นครชัยศรี อบต.ไทยยาวาส ศพด.วดัไทยาวาส 1
186 นครชัยศรี อบต.บางพระ ศพด.ศรีสุดากร 1
187 นครชัยศรี อบต.วดัส าโรง ศพด.ต าบลวดัส าโรง 1
188 นครชัยศรี อบต.สัมปทวน ศพด.วดักลางคูเวยีง 1
189 บางเลน เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม ศพด.เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม 1
190 บางเลน เทศบาลต าบลล าพญา ศพด.เทศบาลต าบลล าพญา 1
191 บางเลน อบต.นราภริมย์ ศพด.พระมอพสัิย 1
192 บางเลน อบต.บางภาษี ศพด.บา้นรางปลาหมอ 1

จังหวัดนครรำชสีมำ
193 แก้งสนามนาง เทศบาลต าบลบงึส าโรง ศพด.เทศบาลต าบลบงึส าโรง (บา้นหนองปรือ) 1
194 แก้งสนามนาง อบต.แก้งสนามนาง ศพด.โนนรัง 1
195 แก้งสนามนาง อบต.โนนส าราญ ศพด.บา้นนาแค-ไทยสามัคคีธรรม 1
196 แก้งสนามนาง อบต.บงึพะไล ศพด.บา้นศาลาหนองขอน 1
197 แก้งสนามนาง อบต.สีสุก ศพด.บา้นดอนไผ่ 1
198 ขามทะเลสอ อบต.บงึอ้อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบงึอ้อ (กุ่มพะยา) 1
199 ขามทะเลสอ อบต.หนองสรวง ศพด.บา้นหนองกก 1
200 ขามสะแกแสง อบต.ขามสะแกแสง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 1
201 ขามสะแกแสง อบต.หนองหวัฟาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัฟาน แหง่ที่ 2 1
202 คง อบต.ขามสมบรูณ์ ศพด.บา้นขาม 1
203 คง อบต.คูขาด ศพด.บา้นเมืองคง 1
204 คง อบต.ตาจั่น ศพด.ตาจั่น (บา้นหนองบวัทุ่ง) 1
205 คง อบต.เทพาลัย ศพด.บา้นหนองบวัโคก 1
206 คง อบต.โนนเต็ง ศพด.บา้นโนนเต็ง 1
207 คง อบต.บา้นปรางค์ ศพด.บา้นตะโก 1
208 คง อบต.หนองมะนาว ศพด.บา้นดอนกลาง 1
209 ครบรีุ เทศบาลต าบลครบรีุใต้ ศพด.บา้นซับก้านเหลือง 1
210 ครบรีุ เทศบาลต าบลจระเข้หนิ ศพด.โรงเรียนบา้นไผ่ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

211 ครบรีุ เทศบาลต าบลอรพมิพ์ ศพด.เทศบาลต าบลอรพมิพ์ 1
212 ครบรีุ อบต.โคกกระชาย ศพด.บา้นมาบกราด 1
213 ครบรีุ อบต.แชะ ศพด.บา้นหนองมะค่า 1
214 ครบรีุ อบต.บา้นใหม่ ศพด.โรงเรียนบา้นอังโกน-หว้ยทราย 1
215 ครบรีุ อบต.สระวา่นพระยา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสระวา่นพระยา 1
216 จักราช อบต.คลองเมือง ศพด.บา้นโจดกระทงิ 1
217 จักราช อบต.ทองหลาง ศพด.บา้นหนองบวัตะแบง 1
218 จักราช อบต.สีสุก ศพด.บา้นหนองไผ่ 1
219 จักราช อบต.หนองขาม ศพด.บา้นโพธิ์ 1
220 ชุมพวง เทศบาลต าบลชุมพวง ศพด.พกิุลทอง 1
221 ชุมพวง อบต.ตลาดไทร ศพด.บา้นตลาดไทร 1
222 ชุมพวง อบต.ทา่ลาด ศพด.บา้นโคกพะงาด 1
223 ชุมพวง อบต.โนนตูม ศพด.บา้นหนองโดน 1
224 แก้งสนามนาง อบต.โนนส าราญ ศพด.บา้นแก้งสนามนาง-หนองโสมง 1
225 แก้งสนามนาง อบต.สีสุก ศพด.เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 1
226 ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ ศพด.โรงเรียนบา้นขามทะเลสอ 1
227 ขามสะแกแสง อบต.หนองหวัฟาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัฟาน 1
228 คง เทศบาลต าบลเมืองคง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง 1
229 คง อบต.ขามสมบรูณ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบรูณ์ 1
230 คง อบต.คูขาด ศพด.บา้นหนองหนาด 1
231 คง อบต.โนนเต็ง ศพด.บา้นหนองกก 1
232 คง อบต.หนองบวั ศพด.บา้นหนองบวั 1
233 คง อบต.หนองมะนาว ศพด.บา้นหนองม่วง 1
234 ครบรีุ อบต.บา้นใหม่ ศพด.บตุาโฮ-โนนกลาง 1
235 จักราช อบต.คลองเมือง ศพด.บา้นคลองเมือง 1
236 ชุมพวง อบต.โนนรัง ศพด.บา้นใหม่พฒันาหนองโก 1
237 โชคชัย อบต.พลับพลา ศพด.บา้นโค้งยาง 1
238 ด่านขุนทด อบต.กุดพมิาน ศพด.โรงเรียนหนองกระเทยีมเหนือ 1
239 ด่านขุนทด อบต.ด่านขุนทด ศพด.บา้นจั่นโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์) 1
240 ด่านขุนทด อบต.ด่านนอก ศพด.วดัละเลิงพมิาน 1
241 ด่านขุนทด อบต.ตะเคียน ศพด.โรงเรียนบา้นหนิหล่อง 1
242 ด่านขุนทด อบต.โนนเมืองพฒันา ศพด.บา้นโนนเต็ง 1
243 ด่านขุนทด อบต.บา้นแปรง ศพด.โรงเรียนบา้นฝายโบสถ์ 1
244 ด่านขุนทด อบต.สระจรเข้ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองสาร 1
245 ด่านขุนทด อบต.หนองกราด ศพด.โรงเรียนบา้นเกาะลอย 1
246 ด่านขุนทด อบต.หนองไทร ศพด.วดัโคกสามัคคี 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดนครสวรรค์
247 เก้าเลี ยว เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว ศพด.เทศบาลต าบลเก้าเลี ยว (ท. 2บา้นเก้าเลี ยว) 1
248 เก้าเลี ยว อบต.เขาดิน ศพด.บา้นเขาดินเหนือ 1
249 เก้าเลี ยว อบต.มหาโพธิ ศพด.บา้นหนองหวัเรือ 1
250 เก้าเลี ยว อบต.หนองเต่า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า 1
251 เก้าเลี ยว อบต.หวัดง ศพด.วดัหวัดงใต้ 1
252 โกรกพระ เทศบาลต าบลบางประมุง ศพด.บา้นหนองตายาย 1
253 โกรกพระ อบต.ศาลาแดง ศพด.บา้นกระจังงาม 1
254 ชุมตาบง อบต.ชุมตาบง ศพด.บา้นชุมม่วง 1
255 ชุมตาบง อบต.ปางสวรรค์ ศพด.บา้นปางงู 1
256 ชุมแสง อบต.ทา่ไม้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ไม้ 1
257 ตากฟา้ เทศบาลต าบลอุดมธญัญา ศพด.เทศบาลต าบลอุดมธญัญา 1
258 ตาคลี เทศบาลต าบลช่องแค ศพด.เทศบาลต าบลช่องแค 1
259 ตาคลี อบต.จันเสน ศพด.บา้นดงมัน 1
260 ตาคลี อบต.ช่องแค ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแค 1
261 ตาคลี อบต.ตาคลี ศพด.ถ  าผาสุขใจ 1
262 ตาคลี อบต.หว้ยหอม ศพด.บา้นหนองบวัตากลาน 1
263 ตาคลี อบต.หวัหวาย ศพด.เขาดิน 1
264 ทา่ตะโก อบต.ดอนคา ศพด.ตุ๊กแก 1
265 ทา่ตะโก อบต.พนมเศษ ศพด.โรงเรียนวดัพนมเศษ 1
266 ทา่ตะโก อบต.วงัมหากร ศพด.บา้นวดัทา่สุ่ม 1
267 ทา่ตะโก อบต.หนองหลวง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 1
268 เก้าเลี ยว อบต.เขาดิน ศพด.บา้นดงเมือง 1
269 เก้าเลี ยว อบต.หวัดง ศพด.โรงเรียนบา้นเนินพระยอม 1
270 โกรกพระ อบต.เนินกวา้ว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเนินกวา้ว 1
271 โกรกพระ อบต.ศาลาแดง ศพด.ต.ศาลาแดง 1
272 ชุมตาบง อบต.ปางสวรรค์ ศพด.ศูนย์บา้นเนินสมบรูณ์สามัคคี 1
273 ชุมแสง อบต.ฆะมัง ศพด.บา้นฆะมัง 1
274 ชุมแสง อบต.ทา่ไม้ ศพด.บา้นดงกะพี 1
275 ชุมแสง อบต.บางเคียน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน 1
276 ชุมแสง อบต.พนัลาน ศพด.ต าบลพนัลาน 1
277 ชุมแสง อบต.หนองกระเจา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจา 1
278 ตากฟา้ อบต.เขาชายธง ศพด.วฑูิรย์ประชารักษ์ 1
279 ตากฟา้ อบต.ล าพยนต์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ 1
280 ตาคลี อบต.จันเสน ศพด.วดัหนองตะโก 1
281 ตาคลี อบต.ตาคลี ศพด.บา้นชวนเด่ือ 1
282 ตาคลี อบต.ลาดทพิรส ศพด.ราษฎร์เจริญ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

283 ตาคลี อบต.สร้อยทอง ศพด.บา้นทุ่งทะเลทราย 1
284 ตาคลี อบต.หนองหม้อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหม้อ 1
285 ตาคลี อบต.หว้ยหอม ศพด.บา้นลาดตะกุด 1

จังหวัดนนทบรุี
286 บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง ศพด.วดัโคนอน 1
287 บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย ศพด.วดัจันทร์ 1
288 บางกรวย อบต.บางขุนกอง ศพด.โรงเรียนวดัซองพลู 1
289 บางบวัทอง เทศบาลเมืองบางบวัทอง ศพด.เทศบาลเมืองบางบวัทอง (ชุมชนเอื ออาทร) 1
290 บางบวัทอง เทศบาลเมืองพมิลราช ศพด.โรงกระโจม ม. 7 1
291 บางบวัทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบวัทอง ศพด.บา้นคลองล ารี 1
292 บางบวัทอง อบต.บางรักใหญ่ ศพด.วดัมะเด่ือ 1
293 บางบวัทอง อบต.ละหาร ศพด.ขันติธรรม 1
294 บางใหญ่ เทศบาลต าบลบา้นบางม่วง ศพด.วดัพระเงิน 1
295 บางใหญ่ เทศบาลต าบลเสาธงหนิ ศพด.แก้วอินทร์สุธาอุทศิ 1
296 บางใหญ่ เทศบาลเมืองบางแม่นาง ศพด.อนุบาลบางใหญ่ 1
297 ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด ศพด.ไทยรัฐวทิยา 95 1
298 ปากเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด ศพด.โรงเรียนวดัศาลากุล 1
299 ปากเกร็ด อบต.คลองข่อย ศพด.วดัศรีเขตนันนทาราม 1
300 ปากเกร็ด อบต.ทา่อิฐ ศพด.วดัเชิงเลน 1
301 ปากเกร็ด อบต.บางตะไนย์ ศพด.วดัต าหนักเหนือ 1
302 เมืองนนทบรีุ เทศบาลนครนนทบรีุ ศพด.นครนนท ์1 วดัทา้ยเมือง 1
303 เมืองนนทบรีุ เทศบาลเมืองไทรม้า ศพด.เทศบาลไทรม้า ( แหง่ที่ 1) 1
304 เมืองนนทบรีุ อบต.บางกร่าง ศพด.วดับางระโหง 1
305 เมืองนนทบรีุ อบต.บางไผ่ ศพด.วดัโชติการาม 1
306 เมืองนนทบรีุ อบต.บางรักน้อย ศพด.วดับางรักน้อย 1
307 ไทรน้อย อบต.ขุนศรี ศพด.บา้นหนองโต๊ะนุ้ย 1
308 ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ศพด.บา้นคลองฝร่ัง 1
309 บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวดัสุนทรธรรมิการาม 1
310 บางกรวย อบต.บางขุนกอง ศพด.โรงเรียนวดับางไกรใน 1
311 บางบวัทอง เทศบาลเมืองใหม่บางบวัทอง โรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบวัทอง 1
312 บางบวัทอง อบต.บางรักใหญ่ ศพด.วดับางรักใหญ่ 1
313 บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางเลน ศพด.เทศบาลต าบลบางเลน 1
314 ปากเกร็ด เทศบาลต าบลบางพลับ โรงเรียนวดัสาลีโขภติาราม(ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 1
315 เมืองนนทบรีุ อบต.บางกร่าง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 1

จังหวัดปทมุธำนี
316 คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง ศพด.เทศบาลเมืองคลองหลวง 2 (ประทานพรศุภมิตร) 1
317 คลองหลวง อบต.คลองเจ็ด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด 1 1
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318 คลองหลวง อบต.คลองส่ี ศพด.วดัตะวนัเรือง 1
319 คลองหลวง อบต.คลองหก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก (ศูนย์ที่ 1) 1
320 คลองหลวง อบต.คลองหา้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหา้หมู่ที่ 8 1
321 ธญับรีุ เทศบาลต าบลธญับรีุ ศพด.เทศบาลต าบลธญับรีุ 1
322 ธญับรีุ เทศบาลเมืองบงึยี่โถ ศพด.บา้นฟา้รังสิต 1
323 ธญับรีุ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ศพด.เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์2 1
324 เมืองปทมุธานี เทศบาลต าบลบางพนู ศพด.เทศบาลต าบลบางพนูศูนย์ที่ 2 (สินธร) 1
325 เมืองปทมุธานี เทศบาลเมืองบางกะดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางกะดี 1
326 เมืองปทมุธานี อบต.บางพดู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางพดู 1
327 ลาดหลุมแก้ว อบต.บอ่เงิน ศพด.วดัสังฆรักษบ์ ารุง 1
328 ลาดหลุมแก้ว อบต.ลาดหลุมแก้ว ศพด.โรงเรียนวดับวัขวญั 1
329 ลาดหลุมแก้ว อบต.หน้าไม้ ศพด.หน้าไม้ 1
330 ล าลูกกา เทศบาลต าบลล าไทร ศพด.เทศบาลต าบลล าไทร 1
331 ล าลูกกา อบต.บงึคอไห ศพด.โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 1
332 ล าลูกกา อบต.บงึค าพร้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย4(โรงเรียนวดัเกตุประภา) 1
333 ล าลูกกา อบต.บงึทองหลาง ศพด.โรงเรียนวดัสุวรรณ 1

จังหวัดพระนครศรอียุธยำ
334 บางไทร อบต.สนามชัย ศพด.โรงเรียนวดัสนามไชย 1
335 บางบาล เทศบาลต าบลบางบาล ศพด.โรงเรียนวดัจุฬามณี 1
336 บางบาล เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ศพด.โรงเรียนวดันกกระจาบ 1
337 บางบาล อบต.กบเจา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกบเจา 1
338 บางบาล อบต.น  าเต้า ศพด.บางหลวง 1
339 บางบาล อบต.บา้นคลัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นคลัง 1
340 บางปะหนั เทศบาลต าบลบางปะหนั ศพด.เทศบาลต าบลบางปะหนั (วดัค่าย) 1
341 บางปะหนั อบต.ตานิม ศพด.ตานิม 1
342 บางปะหนั อบต.บา้นขล้อ ศพด.โรงเรียนวดับางเพลิง 1
343 บางปะหนั อบต.บา้นล่ี ศพด.โรงเรียนวดัประมุง 1
344 บางปะหนั อบต.พทุเลา ศพด.วดัโคก 1
345 บางปะหนั อบต.โพธิส์ามต้น ศพด.ต าบลขยาย 1
346 บางปะหนั อบต.เสาธง ศพด.โรงเรียนวดัเสาธง 1
347 บางปะหนั อบต.หนัสัง ศพด.โรงเรียนวดัไก่ 1
348 บางปะอิน เทศบาลต าบลคลองจิก ศพด.โรงเรียนคลองจิก (สุขสิน) 1
349 บางปะอิน เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย ศพด.เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย 1
350 บางปะอิน เทศบาลต าบลบางกระสั น ศพด.บา้นบางกระสั น 1
351 บางปะอิน อบต.ตล่ิงชัน ศพด.โรงเรียนราษฎร์บ ารุง 1
352 บางปะอิน อบต.บางประแดง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางปะแดง 1
353 บางปะอิน อบต.บา้นแปง้ ศพด.บา้นแปง้ 1
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354 บางปะอิน อบต.บา้นพลับ ศพด.บา้นพลับ 1
355 บางปะอิน อบต.บา้นโพ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโพ 1
356 บางปะอิน อบต.บา้นหวา้ ศพด.โรงเรียนวดับา้นหวา้ 1
357 บา้นแพรก อบต.คลองน้อย ศพด.สองหอ้ง 1
358 บางไทร อบต.บางยี่โท ศพด.บา้นโรงหลวง 1
359 บางไทร อบต.โพแตง ศพด.โรงเรียนวดัโพธิแ์ตงใต้ 1
360 บางไทร อบต.สนามชัย ศพด.โรงเรียนบางไทร 1
361 บางบาล เทศบาลต าบลบางบาล ศพด.โรงเรียนวดักอไผ่ 1
362 บางบาล เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ศพด.โรงเรียนวดัแจ้ง 1
363 บางบาล อบต.น  าเต้า ศพด.ทางช้าง 1
364 บางปะหนั อบต.ตานิม ศพด.โรงเรียนวดัโตนด 1
365 บางปะหนั อบต.เสาธง ศพด.โรงเรียนวดัทางกลาง 1
366 บางปะหนั อบต.หนัสัง ศพด.โรงเรียนวดัตลาด 1
367 บางปะอิน เทศบาลต าบลคลองจิก โรงเรียนวดัวเิวกวายุพดั 1
368 บางปะอิน เทศบาลต าบลบางกระสั น ศพด.โรงเรียนวดับางเคียน 1
369 บางปะอิน อบต.บา้นหวา้ ศพด.โรงเรียนเสริมปญัญา 1
370 บา้นแพรก เทศบาลต าบลบา้นแพรก โรงเรียนเทศบาลวดัหลวงพอ่เขียว 1

จังหวัดพิจิตร
371 ดงเจริญ เทศบาลต าบลวงับงค์ ศพด.เทศบาลต าบลวงับงค์ 1
372 ดงเจริญ เทศบาลต าบลส านักขุนเณร ศพด.ส านักขุนเณร (หลวงพอ่เขียนอุทศิ) 1
373 ดงเจริญ อบต.วงังิ ว ศพด.บา้นดงเจริญ 1
374 ดงเจริญ อบต.วงังิ วใต้ ศพด.วงังิ วใต้ 1
375 ดงเจริญ อบต.หว้ยร่วม ศพด.บา้นหนองสองหอ้ง 1
376 ตะพานหนิ เทศบาลต าบลหนองพยอม ศพด.วดัปา่แดง 1
377 ตะพานหนิ อบต.คลองคูณ ศพด.บา้นคลองแขก 1
378 ตะพานหนิ อบต.ดงตะขบ ศพด.บา้นดงตะขบ 1
379 ตะพานหนิ อบต.ทบัหมัน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทบัหมัน 1
380 ตะพานหนิ อบต.ไผ่หลวง ศพด.วดัคลองข่าย 1
381 ตะพานหนิ อบต.วงัส าโรง ศพด.บา้นหนองหวาย 1
382 ตะพานหนิ อบต.วงัหลุม ศพด.บา้นวงัหลุม 1
383 ตะพานหนิ อบต.วงัหวา้ ศพด.บา้นวงัหวา้ 1
384 ตะพานหนิ อบต.หว้ยเกตุ ศพด.ต าบลหว้ยเกตุ 1
385 ทบัคล้อ อบต.เขาทราย ศพด.วดัวงัแดง 1
386 ทบัคล้อ อบต.ทบัคล้อ ศพด.โรงเรียนวดัชัยศรี 1
387 ทบัคล้อ อบต.ทา้ยทุ่ง ศพด.บา้นไดอีเผือก 1
388 บางมูลนาก เทศบาลต าบลบางไผ่ ศพด.เทศบาลต าบลบางไผ่ 1
389 บางมูลนาก เทศบาลต าบลวงัตะกู ศพด.วดัวงัตะกู 1
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390 บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก ศพด.โรงเรียนเทศบาล 1บางมูลนาก 1
391 บางมูลนาก อบต.บางไผ่ ศพด.อนุบาลปฐมวยั 1
392 บางมูลนาก อบต.ภมูิ ศพด.อนุบาลอ าเภอบางมูลนาก 1
393 บางมูลนาก อบต.วงักรด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงักรด 1
394 บางมูลนาก อบต.วงัส าโรง ศพด.โรงเรียนวดัหนองกอไผ่ 1
395 บงึนาราง อบต.บงึนาราง ศพด.บา้นบงึนาราง 1
396 บงึนาราง อบต.โพธิไ์ทรงาม ศพด.หนองเค้าแมว 1
397 บงึนาราง อบต.แหลมรัง ศพด.แหลมรัง 1
398 โพทะเล เทศบาลต าบลทุ่งน้อย ศพด.ทุ่งน้อย 1
399 โพทะเล เทศบาลต าบลบางคลาน ศพด.พทุธโชติ 1
400 โพทะเล อบต.ทะนง ศพด.ต.ทะนง 1
401 ดงเจริญ อบต.วงังิ วใต้ ศพด.วงัเรือน 1
402 ดงเจริญ อบต.หว้ยร่วม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยร่วม 1
403 ตะพานหนิ เทศบาลต าบลหนองพยอม ศพด.บา้นเขาพนมกาว-หนองนกยาง 1
404 ตะพานหนิ อบต.วงัหลุม ศพด.โรงเรียนวดัสัตตวนาราม 1
405 ตะพานหนิ อบต.วงัหวา้ ศพด.บา้นทา่ปอ 1
406 ทบัคล้อ อบต.เขาทราย ศพด.บา้นเขาพระ 1
407 บางมูลนาก อบต.ภมูิ ศพด.ชุมชนภมูิวทิยา 1
408 บางมูลนาก อบต.วงักรด ศพด.ต าบลวงักรด 1
409 บงึนาราง อบต.บงึนาราง ศพด.โรงเรียนวดับา้นหว้งปลาไหล 1
410 บงึนาราง อบต.โพธิไ์ทรงาม ศพด.บา้นทุ่งทอง 1
411 โพทะเล อบต.ทา้ยน  า ศพด.โรงเรียนบา้นเนินโพธิ์ 1
412 โพธิป์ระทบัช้าง เทศบาลต าบลไผ่รอบ ศพด.วดัสระประทมุ 1
413 โพธิป์ระทบัช้าง เทศบาลต าบลโพธิป์ระทบัช้าง โรงเรียนเทศบาลโพธิป์ระทบัช้าง 1

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
414 ขุนยวม อบต.ขุนยวม ศพด.แม่สุริน 1
415 ขุนยวม อบต.เมืองปอน ศพด.บา้นหนองแหง้ 1
416 ขุนยวม อบต.แม่กิ๊ ศพด.บา้นหว้ยโปง่เลา (ศูนย์ฯชั่วคราว) 1
417 ขุนยวม อบต.แม่เงา ศพด.บา้นหลวง 1
418 ขุนยวม อบต.แม่ยวมน้อย ศพด.บา้นหวัปอน 1
419 ขุนยวม อบต.แม่อูคอ ศพด.บา้นค าสุข 1
420 ปางมะผ้า อบต.ถ  าลอด ศพด.บา้นวนาหลวง 1
421 ปางมะผ้า อบต.นาปู่ปอ้ม ศพด.บา้นซอแบะ 1
422 ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า ศพด.บา้นน  าจาง ม. 2 1
423 ปาย อบต.แม่นาเติง ศพด.บา้นปางแปก ม. 7 1
424 ปาย อบต.แม่ฮี ศพด.แม่ปงิ 1
425 ปาย อบต.เวยีงใต้ ศพด.ค่ายโสณบณัฑิตย์ (ร. 7พนั 5) 1
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426 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู ศพด.ในสอย 1
427 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบอ่ง ศพด.บา้นหว้ยเด่ือ 1
428 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจ าแป่ ศพด.แม่สะงา 1
429 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หว้ยโปง่ ศพด.บา้นแม่จ๋า 1
430 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หว้ยผา ศพด.บา้นนาปลาจาด 1
431 แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย ศพด.ปา่หมาก 1
432 แม่ลาน้อย อบต.ขุนแม่ลาน้อย ศพด.บา้นส้มปอ่ย 1
433 แม่ลาน้อย อบต.ทา่ผาปุ้ม ศพด.หว้ยผึ ง 1
434 แม่ลาน้อย อบต.แม่โถ ศพด.แม่จอ 1
435 ขุนยวม เทศบาลต าบลขุนยวม โรงเรียนเทศบาลต าบลขุนยวม 1
436 ขุนยวม อบต.ขุนยวม ศพด.บา้นแม่สะเปใ่ต้หมู4่ 1
437 ขุนยวม อบต.เมืองปอน ศพด.บา้นมะหนิหลวง 1
438 ขุนยวม อบต.แม่เงา ศพด.บา้นหว้ยต้นนุ่น 1
439 ขุนยวม อบต.แม่อูคอ ศพด.บา้นใหม่พฒันา 1
440 ปางมะผ้า อบต.ถ  าลอด ศพด.บา้นแอโก-๋แสนค าลือ 1
441 ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า ศพด.ผาเผือก 1
442 ปางมะผ้า อบต.สบปอ่ง ศพด.แม่อุมอง 1
443 ปาย อบต.แม่นาเติง ศพด.บา้นดอยผีลูหมู9่ 1
444 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู ศพด.กุงไม้สัก 1
445 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบอ่ง ศพด.บา้นหว้ยน  าส่อมหมู่9 1
446 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจ าแป่ ศพด.บา้นทบศอก 1
447 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หว้ยโปง่ ศพด.ทุ่งมะขามปอ้ม 1
448 แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย ศพด.เทดิไทอ้งค์ราชัน 1
449 แม่ลาน้อย อบต.ขุนแม่ลาน้อย ศพด.บา้นแม่ลาผาไหว 1
450 แม่ลาน้อย อบต.ทา่ผาปุ้ม ศพด.แม่เตี ย 1
451 แม่ลาน้อย อบต.แม่โถ ศพด.แม่โถใต้ 1
452 แม่ลาน้อย อบต.แม่นาจาง ศพด.บา้นนาจางเหนือ 1
453 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย ศพด.แม่แลบ 1

จังหวัดอุบลรำชธำนี
454 วารินช าราบ อบต.โนนโหนน ศพด.บา้นนาโนนเหนือ 1
455 วารินช าราบ อบต.บุ่งหวาย ศพด.บา้นวงัยาง 1
456 วารินช าราบ อบต.สระสมิง ศพด.บา้นบาก 1
457 วารินช าราบ อบต.หนองกินเพล ศพด.เฉลิมพระเกียรติ แหง่ที่ 3 1
458 ศรีเมืองใหม่ เทศบาลต าบลศรีเมืองใหม่ ศพด.วดัศรีบญุเรือง 1
459 ศรีเมืองใหม่ อบต.แก้งกอก ศพด.นาแค 1
460 ศรีเมืองใหม่ อบต.ค าไหล ศพด.หนองเชือก 1
461 ศรีเมืองใหม่ อบต.ตะบา่ย ศพด.บา้นไร่ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

462 ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค า ศพด.บา้นโนนกุง 1
463 ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ศพด.วดัเทยีงประดิษฐ์ 1
464 ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ศพด.บา้นโนนม่วง (โนนจิก) 1
465 ศรีเมืองใหม่ อบต.สงยาง ศพด.บา้นส าโรง 1
466 ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแทง่ ศพด.บา้นดงนา 1
467 ศรีเมืองใหม่ อบต.เอือดใหญ่ ศพด.โนนเจริญ 1
468 สวา่งวรีะวงศ์ เทศบาลต าบลทา่ช้าง ศพด.บา้นใหม่สารภี 1
469 สวา่งวรีะวงศ์ อบต.แก่งโดม ศพด.วดับา้นผึ งโดม 1
470 ส าโรง เทศบาลต าบลส าโรง ศพด.นาเจริญ 1
471 ส าโรง อบต.ขามปอ้ม ศพด.บา้นโนนแคน 1
472 ส าโรง อบต.ค้อน้อย ศพด.บา้นทรายทอง 1
473 ส าโรง อบต.โคกก่อง ศพด.บา้นหนองจิกนาเรือง 1
474 ส าโรง อบต.โคกสวา่ง ศพด.บา้นกะแอก 1
475 ส าโรง อบต.หนองไฮ ศพด.หนองไฮ 1
476 สิรินธร เทศบาลต าบลนิคมสร้างตนเองล าโดมน้อยศพด.ประชามีสุข 1
477 สิรินธร อบต.คันไร่ ศพด.นาเจริญใน 1
478 สิรินธร อบต.ค าเขื่อนแก้ว ศพด.คันเปอืย 1
479 สิรินธร อบต.ช่องเม็ก ศพด.บา้นช่องเม็ก 1
480 สิรินธร อบต.โนนก่อ ศพด.บา้นภไูทพฒันา 1
481 สิรินธร อบต.ฝางค า ศพด.วดัเจริญทศัน์ 1
482 เหล่าเสือโก้ก อบต.โพนเมือง ศพด.บา้นหาดน้อย 1
483 เหล่าเสือโก้ก อบต.หนองบก ศพด.วดันาขมิ น 1
484 เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองบอ่ ศพด.วดับา้นจานตะโน 1
485 วารินช าราบ เทศบาลต าบลเมืองศรีไค ศพด.บา้นแมดหมู่5 1
486 วารินช าราบ อบต.คูเมือง ศพด.บา้นโนนจิก 1
487 วารินช าราบ อบต.ทา่ลาด ศพด.บา้นโนนหนองหนิ 1
488 วารินช าราบ อบต.โนนผึ ง ศพด.เหรียญทอง 1
489 วารินช าราบ อบต.โนนโหนน ศพด.โนนโหนน 1
490 วารินช าราบ อบต.หนองกินเพล ศพด.เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบา้นขัวไม้แก่น 1
491 ศรีเมืองใหม่ อบต.ค าไหล ศพด.ดอนตูม 1
492 ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค า ศพด.บา้นทุ่งบญุ 1
493 ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ศพด.ปา่กุงน้อย 1
494 ศรีเมืองใหม่ อบต.สงยาง ศพด.วดับา้นสิม 1
495 ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแทง่ ศพด.บา้นพะเนียด 1
496 ศรีเมืองใหม่ อบต.เอือดใหญ่ ศพด.เอือดใหญ่ 1
497 สวา่งวรีะวงศ์ เทศบาลต าบลสวา่ง ศพด.บา้นใต้ 1
498 ส าโรง เทศบาลต าบลส าโรง ศพด.หนองเทา 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

499 ส าโรง อบต.โคกก่อง ศพด.บา้นดอนพกิุลโนนสวา่ง 1
500 ส าโรง อบต.หนองไฮ ศพด.บา้นตลาด 1
501 สิรินธร อบต.คันไร่ ศพด.หนองโดน 1
502 สิรินธร อบต.ค าเขื่อนแก้ว ศพด.วดัหว้ยไฮ 1
503 สิรินธร อบต.ช่องเม็ก ศพด.บา้นหนิสูง 1
504 สิรินธร อบต.โนนก่อ ศพด.บา้นพลาญชัย 1
505 เหล่าเสือโก้ก เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก ศพด.บา้นหวัขัว 1
506 เหล่าเสือโก้ก อบต.หนองบก ศพด.วดัหนองบก 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดนครนำยก
1 เมืองนครนายก อบต.พรหมณี ศพด.วดัโยธรีาษฎร์ศรัทธาราม 1
2 เมืองนครนายก อบต.ศรีจุฬา ศพด.วดับางหอย 1
3 เมืองนครนายก อบต.ศรีนาวา ศพด.วดัคีรีวนั 1
4 เมืองนครนายก อบต.สาริกา ศพด.วดัพราหมณี 1
5 องครักษ์ อบต.ชุมพล ศพด.บา้นใต้แอนคลอง 14 1
6 องครักษ์ อบต.บางปลากด ศพด.โรงเรียนวดัสันติธรรมราษฎร์บ ารุง 1
7 องครักษ์ อบต.บางสมบรูณ์ ศพด.โรงเรียนบา้นเตยใหญ่ 1
8 องครักษ์ อบต.บงึศาล ศพด.บา้นลาดช้าง 1
9 องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ศพด.โรงเรียนวดัสุนทรพชิิตตาราม 1
10 องครักษ์ อบต.โพธิแ์ทน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 1
11 เมืองนครนายก อบต.ดอนยอ ศพด.บา้นคลอง3วทิยา 1
12 เมืองนครนายก อบต.ทา่ช้าง ศพด.วดัเจดีย์ทอง 1
13 เมืองนครนายก อบต.บา้นใหญ่ ศพด.โรงเรียนวดัทา่ข่อย 1
14 เมืองนครนายก อบต.พรหมณี ศพด.วดัโคกล าดวน 1
15 เมืองนครนายก อบต.วงักระโจม ศพด.ชุมชนบา้นคลองเหมือง 1
16 เมืองนครนายก อบต.ศรีจุฬา ศพด.บา้นก าแพงเศียร 1
17 เมืองนครนายก อบต.สาริกา ศพด.วงัดอกไม้ 1
18 องครักษ์ อบต.คลองใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ 1
19 องครักษ์ อบต.บางสมบรูณ์ ศพด.โรงเรียนวดัจันทร์เรือง 1
20 องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ศพด.โรงเรียนบา้นคลอง22 1
21 องครักษ์ อบต.โพธิแ์ทน ศพด.โรงเรียนบา้นปากคลอง31 1

จังหวัดนครปฐม
22 บางเลน อบต.นราภริมย์ ศพด.นราภริมย์ 1
23 บางเลน อบต.นิลเพชร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนิลเพชร 1
24 บางเลน อบต.บวัปากทา่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบวัปากทา่ 1
25 บางเลน อบต.บางไทรปา่ ศพด.ต าบลบางไทรปา่ 1
26 บางเลน อบต.บางภาษี ศพด.วดัรางก าหยาด 1
27 บางเลน อบต.บางหลวง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางหลวง 1
28 บางเลน อบต.หนิมูล ศพด.ต าบลหนิมูล 1
29 พทุธมณฑล เทศบาลต าบลคลองโยง ศพด.เทศบาลต าบลคลองโยงศูนย์ 1 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ

 รุน่ที่ 9  ระหว่ำงวันที่ 20 – 23 กรกฎำคม 2565



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

30 พทุธมณฑล อบต.ศาลายา ศพด.บา้นวดัสุวรรณาราม 1
31 เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ ศพด.วดัโพรงมะเด่ือ 1
32 เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลมาบแค ศพด.มาบแค 1
33 เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม ศพด.ศูนย์ 7 (ปฐมนคร) 1
34 เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม 1
35 เมืองนครปฐม อบต.บางแขม ศพด.บางแขม 1
36 เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ ศพด.หบุรัก 1
37 เมืองนครปฐม อบต.สระกระเทยีม ศพด.บา้นต้นมะขาม 1
38 เมืองนครปฐม อบต.หนองปากโลง ศพด.หนองปากโลง 1
39 สามพราน เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ศพด.ดอนทรายก้าวหน้า 1
40 สามพราน เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ศพด.เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (เพลินเพชร) 1
41 สามพราน เทศบาลเมืองไร่ขิง ศพด.โรงเรียนวดัทา่พดู 1
42 สามพราน อบต.คลองจินดา ศพด.วดัวงัน  าขาว 1
43 สามพราน อบต.ทา่ตลาด ศพด.พระเทพศาสนาภบิาล 1
44 สามพราน อบต.หอมเกร็ด ศพด.หอมเกร็ด 1
45 บางเลน อบต.บางระก า ศพด.บางระก า 1
46 พทุธมณฑล เทศบาลต าบลคลองโยง ศพด.เทศบาลต าบลคลองโยงศูนย3์(บา้นคลองสวา่งอารมณ์) 1
47 พทุธมณฑล อบต.มหาสวสัด์ิ ศพด.บา้นคลองมหาสวสัด์ิ 1
48 เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลธรรมศาลา ศพด.เทศบาลต าบลธรรมศาลา(วดัธรรมศาลา) 1
49 เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลบอ่พลับ ศพด.บา้นสระหลวง 1
50 เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม ศพด.บา้นดอนขนาก 1
51 เมืองนครปฐม อบต.ทพัหลวง ศพด.วดัม่วงตารส 1
52 เมืองนครปฐม อบต.ทุ่งน้อย ศพด.ทุ่งน้อย 1
53 เมืองนครปฐม อบต.บางแขม ศพด.วดัดอนเสาเกียต 1
54 เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ ศพด.หนองลาดหญ้า(วดัศรีสารวาจา) 1
55 เมืองนครปฐม อบต.วงัเย็น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงัเย็น 1
56 เมืองนครปฐม อบต.สนามจันทร์ ศพด.ต าบลสนามจันทร์ 1
57 เมืองนครปฐม อบต.สวนปา่น ศพด.บา้นหว้ยเล็กตะวนัออก 1
58 สามพราน เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ โรงเรียนเทศบาล2วดัอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วทิยาคาร) 1
59 สามพราน อบต.คลองจินดา ศพด.บา้นคลองจินดา 1
60 สามพราน อบต.ตลาดจินดา ศพด.บา้นตากแดด 1
61 สามพราน อบต.บางช้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 1
62 สามพราน อบต.บา้นใหม่ ศพด.บา้นบางประแดง 1

จังหวัดนครรำชสีมำ
63 ชุมพวง อบต.โนนรัง ศพด.บา้นโนนหาด 1
64 ชุมพวง อบต.ประสุข ศพด.บา้นโนนยาง 1
65 ชุมพวง อบต.หนองหลัก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

66 โชคชัย อบต.ทุ่งอรุณ ศพด.ปอพราน 1
67 ด่านขุนทด อบต.กุดพมิาน ศพด.โรงเรียนบา้นถนนหกัใหญ่ 1
68 ด่านขุนทด อบต.ด่านขุนทด ศพด.โรงเรียนวดัถนนหกัน้อยดอนกลอย 1
69 ด่านขุนทด อบต.ด่านนอก ศพด.บา้นด่านนอก 1
70 ด่านขุนทด อบต.ตะเคียน ศพด.โรงเรียนชุมชนกุดม่วง 1
71 ด่านขุนทด อบต.โนนเมืองพฒันา ศพด.บา้นโนนเมือง 1
72 ด่านขุนทด อบต.บา้นเก่า ศพด.บา้นเก่า-บา้นน้อย 1
73 ด่านขุนทด อบต.สระจรเข้ ศพด.บา้นสระจรเข้ 1
74 ด่านขุนทด อบต.หนองไทร ศพด.โรงเรียนบา้นหนองไทรงาม ม. 9 1
75 ด่านขุนทด อบต.หนองบวัละคร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัละคร 1
76 ด่านขุนทด อบต.หว้ยบง ศพด.โรงเรียนบา้นซับยาง 1
77 ด่านขุนทด อบต.หนิดาด ศพด.โรงเรียนค่ายทะยิง 1
78 เทพารักษ์ อบต.บงึปรือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบงึปรือ 1
79 เทพารักษ์ อบต.หนองแวง ศพด.บา้นหนองบวัหลวง 1
80 โนนแดง อบต.โนนตาเถร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 1
81 โนนแดง อบต.ส าพะเนียง ศพด.บา้นคู 1
82 โนนไทย เทศบาลต าบลโนนไทย ศพด.เทศบาลต าบลโนนไทย 1
83 โนนไทย เทศบาลต าบลบลัลังก์ ศพด.ต าบลบลัลังก์ 1
84 โนนไทย อบต.ค้างพลู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค้างพลู ( แหง่ที่ 2) 1
85 โนนไทย อบต.ด่านจาก ศพด.บา้นตะคร้อ 1
86 โนนไทย อบต.โนนไทย ศพด.โรงเรียนโนนไทย 1
87 โนนไทย อบต.ส าโรง ศพด.บา้นนารายณ์ 1
88 โนนสูง เทศบาลต าบลด่านคล้า ศพด.บา้นด่านคนคบ 1
89 โนนสูง เทศบาลต าบลตลาดแค ศพด.เทศบาลต าบลตลาดแค 1
90 โนนสูง เทศบาลต าบลใหม่ ศพด.เกรา 1
91 โนนสูง อบต.โตนด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 1
92 โนนสูง อบต.บงิ ศพด.ขามโนนสันติ 1
93 โนนสูง อบต.พลสงคราม ศพด.บา้นดอนมันกระซาก 1
94 ด่านขุนทด อบต.หนองบวัละคร ศพด.เขื่อน 1
95 ด่านขุนทด อบต.หว้ยบง ศพด.โรงเรียนบา้นหนิเพงิ 1
96 เทพารักษ์ อบต.หนองแวง ศพด.บา้นหงิหอ้ย 1
97 โนนแดง เทศบาลต าบลวงัหนิ ศพด.บา้นแก 1
98 โนนแดง อบต.ดอนยาวใหญ่ ศพด.บา้นปา่ตะแบง 1
99 โนนแดง อบต.โนนแดง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 1
100 โนนไทย เทศบาลต าบลโคกสวาย ศพด.โรงเรียนบา้นบุ 1
101 โนนไทย เทศบาลต าบลบลัลังก์ ศพด.โรงเรียนเทพคงคา 1
102 โนนไทย อบต.ค้างพลู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค้างพลู 1
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103 โนนไทย อบต.โนนไทย ศพด.วดัปา่หลักร้อย 1
104 โนนไทย อบต.ส าโรง ศพด.บา้นส าโรง 1
105 โนนสูง เทศบาลต าบลด่านคล้า ศพด.บา้นคอนน้อย 1
106 โนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง โรงเรียนเทศบาล1รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 1
107 โนนสูง อบต.โตนด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดบา้นด่านทองหลาง 1
108 โนนสูง อบต.ธารปราสาท ศพด.บา้นปราสาทใต้หมู7่ 1
109 โนนสูง อบต.ล าคอหงษ์ ศพด.บา้นกระถินหนองเครือชุด 1
110 โนนสูง อบต.หลุมข้าว ศพด.ต าบลหลุมข้าว 1
111 บวัลาย อบต.โนนจาน ศพด.บา้นหว้ยม่วง 1
112 บวัใหญ่ เทศบาลต าบลหนองบวัสะอาด ศพด.บา้นกระพี 1
113 บวัใหญ่ อบต.กุดจอก ศพด.บา้นหนองเซียงโข่ 1
114 บวัใหญ่ อบต.โนนทองหลาง ศพด.โนนทองหลาง 1
115 บวัใหญ่ อบต.บวัใหญ่ ศพด.บา้นดอนฆ่าเสือ 1

จังหวัดนครสวรรค์
116 บรรพตพสัิย เทศบาลต าบลบรรพตพสัิย ศพด.เทศบาลต าบลบรรพตพสัิย (ฝ่ังส้มเสี ยว) 1
117 บรรพตพสัิย อบต.ด่านช้าง ศพด.บา้นหนองปลาไหล 1
118 บรรพตพสัิย อบต.ตาขีด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตาขีด 1
119 บรรพตพสัิย อบต.บางตาหงาย ศพด.โรงเรียนวดัมงคลสถิตย์ 1
120 บรรพตพสัิย อบต.หนองกรด ศพด.บา้นบงึ 1
121 บรรพตพสัิย อบต.หนองตางู ศพด.บา้นจิกลาด 1
122 บรรพตพสัิย อบต.อ่างทอง ศพด.วดัทา่แรต 1
123 พยุหะคีรี อบต.เขากะลา ศพด.หว้ยบง 1
124 พยุหะคีรี อบต.นิคมเขาบอ่แก้ว ศพด.เขาสระนางสรง 1
125 ไพศาลี อบต.นาขอม ศพด.บา้นเนินบอ่ทอง 1
126 ไพศาลี อบต.ไพศาลี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาลี 1
127 เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ ศพด.ชุมชนชอนตะวนั 1
128 เมืองนครสวรรค์ อบต.เกรียงไกร ศพด.บา้นเกรียงไกรใต้ 1
129 เมืองนครสวรรค์ อบต.ตะเคียนเล่ือน ศพด.วดัตะเคียนเล่ือน 1
130 เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ตก ศพด.สันคู 1
131 เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ออก ศพด.ไผ่ล้อม 1
132 เมืองนครสวรรค์ อบต.บางพระหลวง ศพด.วดัทา่ล้อ 1
133 เมืองนครสวรรค์ อบต.บางม่วง ศพด.โรงเรียนวดับา้นคุ้งวารี 1
134 เมืองนครสวรรค์ อบต.บา้นมะเกลือ ศพด.บา้นบงึน  าใส 1
135 เมืองนครสวรรค์ อบต.บงึเสนาท ศพด.บา้นดงยาง 1
136 ตาคลี อบต.หวัหวาย ศพด.ม่วงน้อย 1
137 ทา่ตะโก อบต.ดอนคา ศพด.คอกควายใหญ่ 1
138 ทา่ตะโก อบต.พนมรอก ศพด.บา้นวงัใหญ่ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

139 ทา่ตะโก อบต.หนองหลวง ศพด.บา้นเขาดิน 1
140 บรรพตพสัิย เทศบาลต าบลบา้นแดน ศพด.วดัเขาหว้ยลุง 1
141 บรรพตพสัิย อบต.ด่านช้าง ศพด.หนองละมาน 1
142 บรรพตพสัิย อบต.ทา่งิ ว ศพด.บา้นหนองน  าเขียว 1
143 บรรพตพสัิย อบต.บางแก้ว ศพด.บา้นมิตรภาพ 1
144 บรรพตพสัิย อบต.หกูวาง ศพด.วดัหกูวาง 1
145 พยุหะคีรี เทศบาลต าบลทา่น  าอ้อยม่วงหกั ศพด.เขาบอ่พลับ 1
146 พยุหะคีรี อบต.เขากะลา ศพด.เขาสามยอด 1
147 พยุหะคีรี อบต.นิคมเขาบอ่แก้ว ศพด.บา้นโปง่สวรรค์ 1
148 พยุหะคีรี อบต.ยางขาว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว 1
149 พยุหะคีรี อบต.ย่านมัทรี ศพด.ต าบลย่านมัทรี 1
150 พยุหะคีรี อบต.สระทะเล ศพด.บา้นธารหวาย 1
151 ไพศาลี อบต.โคกเด่ือ ศพด.บา้นคลองตักน  า 1
152 ไพศาลี อบต.ตะคร้อ ศพด.บา้นวงักระโดนน้อย 1
153 ไพศาลี อบต.นาขอม ศพด.บา้นเขาใหญ่ 1

