
 
ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด

1 โรงนํ้าแข็ง เคที แม่ฮ่องสอน
2 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 555 หลังคาเหล็ก แม่ฮ่องสอน
3 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด (สาขาปาย) แม่ฮ่องสอน
4 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงโม่ศิลาทองนครสวรรค์ นครสวรรค์
5 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชวนิชคอนกรีต นครสวรรค์
6 โรงงานแม่ป่วยลั้ง อุทัยธานี
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถศิลป์บ้านไร่ อุทัยธานี
8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านหนองไม้ อุทัยธานี
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวชุมชนบ้านชลประทาน อุทัยธานี

10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแม่บ้านเกษตรกรกล่อมฟัก อุทัยธานี
11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแม่บ้านโคกหม้อ อุทัยธานี
12 วิสาหกิจชุมชนเบอเกอรีสมอทอง อุทัยธานี
13 บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จํากัด กําแพงเพชร
14 สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จํากัด กําแพงเพชร
15 สถานีบริการนํ้ามันสหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จํากัด กําแพงเพชร
16 โรงงานนํ้าดื่มสหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จํากัด กําแพงเพชร
17 บริษัท เอส ซี ฟอร์มูเลเตอร์ จํากัด พิจิตร
18 โรงงานนํ้าดื่มกมลทิพย์ พิจิตร
19 สคร.5 ราชบุรี บริษัท ปัญญารักษา จํากัด กาญจนบุรี
20 บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุรี
21 บริษัท โตโยต้า ตราด จํากัด ตราด
22 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.การยาง ตราด
23 ร้านเจริญชัยศูนย์ล้อ ตราด
24 สคร.7 ขอนแก่น บริษัท เนชั่นแนลสตาร์ชแอนด์เคมีเคิล ไทยแลนด์ จํากัด   กาฬสินธ์ุ
25 สคร.8 อุดรธานี บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม นครพนม
26 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาราษีไศล ศรีสะเกษ
27 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านละทาย ม.8 ศรีสะเกษ
28 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เกียรติสุรนนท์อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
29 บริษัท เค.พี พลาสติก ไลท์ จํากัด อํานาจเจริญ
30 บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จํากัด (สาขามุกดาหาร) มุกดาหาร
31 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จํากัด สาขามุกดาหาร มุกดาหาร
32 บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด มุกดาหาร
33 ร้านเค้กสายใจ ตรัง
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหยงสตาร์ ตรัง
35 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตรัง
36 บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จํากัด สงขลา
37 บริษัท เอส ทู เค มารีนโปรดักส์ จํากัด สงขลา

รายชื่อสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
ประจําปีงบประมาณ 255๘

1. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ระดับจังหวัด (ระดับดี)

สคร.1 เชียงใหม่

สคร.3 นครสวรรค์

สคร.6 ชลบุรี

สคร.10 อุบลราชธานี



ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด
38 บริษัท 2 เอสเมทัล จํากัด (มหาชน) สงขลา
39 บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน) สงขลา
40 บริษัท วู้ดเวอร์คอังสุธน จํากัด สตูล
41 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พลายงามพาราวู๊ด สตูล
42 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาสตูล สตูล
43 บริษัท บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาสตูล สตูล
44 บริษัท กว๋างเข่ินรับเบอร์(สตูล) จํากัด สตูล
45 บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด ปัตตานี
46 บริษัท โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จํากัด ปัตตานี
47 บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด ปัตตานี

1 บริษัท ถาวรลําปาง จํากัด ลําปาง
2 บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด เชียงราย
3 บริษัท นอร์ทเทอร์นฟูดคอมเพรส จํากัด เชียงราย
4 บริษัท ชว่ี เฉวียน ฟูดส์ จํากัด เชียงราย

บริษัท เกรซฟู้ด จํากัด เชียงราย
5 โรงนํ้าแข็งแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
6 โรงงานนํ้าแข็งหลอดชัยเจริญ นครสวรรค์
7 บริษัท สุริยวงศ์การไฟฟ้า จํากัด นครสวรรค์
8 บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์เปอร์เรชั่นกรุ๊ป จํากัด สาขานครสวรรค์ นครสวรรค์
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานพัดบ้านทา่ชะอม อุทัยธานี

10 กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านทุ่งนาสวน อุทัยธานี
11 สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จํากัด กําแพงเพชร
12 บริษัท อลีนกิจสยาม จํากัด พิจิตร
13 บริษัท ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล อีเล็คโทรนิคส์ จํากัด ชัยนาท
14 บริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จํากัด นนทบุรี
15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบางรักน้อย นนทบุรี
16 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ม.๔ ต.บางกร่าง นนทบุรี
17 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จํากัด กาญจนบุรี
18 บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จํากัด สมุทรสาคร
19 บริษัท ซีอาร์ซี ครีเอชั่น จํากัด (มหาชน) เพชรบุรี
20 บริษัท เอ็นไวรอลเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จํากัด ชลบุรี
21 บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิลแอนด์พาร์ทจํากัด ชลบุรี
22 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง สมุทรปราการ
23 บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด สมุทรปราการ
24 บริษัท ซิกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จํากัด สมุทรปราการ
25 บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด สมุทรปราการ
26 บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จํากัด สมุทรปราการ
27 บริษัท ลัคก้ีเท็คซ์ (ไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงาน 1 สมุทรปราการ
28 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท ์จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ

รวม 47 แห่ง

สคร.6 ชลบุรี

2. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ระดับจังหวัด (ระดับดีเด่น)

สคร.4 สระบุรี

สคร.5 ราชบุรี

สคร.12 สงขลา

สคร.1 เชียงใหม่

สคร.3 นครสวรรค์



ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด
29 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จํากัด ปราจีนบุรี
30 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) อุดรธานี
31 บริษัท สไตโรเมตริก (ไทยแลนด์) จํากัด อุดรธานี
32 บริษัท โทโยนากา (ไทยแลนด์) จํากัด อุดรธานี
33 บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ยางแผ่น อุดรธานี
34 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด สาขาอุดรธานี อุดรธานี
35 บริษัท นํ้าตาลเกษตรผล จํากัด อุดรธานี
36 บริษัท ฮอล์ม แมชีนเนอรี่ เอเชีย จํากัด อุดรธานี
37 สหกรณ์โนนหัวช้าง จํากัด สกลนคร
38 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วรรณวงศ์ฟรุทไวน์และนํ้าหมากเม่าวรรณวงศ์ สกลนคร
39 บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม นครพนม
40 บริษัท รอมบัสอินดสัตรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด นครพนม
41 บริษัท โตโยต้า (1993) ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด สาขากันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ
42 บริษัท โตโยต้า (1993) ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด สาขาขุขันธ์ ศรีสะเกษ
43 บริษัท เอกชัย ดีสตริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ตลาดโลตัส สาขากันทรารมย์            ศรีสะเกษ
44 ร้าน 7-11 สาขาไพรบึง ศรีสะเกษ
45 บริษัท ซาบิน่า จํากัด (มหาชน) ยโสธร
46 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขายโสธร ยโสธร
47 บริษัท พรีเมีย ควอลิตี้ สตาร์ช จํากัด มุกดาหาร
48 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหร มุกดาหาร
49 บริษัท สหเรือง จํากัด มุกดาหาร
50 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร มุกดาหาร
51 บริษทั แปลนครีเอชั่น จํากัด ตรัง
52 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง ตรัง
53 กลุ่มเครื่องแกงบ้านไร่เหนือ ตรัง
54 กลุ่มแม่บ้านเกษตรทุ่งรวงทอง ตรัง

1 บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จํากัด ลําพูน
2 บริษัท ไทย เอ็นเจอาร์ จํากัด ลําพูน
3 บริษัท ภัทยาลําพูน จํากัด ลําพูน
4 บริษัท บีพีเอส มลิคอม จํากัด ลําปาง
5 สคร.3 นครสวรรค์ บริษัท บางกอกรับเบอร์สหรัตน จํากัด อุทัยธานี
6 บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ จํากัด นนทบุรี
7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
8 บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จํากัด นนทบุรี
9 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (ศูนย์กระจายสินค้าสามโคก) ปทุมธานี

10 บริษัท แซนมินา-ไซ-ซีสเท็ม (ประเทศไทย) จํากัด ปทุมธานี
11 บริษัท ไทยโตชิบา ไลท์ติ้ง จํากัด ปทุมธานี
12 บริษัท ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จํากัด ปทุมธานี
13 บริษัท ฟูจิคูระ อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด นวนคร โรงงาน 2 ปทุมธานี

สคร.10 อุบลราชธานี

สคร.12 สงขลา

สคร.8 อุดรธานี

สคร.1 เชียงใหม่

รวม 54 แห่ง
3. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ระดับจังหวัด (ระดับดีเย่ียม)



ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด
14 บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุยา
15 บริษัท โอกาโมโต (ไทย) จํากัด พระนครศรีอยุยา
16 บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุยา
17 บริษัท นิเดค อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุยา
18 บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุยา
19 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พระนครศรีอยุยา
20 บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จํากัด (โรงงานที่ ๑) พระนครศรีอยุยา
21 บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จํากัด (โรงงานที่ ๔) พระนครศรีอยุยา
22 บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จํากัด (โรงงานที่ ๕) พระนครศรีอยุยา
23 บริษัท ซีพี เมจิ จํากัด สระบุรี
24 สคร.6 ชลบุรี บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด สมุทราปราการ
25 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สกลนคร
26 กลุ่มแปรรูปผ้ามัดย้อมบ้านสงเปลือย สกลนคร
27 บริษัท เอกชัย ดีสตริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด สาขานครพนม นครพนม
28 สคร.9 นครราชสีมา บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จํากัด นครราชสีมา
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรทําขนมบ้านควนหนองกก ตรัง
30 ร้านเค้กกนิษฐา ตรัง
31 บริษัท กรีนริเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สงขลา
32 บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จํากัด สงขลา

