




 
 

หลักสูตรการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส าหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
            พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตาม
ความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) รวมทั้งเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) น าไปสู่การก าหนดทักษะส าคัญส าหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความส าคัญต่อการ
ก าหนดเป้ าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทุกด้ าน 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้สถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด น าหลักสูตรนี้ไปใช้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น  
           หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ส าหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาใน
ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา  เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล หลักสูตรปฐมวัยมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป มีจุดมุ่งหมายว่า เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย เด็กจะมี
พัฒนาการดังนี้ ๑) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงและมีสุขนิสัยที่ดี  ๒) สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ  
มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม ๓) มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และ ๔) มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหา
ความรู้ ได้เหมาะสมกับวัย 

            ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด าเนินงาน
ให้บริการการศึกษาทางไกล (DLTV)  ในระดับปฐมวัยจากโรงเรียนต้นทาง (โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) ให้โรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ โดยครูต้นแบบระดับปฐมวัยทั้ง ๓ ระดับชั้น (อนุบาล ๑ – ๓ )     
มีแผนการจัดประสบการณ์และสื่อที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็ก ครู  ตลอดจนผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครูปฐมวัยที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้ง ๖ กิจกรรมหลัก ในชั้นเรียน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน        
การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ เพราะเป็นผู้ที่อยู่
ในห้องเรียนกับนักเรียนปลายทางอย่างแท้จริง 

องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และเห็นควรมีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยการน าเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) มาใช้เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ผู้แลเด็ก และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องทั้งด้านทฤษฏี แนวทางการปฏิบัติ และการลงมือท าตาม
รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลฯ ที่ประสบผลส าเร็จ โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนและห้องเรียนตนเอง ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขึ้น 

 

 

 



 
 

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

                เพ่ือให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  
              ๒.๑  มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย และน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              ๒.๒ สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning  พัฒนา วิเคราะห์แผนการจัด
ประสบการณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และประเมินพัฒนาการเด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและบริบทของ
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก 
               ๒.๓  มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ในการจัดประสบการณ์แก่เด็ก
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียนและหลักการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐ มวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๓. หัวข้อการอบรม 

๓.๑  การบริหารจัดการและปัจจัยความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม   
       (DLTV) 
๓.๒  แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย 
๓.๓  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และการถอดบทเรียนการจัดการเรียน             
       การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัยจากครูต้นทางสู่ครูปลายทาง 
๓.๔  การฝึกวิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์ ของห้องเรียนต้นทาง 
๓.๕  การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ๖ กิจกรรมหลัก                
       ทีส่อดคล้องกับท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก 
๓.๖  การประเมินพัฒนาการเด็ก 
๓.๗  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย  
๓.๘  การเตรียมการของครูปลายทาง และการจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
       ทักษะการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การมีเจตคติที่ดี 

                  ต่อการเรียนรู้ และความสามารถในการแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัย 
๓.๙ กิจกรรมน าเสนอผลงานและวิพากษ์การออกแบบการจัดประสบการณ์ / แผนการจัด    
      ประสบการณ์ท้องถิ่น 

๔.  การด าเนินการอบรม 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ผู้บริหาร ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ในลักษะการฟังบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ การเสนอผลงาน/ชิ้นงานกลุ่ม  
๕. ระยะเวลาในการอบรม 

           ใช้เวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง ๔ วัน เป็นเวลาทั้งสิ้นประมาณ  ๒๑  ชั่วโมง 

๖. การประเมินการอบรม 

           ๖.๑ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรมการอบรม การอภิปราย/ตอบค าถาม และ     
การเสนอผลงาน/ชิ้นงานกลุ่ม 
            ๖.๒ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากการตอบแบบสอบถาม 

 
 



 
 

ตารางการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ด้วยการจดัการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทยีม DLTV ส าหรบัครปูฐมวยัในสังกัด 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

วันที่ ๑  ของการอบรม 

เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมนิเทศ 

ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรูปแบบการอบรม 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หลักการน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล NEW DLTV ไปใช้ยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วิธีการเข้าถึงสื่อ/คลังสื่อ โดยการน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล                    
NEW DLTV ไปใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 

วันที่ ๒ ของการอบรม 

เวลา กิจกรรม 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑. การบริหารจัดการและปัจจัยความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV 

๒. แนวการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV                       
ระดับปฐมวัย 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒. การถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม           
NEW DLTV ระดับปฐมวัยจากครูต้นทางสู่ครูปลายทาง 

๓. การเตรียมของครูปลายทาง 

- การเตรียมการก่อนการสอน 

- การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

วันที่ ๓ ของการอบรม 

เวลา กิจกรรม 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑. การวิเคราะห์หลักสูตรสู่และแผนการจัดประสบการณ์ห้องเรียนต้นทาง
กับบริบทของสถานศึกษา 

๒. การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์กรณีศึกษาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่
สอดคล้องกับท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๑. การประเมินพัฒนาการเด็ก 

๒. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 

๓. ทบทวนและสรุปประเด็นส าคัญ 
 

วันที่ ๔ ของการอบรม 

เวลา กิจกรรม 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - การจัดกิจกรรมทักษะการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ จินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และความสามารถ            
ในการแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัย 

- น าเสนอผลงานและวิพากษ์การออกแบบการจัดประสบการณ์ 

- อภิปราย สรุป และสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม 

- พิธีปิด 
 

หมายเหตุ 
๑. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
๒. พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า และบ่าย อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม 
๓. ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
4. หลักสูตรนี้สามารถน าจ านวนชั่วโมงการอบรมไปใช้ในการประกอบการขอวิทยฐานะได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทบาทวิทยากร 

การด าเนินการฝึกอบรมจะต้องเชื่อมโยงแต่ละหัวเรื่อง ตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้าย เพ่ือให้
ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการมีความรู้สึกที่ดีต่อการลงมือปฏิบัติกิจกรรม                         
คณะวิทยากรจึงควรท างานเป็นทีม เป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้น ากิจกรรมและมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
๑. เข้าใจสาระส าคัญ ขั้นตอนการอบรมทั้งหมด สามารถเชื่อมโยงสาระส าคัญและกิจกรรมของแต่ละหัวเรื่อง            
ให้มีความต่อเนื่องกัน 
๒. ร่วมประชุมวางแผนระหว่างวิทยากรหลักและวิทยากรประจ ากลุ่ม เพ่ือท าความเข้าใจ และประสาน                 
การอบรม ปรับปรุงกิจกรรมการอบรมและเตรียมการอบรมในวันต่อไป 
๓. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง 
๔. กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน 
แบ่งปันซึ่งกันและกัน 
๕. สร้างบรรยากาศให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นมิตรร่วมวิชาชีพที่ดีต่อกัน เพ่ือสร้าง                
เจตคติที่ดีต่อการเป็นครูระดับปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ก ำแพงเพชร โกสัมพีนคร  อบต โกสัมพี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงซ่อม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโกสัมพี อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก ำแพงเพชร

๒ ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี  อบต โค้งไผ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังโป่ง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโค้งไผ่ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร

๓ ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี  อบต บ่อถ  ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อถ  ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ่อถ  ำ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร

๔ ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี  อบต วังหำมแห  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจิตตมำส องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวังหำมแห อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๕ ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี  อบต แสนตอ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเหมือด องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๖ ก ำแพงเพชร คลองขลุง  อบต คลองขลุง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชุมชนประชำสำมัคคี องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองขลุง อ ำเภอคลองขลุง จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๗ ก ำแพงเพชร คลองขลุง  อบต คลองขลุง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนถนนงำม องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองขลุง อ ำเภอคลองขลุง จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๘ ก ำแพงเพชร คลองขลุง  อบต วังไทร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทรัพย์มะนำว องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวังไทร อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร

๙ ก ำแพงเพชร คลองขลุง  อบต วังไทร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมเรือน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวังไทร อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร

๑๐ ก ำแพงเพชร คลองขลุง  อบต วังไทร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองทองหล่อ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวังไทร อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร

๑๑ ก ำแพงเพชร คลองลำน  ทต คลองลำนพัฒนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองเตย เทศบำลต ำบลคลอง
ลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร

๑๒ ก ำแพงเพชร คลองลำน  ทต คลองลำนพัฒนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองน  ำไหลใต้ เทศบำลต ำบล
คลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร

๑๓ ก ำแพงเพชร คลองลำน  ทต คลองลำนพัฒนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโชคชัยพัฒนำ เทศบำลต ำบล
คลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร

๑๔ ก ำแพงเพชร คลองลำน  ทต คลองลำนพัฒนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่ธงชัย เทศบำลต ำบลคลอง
ลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ก ำแพงเพชร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ก ำแพงเพชร
๑๕ ก ำแพงเพชร คลองลำน  ทต คลองลำนพัฒนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหอมระร่ืน เทศบำลต ำบลคลอง

ลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร

๑๖ ก ำแพงเพชร คลองลำน  อบต คลองน  ำไหล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำช้ำง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองน  ำไหล อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร

๑๗ ก ำแพงเพชร คลองลำน  อบต คลองน  ำไหล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่สอด องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองน  ำไหล อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร

๑๘ ก ำแพงเพชร คลองลำน  อบต โป่งน  ำร้อน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทรพัฒนำ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโป่งน  ำร้อน อ ำเภอคลองลำน จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๑๙ ก ำแพงเพชร คลองลำน  อบต โป่งน  ำร้อน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่งน  ำร้อน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโป่งน  ำร้อน อ ำเภอคลองลำน จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๒๐ ก ำแพงเพชร คลองลำน  อบต สักงำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองแขยง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร

๒๑ ก ำแพงเพชร คลองลำน  อบต สักงำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีสมบูรณ์ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร

๒๒ ก ำแพงเพชร คลองลำน  อบต สักงำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสักงำม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร

๒๓ ก ำแพงเพชร ทรำยทองวัฒนำ ทต ทุ่งทรำย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนวังน  ำแดง เทศบำล
ต ำบลทุ่งทรำย อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๒๔ ก ำแพงเพชร ทรำยทองวัฒนำ อบต ถำวรวัฒนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนถำวรวัฒนำ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลถำวรวัฒนำ อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๒๕ ก ำแพงเพชร ทรำยทองวัฒนำ อบต ทุ่งทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองสุขใจ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๒๖ ก ำแพงเพชร ไทรงำม  อบต พำนทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองโดนใต้ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลพำนทอง อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร

๒๗ ก ำแพงเพชร ไทรงำม  อบต มหำชัย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก้วสุวรรณ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมหำชัย อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ก ำแพงเพชร
๒๘ ก ำแพงเพชร ไทรงำม  อบต มหำชัย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งมหำศำล องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลมหำชัย อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร

๒๙ ก ำแพงเพชร ไทรงำม  อบต หนองแม่แตง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตอรัง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแม่แตง อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร

๓๐ ก ำแพงเพชร ไทรงำม  อบต หนองแม่แตง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไผ่ตำสุม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแม่แตง อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร

๓๑ ก ำแพงเพชร ไทรงำม  อบต หนองแม่แตง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองลวก องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแม่แตง อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร

๓๒ ก ำแพงเพชร ไทรงำม  อบต หนองไม้กอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไม้กอง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองไม้กอง อ ำเภอไทรงำม จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๓๓ ก ำแพงเพชร บึงสำมัคคี  ทต ระหำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงเย็น เทศบำลต ำบลระหำน 
อ ำเภอบึงสำมัคคี จังหวัดก ำแพงเพชร

๓๔ ก ำแพงเพชร บึงสำมัคคี  อบต วังชะโอน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมำลำศรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วังชะโอน อ ำเภอบึงสำมัคคี จังหวัดก ำแพงเพชร

๓๕ ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง  อบต ปำงตำไว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองลึกพัฒนำ ม2 องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลปำงตำไว อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๓๖ ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง  อบต ปำงตำไว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงตำไว องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลปำงตำไว อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวัดก ำแพงเพชร

๓๗ ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง  อบต ปำงตำไว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไพรสวรรค์ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลปำงตำไว อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๓๘ ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง  อบต โพธ์ิทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองไผ่ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพธ์ิทอง อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวัดก ำแพงเพชร

๓๙ ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง  อบต หินดำต  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำน  ำอุ่น องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหินดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวัดก ำแพงเพชร

๔๐ ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง  อบต หินดำต  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอุดมทรัพย์ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหินดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๔๑ ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย  ทต เขำคีรีส  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งรวงทอง เทศบำลต ำบลเขำ
คีรีส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ก ำแพงเพชร
๔๒ ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย  ทต บ้ำนพรำน  โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลบ้ำนพรำน เทศบำล

ต ำบลบ้ำนพรำน อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๔๓ ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย  อบต คุยบ้ำนโอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคุยแขวน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคุยบ้ำนโอง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๔๔ ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย  อบต ท่ำไม้  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังชะโอน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร

๔๕ ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย  อบต วังตะแบก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวังตะแบก องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวังตะแบก อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๔๖ ก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย  อบต หนองหัววัว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหัว
วัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหัววัว อ ำเภอพรำน
กระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร

๔๗ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต เทพนคร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเทพนคร (บ้ำนไร่) เทศบำล
ต ำบลเทพนคร อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๔๘ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต เทพนคร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลเทพนคร(บ้ำนสระสิงห์โต) 
เทศบำลต ำบลเทพนคร อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร

๔๙ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต เทพนคร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทพนคร (บ้ำนโนนสมอ) เทศบำล
ต ำบลเทพนคร อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๕๐ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต เทพนคร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคนเหนือ เทศบำลต ำบลเทพ
นคร อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร

๕๑ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต เทพนคร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังโบสถ์ เทศบำลต ำบลเทพ
นคร อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร

๕๒ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต นครชุม  โรงเรียนเทศบำล 1 คลองสวนหมำก เทศบำลต ำบล
นครชุม อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร

๕๓ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งโพธ์ิทะเล หมู่ 1 เทศบำล
ต ำบลนิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ก ำแพงเพชร
๕๔ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองอ่ึงพัฒนำ เทศบำลต ำบล

นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๕๕ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทต นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหม่บ่อทอง เทศบำลต ำบล
นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๕๖ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทม หนองปลิง  โรงเรียนเทศบำลเมืองหนองปลิง (ท ำนองอุปถัมภ์) 
เทศบำลเมืองหนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร

๕๗ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทม หนองปลิง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเกำะสบ้ำ เทศบำลเมืองหนองปลิง 
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร

๕๘ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทม หนองปลิง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่บ้ำนเอื ออำทร เทศบำลเมือง
หนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร

๕๙ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต คณฑี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศพดโรงเรียนปรำสำท องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคณฑี อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร

๖๐ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต ไตรตรึงษ์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังน  ำขำว องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๖๑ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต ทรงธรรม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่เหนือ ม2 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทรงธรรม อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๖๒ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต นครชุม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งเศรษฐี องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๖๓ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต นำบ่อค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเขำวังเย่ียม องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำบ่อค ำ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๖๔ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต นำบ่อค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงขนุน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำบ่อค ำ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๖๕ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต นำบ่อค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่นำรี องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำบ่อค ำ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ก ำแพงเพชร
๖๖ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต นำบ่อค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีไกรลำศ องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลนำบ่อค ำ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๖๗ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต นำบ่อค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองกองเหนือ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำบ่อค ำ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร

๖๘ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต นำบ่อค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองป้ิงไก่ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำบ่อค ำ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๖๙ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต ลำนดอกไม้  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกัลปพฤกษ์ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำนดอกไม้ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๗๐ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต อ่ำงทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำเสำกระโดง ม2 องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร 
จังหวัดก ำแพงเพชร

๗๑ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต อ่ำงทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งตำพุก องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๗๒ ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต อ่ำงทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันติสุขใต้ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัด
ก ำแพงเพชร

๗๓ ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ  ทต ช่องลม  โรงเรียนเทศบำลช่องลม เทศบำลต ำบลช่องลม อ ำเภอ
ลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร

๗๔ ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ  ทต ช่องลม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลช่องลม เทศบำลต ำบลช่อง
ลม อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร

๗๕ ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ  ทต ประชำสุขสันต์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงกระทิง เทศบำลต ำบล
ประชำสุขสันต์ อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร

๗๖ ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ  ทต ประชำสุขสันต์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนลำนตำบัว เทศบำลต ำบล
ประชำสุขสันต์ อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร

๗๗ ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ  ทต ลำนกระบือ  โรงเรียนเทศบำลลำนกระบือ เทศบำลต ำบลลำน
กระบือ อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร

๗๘ ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ  อบต จันทิมำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองจิก องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจันทิมำ อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ก ำแพงเพชร
๗๙ ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ  อบต บึงทับแรต  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบึงทับแรต องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลบึงทับแรต อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัด
ก ำแพงเพชร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ เชียงราย ขุนตาล  ทต บ้านต้า  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านต้า เทศบาลต าบล
บ้านต้า อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

๒ เชียงราย ขุนตาล  ทต ป่าตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องขุ่น ม9 เทศบาลต าบลป่าตาล 
อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

๓ เชียงราย ขุนตาล  ทต ยางฮอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าแพร่ เทศบาลต าบลยางฮอม 
อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

๔ เชียงราย ขุนตาล  ทต ยางฮอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางฮอม เทศบาลต าบลยางฮอม 
อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

