


Waldorf Montessori High Scope BBL PBL อืน่ๆ ทั้งหมด (คน) จบวชิาเอกปฐมวยั (คน) ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั (คน)
1 ขนอม ทต.ขนอม ศพด.ทต.ขนอม
2 ขนอม ทต.ทอ้งเนยีน ศพด.แขวงเภา
3 ขนอม ทต.ทอ้งเนยีน ศพด.ทา่จันทน์
4 ขนอม ทต.ทอ้งเนยีน ศพด.ทา่ม่วง
5 ขนอม ทต.อ่าวขนอม ศพด.กระดังงา
6 ขนอม ทต.อ่าวขนอม ศพด.จงถนอม
7 ขนอม ทต.อ่าวขนอม ศพด.บา้นเขาดิน
8 ขนอม ทต.อ่าวขนอม ศพด.บา้นในเพลา
9 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.คีรีรัฐ
10 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.บา้นเขาหวัช้าง
11 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.ร.ร.ชุมชนวดับางคู
12 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.ร.ร.บา้นคลองวงั
13 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.ร.ร.บา้นทา่นอ้ย
14 จุฬาภรณ์ อบต.ควนหนองควา้ ศพด.อบต.ควนหนองควา้
15 จุฬาภรณ์ อบต.ทุ่งโพธิ์ ศพด.บา้นควนนตอ
16 จุฬาภรณ์ อบต.ทุ่งโพธิ์ ศพด.อายเลา
17 จุฬาภรณ์ อบต.นาหมอบญุ ศพด.อบต.นาหมอบญุ
18 จุฬาภรณ์ อบต.บา้นชะอวด ศพด.อบต.บา้นชะอวด
19 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล ศพด.บา้นควนโตน
20 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล ศพด.ปลายนา
21 จุฬาภรณ์ อบต.สามต าบล ศพด.วดัวงัฆ้อง
22 ฉวาง ทต.จันดี ศพด.ทต.จันดี
23 ฉวาง ทต.ปากน้ าฉวาง ศพด.ทต.ปากน้ าฉวาง
24 ฉวาง ทต.ปากน้ าฉวาง ศพด.วดัควนสูง
25 ฉวาง ทต.ไม้เรียง ศพด.วดัหาดสูง
26 ฉวาง อบต.กะเบยีด ศพด.คลองไชยเหนอื
27 ฉวาง อบต.กะเบยีด ศพด.ปากเปยีด
28 ฉวาง อบต.กะเบยีด ศพด.วดักระเปยีด
29 ฉวาง อบต.นากะชะ ศพด.วดัมะเฟือง
30 ฉวาง อบต.นาเขลียง ศพด.อบต.นาเขลียง
31 ฉวาง อบต.นาแว ศพด.บา้นทุ่งกระจูด
32 ฉวาง อบต.นาแว ศพด.บา้นหว้ยทรายขาว
33 ฉวาง อบต.นาแว ศพด.วดัวงัสะพาน
34 ฉวาง อบต.ไม้เรียง ศพด.ทุ่งไหม้
35 ฉวาง อบต.ละอาย ศพด.บา้นสวนอาย
36 ฉวาง อบต.ละอาย ศพด.บา้นเหนอืคลองประชาสรรค์
37 ฉวาง อบต.ละอาย ศพด.วดัมะปรางงาม
38 ฉวาง อบต.ไสหร้า ศพด.บา้นไสหร้า
39 ฉวาง อบต.ไสหร้า ศพด.วดัเพ็ญมิตร
40 ฉวาง อบต.หว้ยปริก ศพด.วดัสุวรรณาราม

อ าเภอที่

แบบรายงานข้อมูลการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั (โรงเรียน/ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประจ าปีการศึกษา 2561

จ านวน
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั/ครูพี่เล้ียง

ใน โรงเรียน/ศพด.ชือ่ อปท. ชือ่ โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดการศึกษาปฐมวยั 
หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(กรอกเคร่ืองหมาย /)

จ านวนเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป)ี ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปญัหา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
(คน)

จ านวน
เด็กปฐมวยั

(อายุ 3 - 5 ป)ี 
(คน)

กรณี ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั 
ที่ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั ได้รับการพัฒนา
เพื่อน าผลมาใช้การจัดการเรียนการสอน 

(คน)



Waldorf Montessori High Scope BBL PBL อืน่ๆ ทั้งหมด (คน) จบวชิาเอกปฐมวยั (คน) ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั (คน)

อ าเภอที่

จ านวน
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั/ครูพี่เล้ียง

ใน โรงเรียน/ศพด.ชือ่ อปท. ชือ่ โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดการศึกษาปฐมวยั 
หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(กรอกเคร่ืองหมาย /)

จ านวนเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป)ี ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปญัหา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
(คน)

จ านวน
เด็กปฐมวยั

(อายุ 3 - 5 ป)ี 
(คน)

กรณี ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั 
ที่ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั ได้รับการพัฒนา
เพื่อน าผลมาใช้การจัดการเรียนการสอน 

(คน)