จังหวัดน่ำน
154 เฉลิมพระเกียรติ อบต.ขุนน่าน ศพด.บา้นเปยีงก่อ 1
155 เฉลิมพระเกียรติ อบต.หว้ยโก๋น ศพด.บา้นหว้ยโก๋น 1
156 เชียงกลาง เทศบาลต าบลเชียงกลาง ศพด.เทศบาลต าบลเชียงกลาง 1
157 เชียงกลาง เทศบาลต าบลพระพทุธบาทเชียงคาน ศพด.ต าบลเชียงคาน 1
158 เชียงกลาง อบต.เชียงกลางพญาแก้ว ศพด.งิ ว 1
159 ทา่วงัผา อบต.ปา่คา ศพด.สบขุ่น 1
160 ทา่วงัผา อบต.ผาตอ ศพด.นาหนุน 2 1
161 ทา่วงัผา อบต.ผาทอง ศพด.บา้นปางสา 1
162 ทา่วงัผา อบต.ยม ศพด.เสี ยว 1
163 ทา่วงัผา อบต.ศรีภมูิ ศพด.ต าบลศรีภมูิ 1
164 ทุ่งช้าง เทศบาลต าบลงอบ ศพด.เทศบาลต าบลงอบ 1
165 ทุ่งช้าง เทศบาลต าบลทุ่งช้าง ศพด.เทศบาลต าบลทุ่งช้าง 1 (บา้นแพะกลาง) 1
166 ทุ่งช้าง อบต.ปอน ศพด.บา้นน  าเลี ยง 1
167 ทุ่งช้าง อบต.และ ศพด.บา้นศาลา 1
168 นาน้อย อบต.เชียงของ ศพด.ต าบลเชียงของ 1
169 นาน้อย อบต.สถาน ศพด.บา้นนา 1
170 นาน้อย อบต.สันทะ ศพด.บา้นส้าน 1
171 นาหมื่น อบต.นาทะนุง ศพด.หว้ยเลา 1
172 นาหมื่น อบต.ปงิหลวง ศพด.น  าเดิม 1
173 บอ่เกลือ เทศบาลต าบลบอ่เกลือใต้ ศพด.หนองน่าน 1
174 บอ่เกลือ อบต.ดงพญา ศพด.บา้นหว้ยหมี 1
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175 บอ่เกลือ อบต.บอ่เกลือเหนือ ศพด.วดัเตาะแตะบา้นสะไล 1
176 บอ่เกลือ อบต.ภฟูา้ ศพด.หา่งทางหลวง 1
177 บา้นหลวง อบต.บา้นพี ศพด.บา้นพี 1
178 ปวั อบต.ปา่กลาง ศพด.บา้นน  าเปนิ 1
179 ปวั อบต.ภคูา ศพด.หว้ยปดู 1
180 ปวั อบต.สกาด ศพด.บา้นสกาดใต้ 1
181 ภเูพยีง อบต.ฝายแก้ว ศพด.ดงปา่สัก 1
182 เชียงกลาง เทศบาลต าบลเชียงกลาง ศพด.วดัคันนา 1
183 เชียงกลาง อบต.เชียงกลางพญาแก้ว ศพด.กอก 1
184 เชียงกลาง อบต.เปอื ศพด.ส้อเด่นพฒันา 1
185 ทา่วงัผา อบต.ผาตอ ศพด.แหน2 1
186 ทา่วงัผา อบต.ผาทอง ศพด.สันเจริญ 1
187 ทุ่งช้าง อบต.ปอน ศพด.บา้นปา่เปอืย 1
188 นาน้อย อบต.สันทะ ศพด.หว้ยส้ม 1
189 นาหมื่น อบต.นาทะนุง ศพด.หว้ยนาย 1
190 นาหมื่น อบต.ปงิหลวง ศพด.บา้นน  าลีใต้ 1
191 บอ่เกลือ เทศบาลต าบลบอ่เกลือใต้ ศพด.หว้ยโปง่ 1
192 บอ่เกลือ อบต.ดงพญา ศพด.บา้นปา่ก  า 1
193 บอ่เกลือ อบต.บอ่เกลือเหนือ ศพด.น  าจูน 1
194 บอ่เกลือ อบต.ภฟูา้ ศพด.สบมาง 1
195 ภเูพยีง อบต.ฝายแก้ว ศพด.บา้นฝายแก้ว 1
196 เมืองน่าน เทศบาลต าบลกองควาย ศพด.ธงหลวง 1

จังหวัดบงึกำฬ
197 เซกา เทศบาลต าบลซาง ศพด.วดัศรีสุมังคส์ 1
198 เซกา เทศบาลต าบลทา่สะอาด ศพด.วดัภมูิบาลเทศบาลต าบลทา่สะอาดอ าเภอเซกาจังหวดับงึกาฬ 1
199 เซกา เทศบาลต าบลปง่ไฮ ศพด.ปง่ไฮ 1
200 เซกา เทศบาลต าบลศรีพนา ศพด.เทศบาลต าบลศรีพนา 1
201 เซกา อบต.เซกา ศพด.ไทยเสรี 1
202 เซกา อบต.ทา่กกแดง ศพด.บา้นทา่ดอกคูณ 1
203 เซกา อบต.น  าจั น ศพด.บา้นดงกระพงุ 1
204 เซกา อบต.บา้นต้อง ศพด.ดอนสวรรค์ 1
205 เซกา อบต.โสกก่าม ศพด.บอ่พนา 1
206 เซกา อบต.หนองทุ่ม ศพด.วดัชัยมงคลธรรมวาส 1
207 โซ่พสัิย อบต.ค าแก้ว ศพด.ค าแก้ว 1
208 โซ่พสัิย อบต.โซ่ ศพด.วดับา้นโนนมันปลา 1
209 โซ่พสัิย อบต.ถ  าเจริญ ศพด.ถ  าเจริญ 1
210 โซ่พสัิย อบต.บวัตูม ศพด.บา้นโนนอุดม 1
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211 โซ่พสัิย อบต.ศรีชมภู ศพด.โคกกลาง 1
212 โซ่พสัิย อบต.หนองพนัทา ศพด.ปา่ไร่-โนนม่วง 1
213 บงึโขงหลง เทศบาลต าบลบงึโขงหลง ศพด.วดัศิริมงคลวราราม 1
214 เซกา เทศบาลต าบลซาง ศพด.วดับญุเพง็วงศ์สง่า 1
215 เซกา เทศบาลต าบลทา่สะอาด ศพด.วดัทา่สะอาด 1
216 เซกา เทศบาลต าบลศรีพนา ศพด.วดัศรีพนา(เจริญไชยมงคล) 1
217 เซกา อบต.เซกา ศพด.วดัครองประสิทธิ์ 1
218 เซกา อบต.น  าจั น ศพด.บา้นน  าจั น 1
219 เซกา อบต.บา้นต้อง ศพด.ศิริพฒัน์ 1
220 เซกา อบต.โสกก่าม ศพด.ดงสวา่ง 1
221 โซ่พสัิย อบต.โซ่ ศพด.บา้นทา่สวาท 1
222 โซ่พสัิย อบต.บวัตูม ศพด.สามหนอง 1
223 โซ่พสัิย อบต.หนองพนัทา ศพด.วดัทองสุทธาวาส 1
224 บงึโขงหลง เทศบาลต าบลบงึโขงหลง ศพด.ดงสวา่ง 1
225 บงึโขงหลง อบต.โพธิห์มากแข้ง ศพด.บา้นโนนจ าปาทอง 1
226 บุ่งคล้า อบต.โคกกวา้ง ศพด.วดัจันทราราษฎร์ 1
227 บุ่งคล้า อบต.หนองเด่ิน ศพด.หนองเด่ินทา่ 1

จังหวัดบรุรีมัย์
228 กระสัง เทศบาลต าบลสองชั น ศพด.วดับา้นจอม 1
229 กระสัง เทศบาลต าบลหนองเต็ง ศพด.วดับา้นโนนแดง 1
230 กระสัง เทศบาลต าบลอุดมธรรม ศพด.วดัชุมพลมณีรัตน์ 1
231 กระสัง อบต.กันทรารมณ์ ศพด.วดัดอนยาว 1
232 กระสัง อบต.ชุมแสง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 1
233 กระสัง อบต.บา้นปรือ ศพด.วดักัลยาณวฒัน์ 1
234 กระสัง อบต.เมืองไผ่ ศพด.บา้นคันรุ้ง 1
235 กระสัง อบต.ล าดวน ศพด.บา้นกระเจา 1
236 กระสัง อบต.สูงเนิน ศพด.วดัทุ่งสวา่ง 1
237 กระสัง อบต.หว้ยส าราญ ศพด.วดับา้นกุดโคลน 1
238 คูเมือง อบต.ตูมใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ 1
239 คูเมือง อบต.บา้นแพ ศพด.วดัสวา่งอารมณ์ 1
240 คูเมือง อบต.ปะเคียบ ศพด.บา้นเขวา้ 1
241 คูเมือง อบต.พรส าราญ ศพด.โรงเรียนวดับวัทอง 1
242 คูเมือง อบต.หนองขมาร ศพด.วดับา้นหนองไทร 1
243 แคนดง เทศบาลต าบลแคนดง ศพด.บา้นซองแมว 1
244 แคนดง อบต.แคนดง ศพด.โนนสมบรูณ์ 1
245 แคนดง อบต.ดงพลอง ศพด.บา้นขึ ตุ่น 1
246 แคนดง อบต.หวัฝาย ศพด.วดัวารีมุขาราม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

247 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลถาวร ศพด.บา้นหนองหนิ 1
248 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลยายแย้มวฒันา ศพด.เทศบาลต าบลยายแย้มวฒันา 1
249 เฉลิมพระเกียรติ อบต.อีสานเขต ศพด.บา้นโคกตะแบก 1
250 ช านิ เทศบาลต าบลหนองปล่อง ศพด.เทศบาลต าบลหนองปล่อง 1
251 ช านิ อบต.ช่อผกา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 1
252 ช านิ อบต.เมืองยาง ศพด.บา้นโคกขามโนนสมบรูณ์ 1
253 ช านิ อบต.ละลวด ศพด.หนองพะอง 1
254 นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง ศพด.วดักลางนางรอง 1
255 นางรอง อบต.ก้านเหลือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง 1
256 กระสัง เทศบาลต าบลหนองเต็ง ศพด.วดัปทมุคงคา 1
257 กระสัง อบต.บา้นปรือ ศพด.ระกาใต้ 1
258 กระสัง อบต.ล าดวน ศพด.วดัแซวประดู่ 1
259 กระสัง อบต.ศรีภมูิ ศพด.วดัศรีภมูิวนาราม 1
260 กระสัง อบต.สูงเนิน ศพด.วดัจะเนียงวนาราม 1
261 กระสัง อบต.หว้ยส าราญ ศพด.โรงเรียนบา้นตาเปา้ 1
262 คูเมือง เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ศพด.เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ 1
263 คูเมือง อบต.คูเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง(บา้นหนองติ ว) 1
264 คูเมือง อบต.ตูมใหญ่ ศพด.วดับา้นปะค าส าโรง 1
265 คูเมือง อบต.ปะเคียบ ศพด.บา้นโจด 1
266 คูเมือง อบต.พรส าราญ ศพด.โรงเรียนไตรคามฯ 1
267 คูเมือง อบต.หนองขมาร ศพด.วดัชัยศิริมงคล 1
268 คูเมือง อบต.หนิเหล็กไฟ ศพด.วดับา้นโศกนาค 1
269 แคนดง อบต.แคนดง ศพด.หนองกระทุ่มเครือ 1
270 แคนดง อบต.ดงพลอง ศพด.วดัหนองแวง 1
271 แคนดง อบต.สระบวั ศพด.วดัสระบวั 1
272 แคนดง อบต.หวัฝาย ศพด.โรงเรียนบา้นปอแดง 1
273 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลยายแย้มวฒันา ศพด.วดัเจริญนิมิตร 1
274 ช านิ เทศบาลต าบลหนองปล่อง ศพด.โรงเรียนบา้นดอนหวาย 1
275 นางรอง อบต.สะเดา ศพด.สะเดา 1
276 นางรอง อบต.หนองกง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกง 1
277 นาโพธิ์ อบต.ดอนกอก ศพด.วดัทรงธรรม 1

จังหวัดปทมุธำนี
278 เมืองปทมุธานี เทศบาลต าบลบางหลวง ศพด.เทศบาลต าบลบางหลวง 2 1
279 เมืองปทมุธานี เทศบาลต าบลบา้นกลาง ศพด.เทศบาลต าบลบา้นกลาง 1
280 เมืองปทมุธานี เทศบาลต าบลหลักหก ศพด.วดัรังสิต 1
281 เมืองปทมุธานี เทศบาลเมืองบางกะดี ศพด.เทศบาลต าบลบางกะดี 1
282 เมืองปทมุธานี เทศบาลเมืองบางคูวดั ศพด.บา้นคลองบางคูวดั 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

283 เมืองปทมุธานี เทศบาลเมืองปทมุธานี ศพด.เทศบาลเมืองปทมุธานี 1
284 เมืองปทมุธานี อบต.บา้นกระแชง ศพด.วดัโพธิเ์ล่ือน 1
285 ลาดหลุมแก้ว เทศบาลต าบลคูขวาง ศพด.บา้นบอ่ทอง 1
286 ลาดหลุมแก้ว อบต.บอ่เงิน ศพด.วดับอ่เงิน 1
287 ลาดหลุมแก้ว อบต.ลาดหลุมแก้ว ศพด.โรงเรียนวดัสุทธาวาส 1
288 ล าลูกกา เทศบาลเมืองคูคต ศพด.เทศบาลเมืองคูคต แหง่ที่ 2 (วงัทองธานี) 1
289 ล าลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย ศพด.ลาดสวาย 1 1
290 ล าลูกกา เทศบาลเมืองล าสามแก้ว ศพด. 1 ม. 3 1
291 ล าลูกกา อบต.บงึค าพร้อย ศพด.โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม 1
292 ล าลูกกา อบต.ล าไทร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 1
293 สามโคก เทศบาลต าบลเชียงรากใหญ่ ศพด.ต าบลเชียงรากใหญ่ ม. 5 1
294 สามโคก เทศบาลต าบลบางเตย ศพด.วดัจันทน์กะพอ้ 1
295 สามโคก อบต.กระแชง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 1
296 สามโคก อบต.ทา้ยเกาะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยเกาะ 1
297 สามโคก อบต.บางกระบอื ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบอื 1
298 สามโคก อบต.บา้นงิ ว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นงิ ว 1
299 หนองเสือ เทศบาลต าบลหนองเสือ ศพด.เทศบาลต าบลหนองเสือ 1
300 หนองเสือ อบต.บงึกาสาม ศพด.โรงเรียนหรัิญพงษอ์นุสรณ์ 1
301 หนองเสือ อบต.บงึช าอ้อ ศพด.วดัศรีคัคณางค์ 1
302 หนองเสือ อบต.บงึบอน ศพด.บา้นส.ป.ก. (บงึบอน) 1
303 หนองเสือ อบต.ศาลาครุ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ 1

จังหวัดประจวบคีรขีันธ์
304 กุยบรีุ เทศบาลต าบลกุยบรีุ ศพด.เทศบาลต าบลกุยบรีุ (บา้นปลายน  า) 1
305 กุยบรีุ เทศบาลต าบลไร่ใหม่ ศพด.เทศบาลต าบลไร่ใหม่ 1
306 กุยบรีุ อบต.ดอนยายหนู ศพด.บา้นดอนมะขาม 1
307 กุยบรีุ อบต.สามกระทาย ศพด.ดอนกลาง 1
308 กุยบรีุ อบต.หาดขาม ศพด.ไร่บน 1
309 ทบัสะแก อบต.นาหกูวาง ศพด.โรงเรียนบา้นทุ่งตาแก้ว 1
310 ทบัสะแก อบต.หว้ยยาง ศพด.ทุ่งกวา้ง 1
311 ทบัสะแก อบต.อ่างทอง ศพด.บา้นวงัยาง 1
312 บางสะพาน เทศบาลต าบลบา้นกรูด ศพด.โรงเรียนธงชัยธรรมจักร 1
313 บางสะพาน อบต.ก าเนิดนพคุณ ศพด.บา้นดอนสง่า ม. 8 1
314 บางสะพาน อบต.ชัยเกษม ศพด.ชัยเกษม 1
315 บางสะพาน อบต.ทองมงคล ศพด.บา้นทองมงคล 1
316 บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ศพด.ไชยราช 1
317 บางสะพานน้อย อบต.ปากแพรก ศพด.บา้นหนองหว้ยฝาด 1
318 กุยบรีุ อบต.หาดขาม ศพด.รวมไทย 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

319 ทบัสะแก เทศบาลต าบลทบัสะแก ศพด.เทศบาลต าบลทบัสะแกศูนย2์ 1
320 ทบัสะแก อบต.เขาล้าน ศพด.บา้นทุ่งกลาง 1
321 ทบัสะแก อบต.ทบัสะแก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทบัสะแก 1
322 ทบัสะแก อบต.นาหกูวาง ศพด.วดันาหกูวาง 1
323 ทบัสะแก อบต.แสงอรุณ ศพด.ต าบลแสงอรุณ 1
324 ทบัสะแก อบต.หว้ยยาง ศพด.หวัเขา 1
325 ทบัสะแก อบต.อ่างทอง ศพด.บา้นสีดางาม 1
326 บางสะพาน เทศบาลต าบลร่อนทอง ศพด.โรงเรียนบา้นดอนส านัก 1
327 บางสะพาน อบต.ก าเนิดนพคุณ ศพด.ต าบลก าเนิดนพคุณ 1
328 บางสะพาน อบต.ชัยเกษม ศพด.บา้นสามขุม 1
329 บางสะพาน อบต.ทองมงคล ศพด.ธรรมรัตน์ 1
330 บางสะพาน อบต.ธงชัย ศพด.วดัถ  าคีรีวงศ์ 1
331 บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสตร์ 1
332 บางสะพาน อบต.ร่อนทอง ศพด.บา้นทุ่งเชือก 1

จังหวัดพระนครศรอียุธยำ
333 บา้นแพรก อบต.ส าพะเนียง ศพด.ส าพะเนียง 1
334 ผักไห่ อบต.กุฎี ศพด.ต าบลกุฎี 1
335 ผักไห่ อบต.ดอนลาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนลาน 1
336 ผักไห่ อบต.ทา่ดินแดง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง 1
337 ผักไห่ อบต.นาคู ศพด.นาคู 1
338 ผักไห่ อบต.ลาดน  าเค็ม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลลาดน  าเค็ม 1
339 ผักไห่ อบต.หน้าโคก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าโคก 1
340 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา ศพด.เทศบาลเมืองอโยธยา (วดัพระญาติ) 1
341 พระนครศรีอยุธยา อบต.เกาะเรียน ศพด.บา้นมอญ 1
342 พระนครศรีอยุธยา อบต.บา้นเกาะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเกาะ 1
343 พระนครศรีอยุธยา อบต.บา้นปอ้ม ศพด.วดักษตัราธริาช 1
344 พระนครศรีอยุธยา อบต.ปากกราน ศพด.วดักลางปากกราน 1
345 พระนครศรีอยุธยา อบต.ภเูขาทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลภเูขาทอง 1
346 พระนครศรีอยุธยา อบต.วดัตูม ศพด.วดัตูม 1
347 พระนครศรีอยุธยา อบต.ส าเภาล่ม ศพด.พรพนิิตพทิยาคาร 1
348 ภาชี เทศบาลต าบลภาชี ศพด.วดัอุทการาม 1
349 ภาชี อบต.โคกม่วง ศพด.วดัโคกสังข์ 1
350 ภาชี อบต.ไผ่ล้อม ศพด.วดันาอุ่น 1
351 ภาชี อบต.ระโสม ศพด.โรงเรียนชุมชนวดัระโสม 1
352 มหาราช อบต.บา้นขวาง ศพด.สุวรรณเจดีย์ 1
353 มหาราช อบต.บา้นนา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา 1
354 มหาราช อบต.บา้นใหม่ ศพด.ชุมชนวดัสุเมธ 1
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355 ลาดบวัหลวง เทศบาลต าบลสามเมือง ศพด.วทิยานนท์ 1
356 บา้นแพรก อบต.คลองน้อย ศพด.โรงเรียนวดัไก่เตี ย 1
357 บา้นแพรก อบต.ส าพะเนียง ศพด.บา้นแพรก 1
358 ผักไห่ อบต.ดอนลาน ศพด.ล าตะเคียน 1
359 พระนครศรีอยุธยา อบต.ปากกราน ศพด.บา้นในคลอง 1
360 พระนครศรีอยุธยา อบต.วดัตูม ศพด.วดัช้างใหญ่ 1
361 ภาชี อบต.โคกม่วง ศพด.ชุมชนโคกม่วง(องค์การบริหารส่วนต าบล) 1
362 ภาชี อบต.ดอนหญ้านาง ศพด.ตะโกดอนหญ้านาง 1
363 ภาชี อบต.ระโสม ศพด.โรงเรียนวดัหนองนาง 1
364 ลาดบวัหลวง เทศบาลต าบลสามเมือง ศพด.เทศบาลต าบลสามเมือง 1
365 ลาดบวัหลวง อบต.คลองพระยาบนัลือ ศพด.มาลีอีสงเคราะห์ 1
366 ลาดบวัหลวง อบต.คู้สลอด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคู้สลอด 1
367 ลาดบวัหลวง อบต.ลาดบวัหลวง ศพด.วดัสุทธาวาส 1
368 ลาดบวัหลวง อบต.หลักชัย ศพด.โรงเรียนวดัปทมุวนั(โสกนิกรประชาอนุสรณ์) 1

จังหวัดพะเยำ
369 จุน เทศบาลต าบลเวยีงลอ ศพด.เทศบาลต าบลเวยีงลอ 1 1
370 จุน เทศบาลต าบลหงส์หนิ ศพด.พวงพยอม 1
371 จุน เทศบาลต าบลหว้ยข้าวก่ า ศพด. ม. 8 (บา้นกิ่วแก้ว) 1
372 เชียงค า เทศบาลต าบลเชียงค า ศพด.ธาตุ 1
373 เชียงค า เทศบาลต าบลฝายกวาง ศพด.เทศบาลต าบลฝายกวาง 1
374 เชียงค า เทศบาลต าบลหย่วน ศพด.วดัแช่แหง้ 1
375 เชียงค า อบต.เจดีย์ค า ศพด.บา้นดอนลาว 1
376 เชียงค า อบต.เชียงบาน ศพด.สบแวน 1
377 เชียงค า อบต.ทุ่งผาสุข ศพด.ผาสุข 1
378 เชียงค า อบต.แม่ลาว ศพด.น  ามิน 1
379 เชียงค า อบต.อ่างทอง ศพด.จ าบอน 1
380 เชียงม่วน เทศบาลต าบลเชียงม่วน ศพด.เทศบาลต าบลเชียงม่วน 1 1
381 เชียงม่วน อบต.บา้นมาง ศพด.ทุ่งมอก 1
382 เชียงม่วน อบต.สระ ศพด.ทุ่งหนอง 1
383 ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลบา้นถ  า ศพด.วดัรัตนาคูนาวนาราม 1
384 ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลหนองหล่ม ศพด.ใหม่เหนือ 1
385 ดอกค าใต้ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ ศพด.ชุมชนบา้นศรีชุม 1
386 ดอกค าใต้ อบต.คือเวยีง ศพด.วดัศรีปนัต้น 1
387 จุน เทศบาลต าบลทุ่งรวงทอง ศพด.วดัร่องแมด 1
388 จุน เทศบาลต าบลเวยีงลอ ศพด.เทศบาลต าบลเวยีงลอ2 1
389 เชียงค า เทศบาลต าบลฝายกวาง ศพด.ฝายกวาง 1
390 เชียงค า เทศบาลต าบลหย่วน ศพด.แช่แหง้ 1
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391 เชียงค า อบต.เจดีย์ค า ศพด.วงัเค็มใหม่ 1
392 เชียงค า อบต.เชียงบาน ศพด.ปางววั 1
393 เชียงค า อบต.ทุ่งผาสุข ศพด.บา้นหวัทุ่งใหม่ 1
394 เชียงค า อบต.อ่างทอง ศพด.สันปเูลย 1
395 เชียงม่วน เทศบาลต าบลเชียงม่วน ศพด.เทศบาลต าบลเชียงม่วน4 1
396 เชียงม่วน อบต.สระ ศพด.ทา่ฟา้ใหม่ 1
397 ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลบา้นถ  า ศพด.ถ  าอนามัย 1
398 ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลหนองหล่ม ศพด.บา้นหนองหล่ม 1

จังหวัดพิจิตร
399 โพทะเล อบต.ทา่ขมิ น ศพด.ชุมชนวดัหนองคล้ายางพะเนียด 1
400 โพทะเล อบต.ทา่บวั ศพด.โรงเรียนบา้นทา่บวัรัฐประชานุเคราะห์ 1
401 โพทะเล อบต.ทา้ยน  า ศพด.โรงเรียนวดับา้นทา้ยน  า 1
402 โพทะเล อบต.โพทะเล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 1
403 โพธิป์ระทบัช้าง เทศบาลต าบลไผ่รอบ ศพด.ไผ่รอบ 1
404 โพธิป์ระทบัช้าง เทศบาลต าบลโพธิป์ระทบัช้าง ศพด.บา้นวงัจิก 1
405 โพธิป์ระทบัช้าง อบต.ทุ่งใหญ่ ศพด.บา้นหว้ยน้อย 1
406 โพธิป์ระทบัช้าง อบต.ไผ่ทา่โพ ศพด.บา้นล านัง 1
407 โพธิป์ระทบัช้าง อบต.โพธิป์ระทบัช้าง ศพด.บา้นบงึโพธิ์ 1
408 เมืองพจิิตร เทศบาลเมืองพจิิตร ศพด.วดัวจิิตรราม 1
409 เมืองพจิิตร อบต.ทา่หลวง ศพด.บา้นบงึตะโกน 1
410 เมืองพจิิตร อบต.ทา่ฬ่อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ฬ่อ 1
411 เมืองพจิิตร อบต.บา้นบุ่ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นบุ่ง 1
412 เมืองพจิิตร อบต.ปากทาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 1
413 เมืองพจิิตร อบต.ไผ่ขวาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 1
414 เมืองพจิิตร อบต.โรงช้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 1
415 เมืองพจิิตร อบต.สายค าโห้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสายค าโห ้(โรงเรียนสายค าโห)้ 1
416 เมืองพจิิตร อบต.หวัดง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหวัดง 1
417 วชิรบารมี อบต.บา้นนา ศพด.บา้นตะวนัออก 1
418 วชิรบารมี อบต.บงึบวั ศพด.วดัปทมุรัตนาราม 1
419 วชิรบารมี อบต.วงัโมกข์ ศพด.บา้นวงัโมกข์ ม. 5 1
420 วชิรบารมี อบต.หนองหลุม ศพด.วดัหนองหลุม 1
421 วงัทรายพนู เทศบาลต าบลวงัทรายพนู ศพด.วดัวงัทรายพนู 1
422 วงัทรายพนู อบต.วงัทรายพนู ศพด.บา้นทุ่งโม่ง 1
423 วงัทรายพนู อบต.หนองปลาไหล ศพด.วดัวงัทบัไทร 1
424 วงัทรายพนู อบต.หนองพระ ศพด.บา้นหนองพระ 1
425 สากเหล็ก อบต.คลองทราย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย 1
426 สากเหล็ก อบต.วงัทบัไทร ศพด.เฉลิมพระเกียรติบา้นวงัทบัไทร 1
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427 สามง่าม เทศบาลต าบลเนินปอ ศพด.วดัเนินพลวง 1
428 สามง่าม อบต.รังนก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลรังนก 1
429 สามง่าม อบต.หนองโสน ศพด.บา้นเพชรพจิิตร 1
430 โพธิป์ระทบัช้าง อบต.ทุ่งใหญ่ ศพด.โรงเรียนอนุบาลโพธิป์ระทบัช้าง 1
431 เมืองพจิิตร อบต.ทา่หลวง ศพด.วดัคลองคู้ 1
432 เมืองพจิิตร อบต.หวัดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลหวัดง 1
433 วชิรบารมี อบต.บงึบวั ศพด.บา้นยางสุขวฒัน์ 1
434 วชิรบารมี อบต.วงัโมกข์ ศพด.วดัสระบอระเพด็ 1
435 วชิรบารมี อบต.หนองหลุม ศพด.บวัยาง 1
436 วงัทรายพนู อบต.วงัทรายพนู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงัทรายพนู 1
437 วงัทรายพนู อบต.หนองพระ ศพด.บา้นยางสามต้น 1
438 สากเหล็ก อบต.วงัทบัไทร ศพด.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง 1
439 สามง่าม เทศบาลต าบลเนินปอ ศพด.เนินปอ 1
440 สามง่าม อบต.รังนก ศพด.บา้นหนองน  าเขียว 1
441 สามง่าม อบต.หนองโสน ศพด.ปา่แซง 1

จังหวัดแพร่
442 เด่นชัย เทศบาลต าบลเด่นชัย ศพด.วดัศรีศิรินทราราม 1
443 เด่นชัย เทศบาลต าบลปงปา่หวาย ศพด.สวนหลวง 1
444 เด่นชัย อบต.ไทรย้อย ศพด.บอ่แก้ว 1
445 เด่นชัย อบต.หว้ยไร่ ศพด.บา้นหวัดง ม. 9 1
446 เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุ่งกวาว ศพด.เทศบาลต าบลทุ่งกวาว 1
447 เมืองแพร่ เทศบาลต าบลปา่แมต ศพด.น  าโค้ง 1
448 เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่ค ามี ศพด.ศรีภมูิ 1
449 เมืองแพร่ เทศบาลต าบลสวนเขื่อน ศพด.สวนเขื่อน 1
450 เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ ศพด.โรงเรียนเทศบาลวดัชัยมงคล 1
451 เมืองแพร่ อบต.กาญจนา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกาญจนา 1
452 เมืองแพร่ อบต.ทา่ข้าม ศพด.ทา่ขวญั 1
453 เมืองแพร่ อบต.นาจักร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาจักร 1
454 เมืองแพร่ อบต.แม่ยม ศพด.นันทาราม 1
455 เมืองแพร่ อบต.ร่องฟอง ศพด.บา้นน  าช า 1
456 เมืองแพร่ อบต.วงัธง ศพด.เวยีงตั ง 1
457 เมืองแพร่ อบต.เหมืองหม้อ ศพด.ปทมุ 1
458 ร้องกวาง เทศบาลต าบลบา้นเวยีง ศพด.หว้ยอ้อย 1
459 ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง ศพด.ทุ่งศรี 1
460 ร้องกวาง อบต.น  าเลา ศพด.ไผ่ย้อย 1
461 ร้องกวาง อบต.แม่ยางร้อง ศพด.หล่ายยาง 1
462 ร้องกวาง อบต.แม่ยางฮ่อ ศพด.ต าบลแม่ยางฮ่อ 1
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463 ร้องกวาง อบต.ร้องกวาง ศพด.แม่ยางโพธิ์ 1
464 ร้องกวาง อบต.หว้ยโรง ศพด.องุค์การบริการบริหารส่วนต าบลหว้ยโรง 1
465 ลอง เทศบาลต าบลบา้นปนิ ศพด.ปนิ ม. 5 1
466 ลอง เทศบาลต าบลปากกาง ศพด.บา้นปากกาง 1
467 ลอง เทศบาลต าบลแม่ลานนา ศพด.แม่จองไฟ 1
468 ลอง เทศบาลต าบลเวยีงต้า ศพด.แสนทอง 1
469 เด่นชัย เทศบาลต าบลเด่นชัย ศพด.ม่อนปา่ก๋อย 1
470 เด่นชัย เทศบาลต าบลปงปา่หวาย ศพด.ปงปา่หวาย 1
471 เด่นชัย อบต.ไทรย้อย ศพด.ปา่ไผ่ 1
472 เด่นชัย อบต.แม่จั๊วะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จั๊วะ 1
473 เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุ่งกวาว ศพด.วดัทุ่งกวาว 1
474 เมืองแพร่ เทศบาลต าบลปา่แมต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปา่แมต 1
475 เมืองแพร่ เทศบาลต าบลสวนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสวนเขื่อน 1
476 เมืองแพร่ อบต.เหมืองหม้อ ศพด.เหมืองหม้อ 1
477 ร้องกวาง เทศบาลต าบลบา้นเวยีง ศพด.บญุเริง 1
478 ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง ศพด.ร้องกวาง 1
479 ลอง เทศบาลต าบลแม่ลานนา ศพด.แม่เกี่ยม 1
480 ลอง เทศบาลต าบลเวยีงต้า ศพด.เหล่า 1
481 ลอง อบต.ต้าผามอก ศพด.ผามอก 1
482 ลอง อบต.ทุ่งแล้ง ศพด.วงัเลียง 1

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
483 แม่ลาน้อย อบต.แม่นาจาง ศพด.บา้นแม่ขีด 1
484 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย ศพด.บา้นแม่ฮุ 1
485 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ศพด.ทุ่งปา่คา 1
486 แม่ลาน้อย อบต.สันติคีรี ศพด.บา้นหวัลา 1
487 แม่ลาน้อย อบต.หว้ยหอ้ม ศพด.บา้นดงหมู่ 5 1
488 แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม ศพด.เทศบาลต าบลแม่ยวม 1
489 แม่สะเรียง อบต.บา้นกาศ ศพด.บา้นแพะ 1
490 แม่สะเรียง อบต.ปา่แป๋ ศพด.บา้นช่างหม้อ 1
491 แม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ ศพด.บา้นปา่หมาก 1
492 แม่สะเรียง อบต.เสาหนิ ศพด.บา้นโพซอ 1
493 สบเมย อบต.กองก๋อย ศพด.กองก๋อย 1
494 สบเมย อบต.แม่คะตวน ศพด.คอนผึ ง 1
495 สบเมย อบต.แม่สามแลบ ศพด.บา้นซิวาเดอ 1
496 สบเมย อบต.สบเมย ศพด.แม่คะตวน 1
497 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ศพด.สันติสุข 1
498 แม่ลาน้อย อบต.หว้ยหอ้ม ศพด.บา้นแม่และ 1
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499 แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยวม 1
500 แม่สะเรียง อบต.บา้นกาศ ศพด.สบหาร 1
501 แม่สะเรียง อบต.ปา่แป๋ ศพด.อุมปอ๊ก 1
502 แม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ ศพด.บา้นปา่จี 1
503 แม่สะเรียง อบต.เสาหนิ ศพด.แม่เหลอ 1
504 สบเมย อบต.กองก๋อย ศพด.บา้นทะโลงหมู่8 1
505 สบเมย อบต.แม่สามแลบ ศพด.บา้นเครอะวอ 1
506 สบเมย อบต.สบเมย ศพด.บา้นเลโค๊ะ 1
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จังหวัดตรงั
1 กันตัง เทศบาลต าบลควนธานี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 1
2 กันตัง เทศบาลต าบลบางเปา้ ศพด.บา้นควนทองสีห์ 1
3 กันตัง เทศบาลเมืองกันตัง ศพด.เทศบาลเมืองกันตังศูนย์ 2 1
4 กันตัง อบต.กันตังใต้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 1
5 กันตัง อบต.เกาะลิบง ศพด.บาตูปเูตะ 1
6 กันตัง อบต.เกาะลิบง ศพด.บา้นเจ้าไหม-หาดยาว 1
7 กันตัง อบต.โคกยาง ศพด.บา้นหนองเหม้า 1
8 กันตัง อบต.นาเกลือ ศพด.บา้นพระม่วง 1
9 กันตัง อบต.บางสัก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก 1
10 กันตัง อบต.วงัวน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงัวน 1
11 นาโยง อบต.นาข้าวเสีย ศพด.ต าบลนาข้าวเสีย 1
12 นาโยง อบต.นาโยงเหนือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 1
13 นาโยง อบต.ละมอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลละมอ 1
14 ปะเหลียน เทศบาลต าบลทา่พญา ศพด.ทา่พญา 1
15 ปะเหลียน อบต.ทา่ข้าม ศพด.ทุ่งรวงทอง 1
16 ปะเหลียน อบต.ทุ่งยาว ศพด.บา้นทุ่งมะขามปอ้ม 1
17 ปะเหลียน อบต.ทุ่งยาว ศพด.บา้นหนองหวา้ 1
18 ปะเหลียน อบต.บางด้วน ศพด.บา้นบางด้วน 1
19 ปะเหลียน อบต.บางด้วน ศพด.บา้นส้มเฟอืง 1
20 ปะเหลียน อบต.บา้นนา ศพด.บา้นนา 1
21 ปะเหลียน อบต.บา้นนา ศพด.หนิคอกควาย 1
22 ปะเหลียน อบต.ลิพงั ศพด.ทา่เขา 1
23 ปะเหลียน อบต.ลิพงั ศพด.ทุ่งปาหนัน 1
24 ปะเหลียน อบต.สุโสะ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม 1
25 ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ศพด.บา้นหนองเจ็ดบาท 1
26 เมืองตรัง เทศบาลต าบลคลองเต็ง ศพด.เทศบาลต าบลคลองเต็ง 1
27 เมืองตรัง เทศบาลต าบลนาตาล่วง ศพด.เทศบาลต าบลหนองตาล่วง 1
28 เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง ศพด.วดัคลองน  าเจ็ด 1
29 เมืองตรัง อบต.นาทา่มใต้ ศพด.บา้นนาทา่มใต้ 1
30 เมืองตรัง อบต.นาทา่มเหนือ โรงเรียนบา้นเกาะปราง 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ

 รุน่ที่ 10  ระหว่ำงวันที่ 3 – 6 สิงหำคม 2565



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

31 เมืองตรัง อบต.นาบนิหลา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาบนิหลา 1
32 เมืองตรัง อบต.นาโยงใต้ ศพด.โคกพกิุล 1
33 เมืองตรัง อบต.บางรัก ศพด.วดัแจ้ง 1
34 เมืองตรัง อบต.หนองตรุด ศพด.น  าฉา 1
35 ย่านตาขาว เทศบาลต าบลทุ่งกระบอื ศพด.บา้นทา่บนัได 1

จังหวัดนครรำชสีมำ
36 โนนสูง อบต.หลุมข้าว ศพด.ไพลจตุรมิตร 1
37 บวัลาย อบต.โนนจาน ศพด.บา้นโนนดู่ 1
38 บวัลาย อบต.เมืองพะไล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 1
39 บวัลาย อบต.หนองหวา้ ศพด.หนองหวา้ 1
40 บวัใหญ่ เทศบาลต าบลหนองบวัสะอาด ศพด.เทศบาลต าบลหนองบวัสะอาด 1
41 บวัใหญ่ อบต.กุดจอก ศพด.บา้นงิ วใหม่ 1
42 บวัใหญ่ อบต.ขุนทอง ศพด.บา้นโคกสี 1
43 บวัใหญ่ อบต.ด่านช้าง ศพด.บา้นหนองเม็ก 1
44 บวัใหญ่ อบต.โนนทองหลาง ศพด.หนองไผ่ล้อม 1
45 บวัใหญ่ อบต.เสมาใหญ่ ศพด.เสมาใหญ่ 1
46 บวัใหญ่ อบต.หนองแจ้งใหญ่ ศพด.บา้นอีโค 1
47 บวัใหญ่ อบต.หว้ยยาง ศพด.บา้นดงบงั 1
48 บา้นเหล่ือม อบต.โคกกระเบื อง ศพด.ตลุกพลวง 1
49 บา้นเหล่ือม อบต.ช่อระกา ศพด.บา้นขามเวยีน 1
50 บา้นเหล่ือม อบต.ช่อระกา ศพด.บา้นช่อระกา 1
51 บา้นเหล่ือม อบต.บา้นเหล่ือม ศพด.บา้นดอนเปล้า 1
52 บา้นเหล่ือม อบต.วงัโพธิ์ ศพด.บา้นโนนทองหลาง 1
53 ประทาย อบต.กระทุ่มราย ศพด.บา้นกระทุ่มราย 1
54 ประทาย อบต.กระทุ่มราย ศพด.โรงเรียนวดับา้นส่ีเหล่ียม 1
55 ประทาย อบต.โคกกลาง ศพด.บา้นหนองแสง 1
56 ประทาย อบต.ดอนมัน ศพด.ดาวลูกไก่ 1
57 ประทาย อบต.ตลาดไทร ศพด.บา้นตลาดไทร 1
58 ประทาย อบต.ตลาดไทร ศพด.บา้นหนองกก 1
59 ประทาย อบต.นางร า ศพด.โรงเรียนบา้นโนนสูง 1
60 ประทาย อบต.โนนเพด็ ศพด.บา้นหนองช่างตาย 1
61 ประทาย อบต.เมืองโดน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 1
62 ประทาย อบต.วงัไม้แดง ศพด.บา้นโคกพระ 1
63 ประทาย อบต.หนองค่าย ศพด.โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1
64 ประทาย อบต.หนองพลวง ศพด.โรงเรียนบา้นหนองคิม 1
65 ประทาย อบต.หนัหว้ยทราย ศพด.บา้นหนองช่องแมว 1
66 ประทาย อบต.หนัหว้ยทราย ศพด.วดัโกรกหนิหมู่ที่8 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

67 ปกัธงชัย เทศบาลต าบลตะขบ ศพด.เทศบาลต าบลตะขบ 1
68 ปกัธงชัย เทศบาลต าบลบอ่ปลาทอง ศพด.บา้นพระบงึ 1
69 ปกัธงชัย เทศบาลต าบลล านางแก้ว ศพด.บา้นซับน้อย 1
70 ปกัธงชัย อบต.โคกไทย ศพด.โรงเรียนหนองล้างช้าง 1
71 ปกัธงชัย อบต.งิ ว ศพด.โรงเรียนวดัมกุฎไทยาราม 1
72 ปกัธงชัย อบต.งิ ว ศพด.โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจ 1
73 ปกัธงชัย อบต.ดอน ศพด.โรงเรียนจตุคามวทิยาคม 1
74 ปกัธงชัย อบต.ตะขบ ศพด.บา้นยางกระทงุ 1
75 ปกัธงชัย อบต.ตะคุ ศพด.บา้นสุขัง 1
76 ปกัธงชัย อบต.ตูม ศพด.วดัวงัวารีวน 1
77 ปกัธงชัย อบต.ธงชัยเหนือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยเหนือ 1
78 ปกัธงชัย อบต.ภหูลวง ศพด.โรงเรียนบา้นหนองกก 1
79 ปกัธงชัย อบต.สะแกราช ศพด.โคกหนองแฟบ 1
80 ปกัธงชัย อบต.สะแกราช ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 1
81 ปกัธงชัย อบต.ส าโรง ศพด.โรงเรียนวดัโพนทราย 1
82 ปกัธงชัย อบต.ส าโรง ศพด.โรงเรียนวดัใหม่ส าโรง 1
83 ปากช่อง เทศบาลต าบลกลางดง ศพด.เทศบาลต าบลกลางดง 1
84 ปากช่อง เทศบาลต าบลวงัไทร ศพด.เทศบาลต าบลวงัไทร 1
85 ปากช่อง เทศบาลต าบลวงัไทร ศพด.ปา่ตะเคียน 1
86 ปากช่อง เทศบาลต าบลสีมามงคล ศพด.เทศบาลต าบลสีมามงคล (โรงเรียนบญุบนัดาลวทิยานุสรณ์)เทศบาต าบลสีมามงคลอ าเภอปากช่องจังหวดันครราชสีมา1
87 ปากช่อง อบต.ขนงพระ ศพด.บา้นเขาจันทน์หอม 1

จังหวัดนครศรธีรรมรำช
88 ขนอม เทศบาลต าบลทอ้งเนียน ศพด.แขวงเภา 1
89 ขนอม เทศบาลต าบลอ่าวขนอม ศพด.กระดังงา 1
90 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.บา้นเขาหวัช้าง 1
91 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.บา้นคีรีรัตน์ 1
92 จุฬาภรณ์ อบต.ทุ่งโพธิ์ ศพด.บา้นควนนตอ 1
93 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล ศพด.บา้นควนโตน 1
94 ฉวาง เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง ศพด.เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 1
95 ฉวาง อบต.กะเบยีด ศพด.คลองไชยเหนือ 1
96 ฉวาง อบต.นาแว ศพด.บา้นทุ่งกระจูด 1
97 ฉวาง อบต.นาแว ศพด.บา้นหว้ยทรายขาว 1
98 ฉวาง อบต.ละอาย ศพด.บา้นเหนือคลองประชาสรรค์ 1
99 ฉวาง อบต.ไสหร้า ศพด.บา้นไสหร้า 1
100 ฉวาง อบต.หว้ยปริก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยปริก 1
101 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลดอนตรอ ศพด.บา้นยางยวน 1
102 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลทางพนู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทางพนู 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

103 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลทางพนู ศพด.โรงเรียนบา้นปากช่อง 1
104 เฉลิมพระเกียรติ อบต.สวนหลวง ศพด.บา้นบางไทร 1
105 ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ ศพด.ทุ่งใหญ่ 1
106 ชะอวด อบต.ขอนหาด ศพด.ไสถิน 1
107 ชะอวด อบต.เขาพระทอง ศพด.เขาพระทอง 1
108 ชะอวด อบต.เขาพระทอง ศพด.โรงเรียนวดัเขาล าปะ 1
109 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ ศพด.บา้นกาโหใ่ต้ 1
110 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ ศพด.บา้นควนหนองหงส์ 1
111 ชะอวด อบต.เคร็ง ศพด.โรงเรียนบา้นควนชิง 1
112 ชะอวด อบต.เคร็ง ศพด.โรงเรียนวดัปากควน 1
113 ชะอวด อบต.นางหลง ศพด.ควนเถียะ 1
114 ชะอวด อบต.นางหลง ศพด.หนองจิกโคกทราง 1
115 ชะอวด อบต.วงัอ่าง ศพด.คลองใหม่ 1
116 ชะอวด อบต.วงัอ่าง ศพด.บา้นวงัหอน 1
117 ช้างกลาง อบต.ช้างกลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง (โรงเรียนบา้นจันดี) 1
118 ช้างกลาง อบต.ช้างกลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง(โรงเรียนบา้นนา) 1
119 เชียรใหญ่ เทศบาลต าบลการะเกด ศพด.เทศบาลต าบลการะเกด 1
120 เชียรใหญ่ เทศบาลต าบลการะเกด ศพด.บา้นศาลาตะเคียน 1
121 เชียรใหญ่ เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ ศพด.เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 1
122 เชียรใหญ่ อบต.ทอ้งล าเจียก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทอ้งล าเจียก 1
123 เชียรใหญ่ อบต.ทา่ขนาน ศพด.สระแก้ว 1
124 เชียรใหญ่ อบต.แม่เจ้าอยู่หวั ศพด.เนินธมัมัง 1
125 ถ  าพรรณรา อบต.คลองเส ศพด.บา้นปลายเส 1
126 ถ  าพรรณรา อบต.ถ  าพรรณรา ศพด.บา้นหาดเขือ 1
127 ทา่ศาลา อบต.กลาย โรงเรียนวดัเขาพนมไตรรัตน์ 1
128 ทา่ศาลา อบต.กลาย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 1
129 ทา่ศาลา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.บา้นหน้าเขาวดั 1
130 ทา่ศาลา อบต.ทา่ขึ น ศพด.ในโคร๊ะ 1
131 ทา่ศาลา อบต.ทา่ขึ น ศพด.ไสโก 1
132 ทา่ศาลา อบต.ทา่ศาลา ศพด.มัสยิดทา่สูงบน 1
133 ทา่ศาลา อบต.ทา่ศาลา ศพด.มัสยิดยามาลุดดีน 1
134 ทา่ศาลา อบต.โมคลาน ศพด.มัสยิดบา้นอู่ตะเภา 1
135 ทา่ศาลา อบต.สระแก้ว ศพด.เราะ 1
136 ทุ่งสง เทศบาลต าบลกะปาง ศพด.บา้นคลองตูก 1
137 ทุ่งสง เทศบาลต าบลชะมาย ศพด.โรงเรียนวดัเขากลาย 1
138 ทุ่งสง อบต.เขาโร ศพด.บา้นกงหรา 1
139 ทุ่งสง อบต.ควนกรด ศพด.บา้นวดัใหม่ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

140 ทุ่งสง อบต.นาโพธิ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 1
141 ทุ่งสง อบต.หนองหงส์ ศพด.บา้นนาเกิดผล 1

จังหวัดนครสวรรค์
142 ไพศาลี อบต.โพธิป์ระสาท ศพด.โรงเรียนบา้นบอ่ไทยสามัคคี 1
143 ไพศาลี อบต.วงัข่อย ศพด.บา้นหนองสะแกยาว 1
144 ไพศาลี อบต.วงัน  าลัด ศพด.เขาดิน 1
145 ไพศาลี อบต.ส าโรงชัย ศพด.โรงเรียนวดับา้นใหม่ 1
146 เมืองนครสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองเบน โรงเรียนเทศบาลวดัศรีประชาสรรค์ 1
147 เมืองนครสวรรค์ อบต.บางม่วง ศพด.โรงเรียนวดัยางงาม(ประชาพฒันา) 1
148 เมืองนครสวรรค์ อบต.บา้นแก่ง ศพด.วดับา้นแก่ง 1
149 เมืองนครสวรรค์ อบต.วดัไทรย์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวดัไทรย์หมู่ที่ 2 1
150 เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกรด ศพด.บา้นดงส าราญ 1
151 เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกระโดน ศพด.บา้นวงัสวสัดี 1
152 แม่เปนิ อบต.แม่เปนิ ศพด.คลองเจริญ 1
153 แม่เปนิ อบต.แม่เปนิ ศพด.ปางสัก 1
154 แม่วงก์ อบต.เขาชนกัน ศพด.วดัวงัน  าขาว 1
155 แม่วงก์ อบต.แม่เล่ย์ ศพด.บา้นปางสุด 1
156 แม่วงก์ อบต.แม่เล่ย์ ศพด.บา้นหนิดาต 1
157 แม่วงก์ อบต.แม่วงก์ ศพด.ต าบลแม่วงก์ 1
158 แม่วงก์ อบต.วงัซ่าน ศพด.บา้นตะเคียนงาม 1
159 แม่วงก์ อบต.วงัซ่าน ศพด.วดัคลองม่วง 1
160 ลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว โรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว 1
161 ลาดยาว อบต.เนินขี เหล็ก ศพด.บา้นดอนจังหนั 1
162 ลาดยาว อบต.เนินขี เหล็ก ศพด.บา้นหนองไร่ 1
163 ลาดยาว อบต.บา้นไร่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ 1
164 ลาดยาว อบต.มาบแก ศพด.บา้นมาบแก 1
165 ลาดยาว อบต.มาบแก ศพด.บา้นหน้าเขา 1
166 ลาดยาว อบต.วงัม้า ศพด.วดัเกาะเปา 1
167 ลาดยาว อบต.วงัเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงัเมือง 1
168 ลาดยาว อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ศพด.บา้นโพธิศ์รีสามัคคี 1
169 ลาดยาว อบต.สระแก้ว ศพด.วดัดอนโม่ 1
170 ลาดยาว อบต.หนองนมววั ศพด.วดัหนองนมววั 1
171 ลาดยาว อบต.หว้ยน  าหอม ศพด.สะเดาซ้าย 1
172 หนองบวั เทศบาลต าบลหนองบวั ศพด.เทศบาลต าบลหนองบวั 1
173 หนองบวั อบต.ทุ่งทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง 1
174 หนองบวั อบต.ธารทหาร ศพด.น  าสาดเหนือ 1
175 หนองบวั อบต.วงับอ่ ศพด.โคกสะอาด 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