๕ เชียงราย เชียงของ  ทต คร่ึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคร่ึง เทศบาลต าบล
คร่ึง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๖ เชียงราย เชียงของ  ทต บุญเรือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองใต้ เทศบาลต าบลบุญ
เรือง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๗ เชียงราย เชียงของ  ทต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งพัฒนา 1 เทศบาลต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๘ เชียงราย เชียงของ  ทต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งพัฒนา 2 เทศบาลต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๙ เชียงราย เชียงของ  ทต ศรีดอนชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขียะ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย
 อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑๐ เชียงราย เชียงของ  ทต ศรีดอนชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากอิง เทศบาลต าบลศรีดอน
ชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑๑ เชียงราย เชียงของ  ทต ศรีดอนชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาย เทศบาลต าบลศรีดอนชัย
 อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑๒ เชียงราย เชียงของ  ทต สถาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งงิ ว เทศบาลต าบลสถาน อ าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑๓ เชียงราย เชียงของ  ทต สถาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งอ่าง เทศบาลต าบลสถาน อ าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑๔ เชียงราย เชียงของ  ทต ห้วยซ้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวียงหมอก เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑๕ เชียงราย เชียงของ  ทต ห้วยซ้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยซ้อ เทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑๖ เชียงราย เชียงของ  อบต ริมโขง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองพ่ีน้อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑๗ เชียงราย เชียงของ  อบต ริมโขง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดบ้าย องค์การบริหารส่วนต าบล
ริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงรำย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงรำย
๑๘ เชียงราย เชียงแสน  ทต บ้านแซว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซว เทศบาลต าบลบ้านแซว 

อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๑๙ เชียงราย เชียงแสน  ทต บ้านแซว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ เทศบาลต าบลบ้านแซว
 อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒๐ เชียงราย เชียงแสน  ทต บ้านแซว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าตึง เทศบาลต าบลบ้านแซว 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒๑ เชียงราย เชียงแสน  ทต โยนก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันธาตุ เทศบาลต าบลโยนก อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒๒ เชียงราย เชียงแสน  ทต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบค า เทศบาลต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒๓ เชียงราย เชียงแสน  ทต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบรวก เทศบาลต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒๔ เชียงราย เชียงแสน  อบต ป่าสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหมอปวง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒๕ เชียงราย เชียงแสน  อบต ป่าสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ค า องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒๖ เชียงราย เชียงแสน  อบต ศรีดอนมูล  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล (บ้าน
ด้ายปาราษฎร์ด ารง) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอน
มูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒๗ เชียงราย เชียงแสน  อบต ศรีดอนมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ วเฒ่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒๘ เชียงราย เชียงแสน  อบต ศรีดอนมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสะโง๊ะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๒๙ เชียงราย เชียงแสน  อบต ศรีดอนมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงแก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๓๐ เชียงราย เชียงแสน  อบต ศรีดอนมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญยืน องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๓๑ เชียงราย ดอยหลวง  อบต โชคชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนงาม องค์การบริหารส่วนต าบล
โชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

๓๒ เชียงราย ดอยหลวง  อบต โชคชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งกวาง องค์การบริหารส่วนต าบล
โชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

๓๓ เชียงราย ดอยหลวง  อบต โชคชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่บงใต้ องค์การบริหารส่วนต าบล
โชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงรำย
๓๔ เชียงราย เทิง  อบต ตับเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนต้า องค์การบริหารส่วนต าบล

ตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๓๕ เชียงราย เทิง  อบต ตับเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยไคร้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๓๖ เชียงราย เทิง  อบต ตับเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักแผ่นดิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๓๗ เชียงราย เทิง  อบต ตับเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์รักษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๓๘ เชียงราย เทิง  อบต ตับเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๓๙ เชียงราย เทิง  อบต ตับเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่มโพธ์ิไทย องค์การบริหารส่วน
ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๔๐ เชียงราย เทิง  อบต ตับเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

๔๑ เชียงราย เทิง  อบต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งโห้ง องค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๔๒ เชียงราย เทิง  อบต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๔๓ เชียงราย ป่าแดด  ทต ป่าแดด  โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลต าบลป่าแดด 
อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

๔๔ เชียงราย พญาเม็งราย  ทต เม็งราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเสา เทศบาลต าบลเม็งราย 
อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

๔๕ เชียงราย พญาเม็งราย  อบต ตาดควัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตาดควัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดควัน อ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย

๔๖ เชียงราย พญาเม็งราย  อบต แม่ต  า  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ต  า อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย

๔๗ เชียงราย พญาเม็งราย  อบต แม่เปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาแล องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

๔๘ เชียงราย พญาเม็งราย  อบต แม่เปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเจ้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงรำย
๔๙ เชียงราย พญาเม็งราย  อบต แม่เปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เปา ม3 องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

๕๐ เชียงราย พญาเม็งราย  อบต แม่เปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบเปาใหม่ ม 14 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

๕๑ เชียงราย พาน  ทต สันมะเค็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสันมะเค็ด (บ้าน
กล้วย) เทศบาลต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

๕๒ เชียงราย พาน  อบต ดอยงาม  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม (สันช้าง
ตาย) องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย

๕๓ เชียงราย พาน  อบต ทรายขาว  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่า
ฮ่อ) องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย

๕๔ เชียงราย พาน  อบต ทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าฮ้อ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๕๕ เชียงราย พาน  อบต ทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๕๖ เชียงราย พาน  อบต เมืองพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๕๗ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทต ดอยฮาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะเด้อ ม6 เทศบาลต าบลดอย
ฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๕๘ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทต บ้านดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสักไก่ เทศบาลต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๕๙ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทต บ้านดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางลาว เทศบาลต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๖๐ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทต ป่าอ้อดอนชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ เทศบาลต าบลป่าอ้อ
ดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๖๑ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทต แม่ยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่
ซ้าย เทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

๖๒ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทต แม่ยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ เทศบาลต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๖๓ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทต แม่ยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร เทศบาลต าบลแม่ยาว
 อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงรำย
๖๔ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทต แม่ยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง เทศบาลต าบลแม่

ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๖๕ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทต สันทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากล้วย เทศบาลต าบลสันทราย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๖๖ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทต สันทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าข่า เทศบาลต าบลสันทราย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๖๗ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทต สันทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องก๊อ เทศบาลต าบลสันทราย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๖๘ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทน เชียงราย  โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๖๙ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทน เชียงราย  โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๗๐ เชียงราย เมืองเชียงราย  ทน เชียงราย  โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๗๑ เชียงราย เมืองเชียงราย  อบต แม่ข้าวต้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๗๒ เชียงราย เมืองเชียงราย  อบต ห้วยชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหลวงใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

๗๓ เชียงราย เมืองเชียงราย  อบต ห้วยชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๗๔ เชียงราย เมืองเชียงราย  อบต ห้วยชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๗๕ เชียงราย เมืองเชียงราย  อบต ห้วยชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๗๖ เชียงราย เมืองเชียงราย  อบต ห้วยชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนต่อ องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๗๗ เชียงราย เมืองเชียงราย  อบต ห้วยชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เหล่ียม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

๗๘ เชียงราย เมืองเชียงราย  อบต ห้วยชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาลั ง องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงรำย
๗๙ เชียงราย เมืองเชียงราย  อบต ห้วยชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยส้านลีซอ องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๘๐ เชียงราย แม่จัน  ทต ท่าข้าวเปลือก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข้าวเปลือก ม7 เทศบาลต าบลท่า
ข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๘๑ เชียงราย แม่จัน  ทต ท่าข้าวเปลือก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลาก เทศบาลต าบลท่า
ข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๘๒ เชียงราย แม่จัน  ทต ป่าซาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาล
ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๘๓ เชียงราย แม่จัน  ทต แม่ไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักขวาง เทศบาลต าบลแม่ไร่ 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๘๔ เชียงราย แม่จัน  ทต แม่ไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง เทศบาลต าบลแม่ไร่ 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๘๕ เชียงราย แม่จัน  ทต แม่ไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไร่ เทศบาลต าบลแม่ไร่ อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย

๘๖ เชียงราย แม่จัน  ทต แม่ไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไร่บน เทศบาลต าบลแม่ไร่ 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๘๗ เชียงราย แม่จัน  อบต ป่าตึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบง องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๘๘ เชียงราย แม่จัน  อบต ป่าตึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๘๙ เชียงราย แม่จัน  อบต ป่าตึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยมะหินฝน องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๙๐ เชียงราย แม่จัน  อบต ศรีค  า  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า (บ้านเวียงสา) 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย

๙๑ เชียงราย แม่จัน  อบต ศรีค  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีค  า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๙๒ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต เทอดไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะป่า องค์การบริหารส่วนต าบล
เทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๙๓ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต เทอดไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทอดไทยหน่ึง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๙๔ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต เทอดไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรลิทู่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงรำย
๙๕ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต เทอดไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรเล่าจอ องค์การ

บริหารส่วนต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย

๙๖ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต เทอดไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนเมืองโก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๙๗ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต เทอดไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบูซอ องค์การบริหารส่วนต าบล
เทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๙๘ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต เทอดไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะหัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๙๙ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต เทอดไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาจี องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๑๐๐ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต เทอดไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพญาไพรเล่ามา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๑๐๑ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต เทอดไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม้งเก้าหลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๑๐๒ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต เทอดไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบล
เทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๑๐๓ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่ฟ้าหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะลอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๑๐๔ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่ฟ้าหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซางนาเงิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย

๑๐๕ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่ฟ้าหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาข่าป่ากล้วย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย

๑๐๖ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่สลองนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๑๐๗ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่สลองนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาสุขใจ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย

๑๐๘ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่สลองใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงรำย
๑๐๙ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่สลองใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งไฮ-เสาะใส องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย

๑๑๐ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่สลองใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าล่ิว องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๑๑๑ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่สลองใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะเค็ด องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๑๑๒ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่สลองใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนใจพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย

๑๑๓ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่สลองใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกระ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๑๑๔ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่สลองใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหก องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๑๑๕ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่สลองใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหยวกป่าโซ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย

๑๑๖ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง  อบต แม่สลองใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่ค า องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๑๑๗ เชียงราย แม่สรวย  ทต เวียงสรวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งปูเฟ่ือง เทศบาลต าบลเวียง
สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๑๘ เชียงราย แม่สรวย  ทต เวียงสรวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผ า เทศบาลต าบลเวียง
สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๑๙ เชียงราย แม่สรวย  อบต ท่าก๊อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๒๐ เชียงราย แม่สรวย  อบต ท่าก๊อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๒๑ เชียงราย แม่สรวย  อบต ท่าก๊อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย

๑๒๒ เชียงราย แม่สรวย  อบต ป่าแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสลัก องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๒๓ เชียงราย แม่สรวย  อบต ป่าแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากว๋าว องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงรำย
๑๒๔ เชียงราย แม่สรวย  อบต ป่าแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแดด องค์การบริหารส่วนต าบล

ป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๒๕ เชียงราย แม่สรวย  อบต ป่าแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
แดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๒๖ เชียงราย แม่สรวย  อบต ป่าแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดอนมูล องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๒๗ เชียงราย แม่สรวย  อบต ป่าแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยมะแกง องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๒๘ เชียงราย แม่สรวย  อบต แม่พริก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 2
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย

๑๒๙ เชียงราย แม่สรวย  อบต วาวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยล้าน ม4 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๓๐ เชียงราย แม่สรวย  อบต วาวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งพร้าว(มูเซอ)ม7 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๓๑ เชียงราย แม่สรวย  อบต วาวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกลางน  า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๓๒ เชียงราย แม่สรวย  อบต วาวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาวี องค์การบริหารส่วนต าบล
วาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๓๓ เชียงราย แม่สรวย  อบต วาวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๓๔ เชียงราย แม่สรวย  อบต วาวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยปู(ห้วยขี เหล็กใหม่) องค์การ
บริหารส่วนต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๓๕ เชียงราย แม่สรวย  อบต วาวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยมะซาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๓๖ เชียงราย แม่สรวย  อบต ศรีถ้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพญากองดี องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑๓๗ เชียงราย แม่สาย  ทต เวียงพางค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ 5 
เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย

๑๓๘ เชียงราย แม่สาย  ทต เวียงพางค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน  าริน เทศบาลต าบลเวียงพาง
ค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑๓๙ เชียงราย แม่สาย  อบต เกาะช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันบุญเรือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงรำย
๑๔๐ เชียงราย แม่สาย  อบต โป่งงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ  า องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง

งาม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑๔๑ เชียงราย แม่สาย  อบต โป่งงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
งาม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑๔๒ เชียงราย แม่สาย  อบต โป่งงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาฮี  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
งาม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑๔๓ เชียงราย แม่สาย  อบต โป่งงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยปูแกง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑๔๔ เชียงราย แม่สาย  อบต โป่งผา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาปง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
ผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑๔๕ เชียงราย แม่สาย  อบต โป่งผา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองอ้อ องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๑๔๖ เชียงราย เวียงแก่น  ทต ท่าข้าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยติ ว เทศบาลต าบลท่าข้าม 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๔๗ เชียงราย เวียงแก่น  ทต ม่วงยาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลม่วงยาย เทศบาลต าบลม่วง
ยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๔๘ เชียงราย เวียงแก่น  ทต ม่วงยาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยเจริญ เทศบาลต าบลม่วงยาย 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๔๙ เชียงราย เวียงแก่น  ทต ม่วงยาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยสมบูรณ์ เทศบาลต าบลม่วงยาย
 อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๕๐ เชียงราย เวียงแก่น  ทต ม่วงยาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลู้ เทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๕๑ เชียงราย เวียงแก่น  อบต ปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจดีย์ทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๕๒ เชียงราย เวียงแก่น  อบต ปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๕๓ เชียงราย เวียงแก่น  อบต ปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๕๔ เชียงราย เวียงแก่น  อบต ปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๕๕ เชียงราย เวียงแก่น  อบต ปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๕๖ เชียงราย เวียงแก่น  อบต ปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปอกลาง องค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงรำย
๑๕๗ เชียงราย เวียงแก่น  อบต ปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่มฟ้าผาหม่น องค์การบริหารส่วน

ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๕๘ เชียงราย เวียงแก่น  อบต ปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิลาแดง องค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๑๕๙ เชียงราย เวียงชัย  ทต ดอนศิลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยพฤกษ์ เทศบาลต าบลดอนศิลา 
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๑๖๐ เชียงราย เวียงชัย  ทต ดอนศิลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนใต้ เทศบาลต าบลดอนศิลา 
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๑๖๑ เชียงราย เวียงชัย  ทต เวียงเหนือ  โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาล
ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๑๖๒ เชียงราย เวียงชัย  อบต ผางาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลผางาม 1 
(บ้านดงมะตื น) องค์การบริหารส่วนต าบลผางาม อ าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๑๖๓ เชียงราย เวียงป่าเป้า  ทต ป่างิ ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องกู่ เทศบาลต าบลป่างิ ว อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑๖๔ เชียงราย เวียงป่าเป้า  ทต ป่างิ ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ ว เทศบาลต าบลป่างิ ว อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑๖๕ เชียงราย เวียงป่าเป้า  ทต ป่างิ ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่างต่ า เทศบาลต าบลป่างิ ว 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑๖๖ เชียงราย เวียงป่าเป้า  ทต เวียงป่าเป้า  โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลเวียง
ป่าเป้า อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑๖๗ เชียงราย เวียงป่าเป้า  อบต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหล่ายหน้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑๖๘ เชียงราย เวียงป่าเป้า  อบต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑๖๙ เชียงราย เวียงป่าเป้า  อบต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ปูนล่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑๗๐ เชียงราย เวียงป่าเป้า  อบต สันสลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งนก องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑๗๑ เชียงราย เวียงป่าเป้า  อบต สันสลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งนก องค์การบริหารส่วนต าบล
สันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา  อบต แจ่มหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่รวม องค์การบริหารส่วน
ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

๒ เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา  อบต บ้านจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่น องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

๓ เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา  อบต บ้านจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

๔ เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา  อบต บ้านจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยฮ่อม องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

๕ เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา  อบต แม่แดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสามหม่ืน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่แดด อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

๖ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต จอมทอง  โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 
เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๗ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต ดอยแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนแตะ เทศบาลต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๘ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต ดอยแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยขนุน เทศบาลต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๙ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต ดอยแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินเหล็กไฟ เทศบาลต าบลดอยแก้ว
 อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑๐ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต บ้านแปะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนแปะ เทศบาลต าบลบ้านแปะ 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑๑ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต บ้านแปะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข้ามเหนือ เทศบาลต าบลบ้าน
แปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑๒ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต บ้านแปะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบแจ่มฝ่ังซ้าย เทศบาลต าบลบ้าน
แปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑๓ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต บ้านแปะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบเปะ เทศบาลต าบลบ้านแปะ 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑๔ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต บ้านหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นสัน เทศบาลต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑๕ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต บ้านหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าตกแม่กลาง เทศบาลต าบล
บ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๑๖ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต บ้านหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมอน เทศบาลต าบลบ้าน

หลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑๗ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต บ้านหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ยะน้อย เทศบาลต าบลบ้านหลวง
 อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑๘ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต แม่สอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคัน เทศบาลต าบลแม่สอย
 อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑๙ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต แม่สอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สอย เทศบาลต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๐ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต แม่สอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงวัว เทศบาลต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๑ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต แม่สอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วนสะแพด เทศบาลต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๒ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต แม่สอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยม่วงฝ่ังซ้าย เทศบาลต าบลแม่
สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๓ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต แม่สอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่สารภี เทศบาลต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๔ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต สบเต๊ียะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเต๊ียะ เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ
 อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๕ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต สบเต๊ียะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอาบช้าง เทศบาลต าบล
สบเต๊ียะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๖ เชียงใหม่ จอมทอง  ทต สบเต๊ียะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม่วง เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ
 อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๗ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต เชียงดาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีทรายมูล เทศบาลต าบลเชียงดาว
 อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒๘ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต ทุ่งข้าวพวง  โรงเรียนบ้านห้วยเป้า เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒๙ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต ทุ่งข้าวพวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่

๓๐ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต ทุ่งข้าวพวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน เทศบาลต าบลทุ่ง
ข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๓๑ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต ทุ่งข้าวพวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาเหนือ เทศบาลต าบลทุ่ง
ข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๓๒ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต ทุ่งข้าวพวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว เทศบาลต าบล

ทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๓๓ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต ปิงโค้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าตึงงาม เทศบาลต าบลปิงโค้ง 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๓๔ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต พระธาตุปู่ก่ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ เทศบาลต าบลพระ
ธาตุปู่ก่ า อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๓๕ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต เมืองนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาศิริ เทศบาลต าบลเมืองนะ อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๓๖ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต เมืองนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  ารู เทศบาลต าบลเมืองนะ อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๓๗ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต เมืองนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจองค า เทศบาลต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๓๘ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต เมืองนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจียจันทร์ เทศบาลต าบลเมือง
นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๓๙ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต เมืองนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยา เทศบาลต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔๐ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต เมืองนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรินหลวง เทศบาลต าบลเมืองนะ
 อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔๑ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต เมืองนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขียว เทศบาลต าบลเมือง
นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔๒ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต เมืองนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไส้ เทศบาลต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔๓ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต เมืองนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าบงงามลีซอ เทศบาลต าบลเมือง
นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔๔ เชียงใหม่ เชียงดาว  ทต เมืองนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองนะ เทศบาลต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔๕ เชียงใหม่ เชียงดาว  อบต เชียงดาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนศรีสะอาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔๖ เชียงใหม่ เชียงดาว  อบต เชียงดาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ  าเชียงดาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔๗ เชียงใหม่ เชียงดาว  อบต เชียงดาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งละคร องค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔๘ เชียงใหม่ ไชยปราการ  ทต ไชยปราการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงป่าสัก เทศบาลต าบลไชยปราการ
 อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๔๙ เชียงใหม่ ไชยปราการ  ทต ไชยปราการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ารวก เทศบาลต าบลไชยปราการ 

อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๕๐ เชียงใหม่ ไชยปราการ  ทต ไชยปราการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยบง เทศบาลต าบลไชยปราการ 
อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๕๑ เชียงใหม่ ไชยปราการ  ทต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นโชค เทศบาลต าบลหนองบัว 
อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๕๒ เชียงใหม่ ไชยปราการ  ทต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาล
ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๕๓ เชียงใหม่ ไชยปราการ  ทต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติวนา ม6 เทศบาลต าบล
หนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๕๔ เชียงใหม่ ไชยปราการ  อบต แม่ทะลบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๕๕ เชียงใหม่ ไชยปราการ  อบต แม่ทะลบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๕๖ เชียงใหม่ ไชยปราการ  อบต ศรีดงเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงผาพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๕๗ เชียงใหม่ ไชยปราการ  อบต ศรีดงเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๕๘ เชียงใหม่ ดอยเต่า  อบต ดอยเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉิมพลี องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๕๙ เชียงใหม่ ดอยเต่า  อบต ดอยเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๖๐ เชียงใหม่ ดอยเต่า  อบต ดอยเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๖๑ เชียงใหม่ ดอยเต่า  อบต ท่าเด่ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเด่ือ อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๖๒ เชียงใหม่ ดอยเต่า  อบต บงตัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
บงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๖๓ เชียงใหม่ ดอยเต่า  อบต บงตัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปู องค์การบริหารส่วนต าบล
บงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๖๔ เชียงใหม่ ดอยเต่า  อบต โปงทุ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๖๕ เชียงใหม่ ดอยเต่า  อบต โปงทุ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ตูบ องค์การบริหารส่วนต าบล

โปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๖๖ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด  ทต เชิงดอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่ิวแล เทศบาลต าบลเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๖๗ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด  ทต เชิงดอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธ์ิทองเจริญ เทศบาลต าบลเชิง
ดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๖๘ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด  ทต เชิงดอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ดอกแดง เทศบาลต าบลเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๖๙ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด  ทต ตลาดใหญ่  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ เทศบาล
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๗๐ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด  ทต ป่าเม่ียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่หวาน เทศบาลต าบลป่าเม่ียง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๗๑ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด  ทต ป่าเม่ียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหม้อ เทศบาลต าบลป่าเม่ียง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๗๒ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด  ทต แม่ฮ้อยเงิน  โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน เทศบาลต าบลแม่
ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๗๓ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด  ทต สันปูเลย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสันปูเลย เทศบาล
ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๗๔ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด  ทต ส าราญราษฎร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันต้นม่วงเหนือ เทศบาลต าบล
ส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๗๕ เชียงใหม่ ฝาง  ทต แม่ข่า  โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง
 จังหวัดเชียงใหม่

๗๖ เชียงใหม่ ฝาง  อบต โป่งน  าร้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิตยาราม องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งน  าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๗๗ เชียงใหม่ ฝาง  อบต ม่อนป่ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
ม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๗๘ เชียงใหม่ ฝาง  อบต ม่อนป่ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนป่ินใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๗๙ เชียงใหม่ ฝาง  อบต ม่อนป่ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๘๐ เชียงใหม่ ฝาง  อบต ม่อนป่ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประทุมมาวาส องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๘๑ เชียงใหม่ ฝาง  อบต ม่อนป่ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงชุม องค์การบริหารส่วนต าบล
ม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๘๒ เชียงใหม่ ฝาง  อบต ม่อนป่ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล

ม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๘๓ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่คะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางปอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๘๔ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่คะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งนก องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๘๕ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่คะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ป่าไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๘๖ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่คะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองฮ่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๘๗ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่คะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไคร้ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๘๘ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่งอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งจ าลอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๘๙ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่สูน  โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๙๐ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่สูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นส้าน องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๙๑ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่สูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สูนน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๙๒ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่สูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันมะม่วง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๙๓ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่สูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๙๔ เชียงใหม่ ฝาง  อบต แม่สูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๙๕ เชียงใหม่ ฝาง  อบต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองศิลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๙๖ เชียงใหม่ ฝาง  อบต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระนิคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๙๗ เชียงใหม่ ฝาง  อบต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งถืบ องค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๙๘ เชียงใหม่ พร้าว  อบต สันทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปาคี องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๙๙ เชียงใหม่ พร้าว  อบต โหล่งขอด  โรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด องค์การบริหารส่วนต าบล

โหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

๑๐๐ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทต สันผีเสื อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เทศบาล
ต าบลสันผีเสื อ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๐๑ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทต สันผีเสื อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดร้องอ้อ เทศบาลต าบล
สันผีเสื อ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๐๒ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทต สุเทพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย เทศบาลต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๐๓ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทน เชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๐๔ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทน เชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาลวัดกู่ค า เทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๐๕ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทน เชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๐๖ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทน เชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๐๗ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทน เชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๐๘ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทน เชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๐๙ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทน เชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๑๐ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทน เชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ เทศบาลนครเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๑๑ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่  ทน เชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาลวัดหม่ืนเงินกอง เทศบาลนครเชียงใหม่
 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑๑๒ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  ทต ท่าผา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพ-ไร่ เทศบาลต าบลท่าผา 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๑๓ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต กองแขก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโม่งหลวง ม6 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๑๔ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต ช่างเค่ิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ปาน องค์การบริหารส่วนต าบล
ช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๑๕ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต ช่างเค่ิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอินทนนท์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๑๑๖ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต บ้านทับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแก องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๑๗ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต บ้านทับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขี มูกน้อย-กองกาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่

๑๑๘ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต บ้านทับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ป๊อก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๑๙ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต บ้านทับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมแรด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๐ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต บ้านทับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่แอบ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๑ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต ปางหินฝน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเซโดชา องค์การบริหารส่วนต าบล
ปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๒ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต ปางหินฝน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุยใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๓ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่นาจร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มะลอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๔ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่นาจร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แฮเหนือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๕ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่นาจร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๖ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่นาจร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าเก๊ียะใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๗ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่นาจร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่จอนหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๘ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่นาจร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ซา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๒๙ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่นาจร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่มุ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๐ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่นาจร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สะงะเหนือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๑ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่นาจร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่หอย องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๑๓๒ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่นาจร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เอาะ องค์การบริหารส่วนต าบล

แม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๓ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่ศึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางเก๊ียะ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๔ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  อบต แม่ศึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งขนุน องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๕ เชียงใหม่ แม่แตง  ทต สันมหาพน  โรงเรียนเทศบาลต าบลสันมหาพน เทศบาลต าบลสัน
มหาพน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๖ เชียงใหม่ แม่แตง  ทต อินทขิล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเด่ือ เทศบาลต าบลอินทขิล 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๗ เชียงใหม่ แม่แตง  อบต กื ดช้าง  โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนต าบลกื ดช้าง 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลกื ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่

๑๓๘ เชียงใหม่ แม่แตง  อบต สบเปิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่

๑๓๙ เชียงใหม่ แม่แตง  อบต สบเปิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง 
(สาขาผาแตก) องค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง อ าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๑๔๐ เชียงใหม่ แม่ริม  ทต แม่แรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าม่วง เทศบาลต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๑๔๑ เชียงใหม่ แม่ริม  ทต แม่แรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ขิ เทศบาลต าบลแม่แรม อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๑๔๒ เชียงใหม่ แม่ริม  ทต แม่แรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหอยเก่า เทศบาลต าบลแม่แรม
 อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๑๔๓ เชียงใหม่ แม่ริม  อบต ดอนแก้ว  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๑๔๔ เชียงใหม่ แม่ริม  อบต ดอนแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว2
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่