41 ฉวาง อบต.หว้ยปริก ศพด.อบต.หว้ยปริก
42 เฉลิมพระเกียรติ ทต.ดอนตรอ ศพด.ทต.ดอนตรอ
43 เฉลิมพระเกียรติ ทต.ดอนตรอ ศพด.บา้นยางยวน
44 เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทางพูน รร.อนบุาลทต.ทางพูน
45 เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทางพูน ศพด.ร.ร.บา้นปากช่อง
46 เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทางพูน ศพด.สระเพลง
47 เฉลิมพระเกียรติ อบต.เชียรเขา ศพด.อบต.เชียรเขา
48 เฉลิมพระเกียรติ อบต.สวนหลวง ศพด.บา้นบางไทร
49 เฉลิมพระเกียรติ อบต.สวนหลวง ศพด.บา้นหนองหม้อ
50 เฉลิมพระเกียรติ อบต.สวนหลวง ศพด.สะกา
51 ชะอวด ทต.ชะอวด ศพด.ทต.ชะอวด
52 ชะอวด ทต.ทา่ประจะ รร.ทต.ทา่ประจะ
53 ชะอวด ทต.ทา่ประจะ ศพด.รร.บา้นควนสมบรูณ์
54 ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ ศพด.ทุ่งใหญ่
55 ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ ศพด.บา้นส่ีกัก๊
56 ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ ศพด.ลานนา
57 ชะอวด อบต.ขอนหาด รร.อนบุาล อบต.ขอนหาด 1
58 ชะอวด อบต.ขอนหาด ศพด.ไสถิน
59 ชะอวด อบต.ขอนหาด ศพด.อบต.ขอนหาด
60 ชะอวด อบต.เขาพระทอง ศพด.เขาพระทอง
61 ชะอวด อบต.เขาพระทอง ศพด.ทุ่งโซน
62 ชะอวด อบต.เขาพระทอง ศพด.บา้นทุ่งไม้ไผ่
63 ชะอวด อบต.เขาพระทอง ศพด.ร.ร.วดัเขาล าปะ
64 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ ศพด.บา้นกาโหใ่ต้
65 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ ศพด.บา้นควนวดัใหม่
66 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ ศพด.บา้นทา่ข้าม
67 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ ศพด.ร.ร.บา้นควนหนองหงษ์
68 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ ศพด.ร.ร.บา้นทุ่งโปะ๊
69 ชะอวด อบต.เคร็ง ศพด.โรงเรียนบา้นควนชิง
70 ชะอวด อบต.เคร็ง ศพด.โรงเรียนบา้นทุ่งไคร
71 ชะอวด อบต.เคร็ง ศพด.โรงเรียนวดัปากควน
72 ชะอวด อบต.เคร็ง ศพด.วดัโพธาราม
73 ชะอวด อบต.ชะอวด ศพด.อบต.ชะอวด
74 ชะอวด อบต.ทา่เสม็ด ศพด.ต าบลทา่เสม็ด
75 ชะอวด อบต.นางหลง ศพด.ควนเถียะ
76 ชะอวด อบต.นางหลง ศพด.หนองจิกโคกทราง
77 ชะอวด อบต.นางหลง ศพด.อบต.นางหลง
78 ชะอวด อบต.บา้นตูล รร.อนบุาล อบต.บา้นตูล
79 ชะอวด อบต.บา้นตูล ศพด.อบต.บา้นตูล
80 ชะอวด อบต.วงัอ่าง ศพด.คลองใหม่
81 ชะอวด อบต.วงัอ่าง ศพด.บา้นควนมิตร
82 ชะอวด อบต.วงัอ่าง ศพด.บา้นควรมีชัย
83 ชะอวด อบต.วงัอ่าง ศพด.บา้นทา่ไทร



Waldorf Montessori High Scope BBL PBL อืน่ๆ ทั้งหมด (คน) จบวชิาเอกปฐมวยั (คน) ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั (คน)

อ าเภอที่

จ านวน
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั/ครูพี่เล้ียง

ใน โรงเรียน/ศพด.ชือ่ อปท. ชือ่ โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดการศึกษาปฐมวยั 
หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(กรอกเคร่ืองหมาย /)

จ านวนเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป)ี ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปญัหา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
(คน)

จ านวน
เด็กปฐมวยั

(อายุ 3 - 5 ป)ี 
(คน)

กรณี ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั 
ที่ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั ได้รับการพัฒนา
เพื่อน าผลมาใช้การจัดการเรียนการสอน 

(คน)