176 หนองบวั อบต.หนองกลับ ศพด.บา้นวงัแรด 1
177 หนองบวั อบต.หนองบวั ศพด.บา้นหว้ยน้อย 1
178 หนองบวั อบต.หว้ยใหญ่ ศพด.หว้ยใหญ่ 1

จังหวัดนรำธิวำส
179 จะแนะ อบต.ช้างเผือก ศพด.กูมุง 1
180 จะแนะ อบต.ช้างเผือก ศพด.มูบาแรแน 1
181 จะแนะ อบต.ดุซงญอ ศพด.น  าหอม 1
182 จะแนะ อบต.ดุซงญอ ศพด.โรงเรียนบา้นดุซงญอ 1
183 จะแนะ อบต.ผดุงมาตร ศพด.บา้นเมาะตาโก๊ะ 1
184 จะแนะ อบต.ผดุงมาตร ศพด.ผดุงมาตร 1
185 เจาะไอร้อง อบต.จวบ ศพด.มัสยิดเจาะไอร้อง 1
186 เจาะไอร้อง อบต.จวบ ศพด.โรงเรียนบา้นโคก 1
187 เจาะไอร้อง อบต.บกูิต ศพด.โรงเรียนบา้นเจาะเกาะ 1
188 เจาะไอร้อง อบต.บกูิต ศพด.ไอร์สะเตียร์ 1
189 เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ศพด.ปเิหล็ง 1
190 เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ศพด.มัสยิดบองอจูโวะ๊ 1
191 ตากใบ อบต.เกาะสะทอ้น ศพด.ราญอ (ตะเหลียง) 1
192 ตากใบ อบต.โฆษติ ศพด.ปศุสัตว-์เกษตรมูโน๊ะ 1
193 ตากใบ อบต.นานาค ศพด.มัสยิดตักวาอิสลามิยะห์ 1
194 ตากใบ อบต.พร่อน ศพด.บา้นโคกกูแว 1
195 ตากใบ อบต.ไพรวนั ศพด.บาเดาะมาดี 1
196 ตากใบ อบต.ไพรวนั ศพด.บา้นพรุกาบแดง 1
197 ตากใบ อบต.ศาลาใหม่ ศพด.บา้นศาลาใหม่ 1
198 บาเจาะ เทศบาลต าบลบาเจาะ ศพด.แปะ๊บญุ 1
199 บาเจาะ เทศบาลต าบลบาเจาะ ศพด.โรงเรียนน  าตกปาโจ 1
200 บาเจาะ อบต.กาเยาะมาตี ศพด.โรงเรียนบา้นยะลูตุง 1
201 บาเจาะ อบต.บาเจาะ ศพด.บอืเจ๊าะ 1
202 บาเจาะ อบต.บาเระใต้ ศพด.มัสยิดกือแลแมเราะ 1
203 บาเจาะ อบต.บาเระใต้ ศพด.มัสยิดนูรุลอาบดีีน 1
204 บาเจาะ อบต.บาเระเหนือ ศพด.จ าปากอ 1
205 บาเจาะ อบต.บาเระเหนือ ศพด.ยามูแรแน 1
206 บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ศพด.เชิงเขา 1
207 บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ศพด.มัสยิดปะลุกาแปเราะ 1
208 เมืองนราธวิาส เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ ศพด.บางมะนาว 1
209 เมืองนราธวิาส เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ ศพด.สิรินธร 1
210 เมืองนราธวิาส เทศบาลเมืองนราธวิาส ศพด.มัสยิดประจ าจังหวดั 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดน่ำน
211 ภเูพยีง อบต.ม่วงต๊ึด ศพด.ต าบลม่วงตื ด 1
212 ภเูพยีง อบต.เมืองจัง ศพด.บา้นใหม่สามัคคี 1
213 เมืองน่าน เทศบาลต าบลกองควาย ศพด.น  าครกเก่า 1
214 เมืองน่าน เทศบาลต าบลดู่ใต้ ศพด.เทศบาลดู่ใต้เขต1 1
215 เมืองน่าน เทศบาลต าบลดู่ใต้ ศพด.เทศบาลต าบลดู่ใต้ 1
216 เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน ศพด.ค่ายสุริยพงษ์ 1
217 เมืองน่าน อบต.ไชยสถาน ศพด.ต าบลไชยสถาน 1
218 เมืองน่าน อบต.บอ่ ศพด.บา้นน  างาว 1
219 เมืองน่าน อบต.บอ่ ศพด.วงัหมอ 1
220 เมืองน่าน อบต.บอ่สวก ศพด.เชียงยืน 1
221 เมืองน่าน อบต.บอ่สวก ศพด.บา้นนามน 1
222 เมืองน่าน อบต.ผาสิงห์ ศพด.ผาตูบ 1
223 เมืองน่าน อบต.ผาสิงห์ ศพด.ผาสิงห์ 1
224 เมืองน่าน อบต.เรือง ศพด.ต าบลเรือง 1
225 เมืองน่าน อบต.เรือง ศพด.หว้ยมอญ 1
226 เมืองน่าน อบต.สะเนียน ศพด.สะเนียน 1
227 เมืองน่าน อบต.สะเนียน ศพด.หว้ยล่ี 1
228 แม่จริม อบต.น  าพาง ศพด.น  าปนู 1
229 แม่จริม อบต.น  าพาง ศพด.ร่มเกล้า 1
230 แม่จริม อบต.แม่จริม ศพด.บา้นตอง 1
231 แม่จริม อบต.แม่จริม ศพด.บา้นนาหมัน 1
232 แม่จริม อบต.หนองแดง ศพด.บา้นกิ่วน  า 1
233 เวยีงสา เทศบาลต าบลกลางเวยีง โรงเรียนเทศบาล(บา้นหนองนก) 1
234 เวยีงสา อบต.ทุ่งศรีทอง ศพด.วดัศรีนาชื่น 1
235 เวยีงสา อบต.น  าปั้ว ศพด.น  าปั้ว 1
236 เวยีงสา อบต.น  ามวบ ศพด.บา้นน  าปี้ 1
237 เวยีงสา อบต.น  ามวบ ศพด.บา้นหาดไร่ 1
238 เวยีงสา อบต.แม่ขะนิง ศพด.บา้นหว้ยเลียบ 1
239 เวยีงสา อบต.แม่ขะนิง ศพด.บา้นหวันา 1
240 เวยีงสา อบต.ยาบหวันา ศพด.นาก้า 1
241 เวยีงสา อบต.ยาบหวันา ศพด.บอ่หอย 1
242 เวยีงสา อบต.ไหล่น่าน ศพด.ทา่ข้าม 1
243 เวยีงสา อบต.อ่ายนาไลย ศพด.หว้ยน  าอุ่น-ปางมอญ 1
244 สองแคว เทศบาลต าบลยอด ศพด.ผาสิงห์ 1
245 สองแคว เทศบาลต าบลยอด ศพด.ผาหลัก 1
246 สองแคว อบต.นาไร่หลวง ศพด.ต าบลนาไร่หลวง(บา้นสองแคว) 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

247 สองแคว อบต.นาไร่หลวง ศพด.ปางปกุ 1
248 สันติสุข อบต.ปา่แลวหลวง ศพด.บา้นสบยาง 1
249 สันติสุข อบต.พงษ์ ศพด.ต าบลพงษ์ 1
250 สันติสุข อบต.พงษ์ ศพด.ราษฎร์รัฐพฒันา 1

จังหวัดบงึกำฬ
251 บงึโขงหลง เทศบาลต าบลบงึงาม ศพด.บา้นค าสมบรูณ์ 1
252 บงึโขงหลง อบต.ทา่ดอกค า ศพด.ทา่ดอกค า 1
253 บงึโขงหลง อบต.โพธิห์มากแข้ง ศพด.วดับา้นดงชมภู 1
254 บุ่งคล้า อบต.หนองเด่ิน ศพด.หนองคงคา 1
255 ปากคาด อบต.หนองยอง ศพด.ชุมชนดงบงัใต้เจริญสวา่งฯ 1
256 พรเจริญ เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง ศพด.บา้นดอนหญ้านาง 1
257 พรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ 1
258 พรเจริญ เทศบาลต าบลศรีส าราญ ศพด.วดัแสงสวา่งภมูิ 1
259 พรเจริญ อบต.ปา่แฝก ศพด.วดับา้นน้อยพฒันา 1
260 พรเจริญ อบต.ปา่แฝก ศพด.วดัสวา่งอรุณ 1
261 พรเจริญ อบต.วงัชมภู ศพด.วดัปริุมาประดิษฐ์ 1
262 พรเจริญ อบต.หนองหวัช้าง ศพด.วดัโพนแก้ว 1
263 พรเจริญ อบต.หนองหวัช้าง ศพด.วดัอัมพวนั 1
264 เมืองบงึกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง ศพด.วดัเทพนิมิตวราราม 1
265 เมืองบงึกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง ศพด.วดัรังสิตวราราม 1
266 เมืองบงึกาฬ เทศบาลต าบลไคสี ศพด.เทศบาลต าบลไคสี 1
267 เมืองบงึกาฬ เทศบาลต าบลไคสี ศพด.วดัพรชัยธรรมคุณ 1
268 เมืองบงึกาฬ เทศบาลต าบลโนนสวา่ง ศพด.วดัศรีสุมังคลาราม 1
269 เมืองบงึกาฬ เทศบาลต าบลหนองเลิง ศพด.เกาะแก้ววนาราม 1
270 เมืองบงึกาฬ เทศบาลต าบลหนองเลิง ศพด.วดัเจริญสังวรบ ารุงราษฎร์ 1
271 เมืองบงึกาฬ เทศบาลต าบลหอค า ศพด.วดัสวา่งอัมภาวรรณ 1
272 เมืองบงึกาฬ เทศบาลเมืองบงึกาฬ ศพด.วดัโพธาราม 1
273 เมืองบงึกาฬ อบต.ค านาดี ศพด.วดัไชยมคลสามัคคี 1
274 เมืองบงึกาฬ อบต.ชัยพร ศพด.วดัธรรมสโมสร 1
275 เมืองบงึกาฬ อบต.ชัยพร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพร 1
276 เมืองบงึกาฬ อบต.นาสวรรค์ ศพด.วดัโพธิเ์งินคณาราม 1
277 เมืองบงึกาฬ อบต.โปง่เปอืย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่เปอืย 1
278 ศรีวไิล เทศบาลต าบลศรีวไิล ศพด.วดัจันทวารี 1
279 ศรีวไิล อบต.นาสะแบง ศพด.บา้นสันทรายงาม 1
280 ศรีวไิล อบต.นาสะแบง ศพด.วดัสุเทพสุนทร 1
281 ศรีวไิล อบต.นาแสง ศพด.วดัศิริมงคล 1
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จังหวัดบรุรีมัย์
282 นางรอง อบต.นางรอง ศพด.โรงเรียนหนองงิ วหนองไทร 1
283 นางรอง อบต.บา้นสิงห์ ศพด.บา้นหนองกง 1
284 นางรอง อบต.สะเดา ศพด.โรงเรียนวดัน  าไหล (อนุบาล 3ขวบ) 1
285 นางรอง อบต.หนองกง ศพด.บตุาเวสน์ 1
286 นางรอง อบต.หนองโบสถ์ ศพด.วดัหนองโบสถ์ 1
287 นางรอง อบต.หวัถนน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหวัถนน 1
288 นาโพธิ์ อบต.ดอนกอก ศพด.วดัประทมุเมศ 1
289 โนนดินแดง เทศบาลต าบลโนนดินแดง โรงเรียนเทศบาลต าบลโนนดินแดง 1
290 โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง ศพด.ซับสมบรูณ์ 1
291 โนนดินแดง อบต.ล านางรอง ศพด.คลองหนิ 1
292 โนนดินแดง อบต.ล านางรอง ศพด.โคกเพชร 1
293 โนนสุวรรณ อบต.ดงอีจาน ศพด.วดับา้นดงบงั 1
294 โนนสุวรรณ อบต.ทุ่งจังหนั ศพด.วดัทุ่งจังหนั 1
295 โนนสุวรรณ อบต.ทุ่งจังหนั ศพด.วดัสวา่งโพธิท์องวนาราม 1
296 โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ ศพด.วดัโคกกระเบื อง 1
297 โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ ศพด.อุบลสามัคคี 1
298 บา้นกรวด เทศบาลต าบลบา้นกรวดปญัญาวฒัน์ ศพด.บา้นหนองตะเคียน 1
299 บา้นกรวด เทศบาลต าบลหนองไม้งาม ศพด.วดัศรีมงคล 1
300 บา้นกรวด เทศบาลต าบลหนองไม้งาม ศพด.สายตรี16 1
301 บา้นกรวด อบต.เขาดินเหนือ ศพด.วดัหลักฉันเพล 1
302 บา้นกรวด อบต.สายตะกู ศพด.โคกกระชาย 1
303 บา้นกรวด อบต.สายตะกู ศพด.สายโท12กลาง 1
304 บา้นด่าน เทศบาลต าบลบา้นด่าน ศพด.วดับา้นกระดึงทอง 1
305 บา้นด่าน เทศบาลต าบลบา้นด่าน ศพด.วดับา้นตะโคง 1
306 บา้นด่าน เทศบาลต าบลปราสาท ศพด.กระชายสามัคคี 1
307 บา้นด่าน อบต.โนนขวาง ศพด.ดงเย็น 1
308 บา้นใหม่ไชยพจน์ อบต.กู่สวนแตง ศพด.วดัสมณาวาส 1
309 บา้นใหม่ไชยพจน์ อบต.แดงใหญ่ ศพด.โรงเรียนวดัอิสาณ 1
310 ประโคนชัย เทศบาลต าบลเขาคอก ศพด.เขาคอก 1
311 ประโคนชัย เทศบาลต าบลประโคนชัย โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย 1
312 ประโคนชัย เทศบาลต าบลแสลงโทน ศพด.เทศบาลต าบลแสลงโทน 1
313 ประโคนชัย อบต.โคกตูม ศพด.เปล่ียนราษฎร์อนุสรณ์ 1
314 ประโคนชัย อบต.โคกมะขาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม (บา้นโคกมะขาม) 1
315 ประโคนชัย อบต.โคกย่าง ศพด.โคกย่าง 1
316 ประโคนชัย อบต.โคกย่าง ศพด.บา้นโคกสูง 1
317 ประโคนชัย อบต.จรเข้มาก ศพด.โรงเรียนบา้นจรเข้มาก 1
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318 ประโคนชัย อบต.ตะโกตาพิ ศพด.บา้นบาตร 1
319 ประโคนชัย อบต.บา้นไทร ศพด.บา้นไพบลูย์ 1
320 ประโคนชัย อบต.บา้นไทร ศพด.บา้นหนองม่วง 1
321 ประโคนชัย อบต.ประทดับุ ศพด.บา้นกระต่ายตาย 1
322 ประโคนชัย อบต.ประทดับุ ศพด.ประทดับุ 1
323 ประโคนชัย อบต.ปงักู ศพด.บา้นโคกวดั 1
324 ประโคนชัย อบต.ละเวี ย ศพด.บา้นโพธิไ์ทรทอง 1
325 ประโคนชัย อบต.หนองบอน ศพด.หนองบอน 1
326 ปะค า อบต.โคกมะม่วง ศพด.ปลื มพฒันา 1
327 พลับพลาชัย เทศบาลต าบลจันดุม ศพด.มะขามเจรอะ 1
328 พลับพลาชัย อบต.สะเดา ศพด.บา้นโคกโพธิ์ 1
329 พลับพลาชัย อบต.ส าโรง ศพด.โรงเรียนบา้นเสม็ด 1

จังหวัดปทมุธำนี
330 ล าลูกกา อบต.พชือุดม ศพด.โรงเรียนวดัพชือุดม 1
331 ล าลูกกา อบต.ล าไทร ศพด.โรงเรียนวดัชัยมังคลาราม 1
332 สามโคก อบต.คลองควาย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองควาย 1
333 สามโคก อบต.บา้นปทมุ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นปทมุ 1
334 หนองเสือ เทศบาลต าบลหนองสามวงั ศพด.หนองสามวงั2 1
335 หนองเสือ อบต.บงึช าอ้อ ศพด.วดัสุขบญุฑริการาม 1
336 หนองเสือ อบต.บงึบอน ศพด.โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวทิย์ 1
337 หนองเสือ อบต.บงึบา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบงึบา 1
338 หนองเสือ อบต.ศาลาครุ ศพด.โรงเรียนแสนจ าหน่ายวทิยา 1

จังหวัดประจวบคีรขีันธ์
339 บางสะพานน้อย อบต.ช้างแรก ศพด.ศรีนคร 1
340 บางสะพานน้อย อบต.ทรายทอง ศพด.หนองหดัไท 1
341 ปราณบรีุ เทศบาลต าบลเขาน้อย โรงเรียนเทศบาลบา้นเขาน้อย(ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 1
342 ปราณบรีุ เทศบาลต าบลปราณบรีุ โรงเรียนเทศบาลปราณบรีุ(บา้นปลายน  า) 1
343 ปราณบรีุ เทศบาลต าบลปราณบรีุ ศพด.เทศบาลต าบลปราณบรีุ (ตลาดปราณ) 1
344 ปราณบรีุ อบต.ปากน  าปราณ โรงเรียนบา้นหนองบวั 1
345 ปราณบรีุ อบต.วงัก์พง ศพด.บา้นวงัยาว 1
346 ปราณบรีุ อบต.วงัก์พง ศพด.โรงเรียนบา้นวงัก์พง (รัฐราษฎร์บ ารุง) 1
347 ปราณบรีุ อบต.หนองตาแต้ม ศพด.หนองตาเมือง 1
348 เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ศพด.โรงเรียนเทศบาลบา้นค่าย 1
349 เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.เกาะหลัก ศพด.บา้นทุ่งเคล็ด 1
350 เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.คลองวาฬ ศพด.สวนขวญั 1
351 เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.คลองวาฬ ศพด.หว้ยใหญ่ 1
352 เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.บอ่นอก ศพด.คลองเก่า 1
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353 เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.อ่าวน้อย ศพด.บา้นค่ันกระไดหมู่ที่ 3 1
354 สามร้อยยอด เทศบาลต าบลไร่เก่า ศพด.เทศบาลต าบลบา้นไร่เก่า 1
355 สามร้อยยอด อบต.ไร่เก่า ศพด.บา้นไร่เก่า 1
356 สามร้อยยอด อบต.ไร่ใหม่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่ 1
357 สามร้อยยอด อบต.ศาลาลัย ศพด.บา้นเนินกรวด 1
358 สามร้อยยอด อบต.ศาลาลัย ศพด.บา้นปา่หมาก 1
359 สามร้อยยอด อบต.สามร้อยยอด ศพด.ต าบลสามร้อยยอด2 1
360 หวัหนิ เทศบาลเมืองหวัหนิ ศพด.โรงเรียนเทศบาลบา้นสมอโพรง 1
361 หวัหนิ อบต.ทบัใต้ ศพด.บา้นทุ่งยาว 1
362 หวัหนิ อบต.ทบัใต้ ศพด.บา้นวงัข่อย 1
363 หวัหนิ อบต.บงึนคร ศพด.เนินพยอม 1
364 หวัหนิ อบต.บงึนคร ศพด.บา้นหว้ยไคร้ 1
365 หวัหนิ อบต.หนิเหล็กไฟ ศพด.บา้นหนองคร้า 1
366 หวัหนิ อบต.หนิเหล็กไฟ ศพด.บา้นหนองซอ 1

จังหวัดพระนครศรอียุธยำ
367 ลาดบวัหลวง อบต.คลองพระยาบนัลือ ศพด.ประสิทธวิทิยา 1
368 ลาดบวัหลวง อบต.คู้สลอด ศพด.คู้มักเม่า 1
369 ลาดบวัหลวง อบต.ลาดบวัหลวง ศพด.วดัอินทอารี 1
370 ลาดบวัหลวง อบต.สิงหนาท ศพด.วดัราษฎร์บ ารุง 1
371 ลาดบวัหลวง อบต.หลักชัย ศพด.โรงเรียนวดัหลักชัย (ประชาบนัลือฤทธิ)์ 1
372 วงัน้อย อบต.ข้าวงาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวงาม 1
373 วงัน้อย อบต.บอ่ตาโล่ ศพด.มุสลิมบ ารุง 1
374 วงัน้อย อบต.บอ่ตาโล่ ศพด.วดัสุคันธาราม 1
375 วงัน้อย อบต.ล าไทร ศพด.วดักุฎปีระสิทธิ์ 1
376 วงัน้อย อบต.ล าไทร ศพด.หมู่บา้นเจษฎา6 1
377 วงัน้อย อบต.วงัน้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงัน้อย 1
378 เสนา เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด ศพด.โรงเรียนวดัเจ้าเจ็ดใน 1
379 เสนา เทศบาลต าบลบางนมโค ศพด.วดับางนมโค 1
380 เสนา เทศบาลต าบลบางนมโค ศพด.วดัสุธาโภชน์ 1
381 เสนา เทศบาลต าบลสามกอ ศพด.วดัสามกอ 1
382 เสนา เทศบาลต าบลหวัเวยีง ศพด.เทศบาลต าบลหวัเวยีง (โรงเรียนวดัประดู่โลกเชษฐ์) 1
383 เสนา เทศบาลต าบลหวัเวยีง ศพด.เทศบาลต าบลหวัเวยีง(โรงเรียนวดับางกระทงิ) 1
384 เสนา อบต.ชายนา ศพด.โรงเรียนวดัแก้วสุวรรณ 1
385 เสนา อบต.ชายนา ศพด.โรงเรียนวดัปิ่นแก้ว 1
386 เสนา อบต.ดอนทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 1
387 เสนา อบต.บา้นแพน ศพด.วดัโพธิ์ 1
388 เสนา อบต.บา้นโพธิ์ ศพด.วดักลาง 1
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389 เสนา อบต.บา้นหลวง ศพด.โรงเรียนจุฬาราษฎร์วทิยา 1
390 เสนา อบต.มารวชิัย ศพด.วดัเจ้าแปดทรงไตรย์ 1
391 เสนา อบต.มารวชิัย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลมารวชิัยหมู่ที่ 4 1
392 เสนา อบต.ลาดงา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลลาดงา 1
393 เสนา อบต.สามตุ่ม ศพด.คู้สลอด 1
394 อุทยั อบต.คานหาม ศพด.วดัคานหาม 1
395 อุทยั อบต.คานหาม ศพด.วดัโคกมะยม 1
396 อุทยั อบต.ธนู ศพด.วดักระสังข์ (เพิ่ม) 1
397 อุทยั อบต.บา้นหบี ศพด.โรงเรียนวดันางชี 1
398 อุทยั อบต.บา้นหบี ศพด.โรงเรียนวดับา้นหบี 1
399 อุทยั อบต.เสนา ศพด.โรงเรียนบา้นข่อยโทน 1
400 อุทยั อบต.เสนา ศพด.โรงเรียนวดัอุทยั(เชาวนวทิยา) 1
401 อุทยั อบต.หนองไม้ซุง ศพด.สนามทอง 1
402 อุทยั อบต.หนองไม้ซุง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ซุง 1

จังหวัดพะเยำ
403 ดอกค าใต้ อบต.ดอกค าใต้ ศพด.วดัดอนไขย 1
404 ดอกค าใต้ อบต.ดอกค าใต้ ศพด.วดับญุฮอม 1
405 ดอกค าใต้ อบต.ดอนศรีชุม ศพด.ทุ่งหลวง 1
406 ดอกค าใต้ อบต.ดอนศรีชุม ศพด.วดับา้นทุ่ง 1
407 ดอกค าใต้ อบต.บา้นปนิ ศพด.วดัต้นต้อง 1
408 ดอกค าใต้ อบต.สันโค้ง ศพด.บา้นสันโค้ง 1
409 ปง อบต.ขุนควร ศพด.น  าปกุ 1
410 ปง อบต.ขุนควร ศพด.แสงไทร 1
411 ปง อบต.งิม ศพด.ทุ่งแต 1
412 ปง อบต.งิม ศพด.ปางผักหม 1
413 ปง อบต.ผาช้างน้อย ศพด.น  าคะ 1
414 ปง อบต.ผาช้างน้อย ศพด.บา้นปางค่าเหนือ 1
415 ภกูามยาว เทศบาลต าบลดงเจน ศพด.บา้นเจน 1
416 ภกูามยาว อบต.ดงเจน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดงเจน 1
417 ภกูามยาว อบต.แม่อิง ศพด.บา้นสันปา่งิ ว 1
418 ภกูามยาว อบต.หว้ยแก้ว ศพด.กาดถี 1
419 ภกูามยาว อบต.หว้ยแก้ว ศพด.อิงโค้ง 1
420 ภซูาง เทศบาลต าบลสบบง โรงเรียนเทศบาลสบบง 1
421 ภซูาง เทศบาลต าบลสบบง ศพด.ดอนตัน 1
422 ภซูาง อบต.เชียงแรง ศพด.น  าเปื๋อยหมู6่ 1
423 ภซูาง อบต.เชียงแรง ศพด.ร้องเชียงแรง 1
424 เมืองพะเยา เทศบาลต าบลทา่วงัทอง ศพด.ดอกบวั 1
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425 เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๋อม ศพด.บา้นต๋อมดง 1
426 เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๋อม ศพด.ร่องไผ่ 1
427 เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๊ า ศพด.บา้นต  าใน 1
428 เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบา้นต๊ า ศพด.หมู่ 8 1
429 เมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา ศพด.วดัหว้ยเคียน 1
430 เมืองพะเยา เทศบาลต าบลสันปา่ม่วง ศพด.สันปา่ม่วง 1
431 แม่ใจ เทศบาลต าบลรวมใจพฒันา ศพด.ปา่ตึง 1

จังหวัดเพชรบรุี
432 แก่งกระจาน อบต.แก่งกระจาน ศพด.ชลประทานแก่งกระจาน 1
433 แก่งกระจาน อบต.แก่งกระจาน ศพด.บา้นน  าทรัพย์ 1
434 แก่งกระจาน อบต.ปา่เด็ง ศพด.บา้นปา่เด็ง 1
435 แก่งกระจาน อบต.วงัจันทร์ ศพด.หนองมะกอก 1
436 แก่งกระจาน อบต.สองพี่น้อง ศพด.อ.ฮ.ลิงค์ 1
437 แก่งกระจาน อบต.หว้ยแม่เพรียง ศพด.บา้นด่านโงหมู5่ 1
438 แก่งกระจาน อบต.หว้ยแม่เพรียง ศพด.หว้ยไผ่ 1
439 เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย ศพด.วดักุฏิ 1
440 เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย ศพด.วดัยาง 1
441 เขาย้อย อบต.หนองชุมพลเหนือ ศพด.บา้นเนินรัก 1
442 เขาย้อย อบต.หว้ยทา่ช้าง ศพด.หว้ยทา่ช้าง 1
443 เขาย้อย อบต.หว้ยโรง ศพด.หว้ยโรง 1
444 ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง ศพด.ชาวไร่ 1
445 ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง ศพด.บา้นดอนขุนหว้ย 1
446 ชะอ า เทศบาลต าบลบางเก่า ศพด.เทศบาลต าบลบางเก่า 1
447 ชะอ า เทศบาลเมืองชะอ า ศพด.วดัชะอ าคีรี 1
448 ชะอ า อบต.ไร่ใหม่พฒันา ศพด.บา้นรางจิก 1
449 ชะอ า อบต.สามพระยา ศพด.โรงเรียนวดัช้างแทงกระจาด 1
450 ทา่ยาง เทศบาลต าบลทา่ไม้รวก ศพด.บา้นทา่ไม้รวก 1
451 ทา่ยาง เทศบาลต าบลทา่ไม้รวก ศพด.วดัหนองเตียน 1
452 ทา่ยาง เทศบาลต าบลทา่ยาง ศพด.บา้นเขากระจิว 1
453 ทา่ยาง เทศบาลต าบลทา่ยาง ศพด.วดัเกษมสุทธาราม 1
454 ทา่ยาง เทศบาลต าบลหนองจอก ศพด.เทศบาลต าบลหนองจอก 1
455 ทา่ยาง อบต.กลัดหลวง ศพด.บา้นยางชุม 1
456 ทา่ยาง อบต.เขากระปกุ ศพด.บา้นเขาอ่างแก้ว 1
457 ทา่ยาง อบต.เขากระปกุ ศพด.วดัพระพทุธบาทเขาลูกช้าง 1
458 ทา่ยาง อบต.ทา่คอย ศพด.โรงเรียนบา้นหนองขานาง 1
459 ทา่ยาง อบต.ปกึเตียน ศพด.บา้นเมืองใหม่พฒันา 1
460 ทา่ยาง อบต.มาบปลาเค้า ศพด.วดัมาบปลาเค้า 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

461 ทา่ยาง อบต.มาบปลาเค้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลมาบปลาเค้า 1
462 ทา่ยาง อบต.วงัไคร้ ศพด.วงัไคร้ 1
463 บา้นลาด เทศบาลต าบลบา้นลาด ศพด.เทศบาลต าบลบา้นลาด 1
464 บา้นลาด อบต.โรงเข้ ศพด.โรงเรียนวดัหนองกาทอง 1
465 บา้นลาด อบต.โรงเข้ ศพด.โรงเรียนวดัหวา้ 1
466 บา้นลาด อบต.หนองกระเจ็ด ศพด.บา้นแค 1
467 บา้นลาด อบต.หนองกระเจ็ด ศพด.บา้นซ่อง 1
468 บา้นลาด อบต.หนองกะปุ ศพด.บา้นโปง่สลอด 1
469 บา้นลาด อบต.หนองกะปุ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองโสนฯ 1
470 บา้นลาด อบต.หว้ยลึก ศพด.บา้นหนองไก่เถื่อน 1
471 บา้นแหลม เทศบาลต าบลบางตะบนู ศพด.โรงเรียนวดัเกาะแก้ว 1
472 บา้นแหลม เทศบาลต าบลบางตะบนู ศพด.วดัลัด 1
473 บา้นแหลม เทศบาลต าบลบา้นแหลม ศพด.วดัต้นสน 1
474 บา้นแหลม อบต.ทา่แร้ง ศพด.บา้นดอนเทพศักด์ิ 1

จังหวัดแพร่
475 ลอง อบต.ต้าผามอก ศพด.น  าริน 1
476 ลอง อบต.ทุ่งแล้ง ศพด.อ้ายล่ิม 1
477 ลอง อบต.บา้นปนิ ศพด.ทุ่งตากล้า 1
478 ลอง อบต.บา้นปนิ ศพด.แม่หดี 1
479 ลอง อบต.หวัทุ่ง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 1
480 ลอง อบต.หวัทุ่ง ศพด.หวัทุ่ง 1
481 วงัชิ น อบต.นาพนู ศพด.บา้นแม่แปง 1
482 วงัชิ น อบต.นาพนู ศพด.บา้นวงัลึก 1
483 วงัชิ น อบต.ปา่สัก ศพด.บา้นแม่กระต๋อม 1
484 วงัชิ น อบต.สรอย ศพด.บา้นม่วงค า 1
485 สอง เทศบาลต าบลหว้ยหม้าย ศพด.ดอนแก้ว 1
486 สอง เทศบาลต าบลหว้ยหม้าย ศพด.หว้ยกาน 1
487 สอง อบต.เตาปนู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปนู 1
488 สอง อบต.ทุ่งน้าว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้าว 1
489 สอง อบต.บา้นกลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง 1
490 สอง อบต.บา้นหนุน ศพด.บา้นลองหมู่ที่ 8 1
491 สอง อบต.สะเอียบ ศพด.ดอนชัย 1
492 สอง อบต.สะเอียบ ศพด.นาหลวง 1
493 สูงเม่น อบต.บา้นกวาง ศพด.บา้นกวาง 1
494 สูงเม่น อบต.บา้นกวาง ศพด.บา้นกวางใหม่ถาวร 1
495 สูงเม่น อบต.บา้นกาศ ศพด.ม่วงเกษม 1
496 สูงเม่น อบต.บา้นเหล่า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าใต้ ม. 8 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

497 สูงเม่น อบต.พระหลวง ศพด.พระหลวง 1
498 สูงเม่น อบต.ร่องกาศ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ 1
499 สูงเม่น อบต.ร่องกาศ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ 1
500 หนองม่วงไข่ อบต.ต าหนักธรรม ศพด.ต าหนักธรรม 1
501 หนองม่วงไข่ อบต.ต าหนักธรรม ศพด.บา้นสะเลียม 1
502 หนองม่วงไข่ อบต.ทุ่งแค้ว ศพด.ทุ่งแค้ว 1
503 หนองม่วงไข่ อบต.น  ารัด ศพด.น  ารัด 1
504 หนองม่วงไข่ อบต.น  ารัด ศพด.ย่านยาว 1
505 หนองม่วงไข่ อบต.แม่ค ามี ศพด.แม่ค ามี 1
506 หนองม่วงไข่ อบต.วงัหลวง ศพด.วงัหลวง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดตรงั
1 ย่านตาขาว เทศบาลต าบลควนโพธิ์ ศพด.เทศบาลต าบลควนโพธิ์ 1
2 ย่านตาขาว เทศบาลต าบลทุ่งกระบอื ศพด.เทศบาลต าบลทุ่งกระบอื 1
3 ย่านตาขาว เทศบาลต าบลย่านตาขาว ศพด.เทศบาลต าบลย่านตาขาว 1
4 รัษฎา อบต.เขาไพร ศพด.ต าบลเขาไพร 1
5 รัษฎา อบต.คลองปาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง 1
6 รัษฎา อบต.ควนเมา ศพด.หน้าวดัควนเมา 1
7 รัษฎา อบต.หนองบวั ศพด.หนองบวั 1
8 รัษฎา อบต.หนองปรือ ศพด.บา้นปากคลอง 1
9 วงัวเิศษ อบต.เขาวเิศษ ศพด.บา้นคลองโตน 1
10 วงัวเิศษ อบต.อ่าวตง ศพด.ยูงงาม 1
11 สิเกา เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร ศพด.กล้ิงกลอง 1
12 สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ศพด.วดัเขาไม้แก้ว 1
13 สิเกา อบต.ไม้ฝาด ศพด.บา้นฉางหลาง 1
14 หว้ยยอด เทศบาลต าบลล าภรูา ศพด.เทศบาลต าบลล าภรูา 1
15 หว้ยยอด อบต.เขากอบ ศพด.ต าบลเขากอบ 1
16 หว้ยยอด อบต.เขาขาว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 1
17 หว้ยยอด อบต.เขาปนู ศพด.ต าบลเขาปนู 1
18 หว้ยยอด อบต.นาวง ศพด.ต าบลนาวง 1
19 หว้ยยอด อบต.หนองช้างแล่น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น 1
20 หาดส าราญ อบต.บา้หวี ศพด.บา้นทุ่งกอ 1
21 ย่านตาขาว เทศบาลต าบลย่านตาขาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลย่านตาขาว 1
22 ย่านตาขาว อบต.ในควน ศพด.บา้นหนานปู 1
23 รัษฎา อบต.คลองปาง ศพด.บา้นโพธิน์้อย 1
24 รัษฎา อบต.หนองปรือ ศพด.บา้นน้ าปลิว 1
25 วงัวเิศษ อบต.วงัมะปราง ศพด.บา้นทุ่งหลวง 1
26 วงัวเิศษ อบต.อ่าวตง ศพด.บา้นส้านแดง 1
27 สิเกา เทศบาลต าบลควนกุน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน 1
28 สิเกา อบต.กะลาเส ศพด.บา้นกะลาเส 1
29 สิเกา อบต.เขาไม้แก้ว ศพด.บา้นบางค้างคาว 1
30 สิเกา อบต.บอ่หนิ ศพด.บา้นไร่ออก 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ
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ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

31 สิเกา อบต.ไม้ฝาด ศพด.บา้นนาหละ 1
32 หว้ยยอด เทศบาลต าบลหว้ยยอด โรงเรียนเทศบาลหว้ยยอดวทิยา 1
33 หว้ยยอด อบต.หนองช้างแล่น ศพด.วดัศรีรัตนาราม 1
34 หาดส าราญ อบต.บา้หวี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้หวี 1

จังหวัดนครรำชสีมำ
35 ปากช่อง อบต.ขนงพระ ศพด.บา้นขนงพระเหนือ 1
36 ปากช่อง อบต.คลองม่วง ศพด.โรงเรียนบา้นหนองหมาก 1
37 ปากช่อง อบต.จันทกึ ศพด.บา้นทา่งอย 1
38 ปากช่อง อบต.ปากช่อง ศพด.ล าทองหลาง 1
39 ปากช่อง อบต.พญาเย็น ศพด.บา้นหนองยาง-ผ่านศึกฯ 1
40 ปากช่อง อบต.วงักระทะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงักะทะ (บา้นวงักะทะ) 1
41 ปากช่อง อบต.หนองน้ าแดง ศพด.ต าบลหนองน้ าแดง 1
42 ปากช่อง อบต.หนองสาหร่าย ศพด.บา้นโคกสง่า 1
43 พระทองค า อบต.ทพัร้ัง ศพด. แหง่ที่ 2 (หนองยาง) 1
44 พระทองค า อบต.พงัเทยีม ศพด.บา้นหนองกก 1
45 พระทองค า อบต.มาบกราด ศพด.บา้นมาบกราด 1
46 พมิาย เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ศพด.นิคมพฒันาสามัคคี 1
47 พมิาย อบต.กระเบื้องใหญ่ ศพด.บา้นเตย 1
48 พมิาย อบต.ดงใหญ่ ศพด.บา้นกล้วย 1
49 พมิาย อบต.นิคมสร้างตนเอง ศพด.บา้นทวสีงเคราะห์ 1
50 พมิาย อบต.โบสถ์ ศพด.บา้นโคกขาม 1
51 พมิาย อบต.สัมฤทธิ์ ศพด.บา้นวงัน้ า 1
52 พมิาย อบต.หนองระเวยีง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวยีง 1
53 เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกกรวด ศพด.บา้นโคกเพชร 1
54 เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ศพด.ก่อนวยัเรียนประจ าต าบลปรุใหญ่ 1
55 เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลพดุซา ศพด.เทศบาลต าบลพดุซา 1
56 เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหวัทะเล ศพด.เฉลิมพระเกียรติ 1
57 เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ศพด.เคหะประชาสามัคคี 1
58 เมืองนครราชสีมา อบต.หนองจะบก ศพด.บา้นหนองจะบก (บา้นหนองปรู) 1
59 เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบวัศาลา ศพด.บา้นหนองบวัศาลา 1
60 เมืองนครราชสีมา อบต.หนองระเวยีง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวยีง 1
61 เมืองยาง อบต.กระเบื้องนอก ศพด.บา้นดอนใหญ่ 1
62 เมืองยาง อบต.โนนอุดม ศพด.ชุมชนวดัสระบวั 1
63 เมืองยาง อบต.ละหานปลาค้าว ศพด.บา้นครบรีุ 1
64 ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลช่องแมว ศพด.บา้นกุดกี่ 1
65 ปากช่อง อบต.ปากช่อง ศพด.บา้นบนัไดม้า 1
66 ปากช่อง อบต.พญาเย็น ศพด.บา้นวงัเพิ่ม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

67 ปากช่อง อบต.หนองสาหร่าย ศพด.บา้นหวัสนาม 1
68 พระทองค า อบต.พงัเทยีม ศพด.อนุบาลสามขวบชายพะเนา 1
69 พระทองค า อบต.มาบกราด ศพด.บา้นเจริญผล 1
70 พมิาย เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ศพด.บา้นฉกาจ-ช่องโค 1
71 พมิาย อบต.กระชอน ศพด.บา้นกระเบื้อง 1
72 พมิาย อบต.ดงใหญ่ ศพด.บา้นศาลา 1
73 พมิาย อบต.ธารละหลอด ศพด.ธารละหลอด 1
74 พมิาย อบต.นิคมสร้างตนเอง ศพด.บา้นสะแกงาม 1
75 พมิาย อบต.โบสถ์ ศพด.บา้นตะคร้อ 1
76 พมิาย อบต.สัมฤทธิ์ ศพด.บา้นทา่แดง-คล้า 1
77 เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม โรงเรียนโยธนินุกูล 1
78 เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหวัทะเล โรงเรียนเทศบาลต าบลหวัทะเล 1
79 เมืองนครราชสีมา อบต.พะเนา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 1
80 เมืองนครราชสีมา อบต.ส่ีมุม ศพด.ทุ่งกระโดน 1
81 เมืองยาง เทศบาลต าบลเมืองยาง ศพด.บา้นนางโทรพฒันา 1
82 เมืองยาง อบต.ละหานปลาค้าว ศพด.โรงเรียนบา้นโนนเพชร 1
83 ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลขุย ศพด.เทศบาลต าบลขุยแหง่ที2่หนองไผ่ 1
84 ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลช่องแมว ศพด.จันทนาราม 1
85 ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลบา้นยาง ศพด.บา้นหนองดู่ 1
86 ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลหนองบวัวง ศพด.บา้นหนองโปร่งหมู่ที3่ต.ขุย 1

จังหวัดนครศรธีรรมรำช
87 ทา่ศาลา อบต.ไทยบรีุ ศพด.วดัโคกเหล็ก 1
88 ทา่ศาลา อบต.สระแก้ว ศพด.นากุน 1
89 ทา่ศาลา อบต.หวัตะพาน ศพด.หวัตะพาน 1
90 ทุ่งสง เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ศพด.โรงเรียนบา้นนาตาแย้ม 1
91 ทุ่งสง เทศบาลต าบลที่วงั ศพด.บา้นชายคลอง 1
92 ทุ่งสง อบต.เขาขาว ศพด.บา้นทบันายเหลียว 1
93 ทุ่งสง อบต.เขาโร ศพด.บา้นวงัเฒ่า 1
94 ทุ่งสง อบต.นาไม้ไผ่ ศพด.บา้นทุ่งส้าน 1
95 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน ศพด.วดัด่านจ ากัด 1
96 ทุ่งสง อบต.หนองหงส์ ศพด.บา้นนาปา่ 1
97 ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน ศพด.บา้นเขาหลัก 1
98 ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ ศพด.วดัขนาน 1
99 ทุ่งใหญ่ อบต.บางรูป ศพด.บา้นบางรูป 1
100 ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก ศพด.บา้นควนล าภู 1
101 นบพติ า เทศบาลต าบลนาเหรง ศพด.เทศบาลต าบลนาเหรง 1
102 นบพติ า อบต.นบพติ า ศพด.สวนกลาง ( 1) 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

103 นาบอน อบต.แก้วแสน ศพด.บา้นหนองยาง 1
104 นาบอน อบต.ทุ่งสง ศพด.คลองโอม 1
105 บางขัน อบต.บางขัน ศพด.บา้นคลองเสาเหนือ 1
106 บางขัน อบต.บา้นนิคม ศพด.นาต าเสา 1
107 บางขัน อบต.บา้นล านาว ศพด.บา้นพรุพรี 1
108 บางขัน อบต.วงัหนิ ศพด.ด่านปริง 1
109 ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง ศพด.เทศบาลเมืองปากพนังฝ่ังตะวนัตก 1
110 ปากพนัง อบต.ขนาบนาก ศพด.ขนาบนาก 1
111 ปากพนัง อบต.คลองกระบอื ศพด.วดัตรงบน 1
112 ปากพนัง อบต.คลองน้อย ศพด.บา้นบางเนียน 1
113 ปากพนัง อบต.บางศาลา ศพด.วดัคงคาวดี 1
114 ทุ่งใหญ่ เทศบาลต าบลทา่ยาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทา่ยาง 1
115 ทุ่งใหญ่ เทศบาลต าบลทุ่งสัง โรงเรียนเทศบาลต าบลทุ่งสัง 1
116 ทุ่งใหญ่ อบต.กุแหระ ศพด.จุฬาภรณ์พฒันา3 1
117 ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ ศพด.หนองใหญ่ 1
118 ทุ่งใหญ่ อบต.บางรูป ศพด.บา้นไสหร้า 1
119 ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก ศพด.ไร่มุสลิม 1
120 นบพติ า อบต.กรุงชิง ศพด.ปากลง 1
121 นบพติ า อบต.นบพติ า ศพด.เขาเหล็ก(3) 1
122 นาบอน อบต.แก้วแสน ศพด.บา้นเกาะสระ 1
123 นาบอน อบต.ทุ่งสง ศพด.ไสยูงปกั 1
124 นาบอน อบต.นาบอน ศพด.ด่านปริง 1
125 บางขัน อบต.บา้นล านาว ศพด.บา้นเหนือโตน 1
126 บางขัน อบต.วงัหนิ ศพด.วดัวงัหนิ 1
127 ปากพนัง เทศบาลต าบลเกาะทวด ศพด.วดัโบสถ์ 1
128 ปากพนัง อบต.ขนาบนาก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 1
129 ปากพนัง อบต.คลองน้อย ศพด.บา้นแสงวมิาน 1
130 ปากพนัง อบต.บางศาลา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 1
131 ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวนัตก ศพด.บางผ้ึง 1
132 ปากพนัง อบต.ปากแพรก ศพด.บา้นบางด้วน 1
133 ปากพนัง อบต.ปา่ระก า ศพด.วดัปา่ระก าใต้ 1
134 พรหมคีรี เทศบาลต าบลทอนหงส์ โรงเรียนเทศบาลต าบลทอนหงส์ 1
135 พรหมคีรี เทศบาลต าบลพรหมคีรี ศพด.เขาปนู 1
136 พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ศพด.ในเขียว1 1
137 พรหมคีรี อบต.นาเรียง ศพด.หวัปรางค์ 1
138 พรหมคีรี อบต.อินคีรี ศพด.น้ าแคบ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดนรำธิวำส
139 เมืองนราธวิาส อบต.กะลุวอ ศพด.กูแบสาลอ 1
140 เมืองนราธวิาส อบต.โคกเคียน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน 1
141 เมืองนราธวิาส อบต.บางปอ ศพด.โคกติเต 1
142 ยี่งอ อบต.ตะปอเยาะ ศพด.มัสยิดดารุลอามาน 1
143 ยี่งอ อบต.ละหาร ศพด.มัสยิดบา้นโต๊ะแม 1
144 ยี่งอ อบต.ลุโบะบายะ ศพด.มัสยิดดาริลคอยรียะห์ 1
145 ยี่งอ อบต.ลุโบะบอืซา ศพด.มัสยิดดารุลวชุกอ 1
146 ระแงะ อบต.เฉลิม ศพด.ซิโป 1
147 ระแงะ อบต.ตันหยงมัส ศพด.วดัชลธาราวาส 1
148 ระแงะ อบต.บองอ ศพด.จุฬาภรณ์พฒันา 5 1
149 ระแงะ อบต.ปาโงสะโต ศพด.เจ๊ะเก 1
150 ระแงะ อบต.มะรือโบตก ศพด.บา้นสะโลว์ 1
151 รือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ ศพด.ก่อนวัยเรียนเทศบาลต าบลรือเสาะอ าเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส 1
152 รือเสาะ อบต.โคกสะตอ ศพด.ธรรมเจริญ 1
153 รือเสาะ อบต.บาตง ศพด.บา้นบลูกาฮีเล 1
154 รือเสาะ อบต.รือเสาะ ศพด.โรงเรียนบา้นบกูิ๊ตยือแร 1
155 รือเสาะ อบต.เรียง ศพด.ลอ 1
156 รือเสาะ อบต.สุวารี ศพด.ยือลาแป 1
157 แวง้ เทศบาลต าบลแวง้ ศพด.มัสยิดเราหม์านียะห์ 1
158 แวง้ อบต.ฆอเลาะ ศพด.กีแยมัส 1
159 เมืองนราธวิาส อบต.โคกเคียน ศพด.จุฬาภรณ์ 1
160 ยี่งอ อบต.ละหาร ศพด.มัสยิดอัดดีนียะห์ 1
161 ยี่งอ อบต.ลุโบะบอืซา ศพด.ลุโบะ๊ดาโต๊ะ 1
162 ระแงะ อบต.กาลิซา ศพด.ปโูง๊ะ 1
163 ระแงะ อบต.ตันหยงลิมอ ศพด.ตอหลัง 1
164 ระแงะ อบต.บองอ ศพด.โรงเรียนบา้นละไม 1
165 ระแงะ อบต.ปาโงสะโต ศพด.มัสยิดตราแด๊ะ 1
166 รือเสาะ อบต.บาตง ศพด.บา้นบาโงลาเวง 1
167 รือเสาะ อบต.รือเสาะ ศพด.บกูิ๊ตยือแร 1
168 รือเสาะ อบต.รือเสาะออก ศพด.บา้นลาเมาะนอก 1
169 รือเสาะ อบต.เรียง ศพด.สุเปะ 1
170 แวง้ อบต.กายูคละ ศพด.ต าบลกายูคละ 1
171 ศรีสาคร เทศบาลต าบลศรีสาคร ศพด.มัสยิดดารุสสลาม(ตาลอ) 1