๑๔๕ เชียงใหม่ แม่ริม  อบต โป่งแยง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกจ่ัน องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๑๔๖ เชียงใหม่ แม่ริม  อบต โป่งแยง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกเต๋ย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๑๔๗ เชียงใหม่ แม่ริม  อบต โป่งแยง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผานกกก องค์การบริหารส่วน

ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๑๔๘ เชียงใหม่ แม่ริม  อบต โป่งแยง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งแยงใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๑๔๙ เชียงใหม่ แม่ริม  อบต โป่งแยง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงค า องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๑๕๐ เชียงใหม่ แม่ริม  อบต โป่งแยง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สาใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๑๕๑ เชียงใหม่ แม่ริม  อบต แม่สา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพศ5 - องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สาร่วมใจ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่

๑๕๒ เชียงใหม่ แม่วาง  อบต แม่วิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนป๋วย องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๕๓ เชียงใหม่ แม่วาง  อบต แม่วิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนวาง องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๕๔ เชียงใหม่ แม่วาง  อบต แม่วิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากล้วย องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๕๕ เชียงใหม่ แม่วาง  อบต แม่วิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เตียน องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๕๖ เชียงใหม่ แม่วาง  อบต แม่วิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่มูต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๕๗ เชียงใหม่ แม่วาง  อบต แม่วิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สะป๊อก องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๕๘ เชียงใหม่ แม่วาง  อบต แม่วิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเต่า องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๕๙ เชียงใหม่ แม่วาง  อบต แม่วิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยข้าวลีบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๖๐ เชียงใหม่ แม่วาง  อบต แม่วิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยเย็น องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๖๑ เชียงใหม่ แม่ออน  อบต ทาเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ตะไคร้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

๑๖๒ เชียงใหม่ แม่อาย  ทต แม่อาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่อาย เทศบาล
ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๑๖๓ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต ดอยลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะนะ องค์การบริหารส่วน

ต าบลดอยลาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๖๔ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต ท่าตอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าตอน องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๖๕ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต ท่าตอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตอน (ป่ากุ๋ย) องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๖๖ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต ท่าตอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะแกง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๖๗ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต ท่าตอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๖๘ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต ท่าตอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปู องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๖๙ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต ท่าตอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยศาลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๗๐ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต ท่าตอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๗๑ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต ท่าตอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองงาม องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๗๒ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต ท่าตอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก่งทรายมูล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๗๓ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต ท่าตอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่หมอกจ๋าม องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๗๔ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต แม่นาวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๗๕ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต แม่นาวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลัก องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๗๖ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต แม่นาวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขี นกยาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๗๗ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต แม่นาวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม่วงนอก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๗๘ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต แม่นาวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เมืองน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๑๗๙ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต แม่นาวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลีลาอาสน์ องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๘๐ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต แม่นาวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๘๑ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต แม่นาวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยป่ากล้วย องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๘๒ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต แม่นาวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๘๓ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต แม่นาวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่องถ่อนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๘๔ เชียงใหม่ แม่อาย  อบต แม่สาว  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่

๑๘๕ เชียงใหม่ เวียงแหง  ทต แสนไห  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางป๋อ เทศบาลต าบลแสนไห 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

๑๘๖ เชียงใหม่ เวียงแหง  ทต แสนไห  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันดวงดี เทศบาลต าบลแสนไห 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

๑๘๗ เชียงใหม่ เวียงแหง  อบต เปียงหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอง องค์การบริหารส่วนต าบล
เปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

๑๘๘ เชียงใหม่ เวียงแหง  อบต เปียงหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปกแซม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

๑๘๙ เชียงใหม่ เวียงแหง  อบต เปียงหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

๑๙๐ เชียงใหม่ เวียงแหง  อบต เปียงหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้ใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

๑๙๑ เชียงใหม่ เวียงแหง  อบต เปียงหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่มะกายยอน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่

๑๙๒ เชียงใหม่ เวียงแหง  อบต เปียงหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง
 องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่

๑๙๓ เชียงใหม่ เวียงแหง  อบต เมืองแหง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองลม องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๑๙๔ เชียงใหม่ เวียงแหง  อบต เมืองแหง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่หาด องค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

๑๙๕ เชียงใหม่ เวียงแหง  อบต เมืองแหง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดก าแพงใหม่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

๑๙๖ เชียงใหม่ เวียงแหง  อบต เมืองแหง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

๑๙๗ เชียงใหม่ เวียงแหง  อบต เมืองแหง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหม่ืน องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

๑๙๘ เชียงใหม่ สะเมิง  อบต บ่อแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อแก้วนาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๑๙๙ เชียงใหม่ สะเมิง  อบต บ่อแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน  าจาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแก้ว อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๐ เชียงใหม่ สะเมิง  อบต บ่อแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าเก๊ียะนอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๑ เชียงใหม่ สะเมิง  อบต บ่อแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคริซูใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๒ เชียงใหม่ สะเมิง  อบต แม่สาบ  โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๓ เชียงใหม่ สะเมิง  อบต ยั งเมิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางขุม องค์การบริหารส่วนต าบลยั ง
เมิน อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๔ เชียงใหม่ สะเมิง  อบต สะเมิงเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เลย องค์การบริหารส่วนต าบลสะ
เมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๕ เชียงใหม่ สันก าแพง  ทต สันก าแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าซาว เทศบาลต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๖ เชียงใหม่ สันก าแพง  ทต ห้วยทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแสะ เทศบาลต าบลห้วยทราย
 อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๗ เชียงใหม่ สันทราย  ทต ป่าไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าไผ่ เทศบาลต าบล
ป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๘ เชียงใหม่ สันป่าตอง  ทต ทุ่งต้อม  โรงเรียนเทศบาลต าบลทุ่งต้อม เทศบาลต าบลทุ่งต้อม 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๙ เชียงใหม่ สันป่าตอง  ทต บ้านกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแหนหลวงฯ เทศบาลต าบลบ้าน
กลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๑๐ เชียงใหม่ สันป่าตอง  ทต บ้านกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องฝาย เทศบาลต าบลบ้าน
กลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๒๑๑ เชียงใหม่ สันป่าตอง  ทต บ้านกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฟ้าบด เทศบาลต าบลบ้าน

กลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๑๒ เชียงใหม่ สันป่าตอง  อบต มะขามหลวง  โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๒๑๓ เชียงใหม่ สารภี  ทต ชมภู  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลชมภู เทศบาลต าบลชมภู
 อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๒๑๔ เชียงใหม่ สารภี  ทต ยางเนิ ง  โรงเรียนเทศบาลต าบลยางเนิ ง เทศบาลต าบลยางเนิ ง 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๒๑๕ เชียงใหม่ สารภี  ทต หนองผึ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองผึ ง เทศบาล
ต าบลหนองผึ ง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๒๑๖ เชียงใหม่ หางดง  ทต บ้านปง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปง เทศบาลต าบลบ้านปง 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๒๑๗ เชียงใหม่ หางดง  ทต บ้านปง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ฮะ เทศบาลต าบลบ้านปง 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๒๑๘ เชียงใหม่ หางดง  ทต บ้านปง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีเขต เทศบาลต าบลบ้านปง 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๒๑๙ เชียงใหม่ หางดง  ทต บ้านแหวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้าวบุญเรือง เทศบาลต าบล
บ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๒๒๐ เชียงใหม่ หางดง  ทต บ้านแหวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๒๒๑ เชียงใหม่ หางดง  ทต บ้านแหวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง เทศบาลต าบลบ้าน
แหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๒๒๒ เชียงใหม่ อมก๋อย  ทต อมก๋อย  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลอมก๋อย เทศบาลต าบล
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๒๓ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต ม่อนจอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูเซอปากทาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่อนจอง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๒๔ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต แม่ต่ืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซิแบร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ต่ืน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๒๕ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต แม่ต่ืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้นงิ ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต่ืน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๒๖ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต ยางเปียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบลาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๒๗ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต อมก๋อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตุงลอย องค์การบริหารส่วนต าบล
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๒๒๘ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต อมก๋อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตุงติง องค์การบริหารส่วน

ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๒๙ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต อมก๋อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๓๐ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต อมก๋อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต่อมบน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๓๑ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต อมก๋อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมังปอย องค์การบริหารส่วนต าบล
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๓๒ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต อมก๋อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ต๋อม องค์การบริหารส่วนต าบล
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๓๓ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต อมก๋อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยองกือ องค์การบริหารส่วนต าบล
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๓๔ เชียงใหม่ อมก๋อย  อบต อมก๋อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบอมแฮด องค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒๓๕ เชียงใหม่ ฮอด  ทต บ่อหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่ิวลม เทศบาลต าบลบ่อหลวง 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

๒๓๖ เชียงใหม่ ฮอด  ทต บ่อหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุน เทศบาลต าบลบ่อหลวง อ าเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่

๒๓๗ เชียงใหม่ ฮอด  ทต บ่อหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อหลวง เทศบาลต าบลบ่อหลวง 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

๒๓๘ เชียงใหม่ ฮอด  ทต บ่อหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตียนอาง เทศบาลต าบลบ่อ
หลวง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

๒๓๙ เชียงใหม่ ฮอด  ทต บ่อหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฟ่อน เทศบาลต าบลบ่อหลวง
 อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

๒๔๐ เชียงใหม่ ฮอด  ทต บ่อหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลายเหนือ เทศบาลต าบลบ่อ
หลวง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

๒๔๑ เชียงใหม่ ฮอด  ทต บ่อหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกอง เทศบาลต าบลบ่อหลวง 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

๒๔๒ เชียงใหม่ ฮอด  ทต บ้านตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งโป่ง เทศบาลต าบลบ้านตาล 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

๒๔๓ เชียงใหม่ ฮอด  อบต นาคอเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลายดวงจันทร์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

๒๔๔ เชียงใหม่ ฮอด  อบต บ่อสลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อสลี องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อสลี อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เชียงใหม่
๒๔๕ เชียงใหม่ ฮอด  อบต หางดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโค้งงาม องค์การบริหารส่วนต าบล

หางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

๒๔๖ เชียงใหม่ ฮอด  อบต หางดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหางดง องค์การบริหารส่วนต าบล
หางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ตาก ท่าสองยาง  อบต ท่าสองยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยร่มเย็น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๒ ตาก ท่าสองยาง  อบต แม่สอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกร๊ะคี องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๓ ตาก ท่าสองยาง  อบต แม่สอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่อปล้าคี ม15 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๔ ตาก ท่าสองยาง  อบต แม่สอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โขะ ม5 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๕ ตาก ท่าสองยาง  อบต แม่สอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระเมิง ม8 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๖ ตาก ท่าสองยาง  อบต แม่สอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะแปทะ ม9 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๗ ตาก ท่าสองยาง  อบต แม่สอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันดอยงาม ม16 องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๘ ตาก ท่าสองยาง  อบต แม่หละ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนกกก ม4 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๙ ตาก ท่าสองยาง  อบต แม่หละ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพะน๊อคี องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๑๐ ตาก ท่าสองยาง  อบต แม่อุสุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีโน๊ะโค๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๑๑ ตาก ท่าสองยาง  อบต แม่อุสุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลอกรูก้อ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๑๒ ตาก บ้านตาก  ทต บ้านตาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านตาก เทศบาล
ต าบลบ้านตาก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑๓ ตาก บ้านตาก  อบต ท้องฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟ้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก

๑๔ ตาก บ้านตาก  อบต แม่สลิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด ม2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑๕ ตาก บ้านตาก  อบต สมอโคน  โรงเรียนอนุบาลสมอโคน องค์การบริหารส่วนต าบล
สมอโคน อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

๑๖ ตาก พบพระ  อบต คีรีราษฎร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1 ม9 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตำก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตำก
๑๗ ตาก พบพระ  อบต คีรีราษฎร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ ม6 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๑๘ ตาก พบพระ  อบต คีรีราษฎร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๑๙ ตาก พบพระ  อบต คีรีราษฎร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร ม5 องค์การ
บริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๒๐ ตาก พบพระ  อบต คีรีราษฎร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๒๑ ตาก พบพระ  อบต ช่องแคบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงาไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๒๒ ตาก พบพระ  อบต ช่องแคบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์อนันต์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๒๓ ตาก พบพระ  อบต พบพระ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๒๔ ตาก พบพระ  อบต พบพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน  านัก องค์การบริหารส่วน
ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๒๕ ตาก พบพระ  อบต รวมไทยพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทหารผ่านศึก องค์การบริหารส่วน
ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๒๖ ตาก พบพระ  อบต รวมไทยพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะดี องค์การบริหารส่วนต าบล
รวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๒๗ ตาก พบพระ  อบต วาเล่ย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอไทย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๒๘ ตาก พบพระ  อบต วาเล่ย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะพอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๒๙ ตาก พบพระ  อบต วาเล่ย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์ใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๓๐ ตาก พบพระ  อบต วาเล่ย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์เหนือ ม3 องค์การ
บริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก

๓๑ ตาก เมืองตาก  ทต ไม้งาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังม่วง เทศบาลต าบลไม้งาม อ าเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก

๓๒ ตาก เมืองตาก  ทต หนองบัวใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ เทศบาล
ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตำก
๓๓ ตาก เมืองตาก  ทม ตาก  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๓๔ ตาก เมืองตาก  ทม ตาก  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมือง
ตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๓๕ ตาก เมืองตาก  ทม ตาก  โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก
 อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๓๖ ตาก เมืองตาก  ทม ตาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย เทศบาล
เมืองตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๓๗ ตาก เมืองตาก  ทม ตาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3 วัดชัยชนะสงคราม 
เทศบาลเมืองตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๓๘ ตาก เมืองตาก  ทม ตาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาล
เมืองตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๓๙ ตาก เมืองตาก  อบต โป่งแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะลาดระฆัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งแดง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๔๐ ตาก เมืองตาก  อบต โป่งแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งแดง องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งแดง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๔๑ ตาก เมืองตาก  อบต วังประจบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์สมบูรณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๔๒ ตาก เมืองตาก  อบต วังประจบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะแกเครือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๔๓ ตาก เมืองตาก  อบต วังประจบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองร่ม องค์การบริหารส่วนต าบล
วังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๔๔ ตาก แม่ระมาด  ทต ทุ่งหลวง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งหลวง เทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๔๕ ตาก แม่ระมาด  ทต ทุ่งหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๔๖ ตาก แม่ระมาด  อบต ขะเนจื อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขะเนจื อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๔๗ ตาก แม่ระมาด  อบต ขะเนจื อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องวา ม6 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขะเนจื อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๔๘ ตาก แม่ระมาด  อบต ขะเนจื อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลากอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขะเนจื อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๔๙ ตาก แม่ระมาด  อบต พระธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่เหนือ ม3 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตำก
๕๐ ตาก แม่ระมาด  อบต พระธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยสลุง องค์การบริหารส่วนต าบล

พระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๕๑ ตาก แม่ระมาด  อบต แม่ระมาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ระมาด ม4 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๕๒ ตาก แม่ระมาด  อบต สามหม่ืน  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามหม่ืน อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก

๕๓ ตาก แม่ระมาด  อบต สามหม่ืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยแม่ท้อ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามหม่ืน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๕๔ ตาก แม่ระมาด  อบต สามหม่ืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นผึ ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามหม่ืน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๕๕ ตาก แม่ระมาด  อบต สามหม่ืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามหม่ืน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๕๖ ตาก แม่ระมาด  อบต สามหม่ืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามหม่ืน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๕๗ ตาก แม่สอด  ทต ท่าสายลวด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสายลวด ศูนย์ท่ี 2 
เทศบาลต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๕๘ ตาก แม่สอด  ทน แม่สอด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 
เทศบาลนครแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๕๙ ตาก แม่สอด  ทน แม่สอด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๖๐ ตาก แม่สอด  ทน แม่สอด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต เทศบาลนครแม่สอด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๖๑ ตาก แม่สอด  อบต ด่านแม่ละเมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่โพธ์ิทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๖๒ ตาก แม่สอด  อบต ด่านแม่ละเมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยยะอุ ม10 องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๖๓ ตาก แม่สอด  อบต พระธาตุผาแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้างภิบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๖๔ ตาก แม่สอด  อบต มหาวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางวัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๖๕ ตาก แม่สอด  อบต มหาวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาวัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตำก
๖๖ ตาก แม่สอด  อบต แม่กาษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กาษา  องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๖๗ ตาก แม่สอด  อบต แม่ปะ  โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๖๘ ตาก วังเจ้า  อบต เชียงทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคีรีรักษ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

๖๙ ตาก วังเจ้า  อบต นาโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

๗๐ ตาก วังเจ้า  อบต นาโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพชรชมภู องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

๗๑ ตาก วังเจ้า  อบต นาโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังต าลึง องค์การบริหารส่วนต าบล
นาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

๗๒ ตาก สามเงา  อบต ยกกระบัตร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไม้แดง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก

๗๓ ตาก สามเงา  อบต ยกกระบัตร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแคว องค์การบริหารส่วน
ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก

๗๔ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่กลอง  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง เทศบาลต าบลแม่
กลอง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๗๕ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่กลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลวง เทศบาลต าบลแม่
กลอง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๗๖ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่กลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กลอง 
ศูนย์ 1 บ้านเดลอคี เทศบาลต าบลแม่กลอง อ าเภออุ้ม
ผาง จังหวัดตาก

๗๗ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่จัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุยเคล๊อะ ม5 เทศบาลต าบล
แม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๗๘ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่จัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุยต๊ะ ม5 เทศบาลต าบลแม่จัน
 อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๗๙ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่จัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุยเลอตอ เทศบาลต าบลแม่จัน
 อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๘๐ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่จัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโขะทะ ม3 เทศบาลต าบลแม่จัน
 อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๘๑ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่จัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทีจอซี เทศบาลต าบลแม่จัน 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตำก
๘๒ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่จัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนุโพ เทศบาลต าบลแม่จัน 

