รายชื่อศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
(รับประทานโล่ ปี 2557)
ศูนย์เด็กเล็กระดับเขต
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม) จ.ปทุมธานี
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายสาม อบต.พิมลราช จ.นนทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 6 (บางฝ้าย) จ.สมุทรปราการ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาไม้แก้ว อบต.เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง เทศบาลตําบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณา เทศบาลตําบลกฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลมะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีชัย อบต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน อบต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิริสุธาวาส อบต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปัว อ.ปัว จ.น่าน
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
-
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ศูนย์เด็กเล็กระดับจังหวัด
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางม่วง จ.นนทบุรี
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลั่นทม จ.อ่างทอง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านพราน จ.อ่างทอง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าโคก จ.พระนครศรีอยุธยา
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงกาสาม จ.ปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลป๊อกแป๊ก อ.เมือง จ.สระบุรี
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทับกวาง จิตรประไพชาเล่ต์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลําสนธิ อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุกกะเฌอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไก่เถื่อน ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วงหินเทศบาลตําบลชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแฟบเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแพรกษา (เอื้ออาทร 1) สังกัดเทศบาลตําบลแพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกระบือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทอง อบต.บางตีเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด อบต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
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ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอี่ยน อบต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น 1 อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกรด อบต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล อบต.ทุ่งกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
10. ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง อบต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลจอมปลวก อบต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูน้ําอ่างทอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
16. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีปังกรการุณยมิตรฯ อบต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรมั ย์
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลมพะบู ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตําบลท่าตูม ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ อบต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคูณเมือง อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีแก้ว อบต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ อบต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศรีวิไล 2 อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า อบต.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
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11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งศรีภูมิ อ. ภูหลวง จ.เลย
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาไหล อบต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
16. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
17. ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
18. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมต อบต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าห่วน อบต.ไร่ขี อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ
3. ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลสระกําแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
6. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านแก้งโพธิ์ อบต.ค้อวัง อ.เขื่อนใน จ.อุบลราชธานี
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านค้อวัง ทต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงเพ็ง อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่นนาทัน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
12. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านอุ่มไผ่-ไผ่ทอง อบต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
14. ศูนย์พัฒนาเด็กวัดพิจิตรสังฆาราม อบต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์ อบต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไพศาลี อ.ไพศาลึ จ.นครสวรรค์
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าโพธิ์ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
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ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล เทศบาลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิริสุธาวาส อบต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณูโลก
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระประดู่ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิถ์
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองตะเคียน อบต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง เทศบาลตําบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซิว องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลําปาง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮอ่ งสอน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแล องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ องค์การบริหารส่วนตําบลสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าค่าย อบต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลช้าง เทศบาลเมืองพังงา อ.เมือง จ.พังงา
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง (ศูนย์ 2) อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน อบต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไทรงาม อ.กระบุรี จ.ระนอง
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา เทศบาลตําบลเพชรพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
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11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ อบต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยยูง อบต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกุ้ง อบต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผัง 18 อบต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยงลุโละ อบต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดปะลุกาแปเร๊าะ อบต.ปะลุกาสะเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทต.ท่ามะเดื่อ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง อบต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนป่อนวัวเก่า อ.เมือง จ.สงขลา
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองยะลา (ท.6) อ.เมือง จ.ยะลา
14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยาแมะลือมุ อบต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
ยอดรวมทั้งหมด 157 แห่ง

