
ล ำดับท่ี ศูนย์เรียนรู้แม่ข่ำย ช่ือศูนย์พัฒนำเด็กเครือข่ำย สังกัด
1 ศพด.ข่วงเปา อบต.ข่วงเปา
2 ศพด.บ้านพร้าวหนุ่ม อบต.ช่างเค่ิง
3 ศพด ทต ยางเน้ิง ทต ยางเน้ิง
4 ศพด.อบต.ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ
5 ศพด.ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา
6 ศพด.อบตเวียง อบต.เวียง
7 ศพด.ทตสันป่าตอง ทต.สันป่าตอง
8 ศพด.สิรินธร อบต.แม่โป่ง
9 ศพด.เทศบาลนครเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่
10 โรงเรียนอนุบาลต าบลหนองแย่ง ทต.หนองแย่ง
11 ศพด.ทต.หนองตองพัฒนา ทต.หนองตองพัฒนา
12 ศพด.อบต.บ้านหลวง อบต.บ้านหลวง
13 ศพด.ทต.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ
14 ศพด.ทต.สันมหาพน ทต.สันมหาพน
15 ศพด.อบต.ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า
16 ศพด.ทต.เชียงดาว ทต.เชียงดาว
17 ศพด.อบต.ม่อนจอง อบต.ม่อนจอง
18 ศพด.อบต.เข่ือนผาก อบต.เข่ือนผาก
19 ศภว.ลัฏฐิวัน ทต.บ้านตาล
20 รร.แม่สาบดรุณศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ

ศพด.ทต.ออนใต้ ทต.ออนใต้ อ. สันก ำแพง จ. 
เชียงใหม่

ศพด.ทต.เจดีย์แม่ครัว  ทต. เจดีย์แม่ครัว อ. สัน
ทำย จ. เชียงใหม่



21 ศพด.อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปม
22 ศพด.ทต.ทุ่งหัวช้าง ทต.ทุ่งหัวช้าง
23 ศพด.บ้านผาลาดเหนือ อบต.นาทราย
24 ศพด.ทต.ทากาศ ทต.ทากาศ
25 ศพด.บ้านห้วยปิง อบต.บ้านปวง
26 ศพด.บ้านแป้น ทต.บ้านแป้น
27 ศพด.ทต.บ้านกลาง ทต.บ้านกลาง
28 ศพด.บ้านเด่นยางมูล อบต.นาทราย
29 ศพด.วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อบต.นาทราย
30 ศพด.บ้านฝ่ังหม่ิน ทต.เหมืองจ้ี
31 ศพด.บ้านป่าพลู อบต.ป่าพลู
32 ศพด.ศรีบัวบาน ทต.ศรีบัวบาน
33 ศพด.บ้านหัวขัว อบต.ทุ่งหัวช้าง
34 ศพด.บ้านดอยวงศ์ อบต.ทุ่งหัวช้าง
35 ศพด.บ้านหนองผ า อบต.ทุ่งหัวช้าง
36 ศพด.บ้านแม่มัดแดง อบต.ทุ่งหัวช้าง
37 ศพด.บ้านโป่งแดง อบต.ทุ่งหัวช้าง
38 ศพด.บ้านสัญชัย อบต.ทุ่งหัวช้าง
39 ศพด.บ้านสันดอนมูล อบต.ทุ่งหัวช้าง
40 ศพด.บ้านบวก ทต ดงด า
41 ศพด.วัดสันโป่ง ทต.ล้ี