จังหวัดบรุรีมัย์
172 ประโคนชัย อบต.ไพศาล ศพด.บา้นไพศาล 1
173 ประโคนชัย อบต.ละเวีย้ ศพด.บา้นละเวีย้ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

174 ประโคนชัย อบต.หนองบอน ศพด.วดับา้นโนนเสน่ห์ 1
175 ปะค า อบต.โคกมะม่วง ศพด.ซับใหญ่ 1
176 ปะค า อบต.หทู านบ ศพด.โรงเรียนบา้นโคกไม้แดงหวักระสัง 1
177 พลับพลาชัย เทศบาลต าบลจันดุม ศพด.จบก 1
178 พลับพลาชัย เทศบาลต าบลพลับพลาชัย ศพด.นกเกรียน 1
179 พลับพลาชัย อบต.โคกขมิ้น ศพด.ตาพระ 1
180 พลับพลาชัย อบต.ปา่ชัน ศพด.บา้นม่วงเหนือ 1
181 พลับพลาชัย อบต.สะเดา ศพด.บา้นบญุช่วย 1
182 พทุไธสง เทศบาลต าบลพทุไธสง ศพด.ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1
183 พทุไธสง อบต.บา้นเปา้ ศพด.วดัสระแก 1
184 พทุไธสง อบต.มะเฟอืง ศพด.บา้นซาด 1
185 เมืองบรีุรัมย์ เทศบาลต าบลหนองตาด ศพด.วดับา้นหนองตาด 1
186 เมืองบรีุรัมย์ เทศบาลต าบลอิสาณ ศพด.เทศบาลอิสาณ 2 1
187 เมืองบรีุรัมย์ เทศบาลเมืองชุมเหด็ ศพด.วดัหนองไผ่น้อย 1
188 เมืองบรีุรัมย์ อบต.บา้นยาง ศพด.โรงเรียนบา้นตะโก 1
189 เมืองบรีุรัมย์ อบต.ลุมปุ๊ก ศพด.วดับา้นหนองทะลอก 1
190 เมืองบรีุรัมย์ อบต.สองหอ้ง ศพด.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง 1
191 เมืองบรีุรัมย์ อบต.สะแกซ า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกซ าศูนย์ที่ 1 1
192 เมืองบรีุรัมย์ อบต.สะแกโพรง ศพด.โรงเรียนบา้นสมสนุก 1
193 ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง ศพด.บา้นเทพพยัคฆ์ 1
194 ละหานทราย เทศบาลต าบลละหานทราย ศพด.เทศบาลต าบลละหานทราย 1
195 ละหานทราย เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ศพด.เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 1
196 ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง ศพด.บา้นหงอนไก่ 1
197 ละหานทราย อบต.โคกวา่น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น 1
198 ล าปลายมาศ เทศบาลต าบลล าปลายมาศ ศพด.วดับา้นกะทงิ 1
199 พทุไธสง อบต.บา้นจาน ศพด.วดับวร 1
200 พทุไธสง อบต.บา้นเปา้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเปา้ 1
201 พทุไธสง อบต.บา้นยาง ศพด.วดัเทพรังสรรค์ 1
202 พทุไธสง อบต.บา้นแวง ศพด.วดัธรรมประสิทธิ์ 1
203 พทุไธสง อบต.พทุธไธสง ศพด.วดัทรงศิริ 1
204 พทุไธสง อบต.หายโศก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก 1
205 เมืองบรีุรัมย์ เทศบาลต าบลบา้นบวั ศพด.โรงเรียนบา้นโคกระกา 1
206 เมืองบรีุรัมย์ เทศบาลต าบลหลักเขต ศพด.เทศบาลต าบลหลักเขต2 1
207 เมืองบรีุรัมย์ เทศบาลต าบลอิสาณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ2 1
208 เมืองบรีุรัมย์ อบต.กระสัง ศพด.บา้นไทรโยง 1
209 เมืองบรีุรัมย์ อบต.ถลุงเหล็ก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก(บา้นหนองเครือ) 1
210 เมืองบรีุรัมย์ อบต.เสม็ด ศพด.โรงเรียนโสภณวรวฒัน์วทิยา 1
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211 ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง ศพด.วดัสวา่งพฒันา 1
212 ละหานทราย เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ศพด.บา้นสันติสุข 1
213 ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองตะครอง ศพด.โรงเรียนบา้นหนองกราด 1
214 ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง ศพด.บา้นผไทยรวมพล 1
215 ละหานทราย อบต.โคกวา่น ศพด.บา้นสมจิต 1
216 ล าปลายมาศ อบต.โคกล่าม ศพด.วดัชัยศรี 1
217 ล าปลายมาศ อบต.ผไทรินทร์ ศพด.วดัโคกตาเงิน 1
218 ล าปลายมาศ อบต.หนองกระทงิ ศพด.วดับา้นหนองผะองค์ 1
219 ล าปลายมาศ อบต.หนิโคน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน 1

จังหวัดปตัตำนี
220 กะพอ้ อบต.ปล่องหอย ศพด.บา้นมือลอ 1
221 โคกโพธิ์ เทศบาลต าบลมะกรูด ศพด.บา้นหร่ัง 1
222 โคกโพธิ์ อบต.ควนโนรี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลควนโนรี (บ้านหนองครก ม. 4) 1
223 โคกโพธิ์ อบต.โคกโพธิ์ ศพด.มัสยิดสะบอืรังละห์ 1
224 โคกโพธิ์ อบต.ช้างไหต้ก ศพด.บา้นช้างใหต้ก ม. 3 1
225 โคกโพธิ์ อบต.ทรายขาว ศพด.ทรายขาว ม. 3 1
226 โคกโพธิ์ อบต.ทา่เรือ ศพด.โรงเรียนบา้นทา่เรือ 1
227 โคกโพธิ์ อบต.ทุ่งพลา ศพด.ต าบลทุ่งพลา 1
228 โคกโพธิ์ อบต.นาเกตุ ศพด.บา้นคลองช้าง ม. 4 1
229 ทุ่งยางแดง อบต.ตะโละแมะนา ศพด.บา้นลูกไม้ไผ่ ม. 1 1
230 ทุ่งยางแดง อบต.ปากู ศพด.มัสยิดจือมือฆา (รูปแบบที่ 1) 1
231 ทุ่งยางแดง อบต.พเิทน ศพด.ยาตีมการีน 1
232 ปะนาเระ เทศบาลต าบลพอ่มิ่ง ศพด.บา้นพอ่มิ่ง ม. 3 1
233 ปะนาเระ อบต.ควน ศพด.บา้นปาลัส ม. 1 1
234 ปะนาเระ อบต.คอกกระบอื ศพด.ต าบลคอกกระบอื 1
235 ปะนาเระ อบต.ดอน ศพด.บา้นปา่สัก ม. 6 1
236 ปะนาเระ อบต.ทา่ข้าม ศพด.บา้นสวนหมาก ม. 2 1
237 ปะนาเระ อบต.ทา่น้ า ศพด.ชีวติสดใสบา้นกูวงิ 1
238 ปะนาเระ อบต.บา้นน้ าบอ่ ศพด.บา้นเตราะหกั 1
239 มายอ อบต.กระเสาะ ศพด.บา้นก าปงบารู 1
240 มายอ อบต.กระหวะ ศพด.ต าบลกระหวะ 1
241 มายอ อบต.ตรัง ศพด.บา้นเขาวงั ม. 3 1
242 มายอ อบต.ถนน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลถนน 1
243 มายอ อบต.ปะโด ศพด.บา้นควนหยี ม. 3 1
244 มายอ อบต.ลางา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลลางา 1
245 มายอ อบต.ลุโบะยิไร ศพด.บา้นตะบงิตีงี ม. 4 1
246 เมืองปตัตานี เทศบาลเมืองปตัตานี ศพด.มัสยิดบา้นบอ่โอน 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

247 เมืองปตัตานี อบต.คลองมานิง ศพด.ต าบลคลองมานิง 1
248 โคกโพธิ์ อบต.ช้างไหต้ก ศพด.บา้นสวนนอกหมู่1 1
249 โคกโพธิ์ อบต.ทรายขาว ศพด.ควนลังงาหมู1่ 1
250 โคกโพธิ์ อบต.ทา่เรือ ศพด.บา้นควนเปลหมู่2 1
251 ปะนาเระ เทศบาลต าบลพอ่มิ่ง โรงเรียนเทศบาลต าบลพอ่มิ่ง 1
252 ปะนาเระ อบต.ดอน ศพด.มัสยิดบา้นคลอง 1
253 มายอ อบต.ปะโด ศพด.มัสยิดดารุลอามานบา้นบาโง 1
254 มายอ อบต.ลางา ศพด.บา้นบาละแตหมู4่ 1
255 มายอ อบต.ลุโบะยิไร ศพด.บา้นน้ าใส 1
256 เมืองปตัตานี อบต.บานา ศพด.บา้นปากาปนัยัง 1
257 เมืองปตัตานี อบต.ปะกาฮะรัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลปะกาฮะรัง 1
258 แม่ลาน อบต.ม่วงเต้ีย ศพด.มัสยิดบา้นคูระ 1
259 ยะรัง อบต.กอล า ศพด.บา้นปลูากาซิงหมู่4 1
260 ยะรัง อบต.เขาตูม ศพด.บา้นบาโงยะหาหมู4่ 1
261 ยะรัง อบต.เมาะมาวี ศพด.บา้นพงกูวงิหมู่1 1
262 ยะรัง อบต.ยะรัง ศพด.บา้นจาเละ(เมืองโบราณ) 1
263 ยะหร่ิง อบต.ตะโละ ศพด.บา้นตะโละหมู่1 1
264 ยะหร่ิง อบต.ตันหยงดาลอ ศพด.บา้นตือระหมู่2 1

จังหวัดพิษณโุลก
265 ชาติตระการ เทศบาลต าบลปา่แดง ศพด.วดัปา่แดง 1
266 ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ ศพด.นาเปอะ 1
267 ชาติตระการ อบต.ทา่สะแก ศพด.บา้นทา่สะแก 1
268 ชาติตระการ อบต.บอ่ภาค ศพด.เทอดชาติ 1
269 ชาติตระการ อบต.บา้นดง ศพด.บา้นดง 1
270 ชาติตระการ อบต.สวนเมี่ยง ศพด.บา้นโคกใหญ่ 1
271 นครไทย อบต.นาบวั ศพด.โรงเรียนประชาสงเคราะหพ์ทิยา 1
272 นครไทย อบต.น้ ากุ่ม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ากุ่ม 1
273 นครไทย อบต.เนินเพิ่ม ศพด.ชุมชน 8ราษฎรอุทศิพทิยา 1
274 นครไทย อบต.บอ่โพธิ์ ศพด.น้ าเลา 1
275 นครไทย อบต.บา้นพร้าว ศพด.โรงเรียนบา้นหว้ยทรายทอง 1
276 นครไทย อบต.ยางโกลน ศพด.นาซ าหวาย 1
277 นครไทย อบต.หนองกะทา้ว ศพด.บา้นนาโพธิน์าจาน 1
278 นครไทย อบต.หว้ยเฮ้ีย ศพด.หว้ยเฮ้ีย 1
279 เนินมะปราง เทศบาลต าบลไทรย้อย ศพด.เทศบาลต าบลไทรย้อย 1
280 เนินมะปราง เทศบาลต าบลบา้นมุง ศพด.โรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี 1
281 เนินมะปราง อบต.ชมพู ศพด.บา้นน้ าปาด 1
282 เนินมะปราง อบต.เนินมะปราง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเนินมะปราง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

283 เนินมะปราง อบต.วงัโพรง ศพด.วงัขวญั 1
284 ชาติตระการ เทศบาลต าบลปา่แดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปา่แดง 1
285 ชาติตระการ อบต.ทา่สะแก ศพด.บา้นหว้ยทอ้งฟาน 1
286 ชาติตระการ อบต.บอ่ภาค ศพด.บา้นขุนน้ าคับ 1
287 ชาติตระการ อบต.บา้นดง ศพด.บา้นน้ าทองน้อย 1
288 ชาติตระการ อบต.สวนเมี่ยง ศพด.บา้นหนองขาหย่าง 1
289 นครไทย อบต.นาบวั ศพด.บา้นโนน 1
290 นครไทย อบต.บอ่โพธิ์ ศพด.บา้นบอ่โพธิ์ 1
291 นครไทย อบต.บา้นพร้าว ศพด.บา้นปา่ซ่าน 1
292 นครไทย อบต.หนองกะทา้ว ศพด.บา้นแก่งหวา้แก่งไฮ 1
293 นครไทย อบต.หว้ยเฮ้ีย ศพด.หว้ยทรายเหนือ 1
294 เนินมะปราง เทศบาลต าบลไทรย้อย ศพด.พกุระโดน 1
295 เนินมะปราง เทศบาลต าบลบา้นมุง ศพด.บา้นหวัเขาราษฎร์บ ารุงหมู6่ 1
296 เนินมะปราง อบต.ชมพู ศพด.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 1
297 เนินมะปราง อบต.วงัยาง ศพด.บา้นไทรดงยั้ง 1
298 บางกระทุ่ม เทศบาลต าบลเนินกุ่ม ศพด.ต าบลวดัตายม 1

จังหวัดเพชรบรุี
299 บา้นแหลม เทศบาลต าบลบา้นแหลม ศพด.โรงเรียนวดัในกลาง 1
300 บา้นแหลม อบต.ทา่แร้ง ศพด.บา้นคลองมอญ 1
301 บา้นแหลม อบต.ทา่แร้งออก ศพด.ต าบลทา่แร้งออก 1
302 บา้นแหลม อบต.บางแก้ว ศพด.วดัราษฎร์ศรัทธา 1
303 บา้นแหลม อบต.บางขุนไทร ศพด.บา้นดอนวดัหมู่ 6 1
304 บา้นแหลม อบต.ปากทะเล ศพด.ต าบลปากทะเล 1
305 บา้นแหลม อบต.แหลมผักเบี้ย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 1
306 เมืองเพชรบรีุ เทศบาลต าบลหนองขนาน ศพด.วดัหนองหวา้ 1
307 เมืองเพชรบรีุ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ศพด.วดับางทะลุ 1
308 เมืองเพชรบรีุ อบต.ต้นมะพร้าว ศพด.โรงเรียนวดัหนองควง 1
309 เมืองเพชรบรีุ อบต.ต้นมะม่วง ศพด.วดัทา่ศิริ 1
310 เมืองเพชรบรีุ อบต.ธงชัย ศพด.วดัอินทราราม (วดับา้นขลู่) 1
311 เมืองเพชรบรีุ อบต.นาพนัสาม ศพด.บา้นดอนมะขามช้าง 1
312 เมืองเพชรบรีุ อบต.บา้นกุ่ม ศพด.บา้นโพธิ์ 1
313 เมืองเพชรบรีุ อบต.โพไร่หวาน ศพด.โรงเรียนบา้นบอ่หวาย 1
314 เมืองเพชรบรีุ อบต.ไร่ส้ม ศพด.โรงเรียนบา้นไร่ดอน 1
315 เมืองเพชรบรีุ อบต.ส ามะโรง ศพด.บา้นลาดโพธิ์ 1
316 เมืองเพชรบรีุ อบต.หนองพลับ ศพด.วดัธรรมรังษี 1
317 เมืองเพชรบรีุ อบต.หนองโสน ศพด.หวัข่อย 1
318 หนองหญ้าปล้อง อบต.ทา่ตะคร้อ ศพด.บา้นหนองรี 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

319 หนองหญ้าปล้อง อบต.ยางน้ ากลัดใต้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลยางน้ ากลัดใต้ 1
320 หนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง ศพด.อ่างศิลา 1
321 บา้นแหลม อบต.บางขุนไทร ศพด.วดัดอนผิงแดด 1
322 เมืองเพชรบรีุ เทศบาลต าบลหนองขนาน ศพด.วดัหนองหวา้(บอ่โพรง) 1
323 เมืองเพชรบรีุ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ศพด.หาดเจ้าส าราญ 1
324 เมืองเพชรบรีุ อบต.บา้นกุ่ม ศพด.วดัขุนตรา 1
325 เมืองเพชรบรีุ อบต.โพไร่หวาน ศพด.วดัเพรียง 1
326 เมืองเพชรบรีุ อบต.ไร่ส้ม ศพด.โรงเรียนวดัเวยีงคอย 1
327 หนองหญ้าปล้อง อบต.ยางน้ ากลัดใต้ ศพด.บา้นยางน้ ากลัดเหนือ 1

จังหวัดเพชรบรูณ์
328 เขาค้อ อบต.เข็กน้อย ศพด.บา้นชัยชนะ 1
329 เขาค้อ อบต.เขาค้อ ศพด.บา้นปา่แดง 1
330 เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ ศพด.บา้นนายาว 1
331 เขาค้อ อบต.หนองแม่นา ศพด.บา้นเสลียงแหง้ 3 1
332 ชนแดน เทศบาลต าบลชนแดน ศพด.เทศบาลต าบลชนแดน 1
333 ชนแดน เทศบาลต าบลศาลาลาย ศพด.บา้นโพธิเ์ต้ีย 1
334 ชนแดน อบต.ชนแดน ศพด.บา้นคลองหว้ยนา 1
335 ชนแดน อบต.ซับพทุรา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลซับพทุรา 1
336 ชนแดน อบต.ดงขุย ศพด.บา้นก ม. 2 8 1
337 ชนแดน อบต.ทา่ข้าม ศพด.บา้นโคกสูง 1
338 ชนแดน อบต.บา้นกล้วย ศพด.บา้นกล้วย 1
339 ชนแดน อบต.พทุธบาท ศพด.บา้นหนองตาด 1
340 น้ าหนาว อบต.โคกมน ศพด.หว้ยสนามทราย 1
341 น้ าหนาว อบต.น้ าหนาว ศพด.บา้นหว้ยหญ้าเครือ 1
342 น้ าหนาว อบต.วงักวาง ศพด.ซ าม่วง 1
343 น้ าหนาว อบต.หลักด่าน ศพด.หลักด่าน 1
344 บงึสามพนั อบต.บงึสามพนั ศพด.บา้นบงึสามพนั 1
345 บงึสามพนั อบต.พญาวงั ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพญาวงั 1
346 บงึสามพนั อบต.วงัพกิุล ศพด.บา้นหว้ยทราย 1
347 บงึสามพนั อบต.สระแก้ว ศพด.บา้นสระแก้ว 1
348 บงึสามพนั อบต.หนองแจง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 1
349 เขาค้อ อบต.เข็กน้อย ศพด.บา้นประกอบสุข 1
350 เขาค้อ อบต.เขาค้อ ศพด.บา้นเล่าลือ 1
351 ชนแดน เทศบาลต าบลชนแดน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลชนแดน 1
352 ชนแดน เทศบาลต าบลศาลาลาย ศพด.บา้นศาลาลาย 1
353 ชนแดน อบต.ชนแดน ศพด.บา้นโคกเจริญ 1
354 ชนแดน อบต.ดงขุย ศพด.บา้นบุ่งคล้า 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

355 ชนแดน อบต.ทา่ข้าม ศพด.บา้นกุฎพิระ 1
356 ชนแดน อบต.บา้นกล้วย ศพด.บา้นวงัรวก 1
357 ชนแดน อบต.พทุธบาท ศพด.บา้นผาทอง 1
358 ชนแดน อบต.ลาดแค ศพด.บา้นถ้ าแก้ว 1
359 บงึสามพนั เทศบาลต าบลซับสมอทอด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลซับสมอทอด 1
360 บงึสามพนั อบต.พญาวงั ศพด.บา้นซับส าราญเหนือ 1

จังหวัดรอ้ยเอ็ด
361 เกษตรวสัิย เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย ศพด.บา้นหนองแวง 1
362 เกษตรวสัิย เทศบาลต าบลเมืองบวั ศพด.บา้นโพนเงินโพนทอง 1
363 เกษตรวสัิย อบต.ก าแพง ศพด.บา้นฮ่องทราย 1
364 เกษตรวสัิย อบต.กู่กาสิงห์ ศพด.วดัเบญจธรรมาราม 1
365 เกษตรวสัิย อบต.เกษตรวสัิย ศพด.วดัอินทราราม 1
366 เกษตรวสัิย อบต.ดงคร่ังน้อย ศพด.บา้นขิงแดง 1
367 เกษตรวสัิย อบต.ดงคร่ังใหญ่ ศพด.ดงคร่ังใหญ่ 1
368 เกษตรวสัิย อบต.ทุ่งทอง ศพด.บา้นหนองไผ่ลุ่ม 1
369 เกษตรวสัิย อบต.น้ าอ้อม ศพด.บา้นโนนจาน 1
370 เกษตรวสัิย อบต.โนนสวา่ง ศพด.สระพงัทอง 1
371 เกษตรวสัิย อบต.บา้นฝาง ศพด.บา้นหวัดอนชาด 1
372 เกษตรวสัิย อบต.สิงหโ์คก ศพด.บา้นหนองไผ่ 1
373 เกษตรวสัิย อบต.หนองแวง ศพด.หนองช้าง 1
374 เกษตรวสัิย อบต.เหล่าหลวง ศพด.บา้นโพนสะอาด 1
375 จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลโคกล่าม ศพด.หนองคูบอน 1
376 จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลดงแดง ศพด.บา้นผือฮีหมู่ 11 1
377 จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลเมืองหงส์ ศพด.เมืองหงส์ 1
378 จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลล้ินฟา้ ศพด.บา้นปา่ดวน 1
379 จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลหนองผือ ศพด.หนองผือ 1
380 จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลหวัช้าง ศพด.หนองตอ 1
381 จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดู่น้อย ศพด.บา้นดู่น้อย 1
382 จตุรพกัตรพมิาน อบต.น้ าใส ศพด.ขุมดิน 1
383 เกษตรวสัิย เทศบาลต าบลกู่กาสิงห์ ศพด.เทศบาลต าบลกู่กาสิงห์ 1
384 เกษตรวสัิย เทศบาลต าบลเกษตรวสัิย ศพด.วดัปา่ยาง 1
385 เกษตรวสัิย เทศบาลต าบลเมืองบวั ศพด.วดัศรีอริยวงศ์ 1
386 เกษตรวสัิย อบต.ก าแพง ศพด.หนองอ่าง 1
387 เกษตรวสัิย อบต.กู่กาสิงห์ ศพด.วดัสวา่งศรีวลัิย 1
388 เกษตรวสัิย อบต.เกษตรวสัิย ศพด.บา้นประชาชื่น 1
389 เกษตรวสัิย อบต.ดงคร่ังน้อย ศพด.วดัสุทธสุิวรรณาราม 1
390 เกษตรวสัิย อบต.ดงคร่ังใหญ่ ศพด.โพนเงินน้อย 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

391 เกษตรวสัิย อบต.ทุ่งทอง ศพด.หนองแวง-โพนข่อย 1
จังหวัดสงขลำ

392 กระแสสินธุ์ อบต.เกาะใหญ่ ศพด.บา้นแหลมบอ่ทอ่ 1
393 กระแสสินธุ์ อบต.โรง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโรง 1
394 คลองหอยโข่ง เทศบาลต าบลโคกม่วง ศพด.โคกสักออก 1
395 คลองหอยโข่ง อบต.คลองหอยโข่ง ศพด.ดานงา 1
396 ควนเนียง เทศบาลต าบลบางเหรียง ศพด.คลองคล้า 1
397 ควนเนียง อบต.ควนโส ศพด.โรงเรียนควนโส 1
398 ควนเนียง อบต.รัตภมูิ ศพด.ควนเนียงใน 1
399 ควนเนียง อบต.หว้ยลึก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยลึก 1
400 จะนะ เทศบาลต าบลจะนะ ศพด.เทศบาลต าบลจะนะ 1
401 จะนะ เทศบาลต าบลนาทบั ศพด.บา้นคลองข่า 1
402 จะนะ อบต.ขุนตัดหวาย ศพด.มัสยิดบา้นโอน 1
403 จะนะ อบต.คลองเปยีะ ศพด.ช่องเขา 1
404 จะนะ อบต.คู ศพด.มัสยิดคูประดู่ 1
405 จะนะ อบต.แค ศพด.วดัคูนายสังข์ 1
406 จะนะ อบต.ตล่ิงชัน ศพด.ตล่ิงชัน 1
407 จะนะ อบต.ทา่หมอไทร ศพด.มัสยิดนูรุลกอมารี (วงัหาร) 1
408 จะนะ อบต.นาหวา้ ศพด.บา้นควนขี้แรด 1
409 จะนะ อบต.สะกอม ศพด.มัสยิดสอลาฮุดดีน 1
410 จะนะ อบต.สะพานไม้แก่น ศพด.มัสยิดบา้นทรายขาว 1
411 เทพา เทศบาลต าบลเทพา ศพด.เทศบาลต าบลเทพา 1
412 เทพา เทศบาลต าบลล าไพล ศพด.ปริก 1
413 เทพา อบต.ทา่ม่วง ศพด.บา้นใหม่ 1
414 เทพา อบต.เทพา ศพด.ปา่โอน 1
415 เทพา อบต.ปากบาง ศพด.ตาแปด 1
416 เทพา อบต.วงัใหญ่ ศพด.บา้นควนหมาก 1
417 เทพา อบต.สะกอม ศพด.วดัคงคาสวสัด์ิ 1
418 คลองหอยโข่ง อบต.คลองหอยโข่ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหอยโข่ง 1
419 ควนเนียง เทศบาลต าบลบางเหรียง ศพด.วดัแสงอรุณ 1
420 ควนเนียง อบต.ควนโส ศพด.บา้นกลาง 1
421 ควนเนียง อบต.รัตภมูิ ศพด.ปากบางภมูี 1
422 จะนะ เทศบาลต าบลนาทบั ศพด.มัสยิดบา้นปกึ 1
423 จะนะ อบต.คู ศพด.มัสยิดบา้นทุ่ง 1
424 จะนะ อบต.ตล่ิงชัน ศพด.สุเหร่า 1
425 จะนะ อบต.นาหวา้ ศพด.ประจ่า 1
426 จะนะ อบต.สะกอม ศพด.มัสยิดเลียบ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

427 เทพา เทศบาลต าบลล าไพล ศพด.มัสยิดอิกอมาติสสุนนะฮ์ 1
428 เทพา อบต.ทา่ม่วง ศพด.บา้นต้นจ าปาดะ 1
429 เทพา อบต.วงัใหญ่ ศพด.บา้นวงัใหญ่ 1
430 เทพา อบต.สะกอม ศพด.บา้นปากบางสะกอม 1
431 นาทวี เทศบาลต าบลนาทวี ศพด.ต าบลนาทว(ีศูนย2์) 1
432 นาทวี เทศบาลต าบลนาทวนีอก ศพด.โรงเรียนบา้นเคลียง 1

จังหวัดสตูล
433 ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.นิคมพปินูล้นเกล้า 1
434 ควนกาหลง อบต.ทุ่งนุ้ย ศพด.น้ าหรา 1
435 ควนกาหลง อบต.อุใดเจริญ ศพด.ต าบลอุใดเจริญ 1
436 ควนโดน เทศบาลต าบลควนโดน ศพด.มัสยิดอะหม์าดียะหป์นัจอร์ 1
437 ควนโดน อบต.ควนโดน ศพด.บเูก็ตยามุ 1
438 ควนโดน อบต.ควนสตอ ศพด.มัสยิดใหม่บา้นกลาง 1
439 ควนโดน อบต.ย่านซ่ือ ศพด.มัสยิดดารุลนาอีม 1
440 ทา่แพ อบต.ทา่แพ ศพด.มัสยิดบา้นปลักหวา้ 1
441 ทา่แพ อบต.ทา่เรือ ศพด.โรงเรียนบา้นไร่ 1
442 ทา่แพ อบต.แป-ระ ศพด.มัสยิดบา้นใหม่นาโต๊ะขุน 1
443 ทา่แพ อบต.สาคร ศพด.มัสยิดสายหว้ย 1
444 ทุ่งหวา้ อบต.ขอนคลาน ศพด.มัสยิดบา้นราไว 1
445 ทุ่งหวา้ อบต.ทุ่งหวา้ ศพด.บา้นราวปลา 1
446 ทุ่งหวา้ อบต.นาทอน ศพด.โรงเรียนบา้นทา่ศิลา 1
447 ทุ่งหวา้ อบต.ปา่แก่บอ่หนิ ศพด.อาคารชั่วคราวส านักสงฆ์ปา่แก่บอ่หนิ 1
448 ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.มัสยิดญะมาอะดุลอิสลาม 1
449 ควนกาหลง อบต.ทุ่งนุ้ย ศพด.บา้นโตนปาหนัน 1
450 ควนกาหลง อบต.อุใดเจริญ ศพด.มัสยิดอุใดใต้ 1
451 ควนโดน อบต.ควนสตอ ศพด.มัสยิดบา้นทุ่งพฒันา 1
452 ควนโดน อบต.ย่านซ่ือ ศพด.บา้นปากบาง 1
453 ทา่แพ อบต.ทา่เรือ ศพด.มัสยิดบา้นโคกหนิ 1
454 ทา่แพ อบต.แป-ระ ศพด.บา้นเกาะไทร 1
455 ทา่แพ อบต.สาคร ศพด.มัสยิดควนสาคร 1
456 ทุ่งหวา้ อบต.ทุ่งหวา้ ศพด.ควนต าเสา 1
457 ทุ่งหวา้ อบต.นาทอน ศพด.นาทอน 1

จังหวัดอุตรดิตถ์
458 ตรอน อบต.บา้นแก่ง ศพด.บา้นช าทอง 1
459 ทองแสนขัน เทศบาลต าบลทองแสนขัน ศพด.บอ่ทอง (รวมศูนย)์ 1
460 ทองแสนขัน อบต.บอ่ทอง ศพด.น้ าลอก 1
461 ทองแสนขัน อบต.ปา่คาย ศพด.ไร่หว้ยพี้ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

462 ทา่ปลา เทศบาลต าบลจริม ศพด.บา้นทา่ใหม่ 1
463 ทา่ปลา เทศบาลต าบลทา่ปลา ศพด.เทศบาลต าบลทา่ปลา 1
464 ทา่ปลา อบต.นางพญา ศพด.บา้นหว้ยต้า 1
465 ทา่ปลา อบต.น้ าหมัน ศพด.บา้นน้ าต๊ะ 1
466 ทา่ปลา อบต.ผาเลือด ศพด.บา้นซ าบอ้ ม. 11 1
467 ทา่ปลา อบต.ร่วมจิต ศพด.ทา่แฝกอนุสรณ์ 1 1
468 ทา่ปลา อบต.หาดล้า ศพด.บา้นนิคม 2 1
469 น้ าปาด อบต.ทา่แฝก ศพด.งอมมด 1
470 น้ าปาด อบต.น้ าไคร้ ศพด.บา้นปางเกลือ 1
471 น้ าปาด อบต.น้ าไผ่ ศพด.บา้นนาผักฮาด 1
472 น้ าปาด อบต.บา้นฝาย ศพด.บา้นทรายขาว 1
473 น้ าปาด อบต.แสนตอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ 1
474 น้ าปาด อบต.หว้ยมุ่น ศพด.บา้นโปง่พาน 1
475 บา้นโคก เทศบาลต าบลบา้นโคก ศพด.บา้นน้ าแพ 1
476 บา้นโคก อบต.นาขุม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 1
477 บา้นโคก อบต.บอ่เบี้ย ศพด.บอ่เบี้ย 1
478 บา้นโคก อบต.ม่วงเจ็ดต้น ศพด.บา้นวงัสัมพนัธ์ 1
479 พชิัย อบต.คอรุม ศพด.บา้นคลองกล้วย 1
480 พชิัย อบต.ทา่สัก ศพด.ช าตก 1
481 พชิัย อบต.นาอิน ศพด.บา้นนาอิน 1
482 พชิัย อบต.ในเมือง ศพด.คลองกะชี 1
483 พชิัย อบต.บา้นโคน ศพด.คลองกระพั้ว 1
484 พชิัย อบต.พญาแมน ศพด.ชุมชนบา้นดง 1
485 ฟากทา่ เทศบาลต าบลฟากทา่ ศพด.เทศบาลต าบลฟากทา่ 1
486 ฟากทา่ อบต.บา้นเส้ียว ศพด.บา้นเส้ียว 1
487 ฟากทา่ อบต.ฟากทา่ ศพด.นาไพร 1
488 ตรอน อบต.บา้นแก่ง ศพด.หมู่หา้สามัคคี 1
489 ทองแสนขัน อบต.บอ่ทอง ศพด.วงัเบน 1
490 ทองแสนขัน อบต.ปา่คาย ศพด.วงัปรากฏ 1
491 ทา่ปลา เทศบาลต าบลจริม ศพด.โรงเรียนจริมอนุสรณ์2 1
492 ทา่ปลา อบต.น้ าหมัน ศพด.บา้นปางหมิ่น 1
493 ทา่ปลา อบต.ผาเลือด ศพด.บา้นย่านดู่หมู1่0 1
494 ทา่ปลา อบต.หาดล้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหาดล้า 1
495 น้ าปาด อบต.น้ าไคร้ ศพด.บา้นหว้ยแมง 1
496 น้ าปาด อบต.บา้นฝาย ศพด.ม่วง 1
497 น้ าปาด อบต.หว้ยมุ่น ศพด.ส่องสี 1
498 บา้นโคก เทศบาลต าบลบา้นโคก ศพด.บา้นหว้ยคร่ัง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

499 บา้นโคก อบต.บอ่เบี้ย ศพด.หว้ยยาง 1
500 บา้นโคก อบต.ม่วงเจ็ดต้น ศพด.บา้นหว้ยยศ 1
501 พชิัย อบต.คอรุม ศพด.ปา่แต้ว 1
502 พชิัย อบต.ทา่สัก ศพด.โรงเรียนบา้นเต่าไหเหนือ 1
503 พชิัย อบต.นาอิน ศพด.แหลมนกแก้ว 1
504 พชิัย อบต.ในเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 1
505 พชิัย อบต.บา้นโคน ศพด.หาดก าแพง 1
506 พชิัย อบต.บา้นหม้อ ศพด.บา้นทา้ยน้ า 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดนครรำชสีมำ
1 ล ำทะเมนชัย เทศบำลต ำบลบำ้นยำง ศพด.บำ้นหนองอ้อ 1
2 ล ำทะเมนชัย เทศบำลต ำบลไพล ศพด.เทศบำลต ำบลไพล 1
3 วงัน  ำเขียว อบต.ไทยสำมัคคี ศพด.โรงเรียนบำ้นบไุผ่ 1
4 วงัน  ำเขียว อบต.วงัหมี ศพด.เจียรวนนทอ์หทุศิ 2 1
5 วงัน  ำเขียว อบต.อุดมทรัพย์ ศพด.บำ้นโนนเหล่ือม 1
6 สีคิ ว อบต.กฤษณำ ศพด.วงัโรงน้อย 1
7 สีคิ ว อบต.กุดน้อย ศพด.โรงเรียนบำ้นใหม่ประชำอุปถัมภ์ 1
8 สีคิ ว อบต.คลองไผ่ ศพด.บำ้นมะค่ำงำม 1
9 สีคิ ว อบต.บำ้นหนั ศพด.บำ้นหนั 1
10 สีคิ ว อบต.มิตรภำพ ศพด.บำ้นกุดชะนวน 1
11 สีคิ ว อบต.ลำดบวัขำว ศพด.บำ้นลำดบวัขำว 1
12 สีดำ อบต.โนนประดู่ ศพด.บำ้นหนองอ้ำยแหนบ 1
13 สีดำ อบต.โพนทอง ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนทอง 1
14 สีดำ อบต.สำมเมือง ศพด.บำ้นแฝก-โนนส ำรำญ 1
15 สูงเนิน อบต.นำกลำง ศพด.บำ้นนำใหญ่ 1
16 สูงเนิน อบต.โนนค่ำ ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนค่ำ (โรงเรียนบำ้นกดุหวัช้ำง) 1
17 สูงเนิน อบต.บุ่งขี เหล็ก ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งขี เหล็ก 1
18 สูงเนิน อบต.มะเกลือเก่ำ ศพด.บำ้นมะเกลือเก่ำ 1
19 สูงเนิน อบต.มะเกลือใหม่ ศพด.บำ้นมะเกลือใหม่ 1
20 สูงเนิน อบต.สูงเนิน ศพด.บำ้นไชยมงคล 1
21 เสิงสำง อบต.กุดโบสถ์ ศพด.บำ้นหนองแดง 1
22 เสิงสำง อบต.โนนสมบรูณ์ ศพด.บำ้นบอ่ลิง 1
23 เสิงสำง อบต.สระตะเคียน ศพด.โคกไม้งำม-โคกววันอน 1
24 เสิงสำง อบต.สุขไพบลูย์ ศพด.บำ้นหนองเข-้หนองตูม 1
25 หนองบญุมำก เทศบำลต ำบลหนองหวัแรต ศพด.บำ้นหนองหวัแรต 1
26 หนองบญุมำก อบต.สำรภี ศพด.บำ้นสำรภี 1
27 หนองบญุมำก อบต.หนองบนุนำก ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบญุนำก 1
28 หว้ยแถลง อบต.หลุ่งตะเคียน ศพด.บำ้นตระแกรง ม. 2 1
29 หว้ยแถลง อบต.หลุ่งประดู่ ศพด.บำ้นหลุ่งประดู่ 1
30 หว้ยแถลง อบต.หว้ยแถลง ศพด.บำ้นแสนสุข-สันติสุข 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร
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ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ

 รุน่ที่ 12  ระหว่ำงวันที่ 24 – 27 สิงหำคม 2565



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

31 วงัน  ำเขียว เทศบำลต ำบลศำลเจ้ำพอ่ ศพด.เทศบำลต ำบลศำลเจ้ำพอ่ 1
32 วงัน  ำเขียว อบต.วงัน  ำเขียว ศพด.โรงเรียนบำ้นน  ำซับ 1
33 วงัน  ำเขียว อบต.วงัหมี ศพด.บำ้นโนนสำวเอ้ 1
34 สีคิ ว อบต.กฤษณำ ศพด.วงักระสวย 1
35 สีคิ ว อบต.กุดน้อย ศพด.โรงเรียนพรพทิยำคม 1
36 สีคิ ว อบต.คลองไผ่ ศพด.บำ้นซับศรีจันทร์ 1
37 สีดำ อบต.โนนประดู่ ศพด.บำ้นเสว 1
38 สีดำ อบต.โพนทอง ศพด.บำ้นหนองมะค่ำ 1
39 สีดำ อบต.สำมเมือง ศพด.บำ้นโนนเมือง 1
40 สีดำ อบต.สีดำ ศพด.บำ้นดอนโก่ย 1
41 สีดำ อบต.หนองตำดใหญ่ ศพด.บำ้นดอนแสบง 1
42 สูงเนิน อบต.โค้งยำง ศพด.บำ้นตะคลองแล้ง 1
43 สูงเนิน อบต.นำกลำง ศพด.โรงเรียนบำ้นหนองบอน 1
44 สูงเนิน อบต.โนนค่ำ ศพด.โรงเรียนบำ้นกุดปลำเข็งเมืองล่ี 1
45 สูงเนิน อบต.มะเกลือเก่ำ ศพด.บำ้นหนองไม้ตำย 1
46 สูงเนิน อบต.มะเกลือใหม่ ศพด.บำ้นดงมะไฟ 1
47 สูงเนิน อบต.เสมำ ศพด.บำ้นแก่นทำ้ว 1
48 เสิงสำง อบต.บำ้นรำษฎร์ ศพด.บำ้นทรัพย์เจริญ 1
49 เสิงสำง อบต.เสิงสำง ศพด.หนองไผ่วทิยำ 1
50 หว้ยแถลง เทศบำลต ำบลหนิดำด ศพด.เทศบำลต ำบลหนิดำด 1
51 หว้ยแถลง อบต.หลุ่งตะเคียน ศพด.บำ้นโคกรักษห์มู่11 1
52 หว้ยแถลง อบต.หนิดำด ศพด.บำ้นสระมะค่ำ 1

จังหวัดนครศรธีรรมรำช
53 ปำกพนัง อบต.บำ้นใหม่ ศพด.วดัสุวรรณภมูิวหิำร 1
54 ปำกพนัง อบต.ปำ่ระก ำ ศพด.หวัปำ่ขลู่ 1
55 พรหมคีรี เทศบำลต ำบลพรหมคีรี ศพด.เทศบำลต ำบลพรหมคีรี 1
56 พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ศพด.เก้ำกอ 1
57 พรหมคีรี อบต.อินคีรี ศพด.บำ้นสำกเหล็ก 1
58 พระพรหม เทศบำลต ำบลนำสำร ศพด.โรงเรียนวดัพระเพรง 1
59 พระพรหม อบต.ทำ้ยส ำเภำ ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ้ยส ำเภำ 1
60 พปินู เทศบำลต ำบลกะทนู ศพด.นำยูง 1
61 พปินู เทศบำลต ำบลควนกลำง ศพด.บำ้นวงัววั 1
62 เมืองนครศรีธรรมรำช เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช ศพด.ชุมชนกำรเคหะนครศรีฯ 1
63 เมืองนครศรีธรรมรำช เทศบำลเมืองปำกพนู ศพด.เทศบำลเมืองปำกพนู ม. 1 1
64 เมืองนครศรีธรรมรำช อบต.ไชยมนตรี ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไชยมนตรี 1
65 เมืองนครศรีธรรมรำช อบต.ทำ่เรือ ศพด.ทำ่เรือ 1
66 เมืองนครศรีธรรมรำช อบต.ปำกนคร ศพด.บำ้นคันธง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

67 ร่อนพบิลูย์ อบต.ควนชุม ศพด.บำ้นทุ่งหล่อ 1
68 ร่อนพบิลูย์ อบต.ควนพงั ศพด.บำ้นควนพงั 1
69 ร่อนพบิลูย์ อบต.ร่อนพบิลูย์ ศพด.บำ้นดอนกลำง 1
70 ร่อนพบิลูย์ อบต.เสำธง ศพด.ควนรุย 1
71 ลำนสกำ อบต.ก ำโลน ศพด.วดัคีรีวง 1
72 ลำนสกำ อบต.เขำแก้ว ศพด.คันเบด็ 1
73 ลำนสกำ อบต.ลำนสกำ ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนสกำ 1
74 สิชล เทศบำลต ำบลทุ่งใส ศพด.เทศบำลต ำบลทุ่งใส 1
75 สิชล อบต.ส่ีขีด ศพด.เขำพบัผ้ำ 1
76 หวัไทร เทศบำลต ำบลหน้ำสตน ศพด.วดัหน้ำสตน 1
77 หวัไทร อบต.ควนชะลิก ศพด.วดัคีรีน้อย 1
78 หวัไทร อบต.ทำ่ซอม ศพด.วดับำ้นด่ำน 1
79 หวัไทร อบต.แหลม ศพด.บำ้นทอ่มหมู่ 1
80 พระพรหม เทศบำลต ำบลนำสำร ศพด.เทศบำลต ำบลนำสำร 1
81 พระพรหม อบต.ทำ้ยส ำเภำ ศพด.บำ้นไสใหญ่ 1
82 พปินู เทศบำลต ำบลเขำพระ ศพด.บำ้นทุ่งร่อน 1
83 เมืองนครศรีธรรมรำช เทศบำลต ำบลทำ่งิ ว ศพด.มัสยิดรุ้ลอำมำน 1
84 เมืองนครศรีธรรมรำช เทศบำลต ำบลปำกนคร ศพด.เทศบำลต ำบลปำกนคร 1
85 เมืองนครศรีธรรมรำช เทศบำลต ำบลโพธิเ์สด็จ ศพด.วดัโพธิท์อง 1
86 เมืองนครศรีธรรมรำช อบต.ทำ่ไร่ ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ไร่ 1
87 เมืองนครศรีธรรมรำช อบต.นำเคียน ศพด.บำ้นนำเคียน 1
88 ร่อนพบิลูย์ เทศบำลต ำบลหนิตก ศพด.มัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน 1
89 ร่อนพบิลูย์ อบต.หนิตก ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนิตก 1
90 สิชล เทศบำลต ำบลทุ่งใส ศพด.บำ้นฝ่ำยทำ่ 1
91 สิชล อบต.เขำน้อย ศพด.บำ้นเขำใหญ่ 1
92 สิชล อบต.ฉลอง ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฉลอง 1
93 สิชล อบต.ทุ่งปรัง ศพด.วดัชนำรำม 1
94 สิชล อบต.เทพรำช ศพด.ชุมชนวดัเทพรำช 1
95 สิชล อบต.ส่ีขีด ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส่ีขีด 1
96 หวัไทร เทศบำลต ำบลเกำะเพชร ศพด.บำ้นไชยรำม 1
97 หวัไทร เทศบำลต ำบลหน้ำสตน ศพด.แพรกเมือง 1
98 หวัไทร อบต.เขำพงัไกร ศพด.วดับำงตะพำน 1
99 หวัไทร อบต.ควนชะลิก ศพด.วดัควนชะลิก 1
100 หวัไทร อบต.ทรำยขำว ศพด.วดัโคกยำง 1
101 หวัไทร อบต.ทำ่ซอม ศพด.วดัทำ่เสริม 1
102 หวัไทร อบต.บำ้นรำม ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นรำม 1
103 หวัไทร อบต.หวัไทร ศพด.วดัทะเลปงั 1
104 หวัไทร อบต.แหลม ศพด.วดัโคกสูง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดนรำธิวำส
105 แวง้ อบต.แวง้ ศพด.มัสยิดมุสลิมวำตอนียะห์ 1
106 แวง้ อบต.เอรำวณั ศพด.มัสยิดดมำดำริมิตตำ 1
107 ศรีสำคร เทศบำลต ำบลศรีสำคร ศพด.มัสยิดดำรุสสลำม (กำเยำะมำตี) 1
108 ศรีสำคร อบต.กำหลง ศพด.วดับำ้นกำหลง 1
109 ศรีสำคร อบต.เชิงคีรี ศพด.มัสยิดน ำรอซียะห์ 1
110 ศรีสำคร อบต.ซำกอ ศพด.สำคร 1
111 ศรีสำคร อบต.ตะมะยูง ศพด.มัสยิดมูไฮร์บำตูอิสลำมียะห์ 1
112 ศรีสำคร อบต.ศรีบรรพต ศพด.ตืองอ 1
113 ศรีสำคร อบต.ศรีสำคร ศพด.มัสยิดดำรุลเมตตำกีม (อีนอ) 1
114 สุคิริน อบต.เกียร์ ศพด.สำยบริษทั 1
115 สุคิริน อบต.ภเูขำทอง ศพด.โนนสมบรูณ์ 1
116 สุคิริน อบต.มำโมง ศพด.โรงเรียนนิคมพฒันำ 4 1
117 สุคิริน อบต.สุคิริน ศพด.จุฬำภรณ์พฒันำ 12 1
118 สุไหงโก-ลก เทศบำลต ำบลปำเสมัส ศพด.มัสยิดอัตตักวำ 1
119 สุไหงโก-ลก เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก ศพด.เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก 1
120 สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ ศพด.มัสยิดอรอฮีม 1
121 สุไหงปำดี เทศบำลต ำบลปะลุรู ศพด.โคกตำ 1
122 สุไหงปำดี อบต.กำวะ ศพด.บำโงฮูมอ 1
123 สุไหงปำดี อบต.โต๊ะเด็ง ศพด.ไอบำตู 1
124 สุไหงปำดี อบต.ปะลุรู ศพด.บำ้นปอเนำะ 1
125 ศรีสำคร อบต.กำหลง ศพด.ปำ่ไผ่ 1
126 ศรีสำคร อบต.ตะมะยูง ศพด.มัสยิดซีเมนต์ 1
127 ศรีสำคร อบต.ศรีสำคร ศพด.ก ำปงปำรู 1
128 สุคิริน อบต.ภเูขำทอง ศพด.โต๊ะโม๊ะ 1
129 สุคิริน อบต.มำโมง ศพด.โรงเรียนพฒันำนิคม10 1
130 สุคิริน อบต.ร่มไทร ศพด.โรงเรียนบ้ำนน  ำทุเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่มไทรอ ำเภอสุคิรินจังหวดันรำธวิำส 1
131 สุคิริน อบต.สุคิริน ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุคิริน 1
132 สุไหงโก-ลก เทศบำลต ำบลปำเสมัส ศพด.ซรำยอออก 1
133 สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ ศพด.บเูก๊ะ 1
134 สุไหงปำดี อบต.กำวะ ศพด.บำโงสนิง 1
135 สุไหงปำดี อบต.ปะลุรู ศพด.ปะลุรู 1
136 สุไหงปำดี อบต.สำกอ ศพด.กลูบี 1
137 สุไหงปำดี อบต.สุไหงปำดี ศพด.บำ้นตำเซะเหนือ 1

จังหวัดบรุรีมัย์
138 ล ำปลำยมำศ อบต.หนองบวัโคก ศพด.ส่ีเหล่ียมประชำมิตร 1
139 ล ำปลำยมำศ อบต.หนิโคน ศพด.บำ้นโคกสะอำด 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

140 สตึก เทศบำลต ำบลศรีสตึก ศพด.วดัหนองบวัเจ้ำปำ่ 1
141 สตึก เทศบำลต ำบลสตึก ศพด.เทศบำลต ำบลสตึก 1
142 สตึก เทศบำลต ำบลสะแก ศพด.วดัอีสำนสะแกทอง 1
143 สตึก อบต.กระสัง ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระสัง 1
144 สตึก อบต.ชุมแสง ศพด.บำ้นตำมำ 1
145 สตึก อบต.ทำ่ม่วง ศพด.วดัศำลำลอย 1
146 สตึก อบต.ทุ่งวงั ศพด.โคกอะโตด 1
147 สตึก อบต.นิคม ศพด.วดัโคกอิสระ 1
148 สตึก อบต.เมืองแก ศพด.วดัหนองนกเกรียน (กระทุ่ม) 1
149 สตึก อบต.ร่อนทอง ศพด.วดักระทุ่ม 1
150 สตึก อบต.สนำมชัย ศพด.วดัสนำมชัย 1
151 สตึก อบต.หนองใหญ่ ศพด.บำ้นสวำยตำหงวน 1
152 หนองกี่ เทศบำลต ำบลศำลเจ้ำพอ่ขุนศรี ศพด.เทศบำลต ำบลศำลเจ้ำพอ่ขุน ( แหง่ที่ 2) 1
153 หนองกี่ อบต.โคกสวำ่ง ศพด.วดัโคกสวำ่งชัยศรี 1
154 หนองกี่ อบต.ทำ่โพธิช์ัย ศพด.วดับำ้นไร่ไถอัฎฐธรรม 1
155 หนองกี่ อบต.บกุระสัง ศพด.วดัโคกกระสัง 1
156 หนองกี่ อบต.เมืองไผ่ ศพด.นำจำน 1
157 หนองหงส์ เทศบำลต ำบลหว้ยหนิ ศพด.หนองเพชร 1
158 หนองหงส์ อบต.ไทยสำมัคคี ศพด.บำ้นขำม 1
159 หนองหงส์ อบต.เมืองฝ้ำย ศพด.บำ้นฝ้ำย 1
160 หนองหงส์ อบต.สระแก้ว ศพด.วดัเทพประดิษฐ์ 1
161 หนองหงส์ อบต.สระทอง ศพด.วดับำ้นบุ่งช้ำง 1
162 หนองหงส์ อบต.เสำเดียว ศพด.หนองไผ่-หว้ยก้อม 1
163 หนองหงส์ อบต.หนองชัยศรี ศพด.วดัศรีภมูิวนำรำม 1
164 หว้ยรำช เทศบำลต ำบลโคกเหล็ก ศพด.วดับำ้นถนนกระสัง 1
165 สตึก เทศบำลต ำบลดอนมนต์ ศพด.วดันำลำววนำรำม 1
166 สตึก เทศบำลต ำบลสะแก ศพด.วดับำ้นยำงตำสำด 1
167 สตึก อบต.กระสัง ศพด.บำ้นหญ้ำคำ 1
168 สตึก อบต.ชุมแสง ศพด.วดัสระกุด(โนนจ ำปำ) 1
169 สตึก อบต.ทุ่งวงั ศพด.วดัพลำญชัย 1
170 สตึก อบต.นิคม ศพด.วดัดงยำยเภำ 1
171 สตึก อบต.เมืองแก ศพด.วดัใหม่ศรีบญุเรือง 1
172 สตึก อบต.ร่อนทอง ศพด.วดัจะหลวย 1
173 สตึก อบต.สนำมชัย ศพด.วดับำ้นหนองแคน 1
174 สตึก อบต.หนองใหญ่ ศพด.วดัหนองกับ 1
175 หนองกี่ อบต.ทำ่โพธิช์ัย ศพด.โรงเรียนบำ้นเพชรเจริญพฒันำ 1
176 หนองกี่ อบต.ทุ่งกระตำดพฒันำ ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกระตำดพฒันำ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

177 หนองกี่ อบต.ทุ่งกระเต็น ศพด.วดัสำมัคคีศรัทธำธรรม 1
178 หนองกี่ อบต.บกุระสัง ศพด.บำ้นหนองมัน 1
179 หนองกี่ อบต.เย้ยปรำสำท ศพด.วดัเย้ยปรำสำท 1
180 หนองหงส์ อบต.ไทยสำมัคคี ศพด.บำ้นชุมแสง 1
181 หนองหงส์ อบต.เมืองฝ้ำย ศพด.หนองตะคร้อ 1
182 หนองหงส์ อบต.สระทอง ศพด.บำ้นหนองโคลน 1
183 หว้ยรำช เทศบำลต ำบลโคกเหล็ก ศพด.บำ้นโคกขมิ นพฒันำ 1
184 หว้ยรำช อบต.บำ้นตะโก ศพด.บำ้นเกตุใต้ 1
185 หว้ยรำช อบต.สนวน ศพด.วดับำ้นช่ำงหนิ 1

จังหวัดปตัตำนี
186 เมืองปตัตำนี อบต.ตันหยงลุโละ ศพด.บำ้นกรือเซะ 1
187 เมืองปตัตำนี อบต.บำนำ ศพด.บำ้นจือโระ ม. 6 1
188 เมืองปตัตำนี อบต.บำรำโหม ศพด.บำ้นปำเระ ม. 2 1
189 เมืองปตัตำนี อบต.บำรำเฮำะ ศพด.ต ำบลบำรำเฮำะ 1
190 แม่ลำน อบต.ปำ่ไร่ ศพด.มัสยิดทำ่แรดดำอุสลำม ม. 2 1
191 แม่ลำน อบต.ม่วงเตี ย ศพด.บำ้นท ำนบ ม. 5 1
192 ยะรัง เทศบำลต ำบลยะรัง ศพด.เทศบำลต ำบลยะรัง 1
193 ยะรัง อบต.กระโด ศพด.บำ้นบำซำกะจิ ม. 2 1
194 ยะรัง อบต.กอล ำ ศพด.บำ้นกูแบสีรำ 1
195 ยะรัง อบต.เขำตูม ศพด.บำ้นนิปสิกูเละ ม. 7 1
196 ยะรัง อบต.คลองใหม่ ศพด.บำ้นโฉลง ม. 5 1
197 ยะรัง อบต.ประจัน ศพด.บำ้นบรำโอ ม. 1 1
198 ยะรัง อบต.ปตูิมุดี ศพด.บำ้นบำเซเอ 1
199 ยะรัง อบต.เมำะมำวี ศพด.บำ้นเกำะบำตอ ม. 5 1
200 ยะหร่ิง อบต.ตะโละ ศพด.บำ้นปำโฮะกำเยำะ ม. 2 1
201 ยะหร่ิง อบต.ตะโละกำโปร์ ศพด.บำ้นทำ่ด่ำน ม. 3 1
202 ยะหร่ิง อบต.ตันหยงดำลอ ศพด.มัสยิดตอหลัง 1
203 ยะหร่ิง อบต.ตำแกะ ศพด.มัสยิดตำแกะกือดำ 1
204 ยะหร่ิง อบต.ปยิำมุมัง ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปยิำมุมัง ม. 2 1
205 ยะหร่ิง อบต.มะนังยง ศพด.บำ้นชะเอำะ 1
206 ยะหร่ิง อบต.รำตำปนัยัง ศพด.มัสยิดพงักับ 1
207 ยะหร่ิง อบต.สำบนั ศพด.บำ้นสำบนั ม. 3 1
208 ยะหร่ิง อบต.หนองแรต ศพด.ต ำบลหนองแรต 1
209 ยะหร่ิง อบต.แหลมโพธิ์ ศพด.บำ้นปำตำบดีุ ม. 3 1
210 สำยบรีุ เทศบำลต ำบลเตรำะบอน ศพด.บำ้นเตรำะบอน ม. 1 1
211 สำยบรีุ อบต.ตะบิ ง ศพด.มัสยิดกูแบบำเดำะ 1
212 สำยบรีุ อบต.บำงเก่ำ ศพด.สิรินธร ม. 1 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

213 ยะหร่ิง อบต.มะนังยง ศพด.มัสยิดบำ้นดำลอ 1
214 ยะหร่ิง อบต.สำบนั ศพด.มัสยิดตะโล๊ะ 1
215 สำยบรีุ เทศบำลต ำบลเตรำะบอน ศพด.มัสยิดตำยุลอิสลำม 1
216 สำยบรีุ อบต.บอืเระ ศพด.บำ้นซือบอืแรหมู่4 1
217 สำยบรีุ อบต.ปะเสยะวอ ศพด.บำ้นบำเลำะหมู5่ 1
218 สำยบรีุ อบต.แปน้ ศพด.บำ้นแปน้หมู่6 1
219 สำยบรีุ อบต.มะนังดำล ำ ศพด.บำ้นปละโล๊ะหมู1่ 1
220 สำยบรีุ อบต.ละหำร ศพด.มัสยิดทุ่งน้อย 1
221 หนองจิก เทศบำลต ำบลบอ่ทอง ศพด.มัสยิดตะลำฆอบำกง(เทศบำลต ำบลบอ่ทอง) 1
222 หนองจิก อบต.เกำะเปำะ ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะเปำะ 1
223 หนองจิก อบต.คอลอตันหยง ศพด.มัสยิดปอฮนสือโตหมู4่ 1
224 หนองจิก อบต.ดอนรัก ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนรัก 1
225 หนองจิก อบต.ตุยง ศพด.บำ้นโคกม่วงหมู่7 1
226 หนองจิก อบต.บำงเขำ ศพด.สำยหมอ 1
227 หนองจิก อบต.บำงตำวำ ศพด.บำ้นบำงตำวำหมู2่ 1
228 หนองจิก อบต.ลิปะสะโง ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลิปะสะโง 1

จังหวัดพิษณโุลก
229 เนินมะปรำง อบต.วงัยำง ศพด.บำ้นวงัยำง 1
230 บำงกระทุ่ม เทศบำลต ำบลเนินกุ่ม ศพด.วดัเนินกุ่ม 1
231 บำงกระทุ่ม เทศบำลต ำบลสนำมคลี ศพด.สนำมคลี 1
232 บำงกระทุ่ม เทศบำลต ำบลหว้ยแก้ว ศพด.เทศบำลต ำบลหว้ยแก้ว 1
233 บำงกระทุ่ม อบต.บำ้นไร่ ศพด.บำ้นโคกสลุด 1
234 บำงกระทุ่ม อบต.ไผ่ล้อม ศพด.ไผ่ล้อม 1
235 บำงระก ำ เทศบำลต ำบลบำงระก ำเมืองใหม่ ศพด.เทศบำล 2บำ้นวงัเปด็ 1
236 บำงระก ำ อบต.บอ่ทอง ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบอ่ทอง 1
237 พรหมพริำม อบต.ดงประค ำ ศพด.บำ้นเขำน้อย 1
238 พรหมพริำม อบต.ทบัยำยเชียง ศพด.ทบัยำยเชียงวทิยำ 1
239 พรหมพริำม อบต.ทำ่ช้ำง ศพด.ทำ่ช้ำง 1
240 พรหมพริำม อบต.พรหมพริำม ศพด.ย่ำนขำด 1
241 พรหมพริำม อบต.มะต้อง ศพด.บำ้นมะต้อง 1
242 พรหมพริำม อบต.มะตูม ศพด.ไผ่ขอน  ำ 1
243 พรหมพริำม อบต.วงฆ้อง ศพด.โรงเรียนวดัย่ำนยำว 1
244 พรหมพริำม อบต.วงัวน ศพด.วดัวงัวน 1
245 พรหมพริำม อบต.ศรีภริมย์ ศพด.บำ้นบงึ 1
246 พรหมพริำม อบต.หนองแขม ศพด.บำ้นคลองตำล 1
247 เมืองพษิณุโลก เทศบำลต ำบลหวัรอ ศพด.วดัมหำวนำรำม 1
248 เมืองพษิณุโลก เทศบำลนครพษิณุโลก ศพด.คนตรงอุทศิ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

249 บำงกระทุ่ม อบต.บำ้นไร่ ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นไร่ 1
250 บำงระก ำ เทศบำลต ำบลบำงระก ำเมืองใหม่ ศพด.เทศบำล1บำ้นคลองวดัไร่ 1
251 บำงระก ำ อบต.หนองกุลำ โรงเรียนอนุบำลต ำบลหนองกุลำ 1
252 พรหมพริำม เทศบำลต ำบลวงฆ้อง ศพด.บำ้นหนองตม 1
253 พรหมพริำม อบต.ดงประค ำ ศพด.บำ้นทุ่งตำเปรี ยว-ทุ่งน  ำใส 1
254 พรหมพริำม อบต.ทบัยำยเชียง ศพด.หนองมะคัง 1
255 พรหมพริำม อบต.ทำ่ช้ำง ศพด.บำ้นคลองเมม 1
256 พรหมพริำม อบต.พรหมพริำม ศพด.บำ้นกรับพวงใต้ 1
257 พรหมพริำม อบต.มะต้อง ศพด.วดัสนำมไชย 1
258 พรหมพริำม อบต.มะตูม ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะตูม 1
259 พรหมพริำม อบต.วงฆ้อง ศพด.วงัมะด่ำน 1
260 พรหมพริำม อบต.วงัวน ศพด.บำ้นคลองท ำเนียบ 1
261 พรหมพริำม อบต.ศรีภริมย์ ศพด.บำ้นทำ่งำม 1
262 พรหมพริำม อบต.หนองแขม ศพด.บำ้นดงสมอ 1
263 พรหมพริำม อบต.หอกลอง ศพด.วดักระบงัมังคลำรำม 1

จังหวัดเพชรบรูณ์
264 เมืองเพชรบรูณ์ เทศบำลต ำบลวงัชมภู ศพด.วงัชมภู 1
265 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.ตะเบำะ ศพด.บำ้นปำ่ปง 1
266 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.ทำ่พล ศพด.บำ้นดง 1
267 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.นำปำ่ ศพด.บำ้นบง 1
268 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.นำยม ศพด.โรงเรียนบำ้นขมวด 1
269 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.บำ้นโตก ศพด.บำ้นโตก 1
270 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.ปำ่เลำ ศพด.บำ้นปำ่เลำ 1
271 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.วงัชมภู ศพด.โรงเรียนบำ้นก ม. 2 1
272 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.สะเดียง ศพด.ไร่เหนือ 1
273 วงัโปง่ อบต.ซับเปบิ ศพด.บำ้นคลองน  ำคัน 1
274 วงัโปง่ อบต.วงัโปง่ ศพด.บำ้นไร่ฝำยเหนือ 1
275 วงัโปง่ อบต.วงัศำล ศพด.บำ้นดงลึก 1
276 วงัโปง่ อบต.วงัหนิ ศพด.บำ้นวงัหนิ 1
277 วเิชียรบรีุ เทศบำลเมืองวเิชียรบรีุ ศพด.โรงเรียนเทศบำลต ำบลวเิชียรบรีุ (บำ้นสระประดู่) 1
278 วเิชียรบรีุ อบต.โคกปรง ศพด.บำ้นซับอีลุม 1
279 วเิชียรบรีุ อบต.ซับน้อย ศพด.โรงเรียนรัฐประชำนุสรณ์ 1
280 วเิชียรบรีุ อบต.ทำ่โรง ศพด.บำ้นมำบสมอสำมัคคี 1
281 วเิชียรบรีุ อบต.น  ำร้อน ศพด.ถ  ำมงคลชัย 1
282 วเิชียรบรีุ อบต.บอ่รัง ศพด.บำ้นหนองบวัขำว 1
283 วเิชียรบรีุ อบต.บงึกระจับ ศพด.เกำะบรเพด็ 1
284 วเิชียรบรีุ อบต.พขุำม ศพด.บำ้นพขุำม 1
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285 บงึสำมพนั อบต.วงัพกิุล ศพด.บำ้นโปง่บญุเจริญ 1
286 บงึสำมพนั อบต.สระแก้ว ศพด.บำ้นวงัไลย์ 1
287 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.ทำ่พล ศพด.บรูพำโพธิท์อง 1
288 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.นำปำ่ ศพด.เฉลียงลับ 1
289 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.นำยม ศพด.โรงเรียนบำ้นถ  ำน  ำบงั 1
290 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.ปำ่เลำ ศพด.พล ำ 1
291 เมืองเพชรบรูณ์ อบต.สะเดียง ศพด.บำ้นไร่หมู่8 1
292 วงัโปง่ อบต.วงัศำล ศพด.บำ้นวงัชุมนุม 1
293 วงัโปง่ อบต.วงัหนิ ศพด.บำ้นใหม่วงัตะเคียน 1
294 วเิชียรบรีุ เทศบำลต ำบลพเุตย โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลพเุตย 1
295 วเิชียรบรีุ อบต.ทำ่โรง ศพด.บำ้นทุ่งใหญ่ 1
296 วเิชียรบรีุ อบต.น  ำร้อน ศพด.โรงเรียนบำ้นโคกส ำรำญ 1

จังหวัดรอ้ยเอ็ด
297 จตุรพกัตรพมิำน อบต.ปำ่สังข์ ศพด.บำ้นปำ่สังข์ 1
298 จตุรพกัตรพมิำน อบต.ศรีโคตร ศพด.ดอนแคน 1
299 จังหำร เทศบำลต ำบลจังหำร ศพด.โรงเรียนบำ้นจังหำร 1
300 จังหำร เทศบำลต ำบลดงสิงห์ ศพด.เทศบำลต ำบลดงสิงห์ 1
301 จังหำร เทศบำลต ำบลดินด ำ ศพด.บำ้นเลิงคำ 1
302 จังหำร เทศบำลต ำบลผักแวน่ ศพด.บำ้นผักแวน่ 1
303 จังหำร อบต.ปำฝำ ศพด.ปำฝำ 1
304 จังหำร อบต.ม่วงลำด ศพด.บำ้นม่วงทำ่ลำด 1
305 จังหำร อบต.ยำงใหญ่ ศพด.บำ้นโพน 1
306 จังหำร อบต.แสนชำติ ศพด.บงึโดน 1
307 เชียงขวญั เทศบำลต ำบลเชียงขวญั ศพด.บำ้นคุยขนวนไผ่ล้อม 1
308 เชียงขวญั อบต.บำ้นเขือง ศพด.บำ้นเขือง 1
309 เชียงขวญั อบต.พระธำตุ ศพด.ดอนส ำรำญใต้ 1
310 ธวชับรีุ เทศบำลต ำบลธงธำนี ศพด.บำ้นขำม 1
311 ธวชับรีุ เทศบำลต ำบลนิเวศน์ ศพด.โรงเรียนบำ้นหนองบวัดอนไผ่ 1
312 ธวชับรีุ อบต.ธวชับรีุ ศพด.บำ้นดู่ 1
313 ธวชับรีุ อบต.เมืองน้อย ศพด.บำ้นมะยำง 1
314 ธวชับรีุ อบต.หนองไผ่ ศพด.บำ้นโพธิช์ัย 1
315 ปทมุรัตต์ เทศบำลต ำบลโนนสวรรค์ ศพด.เทศบำลต ำบลโนนสวรรค์ 1
316 ปทมุรัตต์ เทศบำลต ำบลปทมุรัตต์ ศพด.บำ้นคุยแต้ 1
317 ปทมุรัตต์ เทศบำลต ำบลโพนสูง ศพด.โพนสูง 1
318 ปทมุรัตต์ อบต.ดอกล  ำ ศพด.ค้อ-แสนสี 1
319 เกษตรวสัิย อบต.โนนสวำ่ง ศพด.อำรำงหนองสิม 1
320 เกษตรวสัิย อบต.สิงหโ์คก ศพด.บำ้นดงมัน 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

321 เกษตรวสัิย อบต.หนองแวง ศพด.บำ้นอีเม้ง 1
322 เกษตรวสัิย อบต.เหล่ำหลวง ศพด.วนัจันทรังษี 1
323 จตุรพกัตรพมิำน เทศบำลต ำบลโคกล่ำม ศพด.เหล่ำยูง 1
324 จตุรพกัตรพมิำน เทศบำลต ำบลดงแดง ศพด.เทศบำลต ำบลดงแดง(ศูนย2์) 1
325 จตุรพกัตรพมิำน เทศบำลต ำบลเมืองหงส์ ศพด.โคกกลำง 1
326 จตุรพกัตรพมิำน เทศบำลต ำบลลิ นฟำ้ ศพด.บำ้นหนองแก 1

จังหวัดสงขลำ
327 นำทวี เทศบำลต ำบลนำทวนีอก ศพด.โรงเรียนบำ้นล ำลอง 1
328 นำทวี อบต.ทบัช้ำง ศพด.บำ้นช่อนทอง 1
329 นำทวี อบต.ทำ่ประดู่ ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ประดู่ 1
330 นำทวี อบต.นำหมอศรี ศพด.ต ำบลนำหมอศรี 1
331 นำหม่อม อบต.ทุ่งขมิ น ศพด.บำ้นนำทองสุก 1
332 นำหม่อม อบต.นำหม่อม ศพด.ควนจง 1
333 นำหม่อม อบต.พจิิตร ศพด.วดัเนินพจิิตร 1
334 บำงกล่ ำ เทศบำลต ำบลทำ่ช้ำง ศพด.โรงเรียนบำ้นคลองนกกระทงุ 1
335 บำงกล่ ำ เทศบำลต ำบลบำ้นหำร ศพด.โคกแซะ 1
336 บำงกล่ ำ อบต.แม่ทอม ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ทอม 1
337 เมืองสงขลำ เทศบำลต ำบลพะวง ศพด.เทศบำลต ำบลพะวง 1
338 เมืองสงขลำ เทศบำลนครสงขลำ ศพด.ชุมชนทำ่สะอ้ำน 1
339 เมืองสงขลำ เทศบำลเมืองเขำรูปช้ำง ศพด.แช่มอุทศิ 1
340 เมืองสงขลำ อบต.เกำะยอ ศพด.วดัทำ้ยยอ 1
341 ระโนด เทศบำลต ำบลปำกแตระ ศพด.ปำกแตระ 1
342 ระโนด อบต.คลองแดน ศพด.แค 1
343 ระโนด อบต.ตะเครียะ ศพด.วดัเกษตรชลธี 1
344 ระโนด อบต.ทำ่บอน ศพด.บำ้นศำลำหลวงล่ำง 1
345 ระโนด อบต.บำ้นขำว ศพด.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดัหวัปำ่ 1
346 ระโนด อบต.บำ้นใหม่ ศพด.บำ้นใหม่ 1
347 นำทวี อบต.คลองทรำย ศพด.บำ้นโต้นนท์ 1
348 นำทวี อบต.ทบัช้ำง ศพด.กะทงิ 1
349 บำงกล่ ำ เทศบำลต ำบลทำ่ช้ำง ศพด.บำ้นหนองขวน 1
350 เมืองสงขลำ เทศบำลต ำบลพะวง ศพด.บำ้นโคกไร่ 1
351 เมืองสงขลำ อบต.เกำะยอ ศพด.วดัแหลมพอ้ 1
352 ระโนด เทศบำลต ำบลบอ่ตรุ ศพด.มัสยิดสำกลอิสลำม 1
353 ระโนด อบต.คลองแดน ศพด.บำงหรอด 1
354 ระโนด อบต.ตะเครียะ ศพด.โรงเรียนบำ้นดอนแบก 1
355 ระโนด อบต.ทำ่บอน ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่บอน(อนุบำล3ขวบ) 1
356 ระโนด อบต.บำ้นขำว ศพด.ต.บำ้นขำว 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

357 ระโนด อบต.ระวะ ศพด.วดัเบกิ 1
จังหวัดสตูล

358 มะนัง อบต.ปำล์มพฒันำ ศพด.บำ้นมะนัง 1
359 เมืองสตูล เทศบำลต ำบลฉลุง ศพด.เทศบำลต ำบลฉลุง 1
360 เมืองสตูล อบต.เกำะสำหร่ำย ศพด.บำ้นตันหยงกลิง 1
361 เมืองสตูล อบต.ควนขัน ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนขัน 1
362 เมืองสตูล อบต.ควนโพธิ์ ศพด.หว้ยลึก ม. 6 1
363 เมืองสตูล อบต.ต ำมะลัง ศพด.ต ำมะลังเหนือ 1
364 เมืองสตูล อบต.บำ้นควน ศพด.บำ้นทุ่งวมิำน 1
365 เมืองสตูล อบต.ปยูู ศพด.บำ้นเกำะยำว 1
366 ละงู อบต.ก ำแพง ศพด.มัสยิดบำ้นควนไสน 1
367 ละงู อบต.เขำขำว ศพด.บอ่หนิ 1
368 ละงู อบต.น  ำผุด ศพด.บำ้นวงัสำยทอง 1
369 ละงู อบต.ปำกน  ำ ศพด.มัสยิดบำ้นตะโละใส 1
370 ละงู อบต.ละงู ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละงู 1
371 ละงู อบต.แหลมสน ศพด.มัสยิดบำ้นสนกลำง 1
372 มะนัง อบต.นิคมพฒันำ ศพด.นิคมพฒันำ 1
373 มะนัง อบต.ปำล์มพฒันำ ศพด.ปำล์มทองพฒันำ 1
374 เมืองสตูล เทศบำลต ำบลคลองขุด โรงเรียนเทศบำล1(บำ้นทำ่จีน) 1
375 เมืองสตูล อบต.บำ้นควน ศพด.บำ้นกำเด๊ะ 1
376 ละงู อบต.ก ำแพง ศพด.มัสยิดบำ้นปำ่ฝำง 1
377 ละงู อบต.เขำขำว ศพด.ทุ่งเกำะปำบ 1
378 ละงู อบต.น  ำผุด ศพด.บำ้นวงัยำว 1
379 ละงู อบต.ปำกน  ำ ศพด.บอ่เจ็ดลูก 1
380 ละงู อบต.ละงู ศพด.มัสยิดบำ้นลำหงำ 1
381 ละงู อบต.แหลมสน ศพด.บโุบย 1

จังหวัดสุพรรณบรุี
382 ดอนเจดีย์ อบต.ดอนเจดีย์ ศพด.โรงเรียนวดัหนองหลอด 1
383 ดอนเจดีย์ อบต.ทะเลบก ศพด.บำ้นทะเลบก 1
384 ดอนเจดีย์ อบต.ไร่รถ ศพด.บำ้นชีธำรำม 1
385 ดอนเจดีย์ อบต.หนองสำหร่ำย ศพด.บำ้นหว้ยม้ำลอย 1
386 ด่ำนช้ำง อบต.ด่ำนช้ำง ศพด.ชลประทำนเทพนิมิตร 1
387 ด่ำนช้ำง อบต.นิคมกระเสียว ศพด.บำ้นหนองกระด่ี 1
388 ด่ำนช้ำง อบต.วงัคัน ศพด.ทบัผึ งน้อย 1
389 ด่ำนช้ำง อบต.วงัยำว ศพด.กล้วย 1
390 ด่ำนช้ำง อบต.หนองมะค่ำโมง ศพด.บำ้นใหม่กิโลแปด 1
391 ด่ำนช้ำง อบต.หว้ยขมิ น ศพด.บำ้นกกตำด 1
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392 ด่ำนช้ำง อบต.องค์พระ ศพด.เขำธง 1
393 เดิมบำงนำงบวช เทศบำลต ำบลเขำพระ ศพด.เทศบำลต ำบลเขำพระ 1
394 เดิมบำงนำงบวช เทศบำลต ำบลเดิมบำง ศพด.บำ้นคลองระแหง 1
395 เดิมบำงนำงบวช อบต.โคกช้ำง ศพด.สำมเอก 1
396 เดิมบำงนำงบวช อบต.นำงบวช ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงบวช 1
397 เดิมบำงนำงบวช อบต.บอ่กรุ ศพด.บำ้นลำด 1
398 เดิมบำงนำงบวช อบต.ยำงนอน ศพด.บำ้นทำ่มะนำว 1
399 เดิมบำงนำงบวช อบต.หวัเขำ ศพด.วดัไทร 1
400 บำงปลำม้ำ เทศบำลต ำบลต้นครำม ศพด.ต้นครำม 1
401 ดอนเจดีย์ อบต.ทะเลบก ศพด.บำ้นหนองสำนแตร 1
402 ดอนเจดีย์ อบต.ไร่รถ ศพด.บำ้นหนองจิกรำกข่ำ 1
403 ดอนเจดีย์ อบต.หนองสำหร่ำย ศพด.ทำ่กุ่ม 1
404 ด่ำนช้ำง อบต.ด่ำนช้ำง ศพด.บำ้นปรักประดู่ 1
405 ด่ำนช้ำง อบต.วงัคัน ศพด.บำ้นกกซำง 1
406 ด่ำนช้ำง อบต.วงัยำว ศพด.ละวำ้วงัควำย 1
407 ด่ำนช้ำง อบต.หนองมะค่ำโมง ศพด.บำ้นปำ่สัก 1
408 ด่ำนช้ำง อบต.หว้ยขมิ น ศพด.บำ้นปำ่ขี 1
409 ด่ำนช้ำง อบต.องค์พระ ศพด.เขมรโรง 1
410 เดิมบำงนำงบวช เทศบำลต ำบลปำกน  ำ ศพด.ทำ่ทอง 1
411 เดิมบำงนำงบวช อบต.ปำ่สะแก ศพด.ต ำบลปำ่สะแก 1
412 บำงปลำม้ำ เทศบำลต ำบลบำ้นแหลมพฒันำ ศพด.ปำ่พฤกษ์ 1
413 บำงปลำม้ำ อบต.บำงใหญ่ ศพด.บำ้นรำงทอง 1

จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี
414 กำญจนดิษฐ์ เทศบำลต ำบลกำญจนดิษฐ์ ศพด.เทศบำลต ำบลกำญจนดิษฐ์ (บำ้นไร่หลวง) 1
415 กำญจนดิษฐ์ เทศบำลต ำบลช้ำงขวำ ศพด.เทศบำลต ำบลช้ำงขวำ (โรงเรียนวดัพฒุ) 1
416 กำญจนดิษฐ์ เทศบำลต ำบลช้ำงซ้ำย ศพด.บำ้นปำกคู 1
417 กำญจนดิษฐ์ เทศบำลต ำบลทำ่ทองใหม่ ศพด.เทศบำลต ำบลทำ่ทองใหม่ 1
418 กำญจนดิษฐ์ อบต.คลองสระ ศพด.คลองสระ 1
419 กำญจนดิษฐ์ อบต.ตะเคียนทอง ศพด.บำ้นกะแดะแจะ 1
420 กำญจนดิษฐ์ อบต.ทำ่ทอง ศพด.บำ้นดอนยำง 1
421 กำญจนดิษฐ์ อบต.ทำ่ทองใหม่ ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำทองใหม่ (มัสยดินูรุลอสิลำม) 1
422 กำญจนดิษฐ์ อบต.ทำ่อุแท ศพด.เขำหมอน 1
423 กำญจนดิษฐ์ อบต.ทุ่งกง ศพด.บำ้นดอนรัก 1
424 กำญจนดิษฐ์ อบต.ปำ่ร่อน ศพด.เขำพนมวงั 1
425 กำญจนดิษฐ์ อบต.พลำยวำส ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลำยวำส 1
426 เกำะพะงัน เทศบำลต ำบลเพชรพะงัน ศพด.โรงเรียนบำ้นโฉลกหล ำ 1
427 เกำะสมุย เทศบำลนครเกำะสมุย ศพด.เทศบำล 1วดัคงคำรำม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

428 คีรีรัฐนิคม อบต.กะเปำ ศพด.ฉลำด 1
429 คีรีรัฐนิคม อบต.ทำ่ขนอน ศพด.บำ้นไทรงำม 1
430 คีรีรัฐนิคม อบต.บำ้นท ำเนียบ ศพด.คีรีวงศ์ 1
431 คีรีรัฐนิคม อบต.บำ้นยำง ศพด.ยำง 1
432 คีรีรัฐนิคม อบต.ย่ำนยำว ศพด.บำ้นมะเลำะ 1
433 เคียนซำ เทศบำลต ำบลบำ้นเสด็จ ศพด.เขำสำมยอด 1
434 เคียนซำ อบต.พว่งพรมคร ศพด.บำ้นคลองโร 1
435 กำญจนดิษฐ์ เทศบำลต ำบลกำญจนดิษฐ์ โรงเรียนเทศบำล1(บำ้นไร่หลวง) 1
436 กำญจนดิษฐ์ เทศบำลต ำบลช้ำงขวำ ศพด.อนุบำลโรงเรียนบำ้นไสตอ 1
437 กำญจนดิษฐ์ เทศบำลต ำบลทำ่ทองใหม่ ศพด.มัสยิดยำเมี๊ยะฮ์ 1
438 กำญจนดิษฐ์ อบต.คลองสระ โรงเรียนอนุบำลบำ้นคลองสระ 1
439 กำญจนดิษฐ์ อบต.ทำ่ทอง ศพด.บำ้นสะทอ้น 1
440 กำญจนดิษฐ์ อบต.ทำ่อุแท ศพด.โรงเรียนบำ้นดอนหลวง 1
441 กำญจนดิษฐ์ อบต.ปำ่ร่อน ศพด.วงัไทร 1
442 เกำะพะงัน เทศบำลต ำบลเพชรพะงัน ศพด.โรงเรียนวดัสมัยคงคำ 1
443 คีรีรัฐนิคม อบต.กะเปำ ศพด.ปำกท ำเรียง 1
444 คีรีรัฐนิคม อบต.ถ  ำสิงขร ศพด.บำ้นบอ่น  ำผุด 1
445 คีรีรัฐนิคม อบต.ทำ่กระดำน ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่กระดำน 1
446 คีรีรัฐนิคม อบต.ทำ่ขนอน ศพด.บำ้นกะเปำใต้ 1
447 คีรีรัฐนิคม อบต.น  ำหกั ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำหกั 1
448 คีรีรัฐนิคม อบต.บำ้นท ำเนียบ ศพด.แสงทอง 1
449 คีรีรัฐนิคม อบต.ย่ำนยำว ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลย่ำนยำว 1

จังหวัดอุตรดิตถ์
450 ฟำกทำ่ อบต.สองคอน ศพด.บำ้นสองคอน 1
451 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ ศพด.เทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ 2 (หวัหำดประชำอุทศิ) 1
452 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลงิ วงำม ศพด.ชุมชนเมืองปำกฝำง 1
453 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลทำ่เสำ ศพด.ม่อนดินแดง 1
454 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลบำ้นด่ำนนำขำม ศพด.หน้ำฝำย 1
455 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลปำ่เซ่ำ ศพด.บำ้นบุ่งวงังิ ว 1
456 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลผำจุก ศพด.บำ้นคลองนำพงษ์ 1
457 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลวงักะพี ศพด.วดัทำ่ทอง 1
458 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลหำดกรวด ศพด.เทศบำลต ำบลหำดกรวด 1
459 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ศพด.วดัคลองโพธิ์ 1
460 เมืองอุตรดิตถ์ อบต.บำ้นด่ำนนำขำม ศพด.บำ้นหว้ยกั ง 1
461 เมืองอุตรดิตถ์ อบต.วงัดิน ศพด.วงัดิน 1
462 เมืองอุตรดิตถ์ อบต.หำดงิ ว ศพด.บำ้นช่องลม ม. 2 1
463 ลับแล เทศบำลต ำบลทุ่งยั ง ศพด.เกำะตำเพช็ร 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

464 ลับแล เทศบำลต ำบลหวัดง ศพด.แสนสิทธิ 1
465 ลับแล อบต.ชัยจุมพล ศพด.หอ้งสูง 1
466 ลับแล อบต.แม่พลู ศพด.ต้นเกลือ 1
467 ฟำกทำ่ อบต.สองคอน ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน 1
468 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ ศพด.เทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ3(บอ่พระประชำอุทศิ) 1
469 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลงิ วงำม ศพด.มิตรภำพที3่9 1
470 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลทำ่เสำ ศพด.ต ำบลทำ่เสำ(โรงเรียนพชิัยดำบหกั1) 1
471 เมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลต ำบลผำจุก ศพด.วงัยำง 1
472 เมืองอุตรดิตถ์ อบต.บำ้นด่ำนนำขำม ศพด.แม่เฉย 1
473 ลับแล เทศบำลต ำบลหวัดง โรงเรียนเทศบำลหวัดง(ป.ฟกัอังกูร) 1
474 ลับแล อบต.ชัยจุมพล ศพด.โรงเรียนวดันำทะเลบำ้นคุ้ม 1
475 ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ล้อม 1
476 ลับแล อบต.แม่พลู ศพด.หว้ยใต้ 1

จังหวัดอุทยัธำนี
477 ทพัทนั เทศบำลต ำบลหนองสระ ศพด.เทศบำลต ำบลหนองสระ 1
478 ทพัทนั อบต.หนองกระทุ่ม ศพด.บำ้นเนินเควำ่ 1
479 ทพัทนั อบต.หนองกลำงดง ศพด.ดงพกิุล 1
480 บำ้นไร่ อบต.คอกควำย ศพด.บำ้นดง 1
481 บำ้นไร่ อบต.ทพัหลวง ศพด.ทพัคล้ำย-ทุ่งนำ 1
482 บำ้นไร่ อบต.บำ้นบงึ ศพด.บำ้นวงัตอ 1
483 บำ้นไร่ อบต.บำ้นใหม่คลองเคียน ศพด.บำ้นเขำลูกโล่ 1
484 บำ้นไร่ อบต.เมืองกำรุ้ง ศพด.โรงเรียนบำ้นคลองโปง่ 1
485 บำ้นไร่ อบต.วงัหนิ ศพด.บำ้นวงัพง 1
486 บำ้นไร่ อบต.หนองจอก ศพด.บำ้นจัน 1
487 บำ้นไร่ อบต.หนองบม่กล้วย ศพด.บำ้นทุ่งนำสวน 1
488 บำ้นไร่ อบต.หว้ยแหง้ ศพด.บำ้นหว้ยพลู 1
489 บำ้นไร่ อบต.หชู้ำง ศพด.โรงเรียนซับสุรำษฎร์ 1
490 เมืองอุทยัธำนี อบต.ดอนขวำง ศพด.โรงเรียนวดัหนองตำงู 1
491 เมืองอุทยัธำนี อบต.ทำ่ซุง ศพด.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ซุง 1
492 เมืองอุทยัธำนี อบต.น  ำซึม ศพด.โรงเรียนวดัสังกัสรัตนคีรี 1
493 เมืองอุทยัธำนี อบต.หนองแก ศพด.หนองเต่ำ 1
494 เมืองอุทยัธำนี อบต.หนองไผ่แบน ศพด.วงัปลำกด 1
495 ลำนสัก อบต.ทุ่งนำงำม ศพด.บำ้นเขำน  ำโจน 1
496 ทพัทนั อบต.หนองกระทุ่ม ศพด.หนองแหว้ 1
497 บำ้นไร่ อบต.คอกควำย ศพด.โรงเรียนบำ้นคลองหวำย 1
498 บำ้นไร่ อบต.ทพัหลวง ศพด.บำ้นใหม่หนองแก 1
499 บำ้นไร่ อบต.บำ้นไร่ ศพด.อีมำดอีทรำย 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

500 บำ้นไร่ อบต.หนองจอก ศพด.หนองไม้แก่น 1
501 บำ้นไร่ อบต.หนองบม่กล้วย ศพด.บำ้นลำนคำ 1
502 บำ้นไร่ อบต.หว้ยแหง้ ศพด.วดัผำทั่ง 1
503 บำ้นไร่ อบต.หชู้ำง ศพด.โรงเรียนบำ้นร่องมะดูก 1
504 เมืองอุทยัธำนี อบต.สะแกกรัง ศพด.โรงเรียนวดัอุโปสถำรำม 1
505 เมืองอุทยัธำนี อบต.หนองไผ่แบน ศพด.หนองโพธิ์ 1
506 ลำนสัก อบต.ทุ่งนำงำม ศพด.โรงเรียนบำ้นหว้ยโศก 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดพิษณโุลก
1 เมืองพษิณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก ศพด.เทศบาลเมืองอรัญญิก ( 1) 1
2 เมืองพษิณุโลก อบต.ดอนทอง ศพด.บา้นร้องยุ้งข้าว 1
3 เมืองพษิณุโลก อบต.ทา่โพธิ์ ศพด.คลองหนองเหล็ก 1
4 เมืองพษิณุโลก อบต.บา้นกร่าง ศพด.บา้นแหลมโพธิ์ 1
5 เมืองพษิณุโลก อบต.บา้นปา่ ศพด.บา้นบงึกระดาน ม. 3 1
6 เมืองพษิณุโลก อบต.ไผ่ขอดอน ศพด.ไผ่ขอดอน 1
7 เมืองพษิณุโลก อบต.วงัน ้าคู้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลวงัน ้าคู้ 1
8 เมืองพษิณุโลก อบต.สมอแข ศพด.วดัเนินมะคึก 1
9 วงัทอง อบต.แก่งโสภา ศพด.ทรัพย์ไพวลัย์ 1
10 วงัทอง อบต.ชัยนาม ศพด.ราษฎรอุปถัมภ์ 1
11 วงัทอง อบต.บา้นกลาง ศพด.เนินสวา่ง 1
12 วงัทอง อบต.พนัชาลี ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลพนัชาลี 1
13 วงัทอง อบต.วงันกแอ่น ศพด.บา้นน ้าพรม 1
14 วงัทอง อบต.วงัพกิุล ศพด.วงัพกิุล 1
15 วดัโบสถ์ เทศบาลต้าบลวดัโบสถ์ ศพด.วดัโบสถ์ 1
16 วดัโบสถ์ อบต.คันโช้ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลคันโช้ง 1
17 วดัโบสถ์ อบต.ทองแท้ ศพด.วดัทอ้แท้ 1
18 วดัโบสถ์ อบต.ทา่งาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลทา่งาม 1
19 วดัโบสถ์ อบต.บา้นยาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นยาง 1
20 วดัโบสถ์ อบต.วดัโบสถ์ ศพด.บา้นคลองช้างใหม่ 1
21 เมืองพษิณุโลก เทศบาลต้าบลบา้นคลอง ศพด.เทศบาลต้าบลบา้นคลอง 1
22 เมืองพษิณุโลก เทศบาลต้าบลหวัรอ ศพด.บา้นสระโคล่ 1
23 เมืองพษิณุโลก อบต.ดอนทอง ศพด.โรงเรียนวดับา้นไร่หมู่12 1
24 เมืองพษิณุโลก อบต.ทา่โพธิ์ ศพด.ยางเอน 1
25 เมืองพษิณุโลก อบต.บา้นกร่าง ศพด.บา้นแม่ระหนั 1
26 เมืองพษิณุโลก อบต.บา้นปา่ ศพด.บา้นปา่หมู่6 1
27 เมืองพษิณุโลก อบต.วงัน ้าคู้ โรงเรียนอนุบาลวงัน ้าคู้ 1
28 เมืองพษิณุโลก อบต.สมอแข โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต้าบลสมอแข 1
29 วงัทอง อบต.แก่งโสภา ศพด.บา้นหว้ยพลู 1
30 วงัทอง อบต.บา้นกลาง ศพด.หนองปรือ 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ
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31 วงัทอง อบต.วงันกแอ่น ศพด.บา้นวงัตาด 1
32 วงัทอง อบต.วงัพกิุล ศพด.ดงพลวง 1
33 วดัโบสถ์ อบต.คันโช้ง ศพด.บา้นน ้าโจน 1
34 วดัโบสถ์ อบต.ทา่งาม ศพด.บา้นเขาไร่ศรีราชา 1

จังหวัดเพชรบรูณ์
35 วเิชียรบรีุ อบต.ภนู ้าหยด ศพด.โรงเรียนบา้นพระที่นั่ง 1
36 วเิชียรบรีุ อบต.ยางสาว ศพด.บา้นเนินสะอาด 1
37 วเิชียรบรีุ อบต.วงัใหญ่ ศพด.บา้นดาดอุดม 1
38 วเิชียรบรีุ อบต.สระประดู่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลสระประดู่ 1
39 วเิชียรบรีุ อบต.สามแยก ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลสามแยก 1
40 ศรีเทพ เทศบาลต้าบลโคกสะอาด ศพด.บา้นหนองสะแกส่ี 1
41 ศรีเทพ เทศบาลต้าบลสวา่งวฒันา ศพด.สวา่งวฒันา 1
42 ศรีเทพ อบต.คลองกระจัง ศพด.บา้นหนองสรวง 1
43 ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น ศพด.บา้นนาน ้าโครม 1
44 ศรีเทพ อบต.ประดู่งาม ศพด.บา้นสันติธรรม 1
45 ศรีเทพ อบต.สระกรวด ศพด.โรงเรียนบา้นวงัใหม่สาริกา 1
46 หนองไผ่ เทศบาลต้าบลเฉลียงทอง ศพด.บา้นหนองไลย์ 1
47 หนองไผ่ เทศบาลต้าบลบอ่ไทย ศพด.บา้นโคกเจริญ 1
48 หนองไผ่ เทศบาลต้าบลบวัวฒันา ศพด.บวัวฒันา 1
49 หนองไผ่ เทศบาลต้าบลบา้นโภชน์ ศพด.บา้นซับชมภู 1
50 หนองไผ่ อบต.กองทลู ศพด.บา้นวงัชงโค 1
51 หนองไผ่ อบต.ทา่แดง ศพด.บา้นทา่แดง 1
52 หนองไผ่ อบต.ยางงาม ศพด.บา้นยางงาม 1
53 หนองไผ่ อบต.หว้ยโปง่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหว้ยโปง่ 1
54 หล่มเก่า เทศบาลต้าบลหล่มเก่า ศพด.เทศบาลต้าบลหล่มเก่า 1
55 วเิชียรบรีุ อบต.บอ่รัง ศพด.บา้นหนองไม้สอ 1
56 วเิชียรบรีุ อบต.พขุาม ศพด.โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม 1
57 วเิชียรบรีุ อบต.ภนู ้าหยด ศพด.ภนู ้าหยด 1
58 วเิชียรบรีุ อบต.สามแยก ศพด.โรงเรียนบา้นเข็มทอง 1
59 ศรีเทพ เทศบาลต้าบลโคกสะอาด ศพด.บา้นซับหนิเพลิง 1
60 ศรีเทพ อบต.คลองกระจัง ศพด.บา้นคลองดู่ 1
61 ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น ศพด.บา้นกุดตาแร้ว 1
62 ศรีเทพ อบต.ประดู่งาม ศพด.บา้นหนองหมู 1
63 ศรีเทพ อบต.สระกรวด ศพด.บา้นโคกหนิ 1
64 ศรีเทพ อบต.หนองย่างทอย ศพด.โรงเรียนบา้นรังย้อย 1
65 หนองไผ่ เทศบาลต้าบลบอ่ไทย ศพด.บา้นวงัเจริญรัตน์ 1

จังหวัดภเูก็ต
66 กะทู้ เทศบาลเมืองปา่ตอง ศพด.เทศบาลเมืองปา่ตอง 2 1
67 ถลาง เทศบาลต้าบลปา่คลอก ศพด.บา้นปา่คลอก 1



68 ถลาง เทศบาลต้าบลศรีสุนทร ศพด.ต้าบลศรีสุนทร 1
69 ถลาง อบต.เชิงทะเล ศพด.บา้นหาดสุรินทร์ 1
70 ถลาง อบต.เทพกระษตัรี ศพด.บา้นดอน 1
71 ถลาง อบต.ไม้ขาว ศพด.บา้นทา่ฉัตรไชย 1
72 เมืองภเูก็ต เทศบาลต้าบลกะรน ศพด.บา้นกะตะ 1
73 เมืองภเูก็ต เทศบาลต้าบลรัษฎา ศพด.เทศบาลรัษฎา 3 (บา้นกู้ก)ู 1
74 เมืองภเูก็ต เทศบาลต้าบลราไวย์ ศพด.บา้นใสยวน 1
75 เมืองภเูก็ต เทศบาลต้าบลวชิิต ศพด.เทศบาลต้าบลวชิิตศูนย์ 2 1
76 เมืองภเูก็ต เทศบาลนครภเูก็ต ศพด. 3 (วดัเจริญสมณกิจ) 1
77 เมืองภเูก็ต อบต.เกาะแก้ว ศพด.บา้นเกาะมะพร้าว 1
78 กะทู้ อบต.กมลา โรงเรียนอนุบาลกมลา 1
79 ถลาง เทศบาลต้าบลเชิงทะเล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวทิ) 1
80 ถลาง เทศบาลต้าบลเทพกระษตัรี ศพด.เทศบาลต้าบลเทพกระษตัรี 1
81 ถลาง เทศบาลต้าบลปา่คลอก ศพด.โรงเรียนบา้นพารา 1
82 ถลาง อบต.เทพกระษตัรี ศพด.บา้นพรุจ้าปา 1
83 เมืองภเูก็ต เทศบาลต้าบลกะรน โรงเรียนเทศบาลวดักิตติสังฆาราม 1
84 เมืองภเูก็ต เทศบาลต้าบลรัษฎา ศพด.เทศบาลรัษฎา2(บา้นทุ่งคาพะเนียงแตก) 1

จังหวัดยโสธร
85 กุดชุม อบต.ก้าแมด ศพด.บา้นกุดหนิ 1
86 กุดชุม อบต.กุดชุม ศพด.บา้นหนองแก 1
87 กุดชุม อบต.โนนเปอืย ศพด.วดับรูพาโนนเปอืย 1
88 กุดชุม อบต.โพนงาม ศพด.บา้นหนองหวา้ 1
89 กุดชุม อบต.หนองแหน ศพด.วดัค้าฝักหนาม 1
90 ค้อวงั เทศบาลต้าบลค้อวงั ศพด.วดัค้อวงั 1
91 ค้อวงั อบต.กุดน ้าใส ศพด.วดัสวา่ง 1
92 ค้อวงั อบต.น ้าอ้อม ศพด.บา้นน ้าอ้อม 1
93 ค้อวงั อบต.ฟา้หว่น ศพด.บา้นฟา้หว่น 1
94 ค้าเขื่อนแก้ว เทศบาลต้าบลดงแคนใหญ่ ศพด.บา้นผักบุ้ง 1
95 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.กุดกุง ศพด.บา้นนาโพธิ์ 1
96 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.กู่จาน ศพด.นาเวยีง 1
97 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.ทุ่งมน ศพด.วดัโพนสิม 1
98 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.นาแก ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลนาแก 1
99 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.นาค้า ศพด.ดอนเสาเรือน 1
100 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.ย่อ ศพด.บา้นค้าม่วง 1
101 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.ลุมพกุ ศพด.บา้นดอนเขือง 1
102 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.สงเปอืย ศพด.บา้นบุ่งหวาย 1
103 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.เหล่าไฮ ศพด.กุดเปง่ 1
104 ทรายมูล เทศบาลต้าบลนาเวยีง ศพด.บา้นโปง่ 1
105 ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ ศพด.บา้นค้าแขนศอก 1



106 กุดชุม เทศบาลต้าบลกุดชุมพฒันา โรงเรียนเทศบาล1กุดชุมคุรุราษฎร์บ้ารุง 1
107 กุดชุม อบต.ก้าแมด ศพด.บา้นหวังัว 1
108 กุดชุม อบต.กุดชุม ศพด.บา้นเหล่าต้าแย 1
109 กุดชุม อบต.โนนเปอืย ศพด.บา้นผักกะย่า 1
110 กุดชุม อบต.โพนงาม ศพด.วดัเกลี ยงเก่า 1
111 ค้อวงั เทศบาลต้าบลค้อวงั ศพด.วดับา้นผิผ่วน 1
112 ค้อวงั อบต.น ้าอ้อม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าอ้อม 1
113 ค้อวงั อบต.ฟา้หว่น ศพด.บา้นแข่ 1
114 ค้าเขื่อนแก้ว เทศบาลต้าบลดงแคนใหญ่ ศพด.นาถ่ม 1
115 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.กุดกุง ศพด.บา้นทรายงาม 1
116 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.กู่จาน ศพด.บา้นหนองเสียวหมู1่0 1
117 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.ทุ่งมน ศพด.มะพริก 1
118 ค้าเขื่อนแก้ว อบต.ย่อ ศพด.บา้นสวา่งดอนดู่ 1
119 ทรายมูล เทศบาลต้าบลนาเวยีง ศพด.บา้นหนองแวง 1
120 ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ ศพด.วดับา้นดงมะไฟ 1
121 ไทยเจริญ เทศบาลต้าบลค้าเตย ศพด.บา้นหนองสนม 1

จังหวัดยะลำ
122 กรงปนิัง อบต.กรงปนิัง ศพด.อุเป ม. 9 1
123 กรงปนิัง อบต.ปโุรง ศพด.ปโุรง ม. 2 1
124 กรงปนิัง อบต.สะเอะ ศพด.มัสยิดอัลมูบาร็อค 1
125 กรงปนิัง อบต.หว้ยกระทงิ ศพด.บารู ม. 3 1
126 กาบงั อบต.บาละ ศพด.จุฬาภรณ์ 11 ม. 7 1
127 ธารโต อบต.ธารโต ศพด.ปยูุด 1
128 ธารโต อบต.บา้นแหร ศพด.บวัทอง 1
129 ธารโต อบต.แม่หวาด ศพด.ละหาด 1
130 บนันังสตา เทศบาลต้าบลเขื่อนบางลาง ศพด.ภกัดี 1
131 บนันังสตา เทศบาลต้าบลบนันังสตา ศพด.บนันังสตาอินทรฉัตร 1
132 บนันังสตา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.ตลาดนิคม 1
133 บนันังสตา อบต.ตาเนาะปเูต๊ะ ศพด.ท้านบ 1
134 บนันังสตา อบต.บนันังสตา ศพด.มัสยิดอัตตะหรี์ร 1
135 บนันังสตา อบต.บาเจาะ ศพด.บางลาง 1
136 เบตง เทศบาลต้าบลธารน ้าทพิย์ ศพด.จาเราะซูซู ม. 4 1
137 เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ ศพด.บา้นด่านสันติราษฎร์ 1
138 เบตง อบต.ยะรม ศพด.บา้นนาข่อย 1
139 เบตง อบต.อัยเยอร์เวง ศพด.บา้นวงัใหม่ 1
140 เมืองยะลา เทศบาลต้าบลทา่สาป ศพด.นูรุลฮูดา 1
141 เมืองยะลา เทศบาลต้าบลยุโป ศพด.ทุ่งเหรียง 1
142 เมืองยะลา เทศบาลต้าบลล้าใหม่ ศพด.น ้าเย็น 1
143 เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา ศพด.ชุมชนหลังวดัยะลาธรรมาราม 1



144 กรงปนิัง อบต.กรงปนิัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลกรงปนิัง 1
145 กรงปนิัง อบต.ปโุรง ศพด.ตะโล๊ะปานะหมู3่ 1
146 กรงปนิัง อบต.สะเอะ ศพด.ดุซงกูจิหมู1่ 1
147 ธารโต อบต.ธารโต ศพด.มายอ 1
148 ธารโต อบต.บา้นแหร ศพด.บาตูปเูต๊ะ 1
149 ธารโต อบต.แม่หวาด ศพด.ปะเด็ง 1
150 บนันังสตา เทศบาลต้าบลเขื่อนบางลาง ศพด.บา้นสันติ1 1
151 บนันังสตา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.คีรีลาด 1
152 บนันังสตา อบต.ตาเนาะปเูต๊ะ ศพด.บา้นก.หมู2่6ใน 1

จังหวัดรอ้ยเอ็ด
153 ปทมุรัตต์ อบต.โนนสง่า ศพด.โนนจาน 1
154 ปทมุรัตต์ อบต.สระบวั ศพด.บา้นบวัขาว 1
155 ปทมุรัตต์ อบต.หนองแคน ศพด.บา้นหนองแคน 1
156 พนมไพร อบต.กุดน ้าใส ศพด.บา้นคูฟา้ 1
157 พนมไพร อบต.ค้าไฮ ศพด.บา้นนางเตี ยไศลทอง 1
158 พนมไพร อบต.ชานุวรรณ ศพด.บา้นพนัสดงสวา่ง 1
159 พนมไพร อบต.โพธิใ์หญ่ ศพด.บา้นโพธิใ์หญ่ 1
160 พนมไพร อบต.แสนสุข ศพด.โพธิน์้อย 1
161 พนมไพร อบต.หนองทพัไทย ศพด.หนองทพัไทย 1
162 โพธิช์ัย เทศบาลต้าบลค้าพอุง ศพด.ภเูขาทอง 1
163 โพธิช์ัย เทศบาลต้าบลเชียงใหม่ ศพด.เทศบาลต้าบลเชียงใหม่ 1
164 โพธิช์ัย อบต.ขามเปี้ย ศพด.หนองแวงใหญ่ 1
165 โพธิช์ัย อบต.สะอาด ศพด.โรงเรียนบา้นสะอาด 1
166 โพนทราย เทศบาลต้าบลสามขา ศพด.เกาะแก้ว 1
167 โพนทราย อบต.ทา่หาดยาว ศพด.บา้นโพนทอง 1
168 โพนทราย อบต.ยางค้า ศพด.บา้นเหล่าข้าว 1
169 โพนทราย อบต.ศรีสวา่ง ศพด.บา้นสวา่ง 1
170 โพนทอง เทศบาลต้าบลโคกกกม่วง ศพด.โคกกกม่วง 1
171 โพนทอง เทศบาลต้าบลโคกสูง ศพด.วดัศรีวไิลมงคล 1
172 โพนทอง เทศบาลต้าบลโนนชัยศรี ศพด.โนนชัยศรี 1
173 โพนทอง เทศบาลต้าบลโพธิท์อง ศพด.โรงเรียนบา้นนาทม 1
174 โพนทอง เทศบาลต้าบลโพนทอง ศพด.วดัอินทาวาส 1
175 โพนทอง เทศบาลต้าบลแวง ศพด.หนองแสงทุ่ง 1
176 โพนทอง อบต.ค้านาดี ศพด.ปากช่อง 1
177 โพนทอง อบต.นาอุดม ศพด.วดัชัยศรีสวา่งวราราม 1
178 โพนทอง อบต.พรมสวรรค์ ศพด.หนองหิ่งหาย 1
179 โพนทอง อบต.โพธิศ์รีสวา่ง ศพด.หนองโกโพธิเ์งิน 1
180 โพนทอง อบต.วงัสามัคคี ศพด.วงัยาว 1
181 โพนทอง อบต.สระนกแก้ว ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลสระนกแก้ว 1



182 โพนทอง อบต.สวา่ง ศพด.บา้นค้าอุปราช 1
183 โพนทอง อบต.หนองใหญ่ ศพด.ดงดิบ 1
184 โพนทอง อบต.อุ่มเม่า ศพด.วดัศิริชัยธาราม 1
185 จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต้าบลหนองผือ ศพด.หนองแอก 1
186 จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต้าบลหวัช้าง ศพด.จตุรพกัตรพมิาน 1
187 จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดู่น้อย ศพด.ปา่แดง 1
188 จตุรพกัตรพมิาน อบต.ศรีโคตร ศพด.ดงเมืองจอก 1
189 จังหาร เทศบาลต้าบลจังหาร ศพด.บา้นเหล่างิ ว 1
190 จังหาร เทศบาลต้าบลดงสิงห์ ศพด.บา้นแพง 1
191 จังหาร เทศบาลต้าบลดินด้า ศพด.บา้นพยอม 1
192 จังหาร เทศบาลต้าบลผักแวน่ ศพด.อนุบาล3ฃวบบา้นหาด 1
193 จังหาร อบต.ยางใหญ่ ศพด.ทา่งาม 1
194 จังหาร อบต.แสนชาติ ศพด.เขวาชี 1
195 เชียงขวญั เทศบาลต้าบลเชียงขวญั ศพด.โพธิศ์รี 1
196 เชียงขวญั อบต.บา้นเขือง ศพด.บา้นโพธิศ์รี 1
197 ธวชับรีุ เทศบาลต้าบลธงธานี ศพด.โรงเรียนบา้นงิ ว 1
198 ธวชับรีุ เทศบาลต้าบลมะอึ ศพด.บา้นดอนแคนดอนศรีเมือง 1
199 ธวชับรีุ เทศบาลต้าบลอุ่มเม้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลอุ่มเม้า 1
200 ธวชับรีุ อบต.เมืองน้อย ศพด.สวนอ้อย 1
201 ธวชับรีุ อบต.หนองไผ่ ศพด.บา้นอุดมนาสมบรูณ์ 1
202 ปทมุรัตต์ เทศบาลต้าบลโนนสวรรค์ ศพด.น ้าค้า-โนนตาแสง 1
203 ปทมุรัตต์ เทศบาลต้าบลปทมุรัตต์ ศพด.ดงช้าง 1
204 ปทมุรัตต์ เทศบาลต้าบลโพนสูง ศพด.วดับา้นโคกก่อง 1
205 ปทมุรัตต์ อบต.ดอกล ้า ศพด.หนองสระ-ตาจ่อย 1
206 ปทมุรัตต์ อบต.สระบวั ศพด.วดัสวา่งอารมณ์ 1
207 ปทมุรัตต์ อบต.หนองแคน ศพด.บา้นดู่-ฝายใหญ่ 1
208 พนมไพร อบต.กุดน ้าใส ศพด.ดงมัน 1
209 พนมไพร อบต.ค้าไฮ ศพด.บา้นโปง 1
210 พนมไพร อบต.โพธิใ์หญ่ ศพด.บา้นโนนชัยศรีหนองแคน 1
211 พนมไพร อบต.หนองทพัไทย ศพด.ทุ่งหมื่น-ทุ่งแสน 1
212 โพธิช์ัย เทศบาลต้าบลค้าพอุง ศพด.บา้นโนนใหญ่ 1
213 โพธิช์ัย เทศบาลต้าบลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเชียงใหม่ 1

จังหวัดระนอง
214 กระบรีุ เทศบาลต้าบลจ.ป.ร. ศพด.คลองจั่น 1
215 กระบรีุ อบต.น ้าจืดน้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืดน้อย 1
216 กระบรีุ อบต.ปากจั่น ศพด.หาดตุ่น 1
217 กระบรีุ อบต.มะมุ ศพด.ดอนพลา 1
218 กระบรีุ อบต.ล้าเลียง ศพด.บา้นล้าเลียง 1
219 กะเปอร์ อบต.บา้นนา ศพด.แพรกซ้าย 1



220 กะเปอร์ อบต.ม่วงกลวง ศพด.บา้นบางเบน 1
221 เมืองระนอง เทศบาลต้าบลบางนอน ศพด.เทศบาลต้าบลบางนอน 1
222 กระบรีุ เทศบาลต้าบลจ.ป.ร. ศพด.นิคมผัง4 1
223 กระบรีุ เทศบาลต้าบลน ้าจืด ศพด.เทศบาลต้าบลน ้าจืด 1
224 กระบรีุ อบต.ล้าเลียง ศพด.หว้ยไทรงาม 1
225 กะเปอร์ อบต.บา้นนา ศพด.ทองหลาง 1
226 กะเปอร์ อบต.ม่วงกลวง ศพด.มัสยิดเราะหม์ะห์ 1

จังหวัดลพบรุี
227 โคกเจริญ อบต.ยางราก ศพด.โรงเรียนบา้นสระเพลง 1
228 โคกเจริญ อบต.วงัทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลวงัทอง 1
229 โคกส้าโรง อบต.เกาะแก้ว ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะแก้ว 1
230 โคกส้าโรง อบต.คลองเกตุ ศพด.บา้นคลองเกตุ 1
231 โคกส้าโรง อบต.เพนียด ศพด.เพนียด 1
232 โคกส้าโรง อบต.วงัเพลิง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลวงัเพลิง 1
233 โคกส้าโรง อบต.สะแกราบ ศพด.วดัสะแกราบ 1
234 โคกส้าโรง อบต.หนองแขม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแขม 1
235 โคกส้าโรง อบต.หลุมข้าว ศพด.บา้นพรมทนิ 1
236 ชัยบาดาล เทศบาลต้าบลล้านารายณ์ ศพด.มัสยิดดารุสสลาม 1
237 ชัยบาดาล อบต.เกาะรัง ศพด.บา้นลังกาประชาสรรค์ 1
238 ชัยบาดาล อบต.เขาแหลม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาแหลม 1
239 ชัยบาดาล อบต.ชัยนารายณ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลชัยนารายณ์ 1
240 ชัยบาดาล อบต.ชัยบาดาล ศพด.โรงเรียนบา้นมะกอกหวาน 1
241 ชัยบาดาล อบต.ซับตะเคียน ศพด.บา้นเขาตะแคง 1
242 ชัยบาดาล อบต.นาโสม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโสม 1
243 ชัยบาดาล อบต.นิคมล้านารายณ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมพฒันา 1
244 ชัยบาดาล อบต.บวัชุม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลบวัชุม 1 1
245 ชัยบาดาล อบต.บา้นใหม่สามัคคี ศพด.บา้นใหม่สามัคคี 1
246 ชัยบาดาล อบต.หนองยายโต๊ะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองยายโต๊ะ 1
247 ทา่วุง้ เทศบาลต้าบลโคกสลุด ศพด.วดัคลองเม่า 1
248 ทา่วุง้ เทศบาลต้าบลบางงา ศพด.บา้นบางงา 1
249 ทา่วุง้ อบต.เขาสมอคอน ศพด.อนามัยเขาสมอคอน 1
250 โคกเจริญ อบต.ยางราก ศพด.โรงเรียนบา้นเขาราบ 1
251 โคกส้าโรง อบต.ดงมะรุม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมะรุม 1
252 โคกส้าโรง อบต.สะแกราบ ศพด.วดัสะพานคง 1
253 โคกส้าโรง อบต.หนองแขม โรงเรียนบา้นหนองไผ่ 1
254 โคกส้าโรง อบต.หลุมข้าว ศพด.วดัธญัญะนิตยาราม 1
255 ชัยบาดาล อบต.เกาะรัง ศพด.บา้นหนองปล้อง 1
256 ชัยบาดาล อบต.บวัชุม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลบวัชุม2 1
257 ชัยบาดาล อบต.บา้นใหม่สามัคคี ศพด.บา้นซับหนิขวาง 1



258 ทา่วุง้ อบต.เขาสมอคอน ศพด.อนามัยบา้นเขาสมอคอน 1
259 ทา่วุง้ อบต.บางล่ี ศพด.บางล่ี 1
260 ทา่วุง้ อบต.บา้นเบกิ ศพด.บา้นโพธิต์รุ 1

จังหวัดล ำปำง
261 เกาะคา เทศบาลต้าบลศาลา ศพด.เทศบาลต้าบลศาลา 1
262 เกาะคา อบต.ใหม่พฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลใหม่พฒันา 1
263 งาว อบต.นาแก ศพด.บา้นแม่ฮ่าง 1
264 งาว อบต.บา้นโปง่ ศพด.บา้นหว้ยน็อต 1
265 งาว อบต.บา้นร้อง ศพด.ผาแดง 1
266 งาว อบต.บา้นหวด ศพด.บา้นหวด 1
267 งาว อบต.บา้นแหง ศพด.แหงเหนือ 1
268 งาว อบต.ปงเตา ศพด.บา้นสามเหล่ียม 1
269 แจ้หม่ เทศบาลต้าบลแจ้หม่ ศพด.เทศบาลต้าบลแจ้หม่ 1
270 แจ้หม่ เทศบาลต้าบลทุ่งผึ ง ศพด.แจ้คอน 1
271 แจ้หม่ อบต.ปงดอน ศพด.เปยีงใจ 1
272 เถิน เทศบาลต้าบลเถินบรีุ ศพด.ปา่ตาล 1
273 เถิน เทศบาลต้าบลแม่มอก ศพด.สะพานหนิ 1
274 เถิน เทศบาลต้าบลเวยีงมอก ศพด.บา้นทา่เกวยีน 1
275 เถิน อบต.นาโปง่ ศพด.บา้นนาโปง่ 1
276 เถิน อบต.แม่ถอด ศพด.บา้นนาบา้นไร่ 1
277 เถิน อบต.แม่ปะ ศพด.ทา่ผา 1
278 เมืองปาน อบต.แจ้ซ้อน ศพด.บา้นปา่เหมี ยง 1
279 เมืองปาน อบต.ทุ่งกวา๋ว ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งกวา๋ว 1
280 เมืองล้าปาง เทศบาลต้าบลต้นธงชัย ศพด.บา้นหว้ยฮี 1
281 เมืองล้าปาง เทศบาลต้าบลบอ่แฮ้ว ศพด.ทบัหมาก 1
282 เมืองล้าปาง เทศบาลนครล้าปาง ศพด.นาก่วมใต้ 1
283 เมืองล้าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ศพด.โทกหวัช้าง 1
284 เกาะคา เทศบาลต้าบลศาลา ศพด.เทศบาลต้าบลศาลา 1
285 งาว อบต.บา้นร้อง ศพด.แม่งาวใต้ 1
286 งาว อบต.บา้นหวด ศพด.บา้นปางหละ 1
287 งาว อบต.บา้นแหง ศพด.บา้นแหงใต้ 1
288 แจ้หม่ เทศบาลต้าบลทุ่งผึ ง ศพด.แม่ช่อฟา้ 1
289 แจ้หม่ อบต.ปงดอน ศพด.บา้นเลาสู 1
290 แจ้หม่ อบต.เมืองมาย ศพด.ต้าบลเมืองมาย 1
291 เถิน เทศบาลต้าบลเถินบรีุ ศพด.เทศบาลต้าบลเถินบรีุ 1
292 เถิน เทศบาลต้าบลเวยีงมอก ศพด.เทศบาลต้าบลเวยีงมอก 1
293 เถิน อบต.นาโปง่ ศพด.บา้นนาเบี ยหลวง 1
294 เถิน อบต.แม่ถอด ศพด.บา้นแม่เติน 1
295 เถิน อบต.แม่ปะ ศพด.บา้นทา่มะเกวน๋ 1



296 เมืองปาน อบต.แจ้ซ้อน ศพด.บา้นสบลี 1
297 เมืองปาน อบต.หวัเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหวัเมือง 1
298 เมืองล้าปาง เทศบาลต้าบลบอ่แฮ้ว ศพด.บา้นบอ่แฮ้ว 1
299 เมืองล้าปาง อบต.บอ่แฮ้ว ศพด.บา้นทา่ขัว 1
300 เมืองล้าปาง อบต.บา้นเสด็จ ศพด.เมาะพฒันา 1

จังหวัดล ำพูน
301 ทุ่งหวัช้าง เทศบาลต้าบลทุ่งหวัช้าง ศพด.เทศบาลต้าบลทุ่งหวัช้าง 1
302 ทุ่งหวัช้าง อบต.ทุ่งหวัช้าง ศพด.บา้นสันดอนมูล 1
303 ทุ่งหวัช้าง อบต.บา้นปวง ศพด.หว้ยปงิ 1
304 บา้นโฮ่ง อบต.ปา่พลู ศพด.ปา่พลู 1
305 บา้นโฮ่ง อบต.เวยีงกานต์ ศพด.เวยีงกานต์ 1
306 บา้นโฮ่ง อบต.หนองปลาสะวาย ศพด.หนองปลาสะวาย 1
307 ปา่ซาง เทศบาลต้าบลมะกอก ศพด.เทศบาลต้าบลมะกอก 1
308 ปา่ซาง เทศบาลต้าบลแม่แรง ศพด.บา้นหนองเงือก 1
309 ปา่ซาง อบต.บา้นเรือน ศพด.ต้าบลบา้นเรือน 1
310 เมืองล้าพนู เทศบาลต้าบลทา่เชียงทอง ศพด.สันมะกรูด 1
311 เมืองล้าพนู เทศบาลต้าบลบา้นแปน้ ศพด.เทศบาลต้าบลบา้นแปน้ 1
312 เมืองล้าพนู เทศบาลต้าบลประตูปา่ ศพด.ต้นแงะ 1
313 เมืองล้าพนู เทศบาลต้าบลมะเขือแจ้ ศพด.เทศบาลต้าบลมะเขือแจ้ (บา้นศรีดอนตัน) 1
314 เมืองล้าพนู เทศบาลต้าบลเวยีงยอง ศพด.เทศบาลต้าบลเวยีงยอง 1
315 ทุ่งหวัช้าง เทศบาลต้าบลทุ่งหวัช้าง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหวัช้าง 1
316 ทุ่งหวัช้าง อบต.ทุ่งหวัช้าง ศพด.บา้นหวัขัว 1
317 ทุ่งหวัช้าง อบต.บา้นปวง ศพด.หนองบวั 1
318 เมืองล้าพนู เทศบาลต้าบลมะเขือแจ้ ศพด.วดับา้นแจ่ม 1
319 เมืองล้าพนู เทศบาลต้าบลเหมืองจี ศพด.บา้นกู่เส้า 1
320 แม่ทา เทศบาลต้าบลทากาศเหนือ ศพด.บา้นแม่สะแง๊ะ 1

จังหวัดสงขลำ
321 ระโนด อบต.พงัยาง ศพด.พงัยาง 1
322 ระโนด อบต.ระวะ ศพด.วดัพร้าว 1
323 ระโนด อบต.วดัสน ศพด.ยางเอน 1
324 รัตภมูิ เทศบาลต้าบลคูหาใต้ ศพด.บา้นกองอิฐ 1
325 รัตภมูิ เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร ศพด.บา้นหนองกวางข้อง 1
326 รัตภมูิ อบต.เขาพระ ศพด.คลองกั่ว 1
327 รัตภมูิ อบต.ควนรู ศพด.โรงเรียนชุมชนบา้นโคกค่าย 1
328 รัตภมูิ อบต.ทา่ชะมวง ศพด.ช่องเขา 1
329 สทงิพระ เทศบาลต้าบลสทงิพระ ศพด.เทศบาลต้าบลสทงิพระ 1
330 สทงิพระ อบต.ชุมพล ศพด.มัสยิดยามาอาตินนูร 1
331 สทงิพระ อบต.ดีหลวง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลดีหลวง 1
332 สทงิพระ อบต.ทา่หนิ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลทา่หนิ 1



333 สะเดา เทศบาลต้าบลปาดัง ศพด.บา้นนา 1
334 สะเดา เทศบาลต้าบลส้านักขาม ศพด.บา้นพรุเตียว 1
335 สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ศพด.เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 1
336 สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา ศพด.ไทรงามสัมพนัธ์ 1
337 สะเดา อบต.ทา่โพธิ์ ศพด.ทา่โพธิอ์อก 1
338 สะเดา อบต.ปริก ศพด.บา้นยางเกาะ 1
339 สะเดา อบต.ส้านักแต้ว ศพด.บา้นควนตานี 1
340 สะบา้ย้อย เทศบาลต้าบลทา่พระยา ศพด.ยะเร๊ะ 1
341 รัตภมูิ เทศบาลต้าบลคูหาใต้ ศพด.บา้นจุ้มปะ 1
342 รัตภมูิ อบต.เขาพระ ศพด.บนควน 1
343 รัตภมูิ อบต.ควนรู ศพด.บา้นไทรใหญ่ 1
344 รัตภมูิ อบต.ทา่ชะมวง ศพด.ทุ่งเค่ียม 1
345 สทงิพระ อบต.จะทิ งพระ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลจะทิ งพระ 1
346 สทงิพระ อบต.ชุมพล ศพด.บา้นชุมพลชายทะเล 1
347 สะเดา อบต.ทา่โพธิ์ ศพด.สองพี่น้อง 1
348 สะเดา อบต.ปริก ศพด.ควนเสม็ด 1
349 สะเดา อบต.ส้านักแต้ว ศพด.มัสยิดบา้นม่วง 1
350 สะบา้ย้อย เทศบาลต้าบลทา่พระยา ศพด.บอ่คุย 1

จังหวัดสุโขทยั
351 กงไกรลาศ เทศบาลต้าบลกงไกรลาศ ศพด.วดับา้นกร่าง 1
352 กงไกรลาศ อบต.กกแรต ศพด.วดัสิงหท์อง 1
353 กงไกรลาศ อบต.กง ศพด.โรงเรียนประดู่เฒ่า 1
354 กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง ศพด.โรงเรียนบา้นปา่สัก 1
355 กงไกรลาศ อบต.ไกรนอก ศพด.วดัโบสถ์ 1
356 กงไกรลาศ อบต.ไกรใน ศพด.บา้นเสาหนิ 1
357 กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย ศพด.ดงยาง 1
358 กงไกรลาศ อบต.ทา่ฉนวน ศพด.คลองยาง 1
359 กงไกรลาศ อบต.ปา่แฝก ศพด.วดัทุ่งเนินพยอม 1
360 กงไกรลาศ อบต.หนองตูม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตูม 1
361 คีรีมาศ เทศบาลต้าบลทุ่งหลวง ศพด.อนุบาลคีรีมาศ (วดับงึ) 1
362 คีรีมาศ เทศบาลต้าบลบา้นโตนด ศพด.เทศบาลต้าบลบา้นโตนด 1
363 คีรีมาศ อบต.โตนด ศพด.เนินประดู่ 1
364 คีรีมาศ อบต.ทุ่งยางเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งยางเมือง 1
365 คีรีมาศ อบต.นาเชิงคีรี ศพด.บา้นขุนนาวงั 1
366 คีรีมาศ อบต.บา้นน ้าพุ ศพด.บา้นน ้าพุ 1
367 คีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศ ศพด.สุวรรณคีรี 1
368 คีรีมาศ อบต.สามพวง ศพด.บา้นหนองสีดา 1
369 คีรีมาศ อบต.หนองจิก ศพด.บา้นหนองจิก 1
370 ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต้าบลกลางดง ศพด.โรงเรียนหวัฝาย 1



371 ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต้าบลเขาแก้วศรีสมบรูณ์ ศพด.วดัม่อนศรีสมบรุณาราม 1
372 ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต้าบลทุ่งเสล่ียม ศพด.บา้นทา่ชุม 1
373 ทุ่งเสล่ียม อบต.ทุ่งเสล่ียม ศพด.ธารน ้าทพิย์ 1
374 ทุ่งเสล่ียม อบต.ไทยชนะศึก ศพด.หนองหมื่นชัย 1
375 ทุ่งเสล่ียม อบต.บา้นใหม่ไชยมงคล ศพด.บา้นหนองรังสิต 1
376 บา้นด่านลานหอย เทศบาลต้าบลตล่ิงชัน ศพด.ตล่ิงชันใต้ 1
377 บา้นด่านลานหอย อบต.บา้นด่าน ศพด.วดัวงัแดด 1
378 บา้นด่านลานหอย อบต.ลานหอย ศพด.บา้นวงัโคนเปอืย 1
379 บา้นด่านลานหอย อบต.วงัตะคร้อ ศพด.บา้นใหม่คลองอุดม 1
380 บา้นด่านลานหอย อบต.วงัน ้าขาว ศพด.ลานทอง 1
381 บา้นด่านลานหอย อบต.หนองหญ้าปล้อง ศพด.หนองไม้กอง 1
382 กงไกรลาศ อบต.กง ศพด.วดัสงฆาราม 1
383 กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง ศพด.วดัดอนสัก 1
384 กงไกรลาศ อบต.ไกรนอก ศพด.โรงเรียนบา้นโปง่แค 1
385 กงไกรลาศ อบต.ไกรใน ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลไกรใน 1
386 กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลดงเดือย(ดอนส้าโรง) 1
387 กงไกรลาศ อบต.ทา่ฉนวน ศพด.หางตลาด 1
388 คีรีมาศ เทศบาลต้าบลทุ่งหลวง โรงเรียนวดัดุสิดาราม 1
389 คีรีมาศ เทศบาลต้าบลบา้นโตนด ศพด.วดัวาลุการาม 1
390 คีรีมาศ อบต.โตนด ศพด.ปากคลองเรือ 1
391 คีรีมาศ อบต.นาเชิงคีรี ศพด.บา้นโวง้บอ่ 1
392 คีรีมาศ อบต.บา้นน ้าพุ ศพด.บา้นเขาทองผางับ 1
393 คีรีมาศ อบต.บา้นปอ้ม ศพด.วดัเนินยาง 1
394 คีรีมาศ อบต.สามพวง โรงเรียนบา้นหนองสีดา 1
395 คีรีมาศ อบต.หนองจิก ศพด.วดัใหม่เจริญผล 1
396 ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต้าบลกลางดง ศพด.วดัเชิงผา 1
397 ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต้าบลเขาแก้วศรีสมบรูณ์ ศพด.วดัสามหลัง 1
398 ทุ่งเสล่ียม เทศบาลต้าบลทุ่งเสล่ียม โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสล่ียม(ศรีเสล่ียมวทิยา) 1
399 ทุ่งเสล่ียม อบต.ทุ่งเสล่ียม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งเสล่ียม 1
400 ทุ่งเสล่ียม อบต.ไทยชนะศึก ศพด.บา้นธารชะอม 1
401 ทุ่งเสล่ียม อบต.บา้นใหม่ไชยมงคล โรงเรียนบา้นกมลราษฏร์ 1
402 บา้นด่านลานหอย เทศบาลต้าบลตล่ิงชัน ศพด.บา้นวงัโตก 1
403 บา้นด่านลานหอย อบต.บา้นด่าน ศพด.วดัสังฆาราม 1
404 บา้นด่านลานหอย อบต.ลานหอย ศพด.บา้นหนองเฒ่า 1
405 บา้นด่านลานหอย อบต.วงัตะคร้อ ศพด.วงัไทร 1
406 บา้นด่านลานหอย อบต.วงัน ้าขาว ศพด.วดัวงัน ้าขาว 1
407 บา้นด่านลานหอย อบต.หนองหญ้าปล้อง ศพด.หนองจิกตีนเนิน 1
408 เมืองสุโขทยั อบต.บา้นสวน ศพด.บา้นไผ่ขวาง 1
409 เมืองสุโขทยั อบต.บา้นหลุม โรงเรียนบา้นกระชงค์(ประชาอุทศิ) 1



410 เมืองสุโขทยั อบต.ปากแคว ศพด.บา้นบางคลองฯ(ราษฎร์อุทศิ) 1
411 เมืองสุโขทยั อบต.เมืองเก่า ศพด.บา้นวงัวน 1

จังหวัดสุพรรณบรุี
412 บางปลาม้า เทศบาลต้าบลบา้นแหลมพฒันา ศพด.บา้นแหลมพฒันา 1
413 บางปลาม้า อบต.จรเข้ใหญ่ ศพด.บา้นศาลาทา่ทราย 1
414 บางปลาม้า อบต.บางปลาม้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลบางปลาม้า 1
415 บางปลาม้า อบต.บางใหญ่ ศพด.บางใหญ่ 1
416 บางปลาม้า อบต.มะขามล้ม ศพด.วดัโบสถ์ 1
417 บางปลาม้า อบต.วดัดาว ศพด.วดัดาว 1
418 บางปลาม้า อบต.วดัโบสถ์ ศพด.ทา่ตลาด 1
419 บางปลาม้า อบต.สาลี ศพด.วดัลาดน ้าขาว 1
420 บางปลาม้า อบต.องครักษ์ ศพด.องครักษ์ 1
421 เมืองสุพรรณบรีุ เทศบาลต้าบลทา่เสด็จ ศพด.ศูนย์บา้นหนองปรือ 1
422 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.โคกโคเฒ่า ศพด.บา้นโคกโคเฒ่า 1
423 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนก้ายาน ศพด.บา้นสามนาค 1
424 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนตาล ศพด.บา้นดอนตาล 1
425 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนโพธิท์อง ศพด.หวัไม้ซุง 1
426 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนมะสังข์ ศพด.ดอนมะสังข์ 1
427 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ตล่ิงชัน ศพด.สระประทมุ 1
428 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ไผ่ขวาง ศพด.บา้นไผ่ขวาง 1
429 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.พหิารแดง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลพหิารแดง 1
430 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.รั วใหญ่ ศพด.วดักุฏทีอง 1
431 บางปลาม้า อบต.ไผ่กองดิน ศพด.หนองแขยง 1
432 บางปลาม้า อบต.มะขามล้ม ศพด.ตะลุ่ม 1
433 บางปลาม้า อบต.วดัดาว ศพด.โพธิต์ะควน 1
434 บางปลาม้า อบต.วดัโบสถ์ ศพด.บา้นดอนไข่เต่า 1
435 เมืองสุพรรณบรีุ เทศบาลต้าบลทา่ระหดั ศพด.เทศบาลต้าบลทา่ระหดั 1
436 เมืองสุพรรณบรีุ เทศบาลต้าบลทา่เสด็จ ศพด.ศูนย์วดัสามัคคีธรรม 1
437 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.โคกโคเฒ่า ศพด.บา้นหน่อสุวรรณ 1
438 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนก้ายาน ศพด.วงัพระนอน 1
439 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนตาล ศพด.วดัไผ่เกาะโพธิง์าม 1
440 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ดอนโพธิท์อง ศพด.ปรีชาวฒิุคุณ 1
441 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ตล่ิงชัน ศพด.สุวรรณนาคี 1
442 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ไผ่ขวาง ศพด.บา้นดอนกลาง 1
443 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.พหิารแดง ศพด.วดัสวา่งอารมณ์ 1
444 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ศาลาขาว ศพด.บา้นดอนบา้นหลวง 1

จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี
445 เคียนซา อบต.อรัญคามวารี ศพด.บา้นบางใหญ่ 1
446 ชัยบรีุ อบต.คลองน้อย ศพด.คลองน้อย 1



447 ชัยบรีุ อบต.ชัยบรีุ ศพด.บา้นควนพนุ 1
448 ชัยบรีุ อบต.ไทรทอง ศพด.คลองเพง็ 1
449 ไชยา เทศบาลต้าบลพมุเรียง ศพด.มัสยิดนูรุลอิสลาม 1
450 ไชยา เทศบาลต้าบลเวยีง ศพด.วดับรมธาตุไชยา 1
451 ไชยา อบต.ปากหมาก ศพด.โรงเรียนบา้นคลองไม้แดง 1
452 ไชยา อบต.ปา่เว ศพด.โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่ 1
453 ไชยา อบต.โมถ่าย ศพด.โรงเรียนบา้นทุ่งนาง 1
454 ไชยา อบต.เลม็ด ศพด.บา้นไทรงาม 1
455 ดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก ศพด.ปากดอนสัก 1
456 ดอนสัก อบต.ดอนสัก ศพด.บา้นนางก้า 1
457 ดอนสัก อบต.ปากแพรก ศพด.บา้นคอกช้าง 1
458 ทา่ฉาง อบต.เขาถ่าน ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาถ่าน 1
459 ทา่ฉาง อบต.ทา่เคย ศพด.หนูน้อยบา้นใหญ่ 1
460 ทา่ฉาง อบต.ปากฉลุย ศพด.บา้นหน้าซึง 1
461 ทา่ชนะ อบต.ประสงค์ ศพด.บา้นคลองรอก 1
462 ทา่ชนะ อบต.วงั ศพด.ต้าบลวงั (บา้นดินก้อง) 1
463 ทา่ชนะ อบต.สมอทอง ศพด.เขาเพ-ลา 1
464 เคียนซา เทศบาลต้าบลบา้นเสด็จ ศพด.ควนเจริญ 1
465 เคียนซา อบต.อรัญคามวารี ศพด.กระซุม 1
466 ชัยบรีุ อบต.คลองน้อย ศพด.ยูงงาม 1
467 ชัยบรีุ อบต.ไทรทอง ศพด.ถ ้าหอมวปิสันา 1
468 ไชยา อบต.ตะกรบ ศพด.มัสยิดอายีดีตต่อฮีรีน 1
469 ไชยา อบต.ปากหมาก ศพด.โรงเรียนวดัวโิรจนราม 1
470 ไชยา อบต.ปา่เว ศพด.บา้นลุ่มชุมแสง 1
471 ไชยา อบต.โมถ่าย ศพด.กลาง 1
472 ไชยา อบต.เลม็ด ศพด.ปากทอ่ 1
473 ดอนสัก อบต.ชลคราม ศพด.บา้นคราม 1
474 ดอนสัก อบต.ดอนสัก ศพด.บา้นหว้ยเสียด 1
475 ดอนสัก อบต.ปากแพรก โรงเรียนบา้นเขาพระอินทร์ 1
476 ทา่ฉาง อบต.ทา่เคย ศพด.บา้นคลองววั 1

จังหวัดอุทยัธำนี
477 ลานสัก อบต.น ้ารอบ ศพด.บา้นโกรกลึก 1
478 ลานสัก อบต.ประดู่ยืน ศพด.บา้นทุ่งสามแทง่ 1
479 ลานสัก อบต.ปา่อ้อ ศพด.บา้นคลองชะนี 1
480 ลานสัก อบต.ระบ้า ศพด.เขาเขียว 1
481 ลานสัก อบต.ลานสัก ศพด.เขาพระยาพายเรือ 1
482 สวา่งอารมณ์ เทศบาลต้าบลสวา่งแจ้งสบายใจ ศพด.บา้นดงแขวน 1
483 สวา่งอารมณ์ อบต.ไผ่เขียว ศพด.คลองข่อย 1
484 หนองขาหย่าง เทศบาลต้าบลหนองขาหย่าง ศพด.อนุบาลหนองขาหย่าง 1



485 หนองขาหย่าง อบต.ดงขวาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลดงขวาง 1
486 หนองขาหย่าง อบต.หนองไผ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองไผ่ 1
487 หนองฉาง เทศบาลต้าบลเขาบางแกรก ศพด.บา้นปา่เลา 1
488 หนองฉาง เทศบาลต้าบลหนองฉาง ศพด.เทศบาลต้าบลหนองฉาง 1
489 หนองฉาง อบต.เขากวางทอง ศพด.บา้นเขากวางทอง 1
490 หนองฉาง อบต.ทุ่งพง ศพด.ต้าบลทุ่งพง 1
491 หนองฉาง อบต.ทุ่งโพ ศพด.น ้าพุ 1
492 หนองฉาง อบต.หนองยาง ศพด.ทุ่งใหญ่ 1
493 หว้ยคต อบต.ทองหลาง ศพด.บา้นคลองแหง้วทิยา 1
494 หว้ยคต อบต.สุขฤทยั ศพด.บา้นวงับา่งสามัคคี 1
495 หว้ยคต อบต.หว้ยคต ศพด.บา้นกลาง 1
496 ลานสัก อบต.น ้ารอบ ศพด.น ้ารอบ 1
497 ลานสัก อบต.ประดู่ยืน ศพด.โรงเรียนบา้นหนองผักกาด 1
498 ลานสัก อบต.ปา่อ้อ ศพด.โรงเรียนปา่อ้อ 1
499 ลานสัก อบต.ระบ้า ศพด.อ่างหว้ยดง 1
500 ลานสัก อบต.ลานสัก ศพด.บา้นใหม่ไทยเจริญ 1
501 สวา่งอารมณ์ อบต.ไผ่เขียว ศพด.บา้นหนองรัก 1
502 หนองฉาง อบต.เขากวางทอง ศพด.โรงเรียนบา้นประดาหกั 1
503 หนองฉาง อบต.ทุ่งโพ ศพด.ทบัเสลา 1
504 หนองฉาง อบต.หนองยาง ศพด.บา้นหนองยาง 1
505 หว้ยคต อบต.ทองหลาง ศพด.บา้นภเูหม็น 1
506 หว้ยคต อบต.หว้ยคต ศพด.โรงเรียนไทยรัฐวทิยา58 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดพัทลุง
1 กงหรา เทศบาลต าบลคลองทรายขาว ศพด.ทา่เหนาะ 1
2 กงหรา เทศบาลต าบลชะรัด ศพด.ควนทอ้น 1
3 กงหรา อบต.คลองเฉลิม ศพด.บา้นคลองเฉลิม 1
4 เขาชัยสน เทศบาลต าบลโคกม่วง ศพด.บา้นทา่ควาย 1
5 เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน ศพด.บา้นทา่นางพรหม 1
6 เขาชัยสน อบต.ควนขนุน ศพด.วดัทา่นางพรหม 1
7 เขาชัยสน อบต.หานโพธิ์ ศพด.บา้นแหลมดิน 1
8 ควนขนุน เทศบาลต าบลดอนทราย ศพด.จันนา 1
9 ควนขนุน เทศบาลต าบลนาขยาด ศพด.ต าบลนาขยาด 1
10 ควนขนุน เทศบาลต าบลพนางตุง ศพด.บา้นทา่ช้าง 1
11 ควนขนุน เทศบาลต าบลแพรกหา ศพด.แพรกหา 1
12 ควนขนุน เทศบาลต าบลแหลมโตนด ศพด.วดัแหลมโตนด 1
13 ควนขนุน อบต.ปนัแต ศพด.บา้นส านักกอ 1
14 ควนขนุน อบต.พนมวงัก์ ศพด.ทุ่งยางเปล 1
15 ตะโหมด เทศบาลต าบลเขาหวัช้าง ศพด.เทศบาลต าบลเขาหวัช้าง 1
16 ตะโหมด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ ศพด.เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 1
17 ตะโหมด เทศบาลต าบลควนเสาธง ศพด.บา้นทุ่งเหรียง 1
18 บางแก้ว เทศบาลต าบลทา่มะเด่ือ ศพด.วดัรัตนวราราม 1
19 บางแก้ว เทศบาลต าบลบางแก้ว ศพด.เทศบาลต าบลบางแก้ว 1
20 บางแก้ว อบต.โคกสัก ศพด.มัสยิดล าธาร์ 1
21 บางแก้ว อบต.นาปะขอ ศพด.ปากพล 1
22 ปากพะยูน เทศบาลต าบลเกาะนางค า ศพด.บา้นเกาะนางค า 1
23 ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนทราย ศพด.ต าบลดอนทราย 1
24 ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนประดู่ ศพด.บา้นดอนประดู่ 1
25 กงหรา เทศบาลต าบลคลองทรายขาว ศพด.ทอนตรน 1
26 กงหรา เทศบาลต าบลชะรัด ศพด.มัสยิดพฒันาอิสลาม 1
27 กงหรา อบต.คลองเฉลิม ศพด.บา้นศาลาแม็ง 1
28 เขาชัยสน เทศบาลต าบลโคกม่วง ศพด.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บา้นเกาะทองสม 1
29 เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน ศพด.โคกยา 1
30 เขาชัยสน อบต.ควนขนุน ศพด.วดัศุภศาสตาราม 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ

 รุน่ที่ 14  ระหว่ำงวันที่ 7 – 10 กันยำยน 2565



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

31 ควนขนุน เทศบาลต าบลนาขยาด ศพด.ศาลาต้นรัก 1
32 ควนขนุน เทศบาลต าบลพนางตุง ศพด.วดัธรรมสามัคคี 1
33 ควนขนุน เทศบาลต าบลแหลมโตนด ศพด.บา้นเตง 1
34 ควนขนุน อบต.ชะมวง ศพด.บา้นหยีใน 1
35 ควนขนุน อบต.พนมวงัก์ โรงเรียนบา้นเขาพนม 1
36 ตะโหมด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ ศพด.บา้นโหล๊ะบา้ 1
37 ตะโหมด เทศบาลต าบลควนเสาธง ศพด.มัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะ(บา้นด่านโลด) 1
38 บางแก้ว เทศบาลต าบลบางแก้ว โรงเรียนบา้นหแูร่ 1
39 บางแก้ว อบต.โคกสัก ศพด.ลอน 1
40 บางแก้ว อบต.นาปะขอ ศพด.วดัช่างทอง 1
41 ปากพะยูน เทศบาลต าบลเกาะนางค า ศพด.บา้นทา่เนียน 1
42 ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนประดู่ ศพด.วดัควนเผยอ 1

จังหวัดเพชรบรูณ์
43 หล่มเก่า อบต.ตาดกลอย ศพด.บา้นกกกล้วยนวน 1
44 หล่มเก่า อบต.นาเกาะ ศพด.น  าอ้อย 1
45 หล่มเก่า อบต.นาซ า ศพด.แก่งโตน 1
46 หล่มเก่า อบต.นาแซง ศพด.นาแซง 1
47 หล่มเก่า อบต.บา้นเนิน ศพด.บา้นเนิน ม. 2 1
48 หล่มเก่า อบต.วงับาล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงับาล 1
49 หล่มเก่า อบต.ศิลา ศพด.บา้นวงัก้นหวด 1
50 หล่มเก่า อบต.หนิฮาว ศพด.หนองยาว 1
51 หล่มสัก เทศบาลต าบลตาลเด่ียว ศพด.เทศบาลต าบลตาลเด่ียว 1
52 หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก ศพด.บา้นศรีมงคล 1
53 หล่มสัก อบต.ช้างตะลูด ศพด.บา้นดงน้อย 1
54 หล่มสัก อบต.น  าชุน ศพด.หว้ยลาน 1
55 หล่มสัก อบต.บา้นกลาง ศพด.บา้นร่องกะถิน 1
56 หล่มสัก อบต.บา้นโสก ศพด.บา้นส้มเลาเหนือ 1
57 หล่มสัก อบต.ปากช่อง ศพด.บา้นวงัยาว 1
58 หล่มสัก อบต.ปากดุก ศพด.บา้นปากดุก 1
59 หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง ศพด.บา้นฝายนาแซง 1
60 หล่มสัก อบต.วดัปา่ ศพด.โรงเรียนบา้นบุ่งยาง 1
61 หล่มสัก อบต.หนองไขว่ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองไขว่ 1
62 หล่มสัก อบต.หว้ยไร่ ศพด.บา้นทา่ช้าง ม. 1 1
63 หนองไผ่ เทศบาลต าบลบา้นโภชน์ ศพด.บา้นคลองกระโบน 1
64 หนองไผ่ เทศบาลต าบลหนองไผ่ ศพด.เทศบาลต าบลหนองไผ่(ใหม)่ 1
65 หนองไผ่ อบต.กองทลู ศพด.บา้นเนินพฒันา 1
66 หนองไผ่ อบต.ทา่แดง ศพด.บา้นเนินคนธา 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

67 หนองไผ่ อบต.เพชรละคร ศพด.บา้นทา่เสา 1
68 หล่มเก่า อบต.ตาดกลอย ศพด.ตาดกลอย(สาขาวงัขอน) 1
69 หล่มสัก อบต.ช้างตะลูด ศพด.บา้นหว้ยสวงิ 1
70 หล่มสัก อบต.น  าชุน ศพด.ดงขวาง 1
71 หล่มสัก อบต.บา้นกลาง ศพด.บา้นกลาง 1
72 หล่มสัก อบต.ปากช่อง ศพด.บา้นปากออก 1
73 หล่มสัก อบต.หนองไขว่ ศพด.โรงเรียนวดัหนองปลาซิว 1

จังหวัดยโสธร
74 ทรายมูล อบต.ดู่ลาด ศพด.วดับา้นโสกผักหวาน 1
75 ทรายมูล อบต.ทรายมูล ศพด.วดับา้นนาโปง่ 1
76 ทรายมูล อบต.ไผ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 1
77 ไทยเจริญ เทศบาลต าบลค าเตย ศพด.บา้นค าเตย 1
78 ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ ศพด.บา้นสามแยกภกูลอย 1
79 ไทยเจริญ อบต.น  าค า ศพด.บา้นนางช้างเฒ่า 1
80 ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ ศพด.บา้นโนนแดง 1
81 ปา่ติ ว เทศบาลต าบลปา่ติ ว ศพด.วดับา้นปา่ติ ว 1
82 ปา่ติ ว อบต.กระจาย ศพด.บา้นนิคม 1
83 ปา่ติ ว อบต.โคกนาโก ศพด.บา้นโคกสุวรรณ 1
84 ปา่ติ ว อบต.เชียงเพง็ ศพด.เชียงเพง็ 1
85 ปา่ติ ว อบต.โพธิไ์ทร ศพด.บา้นกลางสระเกษ 1
86 ปา่ติ ว อบต.ศรีฐาน ศพด.บา้นกุดส าโรง ม. 6 1
87 มหาชนะชัย อบต.คูเมือง ศพด.บา้นขาม 1
88 มหาชนะชัย อบต.บากเรือ ศพด.บา้นบากเรือ 1
89 มหาชนะชัย อบต.บงึแก ศพด.วดัอุทยาราม 1
90 มหาชนะชัย อบต.ผือฮี ศพด.บา้นผือฮีหมู่ที่ 1 1
91 มหาชนะชัย อบต.พระเสาร์ ศพด.หวัดง 1
92 มหาชนะชัย อบต.ฟา้หยาด ศพด.วดัสวา่งบา้นโนนธาตุ 1
93 มหาชนะชัย อบต.ม่วง ศพด.บา้นม่วง 1
94 มหาชนะชัย อบต.สงยาง ศพด.บา้นซ า 1
95 มหาชนะชัย อบต.หวัเมือง ศพด.วดับา้นหนองตุ 1
96 ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ ศพด.โรงเรียนบา้นหว้ยยาง 1
97 ไทยเจริญ อบต.น  าค า ศพด.ค าสร้างช้าง 1
98 ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ ศพด.วฒันางาม 1
99 ปา่ติ ว เทศบาลต าบลปา่ติ ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปา่ติ ว 1
100 ปา่ติ ว อบต.กระจาย ศพด.วดับา้นเชียงเครือ 1
101 ปา่ติ ว อบต.โคกนาโก ศพด.วดัโพธาราษฎร์บ ารุง 1
102 ปา่ติ ว อบต.เชียงเพง็ ศพด.วดัทา่วงัหลวง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

103 ปา่ติ ว อบต.โพธิไ์ทร ศพด.บา้นโพธญิาณ 1
104 ปา่ติ ว อบต.ศรีฐาน ศพด.วดัโพธาราม 1
105 มหาชนะชัย อบต.คูเมือง ศพด.บา้นคุ้ม 1
106 มหาชนะชัย อบต.บากเรือ ศพด.ดอนผึ ง 1
107 มหาชนะชัย อบต.พระเสาร์ ศพด.วดับา้นโนนยาง 1
108 มหาชนะชัย อบต.ม่วง ศพด.เหล่าใหญ่ 1
109 มหาชนะชัย อบต.สงยาง ศพด.วดับา้นสงยาง 1
110 มหาชนะชัย อบต.หวัเมือง ศพด.วดับา้นหนองยาง 1
111 เมืองยโสธร เทศบาลต าบลตาดทอง ศพด.บา้นดอนมะยาง 1

จังหวัดยะลำ
112 เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ศพด.ตรีมิตร 1
113 เมืองยะลา อบต.ตาเซะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 1
114 เมืองยะลา อบต.เปาะเส้ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง 1
115 เมืองยะลา อบต.พร่อน ศพด.จาหนัน 1
116 เมืองยะลา อบต.ลิดล ศพด.ตาโล๊ะ 1
117 เมืองยะลา อบต.หน้าถ  า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า 1
118 ยะหา เทศบาลต าบลปะแต ศพด.บา้นฆอรอราแม 1
119 ยะหา เทศบาลต าบลยะหา ศพด.เทศบาลต าบลยะหา 1
120 ยะหา อบต.ตาชี ศพด.บา้นนอก 1
121 ยะหา อบต.บาโร๊ะ ศพด.ต าบลบาโร๊ะ 1
122 ยะหา อบต.ละแอ ศพด.บา้นละแอ 1
123 รามัน เทศบาลต าบลโกตาบารู ศพด.มัสยิดอัลมูบารัค 1
124 รามัน อบต.กอตอตือระ ศพด.มัสยิดอิสลาฮุดดิน 1
125 รามัน อบต.เกะรอ ศพด.เกะรอ 1
126 รามัน อบต.จะกวะ๊ ศพด.เจาะบอืแม 1
127 รามัน อบต.ตะโละหะลอ ศพด.บา้นตะโละหะลอ 1
128 รามัน อบต.ทา่ธง ศพด.ปา่บอน 1
129 รามัน อบต.บาโงย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย 1
130 รามัน อบต.บอืมัง ศพด.ดารุสลาม 1
131 รามัน อบต.ยะต๊ะ ศพด.มัสยิดดารุลนาอิม 1
132 รามัน อบต.วงัพญา ศพด.มัสยิดอัลฟลัฮูลอามีลีน 1
133 รามัน อบต.อาซ่อง ศพด.บา้นแยะ 1
134 บนันังสตา อบต.บนันังสตา ศพด.บาโงยแจเกาะ 1
135 เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ ศพด.บา้นบอ่น  าร้อน 1
136 เบตง อบต.ยะรม ศพด.บา้นใหม่หมู6่ 1
137 เบตง อบต.อัยเยอร์เวง ศพด.นากอหมู่9 1
138 เมืองยะลา เทศบาลต าบลล าใหม่ ศพด.บา้นตลาดล าใหม่ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

139 ยะหา เทศบาลต าบลปะแต ศพด.ตอเลาะ 1
140 ยะหา อบต.บาโร๊ะ ศพด.มัสยิดนูรุลฮูดา 1
141 รามัน อบต.เกะรอ ศพด.มัสยิดตูรอฮิม 1

จังหวัดรอ้ยเอ็ด
142 เมยวดี เทศบาลต าบลชมสะอาด ศพด.วดัโพธิช์ัยศรี 1
143 เมยวดี เทศบาลต าบลชุมพร ศพด.วดัศรีสุวรรณาราม 1
144 เมยวดี เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ ศพด.เลิศสมบรูณ์ 1
145 เมยวดี เทศบาลต าบลเมยวดี ศพด.หนองส าราญ 1
146 เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลปอภาร ศพด.บา้นโคกสง่า ม. 5 1
147 เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลสีแก้ว ศพด.โรงเรียนบา้นหนองตะไก้ 1
148 เมืองร้อยเอ็ด อบต.แคนใหญ่ ศพด.หนองเขวา 1
149 เมืองร้อยเอ็ด อบต.ดงลาน ศพด.โรงเรียนบา้นดงลาน 1
150 เมืองร้อยเอ็ด อบต.นาโพธิ์ ศพด.กอกนายูง 1
151 เมืองร้อยเอ็ด อบต.โนนรัง ศพด.ศูนย์บา้นโนนรัง 1
152 เมืองร้อยเอ็ด อบต.รอบเมือง ศพด.โรงเรียนบา้นเขวา 1
153 เมืองร้อยเอ็ด อบต.สะอาดสมบรูณ์ ศพด.สังข์ 1
154 เมืองร้อยเอ็ด อบต.หนองแวง ศพด.บา้นแวง 1
155 เมืองสรวง เทศบาลต าบลคูเมือง ศพด.บา้นปา่ดวน 1
156 เมืองสรวง เทศบาลต าบลเมืองสรวง ศพด.เทศบาลต าบลเมืองสรวง 1
157 เมืองสรวง เทศบาลต าบลหนองหนิ ศพด.ข่อย-เมืองแก้ว 1
158 ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลบา้นบาก ศพด.หนองผักตบ 1
159 ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ ศพด.บา้นศรีสมเด็จ 1
160 ศรีสมเด็จ อบต.โพธิสั์ย ศพด.โพธิสั์ย 1
161 ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก ศพด.บา้นสวนจิก 1
162 สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลดอกไม้ ศพด.วดับา้นยางเลิง 1
163 สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลทุ่งกุลา ศพด.บา้นดอนแคน 1
164 สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ศพด.บา้นคูดินทราย ม. 6 1
165 สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลสุวรรณภมูิ ศพด.วดักลาง 1
166 สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลหนิกอง ศพด.เทศบาลต าบลหนิกอง 1
167 สุวรรณภมูิ อบต.ทุ่งศรีเมือง ศพด.ดงใหม่ 1
168 สุวรรณภมูิ อบต.นาใหญ่ ศพด.องค์การบริหริหารส่วนต าบลนาใหญ่ 1
169 สุวรรณภมูิ อบต.น  าค า ศพด.โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 1
170 สุวรรณภมูิ อบต.เมืองทุ่ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง (บา้นดงเมือง) 1
171 สุวรรณภมูิ อบต.สระคู ศพด.บา้นโพนสูง 1
172 สุวรรณภมูิ อบต.หว้ยหนิลาด ศพด.โรงเรียนบา้นหนองแวง 1
173 สุวรรณภมูิ อบต.หวัช้าง ศพด.บา้นหา้งหวา้ 1
174 สุวรรณภมูิ อบต.หวัโทน ศพด.บา้นโคกส าโรง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

175 โพธิช์ัย อบต.ขามเปี้ย ศพด.บา้นหนองบวั 1
176 โพธิช์ัย อบต.สะอาด ศพด.บา้นดอนควาย 1
177 โพนทราย อบต.ศรีสวา่ง ศพด.โรงเรียนบา้นโพนดวนสาวเอ้ 1
178 โพนทอง เทศบาลต าบลโคกกกม่วง ศพด.บา้นพรหมจรรย์ 1
179 โพนทอง เทศบาลต าบลโคกสูง ศพด.วดัฝึกฝน 1
180 โพนทอง เทศบาลต าบลโนนชัยศรี ศพด.บา้นหนองขี ม้า 1
181 โพนทอง เทศบาลต าบลโพธิท์อง ศพด.บะเค 1
182 โพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง ศพด.บา้นหนองนกเปด็ 1
183 โพนทอง อบต.โพธิศ์รีสวา่ง ศพด.บา้นปอ้ง 1
184 โพนทอง อบต.สวา่ง ศพด.โคกก่ง 1
185 โพนทอง อบต.หนองใหญ่ ศพด.หนองทบัครัว 1
186 โพนทอง อบต.อุ่มเม่า ศพด.วดัศรีอุดมวนาราม 1
187 เมยวดี เทศบาลต าบลชุมพร ศพด.หนองเด่ิน 1
188 เมยวดี เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ ศพด.ค านางตุ้ม 1
189 เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลปอภาร ศพด.บา้นโคกพลิาหมู่3 1
190 เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลสีแก้ว ศพด.วดับา้นสีแก้ว 1
191 เมืองร้อยเอ็ด อบต.ดงลาน ศพด.โคกสูง 1
192 เมืองร้อยเอ็ด อบต.โนนรัง ศพด.โรงเรียนบา้นโนนสั น 1
193 เมืองร้อยเอ็ด อบต.รอบเมือง ศพด.โรงเรียนบา้นรอบเมือง 1
194 เมืองร้อยเอ็ด อบต.หนองแวง ศพด.วดับา้นดู่ 1
195 เมืองสรวง เทศบาลต าบลคูเมือง ศพด.วดัคูเมือง 1
196 เมืองสรวง เทศบาลต าบลเมืองสรวง ศพด.โรงเรียนบา้นเหล่าฮก 1
197 ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง 1
198 ศรีสมเด็จ อบต.โพธิสั์ย ศพด.วดับา้นโสกเชือก 1
199 ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก ศพด.วดับา้นหนองแวงยาว 1
200 ศรีสมเด็จ อบต.หนองแวงควง ศพด.บา้นหนองคูโคกขุมดิน 1
201 สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลดอกไม้ ศพด.เทศบาลต าบลดอกไม้(โรงเรียนบา้นโคก) 1
202 สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลทุ่งกุลา ศพด.บา้นขวาว 1
203 สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ศพด.ทุ่งทรายทอง 1

จังหวัดระนอง
204 เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  า ศพด.โรงเรียนบา้นปากน  า 1
205 เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  าทา่เรือ ศพด.บา้นเกาะสินไห 1
206 เมืองระนอง เทศบาลต าบลราชกรูด ศพด.มัสยิดนุ้รุลอีหม่าม 1
207 เมืองระนอง อบต.ทรายแดง ศพด.บา้นทรายแดง 1
208 ละอุ่น อบต.บางแก้ว ศพด.บา้นบางแก้วใน 1
209 ละอุ่น อบต.บางพระเหนือ ศพด.บา้นบางขุนเพง่ 1
210 สุขส าราญ เทศบาลต าบลก าพวน ศพด.บา้นสุขส าราญ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

211 สุขส าราญ อบต.นาคา ศพด.บา้นบางมัน 1
212 เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  าทา่เรือ ศพด.มัสยิดอิสลาฟยี๊ะห์ 1
213 เมืองระนอง อบต.ทรายแดง ศพด.บา้นบางสีกิ ม 1
214 ละอุ่น อบต.บางพระเหนือ ศพด.ระวิ 1
215 สุขส าราญ เทศบาลต าบลก าพวน ศพด.นูรุลบะหรี์(บา้นทา่กลาง) 1
216 สุขส าราญ อบต.นาคา ศพด.บา้นบางกล้วยนอก 1

จังหวัดรำชบรุี
217 จอมบงึ เทศบาลเมืองจอมพล ศพด.บา้นตลาดควาย 1
218 จอมบงึ อบต.ด่านทบัตะโก ศพด.บา้นโกรกสิงขร 1
219 จอมบงึ อบต.เบกิไพร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเบกิไพร 1
220 จอมบงึ อบต.ปากช่อง ศพด.บา้นพแุค 1
221 จอมบงึ อบต.รางบวั ศพด.หนองนกกระเรียน 1
222 ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก ศพด.โรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์เจริญธรรม 1
223 ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ ศพด.โรงเรียนวดัหลักหกรัตนาราม 1
224 ด าเนินสะดวก อบต.ขุนพทิกัษ์ ศพด.โรงเรียนบา้นดอนฟกัทอง 1
225 ด าเนินสะดวก อบต.ดอนกรวย ศพด.ต าบลดอนกรวย 1
226 ด าเนินสะดวก อบต.ดอนไผ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 1
227 ด าเนินสะดวก อบต.ตาหลวง ศพด.อนุบาล 3ขวบ 1
228 ด าเนินสะดวก อบต.ทา่นัด ศพด.โรงเรียนบา้นรางสีหมอก 1
229 ด าเนินสะดวก อบต.แพงพวย ศพด.เนกขัมเจริญวยั 1
230 ด าเนินสะดวก อบต.ส่ีหมื่น ศพด.โรงเรียนวดัคูหาสวรรค์ 1
231 บางแพ เทศบาลต าบลบางแพ ศพด.วดัทา่ราบ 1
232 บางแพ เทศบาลต าบลโพหกั ศพด.วดัสามัคคีธรรม 1
233 บางแพ อบต.ดอนคา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา 1
234 บางแพ อบต.ดอนใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวดัดอนใหญ่ 1
235 บางแพ อบต.วดัแก้ว ศพด.บา้นหนองเอี่ยน 1
236 บางแพ อบต.หวัโพ ศพด.บา้นแหลมทอง 1
237 บา้นคา อบต.บา้นคา ศพด.โรงเรียนอนุบาลบา้นคา 1
238 บา้นคา อบต.บา้นบงึ ศพด.โรงเรียนบา้นโปง่กระทงิบน 1
239 บา้นคา อบต.หนองพนัจันทร์ ศพด.โรงเรียนหนองพนัจันทร์ 1
240 บา้นโปง่ เทศบาลต าบลเบกิไพร ศพด.โรงเรียนอนุบาลบา้นโปง่ (วดัปลักแรต) 1
241 บา้นโปง่ อบต.เขาขลุง ศพด.โรงเรียนวดัสัมมาราม 1
242 บา้นโปง่ อบต.คุ้งพยอม ศพด.วดัตาล 1
243 บา้นโปง่ อบต.ดอนกระเบื อง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื อง 1
244 บา้นโปง่ อบต.บา้นม่วง ศพด.บา้นหนองคา 1
245 บา้นโปง่ อบต.ปากแรต ศพด.ต าบลปากแรต 1
246 บา้นโปง่ อบต.สวนกล้วย ศพด.โรงเรียนค่ายลูกเสือบา้นโปง่ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

247 บา้นโปง่ อบต.หนองกบ ศพด.หนองปลาดุก 1
248 จอมบงึ อบต.ด่านทบัตะโก ศพด.บา้นทุ่งกระถิน 1
249 จอมบงึ อบต.เบกิไพร ศพด.โรงเรียนบา้นหนองปรือหมู่2 1
250 จอมบงึ อบต.ปากช่อง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 1
251 ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก ศพด.โรงเรียนวดัโชติทายการาม 1
252 ด าเนินสะดวก อบต.ดอนไผ่ ศพด.วดัเวฬุวนาราม 1
253 บางแพ เทศบาลต าบลบางแพ ศพด.วดักลางวงัเย็น 1
254 บางแพ อบต.ดอนใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่บา้นล าน  า 1
255 บางแพ อบต.วดัแก้ว ศพด.วดัท านบ 1
256 บางแพ อบต.หวัโพ ศพด.บา้นดอนมะขามเทศ 1
257 บา้นคา อบต.บา้นคา ศพด.สันติมโนประชาสรรค์ 1
258 บา้นคา อบต.บา้นบงึ ศพด.บา้นหว้ยสวนพลู 1
259 บา้นคา อบต.หนองพนัจันทร์ ศพด.วดัยอดสุวรรณคีรี 1
260 บา้นโปง่ อบต.เขาขลุง ศพด.บา้นหนองไก่ขัน 1
261 บา้นโปง่ อบต.สวนกล้วย ศพด.โรงเรียนวดัหนองหญ้าปล้อง 1
262 บา้นโปง่ อบต.หนองกบ ศพด.บงึกระจับ 1
263 บา้นโปง่ อบต.หนองปลาหมอ ศพด.วดัมาบแค 1
264 ปากทอ่ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ศพด.โรงเรียนวดัสันติการาม 1

จังหวัดลพบรุี
265 ทา่วุง้ อบต.ทา่วุง้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่วุง้ 1
266 ทา่วุง้ อบต.บา้นเบกิ ศพด.บา้นม่วงอยู่ประยงค์ 1
267 ทา่วุง้ อบต.มุจลินท์ ศพด.โรงเรียนวดัมุจลินทร์ 1
268 ทา่วุง้ อบต.หวัส าโรง ศพด.โรงเรียนวดัคงคาราม 1
269 บา้นหมี่ อบต.ชอนม่วง ศพด.บา้นดงกลาง 1
270 บา้นหมี่ อบต.บางกะพี ดงพลับ ศพด.วดับางกะพี  (ดงพลับ) 1
271 บา้นหมี่ อบต.บางขาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางขาม 1
272 บา้นหมี่ อบต.บา้นกล้วย ศพด.วดับา้นกล้วย ( 1
273 บา้นหมี่ อบต.ไผ่ใหญ่ ศพด.วดัน  าจั น 1
274 บา้นหมี่ อบต.พคุา ศพด.วดัสระตาแวว (ต าบลพคุา) 1
275 บา้นหมี่ อบต.มหาสอน ศพด.วดับางพึ่ง 1
276 บา้นหมี่ อบต.สนามแจง ศพด.วดัเขาวงกฎ 1
277 บา้นหมี่ อบต.หนองกระเบยีน ศพด.โรงเรียนวดัหนองโพธิ์ 1
278 บา้นหมี่ อบต.หนองเต่า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า 1
279 บา้นหมี่ อบต.หนองทรายขาว ศพด.บา้นสระเตย 1
280 บา้นหมี่ อบต.หนองเมือง ศพด.หนองเมือง 1
281 บา้นหมี่ อบต.หนิปกั ศพด.ชุมชนวดัหนิปกั 1
282 พฒันานิคม เทศบาลต าบลเขาพระยาเดินธง ศพด.โรงเรียนซอย 17สาย 2ซ้าย 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

283 พฒันานิคม เทศบาลต าบลดีลัง ศพด.วดัพรหมรังษี 1
284 พฒันานิคม อบต.โคกสลุง ศพด.ไทยรัฐวทิยา 100คันนาหนิ 1
285 พฒันานิคม อบต.ช่องสาริกา ศพด.โรงเรียนวดัมณีศรีโสภณ 1
286 พฒันานิคม อบต.ชอนน้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลชอนน้อย (ซอย 19สาย 2ขวา) 1
287 พฒันานิคม อบต.มะนาวหวาน ศพด.มะนาวหวาน 1
288 ทา่วุง้ อบต.หวัส าโรง ศพด.โรงเรียนวดัโพธิเ์กษตร 1
289 บา้นหมี่ อบต.บางกะพี ดงพลับ ศพด.เหนือเขต 1
290 บา้นหมี่ อบต.มหาสอน ศพด.วดัมหาสอน 1
291 บา้นหมี่ อบต.สนามแจง ศพด.พบิลูปทัมาคม 1
292 บา้นหมี่ อบต.หนองกระเบยีน ศพด.โรงเรียนวดัหนองคู 1
293 บา้นหมี่ อบต.หนองเต่า ศพด.สระกระเบื อง 1
294 บา้นหมี่ อบต.หนองทรายขาว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว 1
295 บา้นหมี่ อบต.หนองเมือง ศพด.บา้นหนองแก 1
296 พฒันานิคม อบต.โคกสลุง ศพด.โรงเรียนบา้นเขาขวาง 1
297 พฒันานิคม อบต.ช่องสาริกา ศพด.ช่องสาริกา 1
298 พฒันานิคม อบต.มะนาวหวาน ศพด.บา้นแสนสุขหมู่ที4่ 1

จังหวัดล ำปำง
299 เมืองล าปาง เทศบาลเมืองพชิัย ศพด.ม่อนเขาแก้ว 1
300 เมืองล าปาง อบต.บา้นเสด็จ ศพด.ทรายทอง 1
301 เมืองล าปาง อบต.พชิัย ศพด.บา้นปงวงั 1
302 แม่ทะ อบต.บา้นกิ่ว ศพด.ต าบลบา้นกิ่ว 1
303 แม่ทะ อบต.วงัเงิน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงัเงิน 1
304 แม่พริก เทศบาลต าบลพระบาทวงัตวง ศพด.แม่ต๋ัง 1
305 แม่พริก เทศบาลต าบลแม่พริก ศพด.เทศบาลต าบลแม่พริก 1
306 แม่พริก อบต.แม่พริก ศพด.วดัหว้ยขี นก 1
307 แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ศพด.บา้นนาแช่ 1
308 แม่เมาะ อบต.นาสัก ศพด.สบจาง 1
309 แม่เมาะ อบต.บา้นดง ศพด.บา้นกลาง 1
310 แม่เมาะ อบต.สบปา้ด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสบปา้ด 1
311 วงัเหนือ อบต.ร่องเคาะ ศพด.บา้นวงัใหม่ 1
312 วงัเหนือ อบต.วงัทรายค า ศพด.ต้นฮ่าง 1
313 สบปราบ อบต.สบปราบ ศพด.บา้นวฒันา 1
314 สบปราบ อบต.สมัย ศพด.จัว 1
315 เสริมงาม เทศบาลต าบลทุ่งงาม ศพด.บา้นแม่กึ๊ด 1
316 เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมซ้าย ศูนย์พฒันาเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั (วดัม่วงชุม)วดัม่วงชุม 1
317 เสริมงาม อบต.เสริมกลาง ศพด.บา้นกลางสันโปง่ 1
318 เสริมงาม อบต.เสริมขวา ศพด.บา้นแม่เลียง 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

319 หา้งฉัตร เทศบาลต าบลเวยีงตาล ศพด.ทุ่งเกวยีน 1
320 หา้งฉัตร เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล ศพด.ขามแดง 1
321 เมืองล าปาง อบต.พชิัย ศพด.บา้นพชิัย 1
322 แม่ทะ เทศบาลต าบลปา่ตันนาครัว โรงเรียนเทศบาลปา่ตันนาครัว 1
323 แม่พริก เทศบาลต าบลพระบาทวงัตวง ศพด.แม่เชียงรายบน 1
324 แม่พริก อบต.แม่พริก ศพด.บา้นผาปงัหลวง 1
325 แม่เมาะ อบต.บา้นดง ศพด.บา้นแมส้าน 1
326 วงัเหนือ อบต.ร่องเคาะ โรงเรียนบา้นหว้ยก้อด 1
327 วงัเหนือ อบต.วงัทรายค า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลวงัทรายค า1บา้นปา่สัก 1
328 วงัเหนือ อบต.วงัทอง ศพด.ตึงใต้ 1
329 สบปราบ อบต.สมัย ศพด.วดัน  าหลง 1
330 เสริมงาม เทศบาลต าบลทุ่งงาม ศูนย์พฒันาเด็กบา้นเล็กใหม่ 1
331 เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเสริมงาม 1
332 เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมซ้าย ศพด.บา้นนาเดา 1
333 เสริมงาม อบต.เสริมกลาง ศพด.บา้นศรีลังกา 1
334 เสริมงาม อบต.เสริมขวา ศพด.บา้นปงแพง่ 1
335 หา้งฉัตร เทศบาลต าบลเมืองยาว ศพด.เทศบาลต าบลเมืองยาว 1
336 หา้งฉัตร เทศบาลต าบลเวยีงตาล ศพด.แม่ตาลน้อย 1
337 หา้งฉัตร เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล ศพด.บา้นปนัง้าว 1

จังหวัดล ำพูน
338 เมืองล าพนู เทศบาลต าบลหนองช้างคืน ศพด.เทศบาลต าบลหนองช้างคืน 1
339 เมืองล าพนู เทศบาลต าบลเหมืองจี ศพด.เทศบาลต าบลเหมืองจี 1
340 เมืองล าพนู อบต.หนองหนาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหนาม 1
341 แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศเหนือ ศพด.บา้นแพะยันต์ 1
342 แม่ทา เทศบาลต าบลทาขุมเงิน ศพด.สบเมย 1
343 แม่ทา เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง ศพด.หนองยางฟา้ 1
344 แม่ทา เทศบาลต าบลทาสบชัย ศพด.เทศบาลต าบลทาสบชัยบา้นดอยแก้ว 1
345 แม่ทา อบต.ทาแม่ลอบ ศพด.ปงแม่ลอบ 1
346 ลี เทศบาลต าบลดงด า ศพด.บวก 1
347 ลี เทศบาลต าบลปา่ไผ่ ศพด.เทศบาลต าบลปา่ไผ่ 1
348 ลี เทศบาลต าบลลี ศพด.นากลาง 1
349 ลี เทศบาลต าบลวงัดิน ศพด.วดัหลายหนิ 1
350 ลี อบต.นาทราย ศพด.บา้นแม่หวา่งหว้ยริน 1
351 ลี อบต.เวยีงแก้ว ศพด.บา้นแม่เทย 1
352 แม่ทา เทศบาลต าบลทาสบชัย ศพด.เทศบาลต าบลทาสบชัยบา้นสบสะปว้ด 1
353 แม่ทา อบต.ทาแม่ลอบ ศพด.ขุนก๋อง 1
354 ลี เทศบาลต าบลลี ศพด.ปวงค า 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

355 ลี อบต.นาทราย ศพด.วดัพระพทุธาบาทหว้ยต้ม 1
356 ลี อบต.แม่ลาน ศพด.แม่ลาน 1
357 ลี อบต.เวยีงแก้ว ศพด.บา้นสันปา่สัก 1

จังหวัดสงขลำ
358 สะบา้ย้อย เทศบาลต าบลสะบา้ย้อย ศพด.เทศบาลต าบลสะบา้ย้อย 1
359 สะบา้ย้อย อบต.คูหา ศพด.ทบัยาง 1
360 สะบา้ย้อย อบต.จะแหน ศพด.บา้นนาจะแหน 1
361 สะบา้ย้อย อบต.ทุ่งพอ ศพด.บา้นซาว 1
362 สะบา้ย้อย อบต.ธารคีรี ศพด.มัสยิดนูรุลอิสลามมียะห์ 1
363 สะบา้ย้อย อบต.เปยีน ศพด.บา้นควนหรัน 1
364 สิงหนคร เทศบาลต าบลชะแล้ ศพด.สวา่งอารมณ์ 1
365 สิงหนคร เทศบาลเมืองม่วงงาม ศพด.ม่วงงาม 1
366 สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร ศพด.บา้นยางงาม 1
367 สิงหนคร อบต.ชิงโค ศพด.โรงเรียนวดัประตูไชย 1
368 สิงหนคร อบต.ท านบ ศพด.ต.ท านบ 1
369 สิงหนคร อบต.ร าแดง ศพด.วดัหว้ยพดุ 1
370 สิงหนคร อบต.วดัขนุน ศพด.ชายทะเล ม. 7 1
371 หาดใหญ่ เทศบาลต าบลคูเต่า ศพด.โรงเรียนวดับางลึก 1
372 หาดใหญ่ เทศบาลต าบลน  าน้อย ศพด.บา้นบนเขา 1
373 หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห ศพด.โรงเรียนบา้นเกาะหมี 1
374 หาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง ศพด.เทศบาลเมืองควนลัง (บา้นบางแฟบ) 1
375 หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ ศพด.บา้นคลองหวะ 1
376 หาดใหญ่ เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา ศพด.เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา (บา้นทุ่งเลียบ) 1
377 หาดใหญ่ เทศบาลเมืองบา้นพรุ ศพด.เทศบาลเมืองบา้นพรุศูนย์ที่ 3 (บา้นโปะหมอ) 1
378 หาดใหญ่ อบต.คลองอู่ตะเภา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองอู่ตะเภา 1
379 หาดใหญ่ อบต.พะตง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพะตง 1
380 สะบา้ย้อย อบต.คูหา ศพด.บา้นล่องควน 1
381 สะบา้ย้อย อบต.ทุ่งพอ ศพด.มัสยิดนะหเ์มาะลาแต 1
382 สะบา้ย้อย อบต.ธารคีรี ศพด.มัสยิดสุโสะ 1
383 สะบา้ย้อย อบต.บา้นโหนด ศพด.บา้นโหนด 1
384 สะบา้ย้อย อบต.เปยีน ศพด.บา้นเก่าต าแย 1
385 สิงหนคร อบต.วดัขนุน ศพด.ต าบลวดัขนุนหมู่8 1
386 หาดใหญ่ เทศบาลต าบลคูเต่า ศพด.หวัสะพาน 1
387 หาดใหญ่ เทศบาลต าบลน  าน้อย ศพด.บา้นทา่นางหอม 1
388 หาดใหญ่ อบต.ฉลุง ศพด.ไร่อ้อย 1
389 หาดใหญ่ อบต.พะตง ศพด.โรงเรียนบา้นทุ่งปรือพทิยาคม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดสระแก้ว
390 เขาฉกรรจ์ อบต.เขาสามสิบ ศพด.บา้นโคกมะกอก 1
391 เขาฉกรรจ์ อบต.พระเพลิง ศพด.บา้นเนินสายฝน 1
392 เขาฉกรรจ์ อบต.หนองหวา้ ศพด.ซับสมบรูณ์ 1
393 คลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด ศพด.ปา่ช้ากวาง 1
394 คลองหาด อบต.คลองไก่เถื่อน ศพด.ทบัทมิสยาม0 5 1
395 คลองหาด อบต.ไทรทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 1
396 คลองหาด อบต.เบญจขร ศพด.บา้นชุมทอง 1
397 โคกสูง อบต.โนนหมากมุ่น ศพด.โนนหมากมุ่น 1
398 โคกสูง อบต.หนองม่วง ศพด.โคกสามัคคี 1
399 ตาพระยา อบต.โคคลาน ศพด.บา้นไทยสามัคคี 1
400 ตาพระยา อบต.ตาพระยา ศพด.บา้นร่มทอง 1
401 ตาพระยา อบต.ทพัไทย ศพด.บา้นกะสัง 1
402 ตาพระยา อบต.ทพัราช ศพด.บา้นใหม่ไทยถาวร 1
403 ตาพระยา อบต.ทพัเสด็จ ศพด.บา้นโคกแจง 1
404 เมืองสระแก้ว อบต.โคกปี่ฆ้อง ศพด.โรงเรียนบา้นวงัจั่น 1
405 เมืองสระแก้ว อบต.ทา่เกษม ศพด.ค่ายไพรีระย่อเดช 1
406 เมืองสระแก้ว อบต.ทา่แยก ศพด.ทา่กะบาก 1
407 เมืองสระแก้ว อบต.บา้นแก้ง ศพด.เขาสิงโต 1
408 เมืองสระแก้ว อบต.ศาลาล าดวน ศพด.บา้นหนองไทร 1
409 เมืองสระแก้ว อบต.สระแก้ว ศพด.บา้นส่ีแยก 1
410 เมืองสระแก้ว อบต.สระขวญั ศพด.บา้นคลองมะละกอ 1
411 เขาฉกรรจ์ อบต.เขาสามสิบ ศพด.เนินตะแบก 1
412 เขาฉกรรจ์ อบต.พระเพลิง ศพด.บา้นทา่เต้น 1
413 เขาฉกรรจ์ อบต.หนองหวา้ ศพด.บา้นซับมะนาว 1
414 คลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด ศพด.บา้นคลองหาด 1
415 คลองหาด อบต.คลองไก่เถื่อน ศพด.คลองใหญ่พฒันา 1
416 ตาพระยา อบต.โคคลาน ศพด.ซับเม็ก 1
417 ตาพระยา อบต.ตาพระยา ศพด.ตะโก 1
418 ตาพระยา อบต.ทพัไทย ศพด.ทบัทมิสยาม03 1
419 ตาพระยา อบต.ทพัราช ศพด.บา้นทดวงศ์สมบรูณ์ 1
420 ตาพระยา อบต.ทพัเสด็จ ศพด.ร่มไทร 1
421 เมืองสระแก้ว อบต.โคกปี่ฆ้อง ศพด.โรงเรียนบา้นคลองน  าใส 1
422 เมืองสระแก้ว อบต.ทา่แยก ศพด.คลองน  าเขียว 1
423 เมืองสระแก้ว อบต.บา้นแก้ง ศพด.บา้นเนินดินแดง 1
424 เมืองสระแก้ว อบต.ศาลาล าดวน ศพด.หนองผูกเต่า 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดสุโขทยั
425 เมืองสุโขทยั เทศบาลต าบลบา้นกล้วย ศพด.ต าบลบา้นกล้วย 1
426 เมืองสุโขทยั อบต.ตาลเตี ย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเตี ย 1
427 เมืองสุโขทยั อบต.บา้นสวน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นสวน (วดัจันทร์) 1
428 เมืองสุโขทยั อบต.บา้นหลุม ศพด.บา้นกระชงค์ 1
429 เมืองสุโขทยั อบต.ปากแคว ศพด.บา้นปากแคว 1
430 เมืองสุโขทยั อบต.เมืองเก่า ศพด.บา้นปากคลอง 1
431 เมืองสุโขทยั อบต.ยางซ้าย ศพด.โรงเรียนวดัวงัสวรรค์ (บา้นใหม่บางกระบาน) 1
432 ศรีนคร เทศบาลต าบลศรีนคร ศพด.วดัราษฎร์ศรัทธาราม 1
433 เมืองสุโขทยั อบต.ยางซ้าย โรงเรียนบา้นหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ 1
434 ศรีนคร เทศบาลต าบลศรีนคร โรงเรียนเทศบาลศรีนคร 1
435 ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ ศพด.ทุ่งมหาชัย 1
436 ศรีสัชนาลัย อบต.บา้นแก่ง ศพด.บา้นแก่ง 1
437 ศรีสัชนาลัย อบต.ปา่งิ ว ศพด.ทุ่งพล้อ 1
438 ศรีสัชนาลัย อบต.แม่ส า ศพด.สะพานยาว 1
439 ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน ศพด.บา้นแม่เทนิ 1
440 ศรีส าโรง เทศบาลต าบลศรีส าโรง โรงเรียนเทศบาลวดัโพธาราม(บญุมากพทิยาคาร) 1

จังหวัดสุพรรณบรุี
441 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ศาลาขาว ศพด.บา้นแดนแจง 1
442 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.สนามคลี ศพด.ทา่ข้าม 1
443 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.สนามชัย ศพด.โรงเรียนบา้นดอนโพธิ์ 1
444 ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลบา้นกร่าง ศพด.ปู่เจ้า 1
445 ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลปลายนา ศพด.บา้นรางหางม้า 1
446 ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวงัน  าซับ ศพด.โรงเรียนวดัปลายนา 1
447 ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลศรีประจันต์ ศพด.โรงเรียนวดับา้นกร่าง 1
448 ศรีประจันต์ อบต.ดอนปรู ศพด.โพธิน์ฤมิตร 1
449 ศรีประจันต์ อบต.บางงาม ศพด.ต.บางงาม 1
450 ศรีประจันต์ อบต.ศรีประจันต์ ศพด.ลาดปลาเค้า 1
451 สองพี่น้อง อบต.ต้นตาล ศพด.บา้นโคกงูเหา่ 1
452 สองพี่น้อง อบต.ทุ่งคอก ศพด.บา้นโปง่ 1
453 สองพี่น้อง อบต.เนินพระปรางค์ ศพด.วดัเนินพระปรางค์ 1
454 สองพี่น้อง อบต.บอ่สุพรรณ ศพด.วดัหวักลับ 1
455 สองพี่น้อง อบต.บางตะเคียน ศพด.บา้นบางสะแก 1
456 สองพี่น้อง อบต.บางตาเถร ศพด.โรงเรียนบา้นโคกเจ็ดลูก 1
457 สองพี่น้อง อบต.บางเลน ศพด.โรงเรียนวดัใหม่พบิลูย์ผล 1
458 สองพี่น้อง อบต.บา้นกุ่ม ศพด.โรงเรียนวดับางสะแก 1
459 สองพี่น้อง อบต.บา้นช้าง ศพด.โรงเรียนอาทรสังขะวฒันะ 1 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

460 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.สนามคลี ศพด.วดัสกุณปกัษี 1
461 เมืองสุพรรณบรีุ อบต.สนามชัย ศพด.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา4 1
462 ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลบา้นกร่าง ศพด.บา้นกร่าง 1
463 ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลปลายนา ศพด.บา้นหนองสรวง 1
464 ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวงัน  าซับ ศพด.โรงเรียนวดัเถรพลาย 1
465 ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวงัยาง ศพด.บรรไดทอง 1
466 ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวงัหวา้ ศพด.โรงเรียนวดัดงขี เหล็ก 1
467 ศรีประจันต์ อบต.ดอนปรู ศพด.โรงเรียนวดัดอนสุธาวาส 1
468 ศรีประจันต์ อบต.มดแดง ศพด.ศูนย์วดัศรีจันต์ 1
469 ศรีประจันต์ อบต.ศรีประจันต์ ศพด.วดัถั่ว 1
470 สองพี่น้อง อบต.ต้นตาล ศพด.วดัสองพี่น้อง 1
471 สองพี่น้อง อบต.ทุ่งคอก ศพด.บา้นหนองวลัย์เปรียง 1
472 สองพี่น้อง อบต.บอ่สุพรรณ ศพด.วดัเวฬุวนั 1
473 สองพี่น้อง อบต.บางตาเถร ศพด.โรงเรียนบา้นไผ่ตาโม้ 1

จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี
474 บา้นตาขุน เทศบาลต าบลบา้นเชี่ยวหลาน ศพด.บา้นเชี่ยวหลาน (บา้นเขาพทิกัษ์) 1
475 บา้นตาขุน อบต.เขาวง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 1
476 บา้นตาขุน อบต.พรุไทย ศพด.ควนทอง 1
477 บา้นนาเดิม อบต.ทรัพย์ทวี ศพด.ควนทา่แร่ 1
478 บา้นนาเดิม อบต.ทา่เรือ ศพด.เขาพลู 1
479 บา้นนาเดิม อบต.นาใต้ ศพด.บา้นทรายทอง 1
480 บา้นนาเดิม อบต.บา้นนา ศพด.น  าเกลี ยง 1
481 บา้นนาสาร เทศบาลต าบลคลองปราบ ศพด.เทศบาลต าบลคลองปราบ 1
482 บา้นนาสาร เทศบาลต าบลควนศรี ศพด.เทศบาลต าบลควนศรี 1
483 บา้นนาสาร เทศบาลต าบลทา่ชี ศพด.บา้นยูงงาม 1
484 บา้นนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร ศพด.บา้นคลองหา-นาเตรียะ 1
485 บา้นนาสาร อบต.ควนสุบรรณ ศพด.ควนสุบรรณ 1
486 บา้นนาสาร อบต.ทุ่งเตา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตา 1
487 บา้นนาสาร อบต.เพิ่มพนูทรัพย์ ศพด.บา้นวงัหนิ 1
488 บา้นนาสาร อบต.ล าพนู ศพด.บา้นเขาน้อย 1
489 พนม เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น ศพด.ชุมชนบา้นถ  าพานทอง 1
490 พนม อบต.คลองศก ศพด.บา้นสองพี่น้อง 1
491 พนม อบต.ต้นยวน ศพด.บา้นถ  าผึ ง 1
492 พนม อบต.พนม ศพด.บา้นบางสาน 1
493 ทา่ฉาง อบต.ปากฉลุย ศพด.เค่ียมเพาะ 1
494 ทา่ชนะ อบต.คลองพา ศพด.บา้นคลองพา 1
495 ทา่ชนะ อบต.ทา่ชนะ ศพด.บา้นทา่ชนะ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

496 ทา่ชนะ อบต.ประสงค์ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดนุสเราะห์ 1
497 ทา่ชนะ อบต.วงั ศพด.ต.วงั(บา้นหาดสมบรูณ์) 1
498 ทา่ชนะ อบต.สมอทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสมอทอง 1
499 บา้นตาขุน อบต.พรุไทย ศพด.บา้นเชี่ยวขวาน 1
500 บา้นนาเดิม อบต.ทา่เรือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เรือ 1
501 บา้นนาเดิม อบต.บา้นนา ศพด.บา้นหว้ยหา้ง 1
502 บา้นนาสาร เทศบาลต าบลพรุพี ศพด.เทศบาลต าบลพรุพี 1
503 บา้นนาสาร อบต.ล าพนู ศพด.คลองหาเหนือ 1
504 พนม เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น ศพด.บา้นบางหนิ 1
505 พนม อบต.คลองศก ศพด.บางปรุ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

จังหวัดพัทลุง
1 ปากพะยูน เทศบาลต าบลหารเทา ศพด.ควนนกหวา้ 1
2 ปากพะยูน เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน ศพด.บา้นโพธิ์ 1
3 ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ศพด.วดัภทัราราม 1
4 ปากพะยูน อบต.ฝาละมี ศพด.มัสยิดแหลมไก่ผู้ 1
5 ปา่บอน อบต.โคกทราย ศพด.พรุพอ้ 1
6 ปา่บอน อบต.ทุ่งนารี ศพด.ยางขาคีม 1
7 ปา่บอน อบต.วงัใหม่ ศพด.ทา่ดินแดง 1
8 ปา่บอน อบต.หนองธง ศพด.ทุ่งค่าย 1
9 ปา่พะยอม เทศบาลต าบลบา้นพร้าว ศพด.บา้นหาดสูง 1
10 ปา่พะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย ศพด.ถ  าลา 1
11 ปา่พะยอม อบต.เกาะเต่า ศพด.เกาะยวน 1
12 ปา่พะยอม อบต.ปา่พะยอม ศพด.บา้นไสกุน 1
13 เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลต านาน ศพด.บา้นเจ็น 1
14 เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลทา่แค ศพด.บา้นไพย์ 1
15 เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลนาโหนด ศพด.โคกวา่ว 1
16 เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลปรางหมู่ ศพด.บา้นแหลมยาง 1
17 เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลพญาขัน ศพด.บา้นเขาแดง 1
18 เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลร่มเมือง ศพด.นาโอ่ 1
19 เมืองพทัลุง เทศบาลเมืองพทัลุง ศพด.นางลาด 1
20 เมืองพทัลุง อบต.ชัยบรีุ ศพด.ปากสระ 1
21 ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลชุมพล ศพด.ต้นธง 1
22 ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลบา้นนา ศพด.นาวง 1
23 ศรีบรรพต อบต.เขาย่า ศพด.บา้นโหล๊ะเร็ด 1
24 ปากพะยูน เทศบาลต าบลหารเทา ศพด.มัสยิดบา้นม่วงทวน 1
25 ปากพะยูน เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน 1
26 ปากพะยูน อบต.ฝาละมี ศพด.วดัพระเกิด 1
27 ปา่บอน อบต.โคกทราย ศพด.วดัโคกทราย 1
28 ปา่บอน อบต.ทุ่งนารี โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี 1
29 ปา่บอน อบต.วงัใหม่ ศพด.ควนเค่ียม 1
30 ปา่บอน อบต.หนองธง ศพด.เหมืองตะกั่ว 1

ณ โรงแรมรเิวอรไ์ซด์ เขตบำงพลัด  กรงุเทพมหำนคร

บญัชีรำยชื่อโรงเรยีนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ที่ต้องจัดบคุลำกรเข้ำรบักำรอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำร

ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรยีนรูธ้รรมชำติ

 รุน่ที่ 15  ระหว่ำงวันที่ 14 – 17 กันยำยน 2565



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

31 ปา่พะยอม เทศบาลต าบลบา้นพร้าว ศพด.บา้นเนินทราย 1
32 ปา่พะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย ศพด.ทุ่งชุมพล 1
33 ปา่พะยอม อบต.เกาะเต่า ศพด.ด่านปรง 1
34 เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลต านาน ศพด.บา้นทุ่งลาน 1
35 เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลนาโหนด ศพด.มัสยิดหนูรนเอียะสาน 1
36 เมืองพทัลุง เทศบาลต าบลพญาขัน ศพด.บา้นควนถบ 1
37 เมืองพทัลุง อบต.ชัยบรีุ ศพด.ชัยบรีุ 1
38 ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลชุมพล ศพด.บา้นขัน 1
39 ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลบา้นนา ศพด.บา้นนา 1
40 ศรีบรรพต อบต.ตะแพน ศพด.สวนโหนด 1

จังหวัดยโสธร
41 เมืองยโสธร เทศบาลต าบลตาดทอง ศพด.วดัทุ่งสะเดา 1
42 เมืองยโสธร เทศบาลต าบลทุ่งแต้ ศพด.วดับา้นค าเม็ก 1
43 เมืองยโสธร เทศบาลต าบลส าราญ ศพด.บา้นหวัค า 1
44 เมืองยโสธร อบต.ขุมเงิน ศพด.บา้นขุมเงิน 1
45 เมืองยโสธร อบต.เขื่องค า ศพด.วดัปจัฉิมมาวาส 1
46 เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ ศพด.วดับา้นค้อเหนือ 1
47 เมืองยโสธร อบต.ดู่ทุ่ง ศพด.วดับา้นสามเฟยี 1
48 เมืองยโสธร อบต.ทุ่งนางโอก ศพด.บา้นหนองเปา้ 1
49 เมืองยโสธร อบต.นาสะไมย์ ศพด.บา้นนาจาน 1
50 เมืองยโสธร อบต.สิงห์ ศพด.บา้นสิงห์ 1
51 เมืองยโสธร อบต.หนองคู ศพด.บา้นหนองคู 1
52 เมืองยโสธร อบต.หนองเปด็ ศพด.บา้นหนองถ่ม 1
53 เมืองยโสธร อบต.หนองเรือ ศพด.บา้นดอนกลอง 1
54 เมืองยโสธร อบต.หนองหนิ ศพด.วดับา้นหนองบอ่ 1
55 เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดเชียงหมี ศพด.วดัสวาสด์ิ 1
56 เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดแห่ ศพด.โรงเรียนบา้นดอนม่วงปา่โมง 1
57 เลิงนกทา เทศบาลต าบลบุ่งค้า ศพด.บา้นโคกเจริญ 1
58 เลิงนกทา เทศบาลต าบลศรีแก้ว ศพด.บา้นโคกใหญ่ 1
59 เลิงนกทา เทศบาลต าบลสวาท ศพด.บา้นแย 1
60 เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามัคคี ศพด.บา้นโคกวไิล 1
61 เลิงนกทา เทศบาลต าบลหอ้งแซง ศพด.บา้นดงยาง 1
62 เลิงนกทา อบต.โคกส าราญ ศพด.โคกส าราญ 1
63 เมืองยโสธร เทศบาลต าบลทุ่งแต้ ศพด.บา้นค าน  าเกลี ยง 1
64 เมืองยโสธร เทศบาลต าบลส าราญ ศพด.วดับา้นบาก 1
65 เมืองยโสธร อบต.เขื่องค า ศพด.วดับา้นกวา้ง 1
66 เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ ศพด.บา้นค้อใต้ 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

67 เมืองยโสธร อบต.ดู่ทุ่ง ศพด.วดับา้นพลับ 1
68 เมืองยโสธร อบต.ทุ่งนางโอก ศพด.บา้นหนองมะแซว 1
69 เมืองยโสธร อบต.นาสะไมย์ ศพด.บา้นนาดีน้อย 1
70 เมืองยโสธร อบต.สิงห์ ศพด.วดัหนองขอน 1
71 เมืองยโสธร อบต.หนองเปด็ ศพด.วดับา้นโต่งโต้น 1
72 เมืองยโสธร อบต.หนองเรือ ศพด.วดับา้นนาสีนวล 1
73 เมืองยโสธร อบต.หนองหนิ ศพด.วดับา้นหนองหงอก 1
74 เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดเชียงหมี ศพด.กุดเชียงหมี 1
75 เลิงนกทา เทศบาลต าบลบุ่งค้า ศพด.หนองเลิงค า 1
76 เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามัคคี ศพด.บา้นโคกสะอาดเกษตรพฒันา 1
77 เลิงนกทา เทศบาลต าบลหอ้งแซง ศพด.วดัวเิวการาม 1
78 เลิงนกทา อบต.โคกส าราญ ศพด.วดัอินทราวาส 1
79 เลิงนกทา อบต.สร้างมิ่ง โรงเรียนบา้นกุดเสถียร 1

จังหวัดรอ้ยเอ็ด
80 เสลภมูิ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว ศพด.ทา่สี 1
81 เสลภมูิ เทศบาลต าบลขวาว ศพด.ขวาว 1
82 เสลภมูิ เทศบาลต าบลทา่ม่วง ศพด.ทา่ม่วง 1
83 เสลภมูิ เทศบาลต าบลนาแซง ศพด.บา้นไค้นุ่นหนองบวับาน 1
84 เสลภมูิ เทศบาลต าบลนาเมือง ศพด.บา้นขวา้งน้อย 1
85 เสลภมูิ เทศบาลต าบลพรสวรรค์ ศพด.สุวรรณค า 1
86 เสลภมูิ เทศบาลต าบลเมืองไพร ศพด.ตาลม 1
87 เสลภมูิ เทศบาลต าบลวงัหลวง ศพด.บา้นบากหนองเทา 1
88 เสลภมูิ เทศบาลต าบลหนองหลวง ศพด.ต.หนองหลวง 1
89 เสลภมูิ อบต.นางาม ศพด.บา้นพนัขาง 1
90 เสลภมูิ อบต.บงึเกลือ ศพด.บา้นบอ่แก 1
91 เสลภมูิ อบต.โพธิท์อง ศพด.โรงเรียนบา้นหนองฟา้ 1
92 เสลภมูิ อบต.ภเูงิน ศพด.โรงเรียนบา้นหนองกุง 1
93 เสลภมูิ อบต.ศรีวลัิย ศพด.บา้นโนนหนามแทง่ 1
94 หนองพอก เทศบาลต าบลทา่สีดา ศพด.เทศบาลต าบลทา่สีดา 1
95 หนองพอก อบต.กกโพธิ์ ศพด.บา้นค าโพนสูง 1
96 หนองพอก อบต.โคกสวา่ง ศพด.โคกสวา่ง 1
97 หนองพอก อบต.ผาน  าย้อย ศพด.เหล่าขุมมันทา่สะอาด 1
98 หนองพอก อบต.ภเูขาทอง ศพด.โรงเรียนบา้นโนนสมบรูณ์ 1
99 หนองพอก อบต.รอบเมือง ศพด.วดัศรีสวา่งโพธิท์อง 1
100 หนองพอก อบต.หนองขุ่นใหญ่ ศพด.ดงบงั 1
101 หนองพอก อบต.หนองพอก ศพด.บา้นโคกนาด า 1
102 หนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี ศพด.บา้นหนองชมพู 1
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103 หนองฮี อบต.ดูกอึ่ง ศพด.หนองไศล 1
104 หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์ ศพด.กอกแก้ว 1
105 อาจสามารถ เทศบาลต าบลโพนเมือง ศพด.น  าค า 1
106 อาจสามารถ อบต.บา้นแจ้ง ศพด.โนนยาง 1
107 อาจสามารถ อบต.บา้นดู่ ศพด.บา้นดู่ 1
108 อาจสามารถ อบต.หนองขาม ศพด.บา้นเมืองคลอง 1
109 อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถ่าน ศพด.แขม 1
110 อาจสามารถ อบต.หน่อม ศพด.บา้นกลอยโนนสมบรูณ์ 1
111 อาจสามารถ อบต.โหรา ศพด.หนองนาหล้า 1
112 อาจสามารถ อบต.อาจสามารถ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ 1
113 สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลสุวรรณภมูิ ศพด.โรงเรียนกระด่ิงทอง (เทศบาล2) 1
114 สุวรรณภมูิ เทศบาลต าบลหนิกอง ศพด.ศูนย์หนิกอง 1
115 สุวรรณภมูิ อบต.น  าค า ศพด.โรงเรียนบา้นเหวอ่ดงสวนผึ ง 1
116 สุวรรณภมูิ อบต.หว้ยหนิลาด ศพด.บา้นขี เหล็ก 1
117 สุวรรณภมูิ อบต.หวัโทน ศพด.โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1
118 เสลภมูิ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว ศพด.ดงหวาย 1
119 เสลภมูิ เทศบาลต าบลขวาว ศพด.โรงเรียนบา้นหนัหม่องสามัคคี 1
120 เสลภมูิ เทศบาลต าบลทา่ม่วง ศพด.หนองสิม 1
121 เสลภมูิ เทศบาลต าบลนาเมือง ศพด.บา้นโจด 1
122 เสลภมูิ เทศบาลต าบลพรสวรรค์ ศพด.บา้นสะอาดนาดี 1
123 เสลภมูิ เทศบาลต าบลหนองหลวง ศพด.บา้นหนองเรือ 1
124 เสลภมูิ อบต.นางาม ศพด.วดัขันตินิวาสบา้นกุดแข้ 1
125 เสลภมูิ อบต.นาเลิง ศพด.ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 1
126 เสลภมูิ อบต.โพธิท์อง ศพด.นาโพธิก์ลาง 1
127 เสลภมูิ อบต.ภเูงิน ศพด.นาทม 1
128 หนองพอก เทศบาลต าบลทา่สีดา ศพด.วดัสายแสง 1
129 หนองพอก เทศบาลต าบลหนองพอก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองพอก 1
130 หนองพอก อบต.กกโพธิ์ ศพด.โรงเรียนบา้นวงัใหญ่ 1
131 หนองพอก อบต.โคกสวา่ง ศพด.บา้นแก้งศรีสวา่ง 1
132 หนองพอก อบต.บงึงาม ศพด.บงึงาม 1
133 หนองพอก อบต.ภเูขาทอง ศพด.วดัทรายเขาทอง 1
134 หนองพอก อบต.รอบเมือง ศพด.วดัศรีสวา่ง 1
135 หนองพอก อบต.หนองพอก ศพด.บา้นปลาโด 1
136 หนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี ศพด.บา้นดอนกลอย 1
137 หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์ ศพด.หนองคูณ 1
138 อาจสามารถ อบต.บา้นแจ้ง ศพด.วดัเสมาทา่ค้อ 1
139 อาจสามารถ อบต.หนองขาม ศพด.แวง 1
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140 อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถ่าน ศพด.กระจาย 1
141 อาจสามารถ อบต.หน่อม ศพด.บา้นหว้ยแก้วหว้ยส าราญ 1
142 อาจสามารถ อบต.โหรา ศพด.หนองย่างววั 1

จังหวัดรำชบรุี
143 บา้นโปง่ อบต.หนองปลาหมอ ศพด.โรงเรียนวดัสระตะโก 1
144 ปากทอ่ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ศพด.โรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส 1
145 ปากทอ่ อบต.ดอนทราย ศพด.โรงเรียนบา้นหนองบวัหิ่ง 1
146 ปากทอ่ อบต.บอ่กระดาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่กระดาน 1
147 ปากทอ่ อบต.ปากทอ่ ศพด.โรงเรียนโคกพระเจริญ 1
148 ปากทอ่ อบต.วงัมะนาว ศพด.วงัมะนาว 1
149 ปากทอ่ อบต.วดัยางงาม ศพด.วดัยางงาม 1
150 โพธาราม เทศบาลต าบลคลองตาคต ศพด.หาดส าราญ 1
151 โพธาราม เทศบาลต าบลบา้นฆ้อง ศพด.เทศบาลต าบลบา้นฆ้อง 1
152 โพธาราม เทศบาลต าบลบา้นเลือก ศพด.วดับา้นเลือก 1
153 โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม ศพด.โรงเรียนบา้นเขาแหลม 1
154 โพธาราม อบต.คลองข่อย ศพด.มณีโชติ 1
155 โพธาราม อบต.ช าแระ ศพด.โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง 1
156 โพธาราม อบต.ธรรมเสน ศพด.โรงเรียนบา้นเนินม่วง 1
157 โพธาราม อบต.บางโตนด ศพด.บางโตนด 1
158 โพธาราม อบต.สร้อยฟา้ ศพด.สร้อยฟา้ 1
159 เมืองราชบรีุ เทศบาลต าบลหลักเมือง ศพด.เทศบาลต าบลหลักเมือง 1
160 เมืองราชบรีุ เทศบาลต าบลหว้ยชินสีห์ ศพด.โรงเรียนวดัโพธิด์ก 1
161 เมืองราชบรีุ เทศบาลต าบลหนิกอง ศพด.หนองกระทุ่ม 1
162 เมืองราชบรีุ อบต.เขาแร้ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง 1
163 เมืองราชบรีุ อบต.คุ้งกระถิน ศพด.โรงเรียนวดัเกตุน้อย 1
164 เมืองราชบรีุ อบต.คุ้งน  าวน ศพด.คุ้งน  าวน 1
165 เมืองราชบรีุ อบต.คูบวั ศพด.โรงเรียนวดัหนามพงุดอ 1
166 เมืองราชบรีุ อบต.เจดีย์หกั ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หกั 1
167 เมืองราชบรีุ อบต.บางปา่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางปา่ 1
168 เมืองราชบรีุ อบต.สามเรือน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน 1
169 เมืองราชบรีุ อบต.หนองกลางนา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 1
170 วดัเพลง อบต.จอมประทดั ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทดั 1
171 สวนผึ ง อบต.ตะนาวศรี ศพด.หว้ยน  าหนัก 1
172 สวนผึ ง อบต.ทา่เคย ศพด.โรงเรียนวดัรางเสน่หน์ครจันทร์ 1
173 สวนผึ ง อบต.ปา่หวาย ศพด.บา้นกล้วย 1
174 สวนผึ ง อบต.สวนผึ ง ศพด.บา้นผาปก 1
175 ปากทอ่ อบต.ดอนทราย ศพด.โรงเรียนบา้นเขาถ่าน 1
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176 ปากทอ่ อบต.บอ่กระดาน ศพด.บา้นหนองแรต 1
177 ปากทอ่ อบต.วงัมะนาว ศพด.มณีลอย 1
178 ปากทอ่ อบต.หนองกระทุ่ม ศพด.โรงเรียนวดัราษฎร์สมานฉันท์ 1
179 โพธาราม เทศบาลต าบลคลองตาคต ศพด.ธรรมาธปิไตย 1
180 โพธาราม เทศบาลต าบลบา้นเลือก ศพด.วดัพระศรีอารย์ 1
181 โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม ศพด.โรงเรียนวดัระฆังทอง 1
182 โพธาราม อบต.ช าแระ ศพด.วดัหนองกลางดง 1
183 โพธาราม อบต.เตาปนู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปนู2(บา้นเขาพระ) 1
184 โพธาราม อบต.ธรรมเสน ศพด.โรงเรียนบา้นหนองตาพดุ 1
185 โพธาราม อบต.หนองกวาง ศพด.โรงเรียนบา้นหนองใยบวั 1
186 เมืองราชบรีุ เทศบาลต าบลหว้ยชินสีห์ ศพด.โรงเรียนวดัใหญ่อ่างทอง 1
187 เมืองราชบรีุ อบต.คุ้งกระถิน ศพด.โรงเรียนวดัศาลเจ้า 1
188 เมืองราชบรีุ อบต.คูบวั ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั 1
189 สวนผึ ง อบต.ตะนาวศรี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี 1
190 สวนผึ ง อบต.ทา่เคย ศพด.โรงเรียนบา้นชัฎหนองหมี 1
191 สวนผึ ง อบต.ปา่หวาย ศพด.บา้นหนองขาม 1

จังหวัดลพบรุี
192 พฒันานิคม อบต.หว้ยขุนราม ศพด.บา้นสวนมะเด่ือ 1
193 เมืองลพบรีุ เทศบาลต าบลเขาพระงาม ศพด.ศูนย์การบนิทหารบก 1
194 เมืองลพบรีุ เทศบาลต าบลโคกตูม ศพด.พบิลูสงเคราะห์ 1
195 เมืองลพบรีุ เทศบาลต าบลถนนใหญ่ ศพด.มัสยิดนูรัลมุฮายีรัน 1
196 เมืองลพบรีุ เทศบาลต าบลทา่ศาลา ศพด.วดัเขาหนีบ 1
197 เมืองลพบรีุ เทศบาลเมืองเขาสามยอด ศพด.เทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพเิศษที่ 3) 1
198 เมืองลพบรีุ อบต.โคกล าพาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล าพาน 1
199 เมืองลพบรีุ อบต.ดอนโพธิ์ ศพด.บา้นไทรย้อย 1
200 เมืองลพบรีุ อบต.ตะลุง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 1
201 เมืองลพบรีุ อบต.ทะเลชุบศร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทะเลชุบศร 1
202 เมืองลพบรีุ อบต.ทา้ยตลาด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยตลาด 1
203 เมืองลพบรีุ อบต.บางขันหมาก ศพด.บา้นบางขันหมาก 1
204 เมืองลพบรีุ อบต.บา้นข่อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นข่อย 1
205 เมืองลพบรีุ อบต.พรหมมาสตร์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ 1
206 เมืองลพบรีุ อบต.โพธิต์รุ ศพด.วดัไผ่แตร ( 1
207 ล าสนธิ อบต.กุดตาเพชร ศพด.บา้นกุดตาเพชร 1
208 ล าสนธิ อบต.หนองรี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 1
209 สระโบสถ์ อบต.นิยมชัย ศพด.บา้นด่านจันทร์ 1
210 สระโบสถ์ อบต.มหาโพธิ์ ศพด.มหาโพธิ 1
211 หนองม่วง อบต.ชอนสมบรูณ์ ศพด.ชอนสมบรูณ์ 1
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212 หนองม่วง อบต.ชอนสารเดช ศพด.ชุมชนคีรีนาครัตนาราม 1
213 หนองม่วง อบต.ดงดินแดง ศพด.บา้นดงดินแดง 1
214 หนองม่วง อบต.บอ่ทอง ศพด.หนองปลวก 1
215 หนองม่วง อบต.ยางโทน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 1
216 พฒันานิคม อบต.หว้ยขุนราม ศพด.วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม 1
217 เมืองลพบรีุ เทศบาลต าบลเขาพระงาม ศพด.ศูนย์การทหารปนืใหญ่ 1
218 เมืองลพบรีุ เทศบาลต าบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล1(ซอย6) 1
219 เมืองลพบรีุ อบต.บางขันหมาก ศพด.วดัอัมพวนั 1
220 เมืองลพบรีุ อบต.บา้นข่อย ศพด.ต าบลส่ีคลอง 1
221 ล าสนธิ อบต.กุดตาเพชร ศพด.บา้นหนิลาว 1
222 สระโบสถ์ อบต.นิยมชัย ศพด.บา้นวงัแขม 1
223 สระโบสถ์ อบต.มหาโพธิ์ ศพด.หวัเขา 1
224 หนองม่วง อบต.ชอนสมบรูณ์ ศพด.บา้นหนองขาม 1
225 หนองม่วง อบต.ดงดินแดง ศพด.บา้นปา่เขวา้ 1
226 หนองม่วง อบต.บอ่ทอง ศพด.บา้นหนองเสมา 1

จังหวัดสมุทรปรำกำร
227 บางบอ่ เทศบาลต าบลคลองสวน ศพด.บา้นคลองสวน 1
228 บางบอ่ อบต.คลองด่าน ศพด.บา้นสีล้ง 1
229 บางบอ่ อบต.คลองนิยมยาตรา ศพด.วดันิยมยาตรา 1
230 บางบอ่ อบต.บางบอ่ ศพด.บา้นคลองกันยา 1
231 บางบอ่ อบต.บางเพรียง ศพด.บา้นลาดหวาย 1
232 บางบอ่ อบต.บา้นระกาศ ศพด.ตลาดบางพลีน้อย 1
233 บางบอ่ อบต.เปร็ง ศพด.ตลาดปากคลองเจ้า 1
234 บางพลี เทศบาลต าบลบางพลี ศพด.เทศบาลต าบลบางพลี 1
235 บางพลี อบต.บางโฉลง ศพด.วดับางโฉลงนอก 1
236 บางพลี อบต.บางปลา ศพด.สุเหร่าบางปลา 1
237 บางพลี อบต.บางพลีใหญ่ ศพด.โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1
238 บางพลี อบต.หนองปรือ ศพด.วดัหนองปรือ 1
239 บางเสาธง เทศบาลต าบลบางเสาธง ศพด.วดัมงคลนิมิตร 1
240 บางเสาธง อบต.บางเสาธง ศพด.วดัเสาธงกลาง 1
241 บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ ศพด.โรงเรียนวดัศรีวารีน้อย 1
242 พระประแดง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ศพด.ฉัตรทพิย์เทพวทิยา 1
243 พระประแดง อบต.ทรงคนอง ศพด.ทรงคนอง 1
244 พระประแดง อบต.บางกระสอบ ศพด.บางกระสอบ 1
245 พระประแดง อบต.บางน  าผึ ง ศพด.วดับางน  าผึ งใน 1
246 พระประแดง อบต.บางยอ ศพด.บางกะเจ้ากลาง 1
247 พระสมุทรเจดีย์ เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ ศพด.วดัแค 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

248 พระสมุทรเจดีย์ อบต.นาเกลือ ศพด.สาขลา 1
249 พระสมุทรเจดีย์ อบต.ในคลองบางปลากด ศพด.วดัใหญ่ 1
250 เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางปู ศพด.เทศบาลต าบลบางปู 1
251 เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางเมือง ศพด.คลองมหาวงก์ 1
252 เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา ศพด.เทศบาลต าบลแพรกษาเอื ออาทร 2 1
253 เมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน  าสมุทรปราการ ศพด.เทศบาลเมืองปากน  าสมุทรปราการ 1
254 บางบอ่ อบต.คลองด่าน ศพด.บา้นปกีกา 1
255 บางบอ่ อบต.บางบอ่ ศพด.คลองหลุมลึก 1
256 บางบอ่ อบต.บา้นระกาศ ศพด.ชุมชนวดับา้นระกาศ 1
257 บางบอ่ อบต.เปร็ง ศพด.คลองเปร็ง(เผือกบางนาน าวทิยา) 1
258 บางพลี อบต.บางโฉลง ศพด.ปฐมวยัศาสตร์ประเสริฐ 1
259 บางพลี อบต.บางปลา ศพด.คลองบางกะอี่ 1
260 บางพลี อบต.บางพลีใหญ่ ศพด.คลองบางแก้ว 1
261 บางเสาธง อบต.บางเสาธง ศพด.วดับวัโรย 1
262 บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ ศพด.โรงเรียนวดัจรเข้ใหญ่ 1
263 พระสมุทรเจดีย์ อบต.นาเกลือ ศพด.คลองทะเล 1
264 พระสมุทรเจดีย์ อบต.ในคลองบางปลากด ศพด.วดัคู่สร้าง 1
265 เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางปู โรงเรียนเทศบาล1(บางปใูหม)่ 1
266 เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง 1
267 เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา โรงเรียนแพรกษาวเิทศศึกษา 1

จังหวัดสมุทรสงครำม
268 บางคนที เทศบาลต าบลบางยี่รงค์ ศพด.โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทศิ) 1
269 บางคนที อบต.กระดังงา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 1
270 บางคนที อบต.บางคนที ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที 1
271 บางคนที อบต.บางพรม ศพด.วดัแก่นจันทร์ 1
272 บางคนที อบต.บางสะแก ศพด.บางสะแก 1
273 บางคนที อบต.โรงหบี ศพด.โรงเรียนวดัตรีจินดาวฒันาราม 1
274 เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง ศพด.โรงเรียนบา้นฉู่ฉี่ 1
275 เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ศพด.เขตชานเมือง 1
276 เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองโคน ศพด.บา้นคลองโคน 1
277 เมืองสมุทรสงคราม อบต.นางตะเคียน ศพด.วดัลาดเปง้ 1
278 เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางแก้ว ศพด.บา้นโรงฟนื 1
279 เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางขันแตก ศพด.โรงเรียนวดัศรีสุวรรณคงคาราม 1
280 เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ่ ศพด.วดัสวนแก้ว 1
281 อัมพวา เทศบาลต าบลอัมพวา ศพด.ชุมชนบางจาก 1
282 อัมพวา อบต.แควอ้อม ศพด.วดับางเกาะเทพศักด์ิ 1
283 อัมพวา อบต.บางแค ศพด.วดัปรก ม. 6 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

284 อัมพวา อบต.ปลายโพงพาง ศพด.วดัส่ีแยก ม. 8 1
285 อัมพวา อบต.แพรกหนามแดง ศพด.แพรกหนามแดง 1
286 บางคนที อบต.โรงหบี ศพด.โรงเรียนวดัเกตุการาม(อนุบาล3ขวบ) 1
287 เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง ศพด.เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง 1
288 เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองเขิน ศพด.ปากลัด 1
289 เมืองสมุทรสงคราม อบต.นางตะเคียน ศพด.วดัธรรมาวธุาราม 1
290 เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางขันแตก ศพด.โรงเรียนวดับางขันแตก 1
291 เมืองสมุทรสงคราม อบต.บา้นปรก ศพด.วดัช่องลม 1
292 เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ่ ศพด.บา้นลาดใหญ่สามัคคี 1
293 อัมพวา เทศบาลต าบลอัมพวา โรงเรียนเทศบาล2วดัเกษม 1
294 อัมพวา อบต.ยี่สาร ศพด.เขายี่สารหมู1่ 1
295 อัมพวา อบต.วดัประดู่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวดัประดู่(วดัช่องลม) 1

จังหวัดสมุทรสำคร
296 กระทุ่มแบน เทศบาลต าบลสวนหลวง ศพด.บา้นโต้ลัง ม. 2 1
297 กระทุ่มแบน เทศบาลนครอ้อมน้อย ศพด. 2 1
298 กระทุ่มแบน เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ศพด.ชุมชนบา้นตลาด 1
299 กระทุ่มแบน อบต.ทา่ไม้ ศพด.บา้นปล่องเหล่ียม 1
300 กระทุ่มแบน อบต.ทา่เสา ศพด.ทา่เสา 1
301 กระทุ่มแบน อบต.บางยาง ศพด.วดัอ่างทอง 1
302 บา้นแพว้ เทศบาลต าบลเกษตรพฒันา ศพด.สาครตันติคุณ 1
303 บา้นแพว้ เทศบาลต าบลหลักหา้ ศพด.โรงเรียนท านบแพว้ 1
304 บา้นแพว้ อบต.คลองตัน ศพด.รางสายบวั 1
305 บา้นแพว้ อบต.บา้นแพว้ ศพด.คลองแพว้ 1
306 บา้นแพว้ อบต.สวนส้ม ศพด.วดัสวนส้ม 1
307 บา้นแพว้ อบต.หลักสอง ศพด.สาครคุณาธาร 1
308 เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลทา่จีน ศพด.เทศบาลต าบลทา่จีนหมู่ที่ 5 1
309 เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางปลา ศพด.เทศบาลต าบลบางปลา 1
310 เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ศพด.สมุทรมณีรัตน์ 1
311 เมืองสมุทรสาคร อบต.กาหลง ศพด.วดันาขวาง 1
312 เมืองสมุทรสาคร อบต.โคกขาม ศพด.วดัศรีบรูณาวาส (วดัโคก) 1
313 เมืองสมุทรสาคร อบต.ชัยมงคล ศพด.เตาด า 1
314 เมืองสมุทรสาคร อบต.ทา่ทราย ศพด.บา้นยกกระบตัร 1
315 เมืองสมุทรสาคร อบต.นาโคก ศพด.วดัปจัจันตาราม 1
316 เมืองสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด ศพด.บางน  าวน 1
317 เมืองสมุทรสาคร อบต.บา้นเกาะ ศพด.วดัพนัธุว์งศ์ 1
318 เมืองสมุทรสาคร อบต.บา้นบอ่ ศพด.บางขุด ม. 7 1
319 เมืองสมุทรสาคร อบต.พนัทา้ยนรสิงห์ ศพด.หมู่บา้นวเิศษสุขนคร 1
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320 กระทุ่มแบน เทศบาลต าบลสวนหลวง ศพด.ค่ายก าแพงเพชรหมู3่ 1
321 กระทุ่มแบน อบต.บางยาง ศพด.ทา่กระบอื 1
322 บา้นแพว้ เทศบาลต าบลหลักหา้ ศพด.โรงเรียนวดัโรงเข้ 1
323 เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลทา่จีน ศพด.เทศบาลต าบลทา่จีนหมู2่ 1
324 เมืองสมุทรสาคร อบต.โคกขาม ศพด.หมู่9 1
325 เมืองสมุทรสาคร อบต.ทา่ทราย ศพด.คลองครุ 1
326 เมืองสมุทรสาคร อบต.นาโคก ศพด.นาโคก 1
327 เมืองสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด ศพด.บณัฑูรสิงห์ 1
328 เมืองสมุทรสาคร อบต.บา้นเกาะ ศพด.โรงเรียนวดัเกาะ 1
329 เมืองสมุทรสาคร อบต.บา้นบอ่ ศพด.กระซ้าขาวหมู9่ 1
330 เมืองสมุทรสาคร อบต.พนัทา้ยนรสิงห์ ศพด.สหกรณ์หมู่4 1

จังหวัดสระแก้ว
331 วงัน  าเย็น เทศบาลเมืองวงัน  าเย็น ศพด.เทศบาลต าบลวงัน  าเย็น 4 1
332 วงัน  าเย็น อบต.ตาหลังใน ศพด.บา้นทพัหลวง 1
333 วงัน  าเย็น อบต.ทุ่งมหาเจริญ ศพด.บา้นซับเจริญ 1
334 วงัสมบรูณ์ เทศบาลต าบลวงัทอง ศพด.โคกน้อย 1
335 วงัสมบรูณ์ เทศบาลต าบลวงัสมบรูณ์ ศพด.เทศบาลต าบลวงัสมบรูณ์ที่ 2 (บา้นโพธิเ์งิน) 1
336 วงัสมบรูณ์ อบต.วงัใหม่ ศพด.บา้นไพจิตร 1
337 วฒันานคร อบต.ช่องกุ่ม ศพด.บา้นช่องกุ่มวทิยา 1
338 วฒันานคร อบต.แซร์ออ ศพด.บา้นใหม่พฒันา 1
339 วฒันานคร อบต.ทา่เกวยีน ศพด.บา้นคลองมะนาว 1
340 วฒันานคร อบต.วฒันานคร ศพด.บา้นหนองแสง 1
341 วฒันานคร อบต.หนองตะเคียนบอน ศพด.บา้นโนนผาสุก 1
342 วฒันานคร อบต.หนองน  าใส ศพด.หนองเรือ 1
343 วฒันานคร อบต.หว้ยโจด ศพด.บา้นบอ่นางชิง 1
344 อรัญประเทศ เทศบาลต าบลบา้นใหม่หนองไทร ศพด.อนุบรรพต 1
345 อรัญประเทศ เทศบาลต าบลฟากหว้ย ศพด.หนองผักบุ้ง 1
346 อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ศพด.เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ชุมชนฟา้อัมพร) 1
347 อรัญประเทศ อบต.คลองทบัจันทร์ ศพด.หนองหมูน้อย 1
348 อรัญประเทศ อบต.ทบัพริก ศพด.ทบัพริกที่ 6 1
349 อรัญประเทศ อบต.ผ่านศึก ศพด.บา้นหนองปรือ 1
350 อรัญประเทศ อบต.หนัทราย ศพด.บา้นหนัทราย 1
351 เมืองสระแก้ว อบต.สระแก้ว ศพด.บา้นคลองหมี 1
352 เมืองสระแก้ว อบต.สระขวญั ศพด.บา้นใหม่ถาวร 1
353 วงัน  าเย็น อบต.ทุ่งมหาเจริญ ศพด.บา้นเขาตะกรุบพฒันา 1
354 วงัสมบรูณ์ เทศบาลต าบลวงัทอง ศพด.คลองยายอินทร์ 1
355 วงัสมบรูณ์ เทศบาลต าบลวงัสมบรูณ์ ศพด.เทศบาลต าบลวงัสมบรูณ์ที่4(บา้นไร่สามศรี) 1
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356 วงัสมบรูณ์ อบต.วงัใหม่ ศพด.ทุ่งกบนิทร์ 1
357 วฒันานคร อบต.ช่องกุ่ม ศพด.ช่องกุ่ม 1
358 วฒันานคร อบต.แซร์ออ ศพด.เขาพรมสุวรรณ 1
359 วฒันานคร อบต.โนนหมากเค็ง ศพด.บา้นซับใหญ่หมู่ที7่ 1
360 วฒันานคร อบต.วฒันานคร ศพด.บา้นหนองคลองหมู่11 1
361 วฒันานคร อบต.หว้ยโจด ศพด.คลองยาง 1
362 อรัญประเทศ เทศบาลต าบลฟากหว้ย ศพด.บา้นฟากหว้ย 1
363 อรัญประเทศ อบต.คลองทบัจันทร์ ศพด.บา้นวงัยาว 1
364 อรัญประเทศ อบต.ผ่านศึก ศพด.บา้นไผ่ล้อม 1

จังหวัดสิงหบ์รุี
365 ค่ายบางระจัน อบต.คอทราย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคอทราย 1
366 ค่ายบางระจัน อบต.ค่ายบางระจัน ศพด.โรงเรียนวดัประดับ 1
367 ค่ายบางระจัน อบต.โพทะเล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 1
368 ค่ายบางระจัน อบต.โพสังโฆ ศพด.โรงเรียนวดัสิงห์ 1
369 ทา่ช้าง อบต.โพประจักษ์ ศพด.ละเมาะยุบ 1
370 ทา่ช้าง อบต.วหิารขาว ศพด.วหิารขาว 1
371 บางระจัน อบต.ไม้ดัด ศพด.วดัพระปรางค์วริิยะวทิยา 1
372 พรหมบรีุ เทศบาลต าบลบางน  าเชี่ยว ศพด.โรงเรียนอนุบาลพรหมบรีุ 1
373 พรหมบรีุ เทศบาลต าบลพรหมบรีุ ศพด.โรงเรียนวดัอัมพวนั 1
374 พรหมบรีุ อบต.บา้นแปง้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแปง้ 1
375 พรหมบรีุ อบต.บา้นหม้อ ศพด.โรงเรียนวดัเก้าชั่ง 1
376 พรหมบรีุ อบต.โรงช้าง ศพด.โรงเรียนพรหมเทพาวาส 1
377 เมืองสิงหบ์รีุ เทศบาลเมืองสิงหบ์รีุ ศพด.วดัตึกราชา 1
378 เมืองสิงหบ์รีุ อบต.จักรสีห์ ศพด.ต าบลจักรสีห์ 1
379 เมืองสิงหบ์รีุ อบต.ต้นโพธิ์ ศพด.หมื่นหาญ 1
380 เมืองสิงหบ์รีุ อบต.บางกระบอื ศพด.ลาดเค้า 1
381 เมืองสิงหบ์รีุ อบต.บางมัญ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ 1
382 เมืองสิงหบ์รีุ อบต.โพกรวม ศพด.วดัโคกพระ 1
383 อินทร์บรีุ อบต.งิ วราย ศพด.วดัเพิ่มประสิทธผิล 1
384 อินทร์บรีุ อบต.ชีน  าร้าย ศพด.วดับางปนู 1
385 อินทร์บรีุ อบต.ทองเอน ศพด.วดัล่องกะเบา 1
386 อินทร์บรีุ อบต.น  าตาล ศพด.ต าบลน  าตาล 1
387 อินทร์บรีุ อบต.หว้ยชัน ศพด.ต าบลหว้ยชัน 1
388 อินทร์บรีุ อบต.อินทร์บรีุ ศพด.อนุบาลอินทร์บรีุ 1
389 ค่ายบางระจัน อบต.ค่ายบางระจัน ศพด.โรงเรียนค่ายบางระจัน 1
390 บางระจัน อบต.ไม้ดัด ศพด.เรืองเดชประชานุเคราะห์ 1
391 พรหมบรีุ เทศบาลต าบลบางน  าเชี่ยว ศพด.เทศบาลต าบลบางน  าเชี่ยว 1
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392 พรหมบรีุ เทศบาลต าบลพรหมบรีุ ศพด.เทศบาลต าบลปากบาง 1
393 พรหมบรีุ อบต.บา้นหม้อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหม้อ 1
394 พรหมบรีุ อบต.โรงช้าง ศพด.โรงเรียนชุมชนวดัเทพมงคลหมู่4 1
395 เมืองสิงหบ์รีุ อบต.จักรสีห์ ศพด.ชุมชนวดัพระนอนจักรสีห์ 1
396 เมืองสิงหบ์รีุ อบต.ต้นโพธิ์ ศพด.บา้นดงมะขามเทศ 1
397 เมืองสิงหบ์รีุ อบต.บางกระบอื ศพด.บางสักเหล็ก 1
398 เมืองสิงหบ์รีุ อบต.บางมัญ ศพด.บา้นบางส าราญ 1
399 เมืองสิงหบ์รีุ อบต.โพกรวม ศพด.กลาง 1
400 เมืองสิงหบ์รีุ อบต.ม่วงหมู่ ศพด.บางเด่ือ 1
401 อินทร์บรีุ อบต.งิ วราย ศพด.วดัน้อย 1
402 อินทร์บรีุ อบต.ทองเอน ศพด.วดัไผ่ด า(มิตรภาพที1่83) 1
403 อินทร์บรีุ อบต.ประศุก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 1
404 อินทร์บรีุ อบต.อินทร์บรีุ ศพด.วดัประศุก 1

จังหวัดสุโขทยั
405 ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ 1
406 ศรีนคร อบต.น  าขุม ศพด.คลอง 1
407 ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศพด.ทา่ชัย 1
408 ศรีสัชนาลัย อบต.บา้นแก่ง ศพด.บา้นแม่ทา่แพ 1
409 ศรีสัชนาลัย อบต.บา้นตึก ศพด.บา้นดงย่าปา 1
410 ศรีสัชนาลัย อบต.แม่ส า ศพด.บา้นปากสาน 1
411 ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน ศพด.ต าบลแม่สิน 1
412 ศรีสัชนาลัย อบต.หนองอ้อ ศพด.วดัเกาะน้อย 1
413 ศรีส าโรง อบต.เกาะตาเลี ยง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี ยง 1
414 ศรีส าโรง อบต.ทบัผึ ง ศพด.บา้นทบัผิ ง 1
415 ศรีส าโรง อบต.นาขุนไกร ศพด.วงัพกิุล 1
416 ศรีส าโรง อบต.บา้นนา ศพด.บา้นนา 1
417 ศรีส าโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลราวต้นจันทร์ 1
418 ศรีส าโรง อบต.วดัเกาะ ศพด.ประชาอุทศิ 1
419 ศรีส าโรง อบต.สามเรือน ศพด.บา้นนิคม 1
420 สวรรคโลก เทศบาลต าบลคลองยาง ศพด.บา้นคลองวงัทอง 1
421 สวรรคโลก เทศบาลต าบลปา่กุมเกาะ ศพด.บา้นนาพง 1
422 สวรรคโลก เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง ศพด.บา้นวงพระจันทร์ 1
423 สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก ศพด.โรงเรียนเทศบาลแปน้จันทร์กระจ่าง 1
424 สวรรคโลก อบต.ทา่ทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ทอง 1
425 สวรรคโลก อบต.นาทุ่ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาทุ่งโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1
426 สวรรคโลก อบต.ปากน  า ศพด.บา้นมาบปา่เลา 1
427 สวรรคโลก อบต.เมืองบางยม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบางยม 1



ที่ จังหวัด/อ ำเภอ อปท. รร./ศพด. เปำ้หมำย

428 สวรรคโลก อบต.ย่านยาว ศพด.โรงเรียนวดัทา่ช้าง 1
429 สวรรคโลก อบต.หนองกลับ ศพด.บา้นใหม่-ปา่ถ่อน 1
430 ศรีส าโรง อบต.เกาะตาเลี ยง โรงเรียนบา้นวงฆ้อง 1
431 ศรีส าโรง อบต.ทบัผึ ง ศพด.เตวด็กลาง 1
432 ศรีส าโรง อบต.นาขุนไกร ศพด.บา้นโซกเปอืย 1
433 ศรีส าโรง อบต.วงัใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหญ่ 1
434 สวรรคโลก เทศบาลต าบลคลองยาง โรงเรียนบา้นคลองวงัทอง 1
435 สวรรคโลก เทศบาลต าบลปา่กุมเกาะ ศพด.คุ้งยาง 1
436 สวรรคโลก เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง ศพด.บา้นคลองแหง้ 1
437 สวรรคโลก อบต.นาทุ่ง ศพด.โรงเรียนบา้นเขาทอง 1
438 สวรรคโลก อบต.ย่านยาว โรงเรียนวดัทา่ช้าง 1

จังหวัดสุพรรณบรุี
439 สองพี่น้อง อบต.ศรีส าราญ ศพด.บา้นไผ่ขาด 1
440 สองพี่น้อง อบต.หนองบอ่ ศพด.บา้นหนองจิก 1
441 สองพี่น้อง อบต.หวัโพธิ์ ศพด.บา้นบางบอน 1
442 สามชุก เทศบาลต าบลสามชุก ศพด.เทศบาลต าบลสามชุก 1
443 สามชุก อบต.กระเสียว ศพด.วดัโคกหม้อ 1
444 สามชุก อบต.ย่านยาว ศพด.วดัล าพระยา 1
445 สามชุก อบต.วงัลึก ศพด.ทา่พกิุล 1
446 หนองหญ้าไซ อบต.แจงงาม ศพด.บา้นดงเชือก 1
447 หนองหญ้าไซ อบต.ทพัหลวง ศพด.บา้นทุ่งหนองแก้ว 1
448 หนองหญ้าไซ อบต.หนองขาม ศพด.บา้นหนองหา้ง 1
449 หนองหญ้าไซ อบต.หนองโพธิ์ ศพด.ล าพนับอง 1
450 หนองหญ้าไซ อบต.หนองราชวตัร ศพด.หนองราชวตัร 1
451 หนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ ศพด.บา้นหนองโก 1
452 อู่ทอง เทศบาลต าบลกระจัน ศพด.วดัสามัคคีธรรม 1
453 อู่ทอง เทศบาลต าบลจรเข้สามพนั ศพด.วงัหลุมพอง 1
454 อู่ทอง เทศบาลต าบลเจดีย์ ศพด.เทศบาลต าบลเจดีย์ 1
455 อู่ทอง เทศบาลต าบลทา้วอู่ทอง ศพด.บา้นโคก 1
456 อู่ทอง อบต.ดอนคา ศพด.ศูนย์เด็กเล็กบา้นใหม่ 1
457 อู่ทอง อบต.สระพงัลาน ศพด.หรรษาสุจิตต์วทิยา 1
458 อู่ทอง อบต.หนองโอ่ง ศพด.หว้ยหนิ 1
459 สองพี่น้อง อบต.บา้นกุ่ม ศพด.วดัสวา่งอารมณ์ 1
460 สองพี่น้อง อบต.บา้นช้าง ศพด.โรงเรียนวดัย่านซ่ือ 1
461 สองพี่น้อง อบต.ศรีส าราญ ศพด.บา้นวงัตะกู 1
462 สามชุก อบต.ย่านยาว ศพด.วดัวงัหวา้ 1
463 สามชุก อบต.วงัลึก ศพด.วดันางพมิพ์ 1
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464 หนองหญ้าไซ อบต.ทพัหลวง ศพด.บา้นทพัหลวง 1
465 หนองหญ้าไซ อบต.หนองราชวตัร ศพด.มาบพะยอม 1
466 หนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ ศพด.บา้นบลัลังก์ 1
467 อู่ทอง เทศบาลต าบลกระจัน ศพด.วดัจันทราวาส 1
468 อู่ทอง เทศบาลต าบลจรเข้สามพนั ศพด.บา้นเขาชานหมากหมู8่ 1
469 อู่ทอง เทศบาลต าบลทา้วอู่ทอง ศพด.บา้นหนองตาสาม 1
470 อู่ทอง เทศบาลต าบลอู่ทอง ศพด.เทศบาลต าบลอู่ทอง 1
471 อู่ทอง อบต.ดอนคา ศพด.วดัโภคาราม 1
472 อู่ทอง อบต.สระพงัลาน ศพด.บา้นนันทวนั 1

จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี
473 พระแสง อบต.ไทรขึง ศพด.ไสทอ้น 1
474 พระแสง อบต.ไทรโสภา ศพด.บา้นประตูพลิก 1
475 พระแสง อบต.สาคู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสาคู 1
476 พระแสง อบต.สินเจริญ ศพด.บา้นบางรูป 1
477 พระแสง อบต.สินปนุ ศพด.บา้นควนนิยม 1
478 พระแสง อบต.อิปนั ศพด.บา้นยูงทอง 1
479 พนุพนิ เทศบาลเมืองทา่ข้าม ศพด.ชุมชนฝ่ายทา่ (เจริญเวช) 1
480 พนุพนิ อบต.ทา่สะทอ้น ศพด.มัสยิดอีกอมุสซอลาย์ 1
481 พนุพนิ อบต.บางเดือน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน 1
482 พนุพนิ อบต.บางมะเด่ือ ศพด.ทา่ม่วง 1
483 พนุพนิ อบต.พนุพนิ ศพด.บา้นทุ่งโพธิ์ 1
484 พนุพนิ อบต.มะลวน ศพด.คลองสินทอง 1
485 พนุพนิ อบต.ศรีวชิัย ศพด.โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม 1
486 พนุพนิ อบต.หนองไทร ศพด.บา้นยางงาม 1
487 พนุพนิ อบต.หวัเตย ศพด.หวัเตย 1
488 เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวดัประดู่ ศพด.เทศบาลต าบลวดัประดู่ (สุนทรนิวาส) 1
489 เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ศพด.บา้นบางหลา 1
490 เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางใบไม้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้ 1
491 เวยีงสระ เทศบาลต าบลเขานิพนัธ์ ศพด.เทศบาลต าบลเขานิพนัธ์ 1
492 เวยีงสระ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ศพด.บา้นควนร่อน 1
493 พนม อบต.ต้นยวน ศพด.โรงเรียนวดัปากตรัง 1
494 พนม อบต.พนม ศพด.โรงเรียนบา้นใหญ่ 1
495 พระแสง อบต.ไทรขึง ศพด.บา้นควนยอ 1
496 พระแสง อบต.ไทรโสภา ศพด.บา้นต้นไทร 1
497 พระแสง อบต.สาคู ศพด.บา้นบางใหญ่ 1
498 พระแสง อบต.สินเจริญ ศพด.บา้นทุ่งหญ้าแดง 1
499 พระแสง อบต.สินปนุ ศพด.เมรัย 1
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500 พนุพนิ อบต.ทา่สะทอ้น ศพด.บา้นนาค้อ 1
501 พนุพนิ อบต.บางมะเด่ือ ศพด.บา้นศรีปทมุวลัย์ 1
502 พนุพนิ อบต.ศรีวชิัย ศพด.โรงเรียนวดัเขาศรีวชิัย 1
503 เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวดัประดู่ โรงเรียนบา้นบางชุมโถ 1
504 เวยีงสระ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง1(บา้นโคกมะพร้าว) 1
505 เวยีงสระ เทศบาลต าบลเมืองเวยีง ศพด.ต าบลเมืองเวยีง 1