84 ชะอวด อบต.วงัอ่าง ศพด.บา้นวงัหอน
85 ช้างกลาง ทต.สวนขัน ศพด.วดัสวนขัน
86 ช้างกลาง ทต.หลักช้าง ศพด.ทต.หลักช้าง
87 ช้างกลาง อบต.ช้างกลาง ศพด.อบต.ช้างกลาง (รร.บา้นกุยเหนอื)
88 ช้างกลาง อบต.ช้างกลาง ศพด.อบต.ช้างกลาง (รร.บา้นจันดี)
89 ช้างกลาง อบต.ช้างกลาง ศพด.อบต.ช้างกลาง (รร.บา้นนา)
90 ช้างกลาง อบต.ช้างกลาง ศพด.อบต.ช้างกลาง (รร.วดัควนส้าน)
91 เชียรใหญ่ ทต.การะเกด ศพด.ทต.การะเกด
92 เชียรใหญ่ ทต.การะเกด ศพด.บา้นศาลาตะเคียน
93 เชียรใหญ่ ทต.เชียรใหญ่ ศพด.ทต.เชียรใหญ่
94 เชียรใหญ่ อบต.เขาพระบาท ศพด.อบต.เขาพระบาท
95 เชียรใหญ่ อบต.เชียรใหญ่ ศพด.วยัเตาะแตะ
96 เชียรใหญ่ อบต.ทอ้งล าเจียก ศพด.อบต.ทอ้งล าเจียก
97 เชียรใหญ่ อบต.ทา่ขนาน ศพด.สระแก้ว
98 เชียรใหญ่ อบต.แม่เจ้าอยูห่วั ศพด.เนนิธมัมัง
99 เชียรใหญ่ อบต.แม่เจ้าอยูห่วั ศพด.วดับอ่ล้อ
100 เชียรใหญ่ อบต.เสือหงึ ศพด.ต าบลเสือหงึ
101 ถ้ าพรรณรา อบต.คลองเส ศพด.บา้นปลายเส
102 ถ้ าพรรณรา อบต.คลองเส ศพด.บา้นแพรกกลาง
103 ถ้ าพรรณรา อบต.ดุสิต ศพด.ร.ร.บา้นพรุวง
104 ถ้ าพรรณรา อบต.ถ้ าพรรณรา ศพด.บา้นหาดเขือ
105 ถ้ าพรรณรา อบต.ถ้ าพรรณรา ศพด.ปลายรา
106 ถ้ าพรรณรา อบต.ถ้ าพรรณรา ศพด.วดัมุขธาราม
107 ทา่ศาลา ทต.ทา่ศาลา ศพด.ทต.ทา่ศาลา
108 ทา่ศาลา อบต.กลาย รร.วดัเขาพนมไตรรัตน์
109 ทา่ศาลา อบต.กลาย ศพด.บา้นดอนใคร
110 ทา่ศาลา อบต.กลาย ศพด.บา้นปากดวด
111 ทา่ศาลา อบต.กลาย ศพด.อบต.กลาย
112 ทา่ศาลา อบต.ดอนตะโก ศพด.อบต.ดอนตะโก
113 ทา่ศาลา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.บา้นปากเจา
114 ทา่ศาลา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.บา้นหนา้เขาวดั
115 ทา่ศาลา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.ปลักปลา
116 ทา่ศาลา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.สวนจันทร์
117 ทา่ศาลา อบต.ทา่ขึน้ ศพด.ในโคร๊ะ
118 ทา่ศาลา อบต.ทา่ขึน้ ศพด.ไสโก
119 ทา่ศาลา อบต.ทา่ขึน้ ศพด.อบต.ทา่ขึน้
120 ทา่ศาลา อบต.ทา่ศาลา ศพด.บางตง
121 ทา่ศาลา อบต.ทา่ศาลา ศพด.บา้นแหลม
122 ทา่ศาลา อบต.ทา่ศาลา ศพด.มัสยิดทา่สูงบน
123 ทา่ศาลา อบต.ทา่ศาลา ศพด.มัสยิดยามาลุดดีน
124 ทา่ศาลา อบต.ทา่ศาลา ศพด.มัสยิดหนา้ทบั
125 ทา่ศาลา อบต.ทา่ศาลา ศพด.วดัทา่สูง
126 ทา่ศาลา อบต.ทา่ศาลา ศพด.สระบวั
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จ านวนเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป)ี ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปญัหา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
(คน)

จ านวน
เด็กปฐมวยั

(อายุ 3 - 5 ป)ี 
(คน)

กรณี ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั 
ที่ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั ได้รับการพัฒนา
เพื่อน าผลมาใช้การจัดการเรียนการสอน 

(คน)

127 ทา่ศาลา อบต.ไทยบรีุ ศพด.ชุมชนสาธติวลัยลักษณ์
128 ทา่ศาลา อบต.ไทยบรีุ ศพด.วดัโคกเหล็ก
129 ทา่ศาลา อบต.โพธิ์ทอง ศพด.ประจ าต าบลโพธิ์ทอง
130 ทา่ศาลา อบต.โมคลาน ศพด.มัสยิดบา้นอูต่ะเภา
131 ทา่ศาลา อบต.โมคลาน ศพด.อบต.โมคลาน
132 ทา่ศาลา อบต.สระแก้ว ศพด.นากุน
133 ทา่ศาลา อบต.สระแก้ว ศพด.น้ าตก
134 ทา่ศาลา อบต.สระแก้ว ศพด.ในญาติ
135 ทา่ศาลา อบต.สระแก้ว ศพด.เราะ
136 ทา่ศาลา อบต.หวัตะพาน ศพด.หวัตะพาน
137 ทุ่งสง ทต.กะปาง ศพด.บา้นคลองตูก
138 ทุ่งสง ทต.กะปาง ศพด.บา้นลานช้าง
139 ทุ่งสง ทต.ชะมาย ศพด.ร.ร.บา้นหนองหวา้
140 ทุ่งสง ทต.ชะมาย ศพด.ร.ร.วดัเขากลาย
141 ทุ่งสง ทต.ชะมาย ศพด.ร.ร.วดัวงัหบี
142 ทุ่งสง ทต.ถ้ าใหญ่ ศพด.บา้นน้ าพุ
143 ทุ่งสง ทต.ถ้ าใหญ่ ศพด.ร.ร.บา้นนาตาแย้ม
144 ทุ่งสง ทต.ถ้ าใหญ่ ศพด.วดัไตรวทิยาราม
145 ทุ่งสง ทต.ที่วงั ศพด.บา้นควนชม
146 ทุ่งสง ทต.ที่วงั ศพด.บา้นชายคลอง
147 ทุ่งสง ทต.ที่วงั ศพด.บา้นวงัยวน
148 ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ศพด.เขาปรีดี
149 ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ศพด.ชัยชุมพล
150 ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ศพด.หนองปา่แก
151 ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง ศพด.หมูบ่า้นพัฒนา
152 ทุ่งสง ทม.ปากพนงั รร.รีสอร์ทอนบุาล
153 ทุ่งสง อบต.เขาขาว ศพด.บา้นทบันายเหลียว
154 ทุ่งสง อบต.เขาขาว ศพด.บา้นไสส้าน
155 ทุ่งสง อบต.เขาขาว ศพด.สวนสมเด็จย่า 90
156 ทุ่งสง อบต.เขาโร ศพด.ทุ่งควาย
157 ทุ่งสง อบต.เขาโร ศพด.บา้นกงหรา
158 ทุ่งสง อบต.เขาโร ศพด.บา้นวงัเฒ่า
159 ทุ่งสง อบต.เขาโร ศพด.ร.ร.วดัเขาโร
160 ทุ่งสง อบต.ควนกรด ศพด.บา้นวดัใหม่
161 ทุ่งสง อบต.ควนกรด ศพด.อบต.ควนกรด
162 ทุ่งสง อบต.นาโพธิ์ ศพด.บา้นเกาะยวน
163 ทุ่งสง อบต.นาโพธิ์ ศพด.อบต.นาโพธิ์
164 ทุ่งสง อบต.นาไม้ไผ่ ศพด.บา้นทุ่งส้าน
165 ทุ่งสง อบต.นาไม้ไผ่ ศพด.บา้นวงัยาว
166 ทุ่งสง อบต.นาไม้ไผ่ ศพด.อบต.นาไม้ไผ่
167 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน ศพด.บา้นทา่เลา
168 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน ศพด.วดัด่านจ ากัด
169 ทุ่งสง อบต.นาหลวงเสน ศพด.อบต.นาหลวงเสน