ศพด.ทต.วังผำง อ. เวียงหนองล่อง จ.ล ำพูน

ศพด.ทต.หนองล่อง อ. เวียงหนองล่อง จ.  ล ำพูน



42 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวิเชตร์มณี ทต.เวียงพางค า
43 ศพด.บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ทต.เวียงพางค า
44 ศพด.บ้านผาหมี ทต.เวียงพางค า
45 ศพด.บ้านห้วยน้ าริน ทต.เวียงพางค า
46 ศพด.บ้านป่าเหมือด ทต.เวียงพางค า
47 ศพด.บ้านผาฮ้ี อบต.โป่งงาม
48 ศพด.บ้านถ้ า อบต.โป่งงาม
49 ศพด.บ้านดง อบต.โป่งงาม
50 ศพด.บ้านมูเซอผาฮ้ี อบต.โป่งงาม
51 ศพด.บ้านห้วยปูแกง อบต.โป่งงาม
52 ศพด.บ้านโป่ง อบต.โป่งงาม
53 ศพด.ทต.ห้วยไคร้ ทต.ห้วยไคร้
54 ศพด.ทต.หล่ายง่าว ทต.หล่ายง่าว
55 ศพด.ทต.จันจว้า ทต.จันจว้า
56 ศพด.ทต.เวียงกาหลง ทต.เวียงกาหลง
57 ศพด.บ้านโป่งไฮ-เสาใส อบต.แม่สลองใน
58 ศพด.บ้านโป่งไฮ อบต.แม่สลองใน
59 ศพด.บ้านเทอดไทย อบต.เทอดไทย
60 ศพด.บ้านเทอดไทยหน่ึง อบต.เทอดไทย
61 ศพด.บ้านง้ิวเฒ่า อบต.ป่าหุ่ง
62 ศพด.ขุนต้า อบต.ตับเต่า

ศพด.วัดพรหมวิหาร  ทต. แม่สาย  อ. แม่สาย  จ. 
เชียงราย

ศพด.ทต.แม่สายมิตรภาพ  ทต. แม่สายมิตรภาพ  
อ.แม่สาย  จ. เชียงราย



63 ศพด.ขุนห้วยไคร้ อบต.ตับเต่า
64 ศพด.ทุ่งกวาง อบต.โชคชัย
65 ศพด.แม่บงใต้ อบต.โชคชัย
66 ศพด.บ้านห้วยสัก ทต.ยางฮอม
67 ศพด.น้ าแพร่ ทต.ยางฮอม
68 ศพด.อบต.บ้านโป่ง อบต.บ้านโป่ง
69 ศพด.อบต.แม่เจดีย์ใหม่ อบต.แม่เจดีย์ใหม่
70 ศพด.บ้านทุ่งห้า อบต.สันสลี
71 ศพด.บ้านโป่งนก อบต.สันสลี
72 ศพด.บ้านแม่ตะละ อบต.สันสลี
73 ศพด.บ้านหนองยาว อบต.เวียง
74 ศพด.บ้านดงหล่ายหน้า อบต.เวียง
75 ศพด.อบต.แม่เจดีย์ อบต.แม่เจดีย์
76 ศพด.บ้านปางมะกาด อบต.แม่เจดีย์
77 ศพด.บ้านทุ่งยาว อบต.แม่เจดีย์
78 ศพด.บ้านป่าคาใหม่ อบต.แม่สลองใน
79 ศพด.บ้านต้นม่วง อบต.แม่สลองใน
80 ศพด.ทต.วังแซ้ม เทศบาลต าบลวังแซ้ม
81 ศพด.ทต.ชากไทย เทศบาลต าบลชากไทย
82 ศพด.บ้านคลองตะเคียน เทศบาลต าบลพลวง
83 ศพด.บ้านทับช้าง เทศบาลต าบลทับช้าง

ศพด.อบต.ศรีเมืองชุม  อบต. ศรีเมืองชุม  อ. แม่
สาย  จ. เชียงราย

ศพด.วัดพลับพลำ  ทต. พลับพลำ  อ. เมือง จ.
จันทบุรี

ศพด.ทต.แม่สายมิตรภาพ  ทต. แม่สายมิตรภาพ  
อ.แม่สาย  จ. เชียงราย



84 ศพด.ทต.มะขาม เทศบาลต าบลมะขาม
85 ศพด.ทต.สองพ่ีน้อง เทศบาลต าบลสองพ่ีน้อง
86 ศพด.อบต.วังสรรพรส องค์การบริหารส่วนต าบลวังสรรพรส
87 ศพด.ทต.ตกพรม เทศบาลต าบลตกพรม
88 ศพด.บ้านบางชัน องค์การบริหารส่วนต าบลบางชัน
89 ศพด.อบต.ตะปอน องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน
90 ศพด.แพ่งพิทยาภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง
91 ศพด.วัดพานทอง เทศบาลต าบลพานทอง
92 ศพด.ทม.พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม
93 ศพด.วัดเทพป่านิมิต องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต
94 ศพด.บ้านทุ่งกร่าง เทศบาลต าบลทับไทร
95 ศพด.บ้านดงจิก เทศบาลต าบลทับไทร
96 ศพด.บางกระเจ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ็ด
97 ศพด.บ้านหนองโสน องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้
98 ศพด.ทต.บางผ้ึง เทศบาลต าบลบางผ้ึง
99 ศพด.วัดบางเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ
100 ศพด.บ้านหนองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน
101 ศพด.บ้านท่าคาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ
102 ศพด.อบต.ลาดกระทิง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง
103 ศพด.บ้านมาบนาดี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระยา
104 ศพด.บ้านทุ่งเหียง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน

ศพด.วัดพลับพลำ  ทต. พลับพลำ  อ. เมือง จ.
จันทบุรี

ศพด.วัดทับไทร  ทต. โปร่งน  ำร้อน   อ. โปร่งน  ำ
ร้อน  จ.จันทบุรี



105 ศพด.บ้านแสง์ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
106 ศพด.วัดม่วงสามสิบ เทศบาลต าบลม่วงสามสิบ
107 ศพด.บ้านผาสุก องค์การบริหารส่วนต าบลเตย
108 ศพด.วัดสร้างม่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง
109 ศพด.บ้านฟ้าห่วน องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า
110 ศพด.วัดสว่างอัมพวัน องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล
111 ศพด.ทต.บ้านด่าน เทศบาลต าบลด่านโขงเจียม
112 ศพด.บ้านหนองแสงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงใหญ่
113 ศพด.บ้านตุงลุง องค์การบริหารส่วนต าบลโขงเจียม
114 ศพด.วัดหนองกระทิง องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน
115 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธ์ิศรี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ก
116 ศพด.บ้านคูส่ีแจ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ
117 ศพด.บ้านนาเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาผือ
118 ศพด.บ้านหัวภู องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้
119 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนาตาหมุด องค์การบริหารส่วนต าบลขามเป้ีย
120 ศพด.วัดวุฒิวาส(บ้านดอนงัว) องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง
121 ศพด.บ้านโคกเท่ียง องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่
122 ศพด.บ้านปากบุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่
123 ศพด.บ้านดอนม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่
124 ศพด.บ้านคันไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่
125 ศพด.บ้านนาเจริญใน องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่

ศพด.วัดทับไทร  ทต. โปร่งน  ำร้อน   อ. โปร่งน  ำ
ร้อน  จ.จันทบุรี

ศพด.อบต.โพธ์ิใหญ่ อบต. โพธ์ิใหญ่ อ. วำรินช ำ
รำบ   จ.อุบลรำชธำนี

ศพด.ทต.ค ำขวำง ทต. ค ำขวำง อ. วำรินช ำรำบ 
 จ.อุบลรำชธำนี



126 ศพด.บ้านค านกหอ องค์การบริหารส่วนต าบลค าเข่ือนแก้ว
127 ศพด.บ้านช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก
128 ศพด.วัดไพรบึง เทศบาลต าบลไพรบึง
129 ศพด.เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรบึง
130 ศพด.บ้านค าน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง
131 ศพด.บ้านหนองปลิง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเมย
132 ศพด.ทต.ภูจองนายอย 1 องค์การบริหารส่วนต าบลภูจองนายอย
133 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุ่งค า องค์การบริหารส่วนต าบลพรสวรรค์
134 ศพด.วัดบ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลพรสวรรค์
135 ศพด.อบต.กองโพน องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน
136 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่
137 ศพด.วัดป่าจันทรังษี องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
138 ศพด.บ้านค ากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม
139 ศพด.วัดฉันทาราม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสว่าง
140 ศพด.โรงเรียนบ้านเปือยขาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ่ึง
141 ศพด.บ้านอ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทับทัน
142 ศพด.บ้านหนองห้ิง เทศบาลต าบลสามหนอง
143 ศพด.บ้านต าแย เทศบาลต าบลพระเหลา
144 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลค าโพน
145 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์
146 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝอยลม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า