1 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระเบ้ือง (ลําปาง) จํากัด ลําปาง
2 บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี จํากัด ลําปาง
3 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด ลําปาง
4 บริษัท เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด (ลําพูน) ลําพูน
5 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลําพูน ลําพูน
6 บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด ลําพูน
7 บริษัท เอส ซี เอส สปอร์ตสแวร์ จํากัด ชัยนาท
8 บริษัท ซาบีน่า จํากัด ชัยนาท
9 บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
10 บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
11 บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จํากัด ปทุมธานี
12 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 3 ลพบุรี
13 บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพ็คก้ิง จํากัด ลพบุรี
14 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จํากัด นครปฐม
15 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด (มหาชน) นครปฐม
16 บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จํากัด สุพรรณบุรี
17 บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด ราชบุรี
18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ ฉะเชิงเทรา
19 บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด สาขาใหญ่ ฉะเชิงเทรา
20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ระยอง

สคร.12 สงขลา

สคร.4 สระบุรี

สคร.8 อุดรธานี

รวม 32 แห่ง
4. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ระดับประเทศ ระดับดี (โล่เงิน)

สคร.4 สระบุรี

สคร.5 ราชบุรี

สคร.6 ชลบุรี

สคร.1 เชียงใหม่

สคร.3 นครสวรรค์



ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด
21 บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) ปราจีนบุรี
22 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ
23 บริษัท ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ จํากัด อุดรธานี
24 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จํากัด อุดรธานี
25 บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด อุดรธานี
26 บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด หนองคาย
27 บรษิัท โตโยต้าสกลนคร จํากัด สกลนคร
28 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)  สาขาสีค้ิว นครราชสีมา
29 บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จํากัด นครราชสีมา
30 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จํากัด (มหาชน) ตรัง
31 บริษัท ล่ําสูง จํากัด (มหาชน) ตรัง
32 บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จํากัด สงขลา
33 บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสงขลา สงขลา
34 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าจะนะ) สงขลา
35 บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ สงขลา
36 บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จํากัด สงขลา
37 บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จํากัด สตูล
38 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง สตูล

1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมลําปาง ลําปาง
2 บริษัท เบทาโกรนอร์ธเทอร์น จํากัด ลําพูน
3 บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) (สาขาลําพูน) ลําพูน
4 บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC 1 บางบัวทอง นนทบุรี
5 บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จํากัด พระนครศรีอยุธยา
6 บริษทั คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
7 บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
8 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากัด พระนครศรีอยุธยา
9 บริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จํากัด ลพบุรี

10 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จํากัด ลพบุรี
11 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 4 ลพบุรี
12 บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด สมุทรสาคร
13 บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จํากัด สมุทรสาคร
14 บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จํากัด เพชรบุรี
15 บริษัท ตรีป้ันจ่ัน โมบาย จํากัด สุพรรณบุรี
16 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) โรงงานนครปฐม นครปฐม
17 บริษัท ยางโอตานิ จํากัด นครปฐม
18 บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด นครปฐม
19 บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด ราชบุรี
20 บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด สาขา 0001 ฉะเชิงเทรา
21 บริษัท เอชจีเอสที ประเทศไทย จํากัด ปราจีนบุรี

สคร.12 สงขลา

5. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ระดับประเทศ ระดับดีเด่น (โล่ทอง)

สคร.1 เชียงใหม่

สคร.4 สระบุรี

สคร.5 ราชบุรี

สคร.6 ชลบุรี

สคร.8 อุดรธานี

รวม 38 แห่ง

สคร.9 นครราชสีมา



ลําดับ สคร. รายชื่อสถานประกอบการ จังหวัด
22 บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จํากัด  นครราชสีมา
23 บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จํากัด นครราชสีมา
24 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปเน้ือไก่ (นครราชสีมา) นครราชสีมา
25 สคร.10 อุบลราชธานี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันอุบลราชธานี อุบลราชธานี
26 บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จํากัด สรุาษฎร์ธานี
27 บริษัท กรีนสปอต จํากัด สาขาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
28 บริษัท สุพารา จํากัด พังงา
29 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สงขลา
30 บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด สาขาสงขลา สงขลา

สคร.9 นครราชสีมา

สคร.11 นครศรธรรมราช

สคร.12 สงขลา

หมายเหตุ : สคร. หมายถึง สํานักงานป้องกันควบคุมโรค

รวม 30 แห่ง