Waldorf Montessori High Scope BBL PBL อืน่ๆ ทั้งหมด (คน) จบวชิาเอกปฐมวยั (คน) ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั (คน)

อ าเภอที่

จ านวน
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั/ครูพี่เล้ียง

ใน โรงเรียน/ศพด.ชือ่ อปท. ชือ่ โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดการศึกษาปฐมวยั 
หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(กรอกเคร่ืองหมาย /)

จ านวนเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป)ี ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปญัหา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
(คน)

จ านวน
เด็กปฐมวยั

(อายุ 3 - 5 ป)ี 
(คน)

กรณี ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั 
ที่ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั ได้รับการพัฒนา
เพื่อน าผลมาใช้การจัดการเรียนการสอน 

(คน)

170 ทุ่งสง อบต.น้ าตก ศพด.บา้นมะขาม
171 ทุ่งสง อบต.หนองหงส์ ศพด.บา้นควนไม้แดง
172 ทุ่งสง อบต.หนองหงส์ ศพด.บา้นนาเกิดผล
173 ทุ่งสง อบต.หนองหงส์ ศพด.บา้นนาปา่
174 ทุ่งใหญ่ ทต.ทา่ยาง ศพด.ทต.ทา่ยาง
175 ทุ่งใหญ่ ทต.ทุ่งสัง รร.ทต.ทุ่งสัง
176 ทุ่งใหญ่ ทต.ทุ่งสัง ศพด.ทต.ทุ่งสัง
177 ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน ศพด.กรุงหยัน
178 ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน ศพด.บา้นเขาหลัก
179 ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน ศพด.บา้นบอ่ปลา
180 ทุ่งใหญ่ อบต.กรุงหยัน ศพด.ปา่คลองกรุงหยัน
181 ทุ่งใหญ่ อบต.กุแหระ รร.อนบุาล อบต.กุแหระ
182 ทุ่งใหญ่ อบต.กุแหระ ศพด.จุฬาภรณ์พัฒนา 3
183 ทุ่งใหญ่ อบต.กุแหระ ศพด.จุฬาภรณ์พัฒนา 4
184 ทุ่งใหญ่ อบต.ทา่ยาง ศพด.จุฬาภรณ์พัฒนา 1
185 ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ ศพด.บา้นวดัใหม่
186 ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ ศพด.วดัขนาน
187 ทุ่งใหญ่ อบต.ทุ่งใหญ่ ศพด.หนองใหญ่
188 ทุ่งใหญ่ อบต.บางรูป ศพด.บา้นทุ่งกรวด
189 ทุ่งใหญ่ อบต.บางรูป ศพด.บา้นบางรูป
190 ทุ่งใหญ่ อบต.บางรูป ศพด.บา้นไสหร้า
191 ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก ศพด.บา้นควนล าภู
192 ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก ศพด.ไร่มุสลิม
193 ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก ศพด.หนองคล้า
194 ทุ่งใหญ่ อบต.ปริก ศพด.หว้ยใหญ่
195 นบพิต า ทต.นาเหรง ศพด.ทต.นาเหรง
196 นบพิต า อบต.กรุงชิง ศพด.ปากลง
197 นบพิต า อบต.กรุงชิง ศพด.เปยีน
198 นบพิต า อบต.กะหรอ ศพด.บา้นอูท่อง
199 นบพิต า อบต.นบพิต า ศพด.เขาเหล็ก (3)
200 นบพิต า อบต.นบพิต า ศพด.วดัถ้ าเขาเหล็ก
201 นบพิต า อบต.นบพิต า ศพด.สวนกลาง (1)
202 นบพิต า อบต.นบพิต า ศพด.อบต.นบพิต า
203 นาบอน ทต.นาบอน รร.เทศบาลนาบอน
204 นาบอน ทต.นาบอน ศพด.ทต.นาบอน
205 นาบอน อบต.แก้วแสน ศพด.บา้นเกาะสระ
206 นาบอน อบต.แก้วแสน ศพด.บา้นแก้วแสน
207 นาบอน อบต.แก้วแสน ศพด.บา้นหนองยาง
208 นาบอน อบต.แก้วแสน ศพด.ไสโปะ๊
209 นาบอน อบต.ทุ่งสง ศพด.คลองโอม
210 นาบอน อบต.ทุ่งสง ศพด.วดัหนองดี
211 นาบอน อบต.ทุ่งสง ศพด.ไสยูงปกั
212 นาบอน อบต.นาบอน ศพด.ด่านปริง



Waldorf Montessori High Scope BBL PBL อืน่ๆ ทั้งหมด (คน) จบวชิาเอกปฐมวยั (คน) ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั (คน)

อ าเภอที่

จ านวน
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั/ครูพี่เล้ียง

ใน โรงเรียน/ศพด.ชือ่ อปท. ชือ่ โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดการศึกษาปฐมวยั 
หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(กรอกเคร่ืองหมาย /)

จ านวนเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป)ี ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปญัหา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
(คน)

จ านวน
เด็กปฐมวยั

(อายุ 3 - 5 ป)ี 
(คน)

กรณี ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั 
ที่ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั ได้รับการพัฒนา
เพื่อน าผลมาใช้การจัดการเรียนการสอน 

(คน)

213 บางขัน อบต.บางขัน ศพด.บา้นคลองเสาเหนอื
214 บางขัน อบต.บางขัน ศพด.บา้นไร่ยาว
215 บางขัน อบต.บางขัน ศพด.ปากแพรก
216 บางขัน อบต.บางขัน ศพด.ร.ร.บา้นไสเตาอ้อย
217 บางขัน อบต.บา้นนคิม ศพด.นาต าเสา
218 บางขัน อบต.บา้นนคิม ศพด.บา้นนคิม
219 บางขัน อบต.บา้นล านาว ศพด.เจริญรัชต์ภาคย์
220 บางขัน อบต.บา้นล านาว ศพด.บา้นเค่ียมงาม
221 บางขัน อบต.บา้นล านาว ศพด.บา้นน้ านิง่
222 บางขัน อบต.บา้นล านาว ศพด.บา้นบางจันสี
223 บางขัน อบต.บา้นล านาว ศพด.บา้นพรุพรี
224 บางขัน อบต.บา้นล านาว ศพด.บา้นไสยาสน์
225 บางขัน อบต.บา้นล านาว ศพด.บา้นเหนอืโตน
226 บางขัน อบต.วงัหนิ ศพด.ด่านปริง
227 บางขัน อบต.วงัหนิ ศพด.บา้นใหม่
228 บางขัน อบต.วงัหนิ ศพด.ร.รไทยรัฐวทิยา 38
229 บางขัน อบต.วงัหนิ ศพด.วดัวงัหนิ
230 บางขัน อบต.วงัหนิ ศพด.วดัหนองเจ
231 ปากพนงั ทต.เกาะทวด ศพด.วดัเกาะจาก
232 ปากพนงั ทต.เกาะทวด ศพด.วดับางบชูาชนาราม
233 ปากพนงั ทต.เกาะทวด ศพด.วดัโบสถ์
234 ปากพนงั ทต.บางพระ ศพด.บางกรูด
235 ปากพนงั ทม.ปากพนงั รร.เทศบาลปากพนงั 1
236 ปากพนงั ทม.ปากพนงั รร.เทศบาลปากพนงั 2
237 ปากพนงั ทม.ปากพนงั รร.เทศบาลวดัคงสวสัด์ิ
238 ปากพนงั ทม.ปากพนงั รร.เทศบาลวดันาควารี
239 ปากพนงั ทม.ปากพนงั รร.เทศบาลวดัรามประดิษฐ์
240 ปากพนงั ทม.ปากพนงั ศพด.ทม.ปากพนงั
241 ปากพนงั ทม.ปากพนงั ศพด.ทม.ปากพนงัฝ่ังตะวนัตก
242 ปากพนงั อบต.ขนาบนาก ศพด.ขนาบนาก
243 ปากพนงั อบต.ขนาบนาก ศพด.อบต.ขนาบนาก
244 ปากพนงั อบต.คลองกระบอื ศพด.วดัตรงบน
245 ปากพนงั อบต.คลองกระบอื ศพด.อบต.คลองกระบอื
246 ปากพนงั อบต.คลองนอ้ย ศพด.บา้นบางเนยีน
247 ปากพนงั อบต.คลองนอ้ย ศพด.บา้นแสงวมิาน
248 ปากพนงั อบต.คลองนอ้ย ศพด.ร.ร.วดัปยิาราม
249 ปากพนงั อบต.คลองนอ้ย ศพด.วดัศรีสุวรณาราม
250 ปากพนงั อบต.บางศาลา ศพด.วดัคงคาวดี
251 ปากพนงั อบต.บางศาลา ศพด.อบต.บางศาลา
252 ปากพนงั อบต.บา้นใหม่ ศพด.วดัสุวรรณภมูิวหิาร
253 ปากพนงั อบต.ปากพนงัฝ่ังตะวนัตก ศพด.บางผ้ึง
254 ปากพนงั อบต.ปากแพรก ศพด.บา้นบางด้วน
255 ปากพนงั อบต.ปากแพรก ศพด.วดัปากแพรก



Waldorf Montessori High Scope BBL PBL อืน่ๆ ทั้งหมด (คน) จบวชิาเอกปฐมวยั (คน) ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั (คน)

อ าเภอที่

จ านวน
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั/ครูพี่เล้ียง

ใน โรงเรียน/ศพด.ชือ่ อปท. ชือ่ โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดการศึกษาปฐมวยั 
หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(กรอกเคร่ืองหมาย /)

จ านวนเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป)ี ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปญัหา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
(คน)

จ านวน
เด็กปฐมวยั

(อายุ 3 - 5 ป)ี 
(คน)

กรณี ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั 
ที่ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั ได้รับการพัฒนา
เพื่อน าผลมาใช้การจัดการเรียนการสอน 

(คน)

256 ปากพนงั อบต.ปา่ระก า ศพด.ร.ร.วดัเหมก
257 ปากพนงั อบต.ปา่ระก า ศพด.วดัปา่ระก าใต้
258 ปากพนงั อบต.ปา่ระก า ศพด.วดัอัฒฑศาสนาราม
259 ปากพนงั อบต.ปา่ระก า ศพด.หวัปา่ขลู่
260 พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ รร.ทต.ทอนหงส์
261 พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ ศพด.ทต.ทอนหงส์
262 พรหมคีรี ทต.พรหมคีรี ศพด.เขาปนู
263 พรหมคีรี ทต.พรหมคีรี ศพด.ทต.พรหมคีรี
264 พรหมคีรี ทต.พรหมโลก ศพด.วดัเขาปนู
265 พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ศพด.เก้ากอ
266 พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ศพด.ในเขียว 1
267 พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ศพด.ในเขียว 2
268 พรหมคีรี อบต.นาเรียง ศพด.ร.ร.วดันากัน
269 พรหมคีรี อบต.นาเรียง ศพด.หวัปรางค์
270 พรหมคีรี อบต.บา้นเกาะ ศพด.อบต.บา้นเกาะ
271 พรหมคีรี อบต.อินคีรี ศพด.น้ าแคบ
272 พรหมคีรี อบต.อินคีรี ศพด.บา้นสากเหล็ก
273 พรหมคีรี อบต.อินคีรี ศพด.หญ้าปล้อง
274 พระพรหม ทต.นาสาร รร.อนบุาลทต.นาสาร
275 พระพรหม ทต.นาสาร ศพด.ทต.นาสาร
276 พระพรหม ทต.นาสาร ศพด.ร.ร.วดัพระเพรง
277 พระพรหม อบต.ช้างซ้าย ศพด.ทา่ช้าง
278 พระพรหม อบต.ทา้ยส าเภา ศพด.บา้นไสใหญ่
279 พระพรหม อบต.ทา้ยส าเภา ศพด.อบต.ทา้ยส าเภา
280 พระพรหม อบต.ทา้ยส าเภา ศพด.อบต.ทา้ยส าเภา (วดัเชิงแตระ)
281 พระพรหม อบต.นาพรุ ศพด.อบต.นาพรุ
282 พิปนู ทต.กะทนู ศพด.นายูง
283 พิปนู ทต.กะทนู ศพด.บา้นนางเอือ้ย
284 พิปนู ทต.กะทนู ศพด.วดัโพธาราม
285 พิปนู ทต.กะทนู ศพด.วดัศรีมาราม
286 พิปนู ทต.เขาพระ ศพด.จุฬาภรณ์พัฒนา 2
287 พิปนู ทต.เขาพระ ศพด.บา้นทุ่งร่อน
288 พิปนู ทต.ควนกลาง ศพด.บา้นปากเสียว
289 พิปนู ทต.ควนกลาง ศพด.บา้นวงัววั
290 พิปนู ทต.พิปนู ศพด.ทต.พิปนู
291 พิปนู อบต.พิปนู ศพด.หนูบ
292 พิปนู อบต.ยางค้อม ศพด.บา้นพรุพัง
293 พิปนู อบต.ยางค้อม ศพด.วดัยางค้อม
294 เมือง ทต.ทา่ง้ิว ศพด.บา้นปา่ยาง
295 เมือง ทต.ทา่ง้ิว ศพด.มัสยิดมุวะหฮี์ดีน ม.8
296 เมือง ทต.ทา่ง้ิว ศพด.มัสยิดรุ้ลอามาน
297 เมือง ทต.ทา่แพ รร.ทต.ทา่แพ
298 เมือง ทต.ทา่แพ ศพด.ทต.ทา่แพ



Waldorf Montessori High Scope BBL PBL อืน่ๆ ทั้งหมด (คน) จบวชิาเอกปฐมวยั (คน) ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั (คน)

อ าเภอที่

จ านวน
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั/ครูพี่เล้ียง

ใน โรงเรียน/ศพด.ชือ่ อปท. ชือ่ โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดการศึกษาปฐมวยั 
หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(กรอกเคร่ืองหมาย /)

จ านวนเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป)ี ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปญัหา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
(คน)

จ านวน
เด็กปฐมวยั

(อายุ 3 - 5 ป)ี 
(คน)

กรณี ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั 
ที่ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั ได้รับการพัฒนา
เพื่อน าผลมาใช้การจัดการเรียนการสอน 

(คน)

299 เมือง ทต.ทา่แพ ศพด.วดัทา่แพ
300 เมือง ทต.บางจาก รร.ทต.บางจาก
301 เมือง ทต.บางจาก ศพด.ทต.บางจาก
302 เมือง ทต.ปากนคร ศพด.ทต.ปากนคร
303 เมือง ทต.โพธิ์เสด็จ ศพด.บา้นยวนแหล
304 เมือง ทต.โพธิ์เสด็จ ศพด.โพธิ์เสด็จ
305 เมือง ทต.โพธิ์เสด็จ ศพด.วดัโพธิ์ทอง
306 เมือง ทน.นครศรีฯ รร.เทศบาลวดัทา่โพธิ์
307 เมือง ทน.นครศรีฯ รร.เทศบาลวดัทา้วโคตร
308 เมือง ทน.นครศรีฯ รร.เทศบาลวดัมเหยงคณ์
309 เมือง ทน.นครศรีฯ รร.เทศบาลวดัศรีทวี
310 เมือง ทน.นครศรีฯ รร.เทศบาลวดัศาลามีชัย
311 เมือง ทน.นครศรีฯ รร.เทศบาลวดัเสมาเมือง
312 เมือง ทน.นครศรีฯ รร.เทศบาลวดัเสาธงทอง
313 เมือง ทน.นครศรีฯ รร.เทศบาลวดัใหญ่
314 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.ชุมชนการเคหะนครศรีฯ
315 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.ชุมชนตากสิน-ชะเมา
316 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.ชุมชนทา่โพธิ์
317 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.ชุมชนทา้วโคตร
318 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.ชุมชนทุ่งจีน
319 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.ชุมชนเพชรจริก
320 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.ชุมชนวดัหวัอิฐ
321 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.ชุมชนศาลามีชัย
322 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.ชุมชนไสเจริญ
323 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.ชุมชนหนา้สถานรีถไฟ
324 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.เทศบาล 1
325 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.ประตูลอด
326 เมือง ทน.นครศรีฯ ศพด.เพนยีด (ชุมชนคูขวาง)
327 เมือง ทม.ปากพูน รร.อนบุาลปากพูน
328 เมือง ทม.ปากพูน ศพด.ค่ายวชิราวธุ
329 เมือง ทม.ปากพูน ศพด.ทม.ปากพูน ม.1
330 เมือง ทม.ปากพูน ศพด.ทม.ปากพูน ม.11
331 เมือง ทม.ปากพูน ศพด.ทม.ปากพูน ม.3
332 เมือง ทม.ปากพูน ศพด.ทม.ปากพูน ม.5
333 เมือง ทม.ปากพูน ศพด.วดัศรีมงคล ม.8
334 เมือง ทม.ปากพูน ศพด.หมู ่9
335 เมือง อบจ.นครศรีฯ รร.บา้นน้ าโฉ
336 เมือง อบจ.นครศรีฯ รร.วดัส านกัขัน
337 เมือง อบจ.นครศรีฯ รร.สาธติ อบจ.1 (บา้นทา่เรือมิตรภาพที่ 30)
338 เมือง อบจ.นครศรีฯ รร.สาธติ อบจ.2 (บา้นส านกัไม้เรียบ)
339 เมือง อบต.ก าแพงเซา ศพด.หว้ยปราง
340 เมือง อบต.ไชยมนตรี ศพด.อบต.ไชยมนตรี
341 เมือง อบต.ทา่ซัก ศพด.อบต.ทา่ซัก



Waldorf Montessori High Scope BBL PBL อืน่ๆ ทั้งหมด (คน) จบวชิาเอกปฐมวยั (คน) ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั (คน)

อ าเภอที่

จ านวน
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั/ครูพี่เล้ียง

ใน โรงเรียน/ศพด.ชือ่ อปท. ชือ่ โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดการศึกษาปฐมวยั 
หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(กรอกเคร่ืองหมาย /)

จ านวนเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป)ี ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปญัหา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
(คน)

จ านวน
เด็กปฐมวยั

(อายุ 3 - 5 ป)ี 
(คน)

กรณี ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั 
ที่ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั ได้รับการพัฒนา
เพื่อน าผลมาใช้การจัดการเรียนการสอน 

(คน)

342 เมือง อบต.ทา่เรือ ศพด.ทา่เรือ
343 เมือง อบต.ทา่ไร่ ศพด.อบต.ทา่ไร่ (บา้นบางหลวง)
344 เมือง อบต.นาเคียน ศพด.บา้นนาเคียน
345 เมือง อบต.นาเคียน ศพด.มัสยิดมุวะหฮี์ดีน
346 เมือง อบต.นาทราย ศพด.นาทราย
347 เมือง อบต.บางจาก ศพด.บางใหญ่
348 เมือง อบต.ปากนคร ศพด.บา้นคันธง
349 เมือง อบต.ปากนคร ศพด.อบต.ปากนคร
350 เมือง อบต.มะม่วงสองต้น ศพด.บา้นคลองลาว
351 ร่อนพิบลูย์ ทต.เขาชุมทอง ศพด.ทต.เขาชุมทอง
352 ร่อนพิบลูย์ ทต.ร่อนพิบลูย์ ศพด.ทต.ร่อนพิบลูย์
353 ร่อนพิบลูย์ ทต.หนิตก รร.สาธติทต.หนิตก
354 ร่อนพิบลูย์ ทต.หนิตก ศพด.ทต.หนิตก
355 ร่อนพิบลูย์ ทต.หนิตก ศพด.มัสยิดนรุู้ลมุสลีมีน
356 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม ศพด.บา้นทุ่งหล่อ
357 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม ศพด.วดัคันธมาลี
358 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนชุม ศพด.อบต.ควนชุม
359 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนพัง ศพด.บา้นกลอง
360 ร่อนพิบลูย์ อบต.ควนพัง ศพด.บา้นควนพัง
361 ร่อนพิบลูย์ อบต.ร่อนพิบลูย์ ศพด.บา้นดอนกลาง
362 ร่อนพิบลูย์ อบต.ร่อนพิบลูย์ ศพด.บา้นม่วงงาม
363 ร่อนพิบลูย์ อบต.ร่อนพิบลูย์ ศพด.บา้นร่อนนา
364 ร่อนพิบลูย์ อบต.เสาธง ศพด.ควนรุย
365 ร่อนพิบลูย์ อบต.เสาธง ศพด.ทา่เจริญ
366 ร่อนพิบลูย์ อบต.เสาธง ศพด.อบต.เสาธง
367 ร่อนพิบลูย์ อบต.หนิตก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนิตก
368 ลานสกา ทต.ขุนทะเล ศพด.ทต.ขุนทะเล
369 ลานสกา อบต.ก าโลน ศพด.วดัคีรีวง
370 ลานสกา อบต.ก าโลน ศพด.วดัโคกโพธิ์สถิตย์
371 ลานสกา อบต.เขาแก้ว ศพด.คันเบด็
372 ลานสกา อบต.เขาแก้ว ศพด.วดัชายเขา
373 ลานสกา อบต.ลานสกา ศพด.อบต.ลานสกา
374 สิชล ทต.ทุ่งใส ศพด.เขาฝ้าย
375 สิชล ทต.ทุ่งใส ศพด.ทต.ทุ่งใส
376 สิชล ทต.ทุ่งใส ศพด.บา้นฝ่ายทา่
377 สิชล อบต.เขานอ้ย ศพด.ทุ่งขันหมาก
378 สิชล อบต.เขานอ้ย ศพด.บา้นเขาใหญ่
379 สิชล อบต.เขานอ้ย ศพด.วดัเขานอ้ย
380 สิชล อบต.เขานอ้ย ศพด.ส านกัเนยีน
381 สิชล อบต.ฉลอง ศพด.อบต.ฉลอง
382 สิชล อบต.ทุ่งปรัง ศพด.บณัณราม
383 สิชล อบต.ทุ่งปรัง ศพด.บา้นทุ่งไม้เรียง
384 สิชล อบต.ทุ่งปรัง ศพด.ปลายทอน



Waldorf Montessori High Scope BBL PBL อืน่ๆ ทั้งหมด (คน) จบวชิาเอกปฐมวยั (คน) ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั (คน)

อ าเภอที่

จ านวน
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั/ครูพี่เล้ียง

ใน โรงเรียน/ศพด.ชือ่ อปท. ชือ่ โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การจัดการศึกษาปฐมวยั 
หลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(กรอกเคร่ืองหมาย /)

จ านวนเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป)ี ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปญัหา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
(คน)

จ านวน
เด็กปฐมวยั

(อายุ 3 - 5 ป)ี 
(คน)

กรณี ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ครูสอนปฐมวยั 
ที่ไม่จบวชิาเอกปฐมวยั ได้รับการพัฒนา
เพื่อน าผลมาใช้การจัดการเรียนการสอน 

(คน)

385 สิชล อบต.ทุ่งปรัง ศพด.วดัคุมแป
386 สิชล อบต.ทุ่งปรัง ศพด.วดัชนาราม
387 สิชล อบต.เทพราช ศพด.ชุมชนวดัเทพราช
388 สิชล อบต.เทพราช ศพด.บา้นเขายวนเฒ่า
389 สิชล อบต.เทพราช ศพด.บา้นน้ าฉา
390 สิชล อบต.เทพราช ศพด.บา้นเผียน
391 สิชล อบต.เทพราช ศพด.วดัธารน้ าฉา
392 สิชล อบต.เปล่ียน ศพด.ต าบลเปล่ียน
393 สิชล อบต.ส่ีขีด ศพด.เขาพับผ้า
394 สิชล อบต.ส่ีขีด ศพด.บา้นน้ าร้อน
395 สิชล อบต.ส่ีขีด ศพด.บา้นปราบราษฎร์อุทศิ
396 สิชล อบต.ส่ีขีด ศพด.อบต.ส่ีขีด
397 สิชล อบต.เสาเภา ศพด.อบต.เสาเภา
398 หวัไทร ทต.เกาะเพชร ศพด.ทต.เกาะเพชร
399 หวัไทร ทต.เกาะเพชร ศพด.บา้นไชยราม
400 หวัไทร ทต.หนา้สตน ศพด.แพรกเมือง
401 หวัไทร ทต.หนา้สตน ศพด.วดัฉิมหลา
402 หวัไทร ทต.หนา้สตน ศพด.วดัหนา้สตน
403 หวัไทร ทต.หนา้สตน ศพด.หนา้ศาล
404 หวัไทร ทต.หวัไทร ศพด.ทต.หวัไทร
405 หวัไทร อบต.เขาพังไกร ศพด.ลากชาย
406 หวัไทร อบต.เขาพังไกร ศพด.วดับางตะพาน
407 หวัไทร อบต.เขาพังไกร ศพด.วดับรูณาวาส
408 หวัไทร อบต.เขาพังไกร ศพด.อบต.เขาพังไกร
409 หวัไทร อบต.ควนชะลิก ศพด.วดัควนชะลิก
410 หวัไทร อบต.ควนชะลิก ศพด.วดัคีรีนอ้ย
411 หวัไทร อบต.ควนชะลิก ศพด.วดัปากเหมือง
412 หวัไทร อบต.ทรายขาว ศพด.วดัโคกยาง
413 หวัไทร อบต.ทา่ซอม ศพด.พัทธสีมา
414 หวัไทร อบต.ทา่ซอม ศพด.วดัทา่เสริม
415 หวัไทร อบต.ทา่ซอม ศพด.วดับา้นด่าน
416 หวัไทร อบต.บางนบ ศพด.วดันพคุณ
417 หวัไทร อบต.บา้นราม ศพด.อบต.บา้นราม
418 หวัไทร อบต.รามแก้ว ศพด.บา้นรามแก้ว
419 หวัไทร อบต.หวัไทร ศพด.ร.ร.วดัหวัล าภู
420 หวัไทร อบต.หวัไทร ศพด.วดัทะเลปงั
421 หวัไทร อบต.แหลม ศพด.บา้นทอ่มหมู่
422 หวัไทร อบต.แหลม ศพด.บา้นนาโพธิ์
423 หวัไทร อบต.แหลม ศพด.วดัโคกสูง
424 หวัไทร อบต.แหลม ศพด.วดัศิลาล้อน
425 หวัไทร อบต.แหลม ศพด.วดัแหลม