ศรร.ศพด.ยงใจยุทธ  ทน. นครพนม อ. เมือง จ.
 นครพนม

ศพด.ทต.ค ำขวำง ทต. ค ำขวำง อ. วำรินช ำรำบ 
 จ.อุบลรำชธำนี

ศพด.บ้ำนแมด อบต. บ้ำนแมด อ. บุญฑริก  จ.
อุบลรำชธำนี



147 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิหมากแข้ง
148 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเข องค์การบริหารส่วนต าบลนาเข
149 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม
150 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนไฮ เทศบาลต าบลหนองแคน
151 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ
152 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนนางหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์
153 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังบงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส
154 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก
155 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง
156 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขาใต้ เทศบาลต าบลค่ าปาหลาย
157 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าอาฮวน เทศบาลต าบลค าอาฮาน
158 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทาม องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่
159 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหว้านใหญ่ เทศบาลต าบลหว้านใหญ่
160 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสูง เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ
161 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าบก องค์การบริหารส่วนต าบลค าชะอี
162 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
163 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสามยอด
164 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาธาตุ เทศบาลต าบลเชียงคาน
165 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจอมมณี องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี
166 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลผานกเค้า องค์การบริหารส่วนต าบลผานกเค้า
167 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองแพร่ เทศบาลต าบลนาแห้ว

ศรร.ศพด.ยงใจยุทธ  ทน. นครพนม อ. เมือง จ.
 นครพนม

ศรร.ศพด.ทต.โนนสูงเปลือย  ทต. โนนสูงเปลือย 
 อ. ศรีบุญเรือง  จ. หนองบัวล ำภู



168 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง
169 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเอราวัณ1 เทศบาลต าบลเอราวัณ
170 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทุ่มหนามแท่ง เทศบาลต าบลศรีสองรัก
171 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาปอ องค์การบริหารส่วนต าบลแสงภา
172 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแก่งศรีภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งรีภูมิ
173 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ
174 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดไพรสณฑ์ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสีเสียด
175 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพัทธสีมาราม องค์การบริหารส่วนต าบลวังสะพุง
176 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้อย
177 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยอดแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
178 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเหล่ากอหก องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากอหก
179 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเด่ือ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน
180 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี องค์การบริหารส่วนต าบลนาสี
181 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสามัคคีธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง
182 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล 8 องค์การบริหารส่วนต าบลหมากแข้ง
183 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแสงสว่าง
184 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขายายเท่ียงเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไผ่
185 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดเทพบุตรบรรพต องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งนก
186 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด
187 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกกุง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกุง
188 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม

ศรร.ศพด.ทต.โนนสูงเปลือย  ทต. โนนสูงเปลือย 
 อ. ศรีบุญเรือง  จ. หนองบัวล ำภู

ศรร.ศพด.บ้ำนหลักร้อย  ทน. นครรำชสีมำ  อ. 
เมือง  จ. นครรำชสีมำ



189 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลรัษฎา เทศบาลต าบลรัษฎา
190 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ
191 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร
192 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเกาะยาวใหญ่ เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่
193 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา องค์การบริหารส่วนต าบลท่านา
194 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ
195 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลทับปริก
196 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ
197 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะพร้าว เทศบาลต าบลคลองพลพัฒนา
198 ศพด.อบต.โคกหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร
199 ศพด.อบต.คลองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหิน
200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยยูง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง
201 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจ า องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะศรีบอยา
202 ศพด.อบต.ท้ายเหมือง (เพ่ิมใหม่) องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง
203  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา
204 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ึน
205 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระก าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า
206 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเภา องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา
207 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัณณราม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง
208 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพับผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีขีด
209 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา เทศบาลต าบลอ่าวขนอม

ศรร.ศพด.ทต.เชิงทะเล  ทต. เชิงทะเล อ. ถลำง 
 จ. ภูกเก็ต

ศรร.ศพด.บ้ำนเรำะ  อบต. สระแก้ว  อ. ท่ำศำลำ
  จ. นครศรีธรรมรำช



210 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน
211 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโตน องค์การบริหารส่วนต าบลสามต าบล
212 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้องล าเจียก องค์การบริหารส่วนต าบลท้องล าเจียก
213 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนุ้ย
214 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซอย 10 องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง
215 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก องค์การบริหารส่วนต าบลควนโพธ์ิ
216 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 (บ้านผัง 34) องค์การบริหารส่วนต าบลอุใดเจริญ
217 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านควนหิน องค์การบริหารส่วนต าบลพะวง
218 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองก่ัว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
219 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งบุหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลัง
220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองขุด เทศบาลต าบลคลองขุด
221 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชิงโค องค์การบริหารส่วนต าบลชิงโค
222 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปาชิง องค์การบริหารส่วนต าบลปาชิง
223 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งหวัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหว้า
224 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพอ
225 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแกแดะ องค์การบริหารส่วนต าบลธารคีรี
226 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นนอกป่า เทศบาเมอืงสงิหนคร
227 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนมแบก องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเว
228 ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนต าบลสมอทอง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอทอง
229 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส องค์การบริหารส่วนต าบลนาขา
230 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะพล่า

ศรร.ศพด.บ้ำนท่ำฉำง  อบต. ท่ำฉำง  อ. ท่ำฉำง
 จ. สุรำษฎร์ธำนี

ศรร.ศพด.บ้ำนเรำะ  อบต. สระแก้ว  อ. ท่ำศำลำ
  จ. นครศรีธรรมรำช

ศรร.ศพด.บ้ำนวังเจริญรำษฎร์  อบต. นำทอน  
อ. ทุ่งหว้ำ  จ. สตูล



231 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาลุการาม องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมทราย
232 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองนูน องค์การบริหารส่วนต าบลปังหวาน
233 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากเลข องค์การบริหารส่วนต าบลพะโต๊ะ
234 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้ีหนอน องค์การบริหารส่วนต าบลละแม
235 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแซะ
236 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหัก เทศบาลต าบลบางบาล

237 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดจอมเกษ

238 ศูนย์พัฒนาเด็กอง์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิสามต้น

239 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดตูม

240 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอตัน

241 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังชะโด

242 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคล

243 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคนธาราม

244 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมฤคทายวัน

245 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตาพรหม

246 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหลวง

247 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าโพธ์ิทอง

248 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลวังพัฒนา

249 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแค องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแค

250 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

251 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสด์ิ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศนครนครปฐม   ทน. 
นครปฐม  อ. เมือง  จ. นครปฐม

ศรร.ศพด.บ้ำนท่ำฉำง  อบต. ท่ำฉำง  อ. ท่ำฉำง
 จ. สุรำษฎร์ธำนี

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำชครำม   อ. บำงไทร 
 จ. พระนครศรีอยุธยำ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิสามต้น

องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพมงคล

องค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด



252 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดละมุด

253 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานแหลม

254 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดบัว

255 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่โพหัก

256 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม

257 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนพิทักษ์

258 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส าราญ

259 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านหม้อ

260 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหุบมะกล่ า เทศบาลบ้านเลือก

261 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนทราย เทศบาลต าบลดอนทราย

262 ศูนย์พัฒนาเด็กวังน้ าเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเย็น

263 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

264 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบ่อระแหง องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ

265 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตลุงใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ

266 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพนมนาง

267 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองนางเล้ิง

268 ศูนย์พัฒนาเด็กโพธ์ินฤมิตร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนปรู

269 ศูนย์พัฒนาเด็กทุ่งแฝก องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก

270 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าพิกุล

271 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า

272 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง เทศบาลต าบลท่ามะขาม

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพุเลียบ   อ. เมือง  จ. 
กำญจนบุรี

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศนครนครปฐม   ทน. 
นครปฐม  อ. เมือง  จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดละมุด

เทศบาลต าบลโพหัก

เทศบาลต าบลคลองตาคต



273 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน

274 ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

275 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

276 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดห้วยสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพุเลียบ   อ. เมือง  จ. 
กำญจนบุรี



ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ต ยางเน้ิง อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่
ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ต.ท่าเด่ือ-มืดกา อ.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ต.เวียง อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ต.สันป่าตอง อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ต.เมือง อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ต.หนองแย่ง อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ต.หนองตองพัฒนา อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ต.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ต.เข่ือนผาก อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ต.บ้านตาล อ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่



ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน
ต.นาทราย อ.ล้ี จังหวัดล าพูน
ต.ทากาศ อ.แม่ทา จังหวัดล าพูน
ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน
ต.บ้านแป้น อ.เมือง จังหวัดล าพูน
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จังหวัดล าพูน
ต.นาทราย อ.ล้ี จังหวัดล าพูน
ต.นาทราย อ.ล้ี จังหวัดล าพูน
ต.ป่าพลู อ จังหวัดล าพูน
ต.เหมืองจ้ี อ.เมือง จังหวัดล าพูน
ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จังหวัดล าพูน
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน
ต ดงด า อ.ล้ี จังหวัดล าพูน
ต.ล้ี อ.ล้ี จังหวัดล าพูน



ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ต.หล่ายง่าว อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ต.จันจว้า อ แม่จัน จังหวัดเชียงราย
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จังหวัดเชียงราย
ต.ตับเต่า อ.เทิง จังหวัดเชียงราย



ต.ตับเต่า อ.เทิง จังหวัดเชียงราย
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงปาเป้า จังหวัดเชียงราย
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงปาเป้า จังหวัดเชียงราย
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี



มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
สองพ่ีน้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
เทพนิมิต อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี
ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี
ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี
บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
บางผ้ึง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา



ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
นาค า อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
นาผือ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ
นาแต้ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ
ขามเป้ีย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี



ค าเข่ือนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ
ดอนเมย อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ
นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ยางใหญ่ อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี
ยาง อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี
เก่าขาม อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี
โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
หนองอ่ึง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
สามหนอง อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ
พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ
ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ
โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ท่าดอกค า บึงโขงหลง บึงกาฬ



โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ
นาเข บ้านแพง นครพนม
ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม
หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
นาเลียง นาแก นครพนม
ทต.ค าป่าหลาย เมือง มุกดาหาร
ทต.ค าอาฮวน เมือง มุกดาหาร
ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
หนองสูงดหนือ หนองสูง มุกดาหาร
ค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร
หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
ผาสามยอด เอราวัณ เลย
เชียงคาน เชียงคาน เลย
นาดี ด่านซ้าย เลย
ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
ทต.นาแห้ว นาแห้ว เลย



หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
ทต.เอราวัณ เอราวัณ เลย
ทต.ศรีสองรัก ด่านซ้าย เลย
แสงภา นาแห้ว เลย
แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย
ภูหอ ภูหลวง เลย
ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย
วังสะพุง วังสะพุง เลย
ผาน้อย วังสะพุง เลย
ทรายขาว วังสะพุง เลย
เหล่ากอหก นาแห้ว เลย
หนองหิน หนองหิน เลย
นาสี คูหาสวรรค์ หนองบัวล าภู
ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
หมากแข้ง เมือง อุดรธานี
แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา
โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
โนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์



รัษฎา เมือง ภูเก็ต
คุระ คุระบุรี พังงา
บางไทร ตะก่ัวป่า พังงา
เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวใหญ่ พังงา
ท่านา กะปง พังงา
เหมาะ กะปง พังงา
ทับปริก เมือง กระบ่ี
คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบ่ี
คลองพน คลองท่อม กระบ่ี
โคกหาร เขาพนม กระบ่ี
คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี
ห้วยยูง เหนือคลอง กระบ่ี
เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบ่ี
ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
ท่าข้ึน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
ป่าระก า ปากพนัง นครศรีธรรมราช
เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช



แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
สามต าบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
ท้องล าเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล
ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
ควนโพธ์ิ เมือง สตูล
อุใดเจริญ ละงู สตูล
พะวง เมือง สงขลา
เขาพระ รัติภูมิ สงขลา
ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล
ทต.คลองขุด เมือง สตูล
ชิงโค สิงหนคร สงขลา
ปาชิง จะนะ สงขลา
ทุ่งหวัง เมือง สงขลา
ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา
ชงิโค สงิหนคร สงขลา
ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
นาขา หลังสวน ชุมพร
ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร



แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
ละแม ละแม ชุมพร
ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร

บางบาล พระนครศรีอยุธยา

ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

- บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

นครชัยศรี นครปฐม

ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม

มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม



วัดละมุด นครปฐม

วัดละมุด นครปฐม

วัดละมุด นครปฐม

ราชบุรี

ราชบุรี

ขุนพิทักษ์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี

คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี

คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี

บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี

 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี

บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี

พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี

ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี

ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี

ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี

ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี

วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี

หนองหญ้า เมือง กาญจนบุรี

ท่ามะขาม เมือง กาญจนบุรี

นครชัยศรี

บางแพ



ท่ามะขาม เมือง กาญจนบุรี

บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี

หนองบัว เมือง กาญจนบุรี

หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี