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๘๓ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่จัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแร่ ม2 เทศบาลต าบลแม่จัน
 อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๘๔ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่จัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จันทะ ม8 เทศบาลต าบลแม่
จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๘๕ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่จัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูไนท์ หมู่ท่ี 7 เทศบาลต าบล
แม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๘๖ ตาก อุ้มผาง  ทต แม่จัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องก๊ัวะ เทศบาลต าบลแม่จัน
 อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๘๗ ตาก อุ้มผาง  อบต โมโกร  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก

๘๘ ตาก อุ้มผาง  อบต โมโกร  โรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๘๙ ตาก อุ้มผาง  อบต โมโกร  โรงเรียนอนุบาลบ้านไม้กะพง องค์การบริหารส่วนต าบล
โมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๙๐ ตาก อุ้มผาง  อบต โมโกร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรอผาโด้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๙๑ ตาก อุ้มผาง  อบต โมโกร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กลองน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๙๒ ตาก อุ้มผาง  อบต โมโกร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไม้กะพง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๙๓ ตาก อุ้มผาง  อบต อุ้มผาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซปะหละ องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๙๔ ตาก อุ้มผาง  อบต อุ้มผาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะหละทะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ นครสวรรค์ เก้าเล้ียว  ทต เก้าเล้ียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเก้าเล้ียว (ท2 บ้านเก้า
เล้ียว) เทศบาลต าบลเก้าเล้ียว อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวัด
นครสวรรค์

๒ นครสวรรค์ เก้าเล้ียว  อบต เขาดิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินเหนือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาดิน อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์

๓ นครสวรรค์ เก้าเล้ียว  อบต มหาโพธิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวเรือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมหาโพธิ อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์

๔ นครสวรรค์ เก้าเล้ียว  อบต หนองเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเล้ียว 
จังหวัดนครสวรรค์

๕ นครสวรรค์ เก้าเล้ียว  อบต หัวดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวดงใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวดง อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์

๖ นครสวรรค์ โกรกพระ  ทต บางประมุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตายาย เทศบาลต าบล
บางประมุง อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

๗ นครสวรรค์ โกรกพระ  อบต ศาลาแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจังงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

๘ นครสวรรค์ ชุมตาบง  อบต ชุมตาบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมม่วง องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

๙ นครสวรรค์ ชุมตาบง  อบต ชุมตาบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตล่ิงสูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

๑๐ นครสวรรค์ ชุมตาบง  อบต ปางสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงู องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

๑๑ นครสวรรค์ ชุมแสง  ทม ชุมแสง  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๑๒ นครสวรรค์ ชุมแสง  ทม ชุมแสง  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม เทศบาล
เมืองชุมแสง อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๑๓ นครสวรรค์ ชุมแสง  อบต ท่าไม้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์

๑๔ นครสวรรค์ ชุมแสง  อบต บางเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองยาง หมู่ท่ี 11 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครสวรรค์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครสวรรค์
๑๕ นครสวรรค์ ตากฟ้า  ทต อุดมธัญญา  โรงเรียนอนุบาลบ้านด ารงค์รักษ์ เทศบาลต าบลอุดม

ธัญญา อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๑๖ นครสวรรค์ ตากฟ้า  ทต อุดมธัญญา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอุดมธัญญา เทศบาล
ต าบลอุดมธัญญา อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๑๗ นครสวรรค์ ตากฟ้า  ทต อุดมธัญญา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคทราย เทศบาลต าบลอุดม
ธัญญา อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๑๘ นครสวรรค์ ตาคลี  ทต ช่องแค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลช่องแค เทศบาล
ต าบลช่องแค อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๑๙ นครสวรรค์ ตาคลี  ทม ตาคลี  โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) 
เทศบาลเมืองตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๒๐ นครสวรรค์ ตาคลี  อบต จันเสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลจันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๒๑ นครสวรรค์ ตาคลี  อบต จันเสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๒๒ นครสวรรค์ ตาคลี  อบต ช่องแค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่องแค 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแค อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์

๒๓ นครสวรรค์ ตาคลี  อบต ตาคลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ าผาสุขใจ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๒๔ นครสวรรค์ ตาคลี  อบต ตาคลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๒๕ นครสวรรค์ ตาคลี  อบต ตาคลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองสีนวล องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๒๖ นครสวรรค์ ตาคลี  อบต ตาคลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกกรี องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๒๗ นครสวรรค์ ตาคลี  อบต ตาคลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลตาคลี องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๒๘ นครสวรรค์ ตาคลี  อบต ห้วยหอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวตากลาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยหอม อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์

๒๙ นครสวรรค์ ตาคลี  อบต หัวหวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาดิน องค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหวาย อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๓๐ นครสวรรค์ ท่าตะโก  อบต ดอนคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตุ๊กแก องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครสวรรค์
๓๑ นครสวรรค์ ท่าตะโก  อบต ดอนคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาล้อ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

๓๒ นครสวรรค์ ท่าตะโก  อบต พนมเศษ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพนมเศษ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพนมเศษ อ าเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์

๓๓ นครสวรรค์ ท่าตะโก  อบต วังมหากร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดท่าสุ่ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังมหากร อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

๓๔ นครสวรรค์ ท่าตะโก  อบต หนองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอท่า
ตะโก จังหวัดนครสวรรค์

๓๕ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย  ทต บรรพตพิสัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบรรพตพิสัย(ฝ่ัง
ส้มเส้ียว) เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย อ าเภอบรรพตพิสัย
 จังหวัดนครสวรรค์

๓๖ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย  อบต เจริญผล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจริญผล องค์การบริหารส่วนต าบล
เจริญผล อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๓๗ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย  อบต ด่านช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาไหล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์

๓๘ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย  อบต ตาขีด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตาขีด 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาขีด อ าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์

๓๙ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย  อบต บางตาหงาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์

๔๐ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย  อบต บางตาหงาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวิวิตตาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์

๔๑ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย  อบต หนองกรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๔๒ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย  อบต หนองกรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านพลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครสวรรค์
๔๓ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย  อบต หนองตางู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิกลาด องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๔๔ นครสวรรค์ บรรพตพิสัย  อบต อ่างทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแรต องค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๔๕ นครสวรรค์ พยุหะคีรี  อบต เขากะลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยบง องค์การบริหารส่วนต าบล
เขากะลา อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

๔๖ นครสวรรค์ พยุหะคีรี  อบต นิคมเขาบ่อแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสระนางสรง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์

๔๗ นครสวรรค์ พยุหะคีรี  อบต นิคมเขาบ่อแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้แดง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์

๔๘ นครสวรรค์ ไพศาลี  อบต นาขอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินบ่อทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาขอม อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

๔๙ นครสวรรค์ ไพศาลี  อบต ไพศาลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไพศาลี 
องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์

๕๐ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน นครสวรรค์  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์
 อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๕๑ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน นครสวรรค์  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ เทศบาลนคร
นครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๕๒ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน นครสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนชอนตะวัน เทศบาลนคร
นครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๕๓ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน นครสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนพระบางมงคล เทศบาลนคร
นครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๕๔ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน นครสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาล
นครนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

๕๕ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน นครสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีสิทธิวรา
ราม เทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์

๕๖ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน นครสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาล
นครนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครสวรรค์
๕๗ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน นครสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 

เทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์

๕๘ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน นครสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 
เทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์

๕๙ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน นครสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 
เทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์

๖๐ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน นครสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมจริยวาส เทศบาลนคร
นครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๖๑ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต เกรียงไกร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกรียงไกรใต้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

๖๒ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต ตะเคียนเล่ือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะเคียนเล่ือน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะเคียนเล่ือน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์

๖๓ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต ตะเคียนเล่ือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียนเล่ือน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๖๔ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต นครสวรรค์ตก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันคู องค์การบริหารส่วนต าบล
นครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

๖๕ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต นครสวรรค์ออก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล
นครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

๖๖ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต บางพระหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าล้อ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางพระหลวง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๖๗ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต บางม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านคุ้งวารี องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางม่วง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครสวรรค์
๖๘ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต บ้านมะเกลือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงน้ าใส องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

๖๙ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต บ้านมะเกลือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

๗๐ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต บึงเสนาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงเสนาท อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

๗๑ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต วัดไทรย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ 
หมู่ท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดไทรย์ อ าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๗๒ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต หนองกรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงส าราญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

๗๓ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต หนองกรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพยอม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

๗๔ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต หนองกรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีอุทุมพร องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

๗๕ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต หนองกรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขนง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์

๗๖ นครสวรรค์ แม่เปิน  อบต แม่เปิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

๗๗ นครสวรรค์ แม่เปิน  อบต แม่เปิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ามะกรูด องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

๗๘ นครสวรรค์ แม่เปิน  อบต แม่เปิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาลาศรี องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

๗๙ นครสวรรค์ แม่เปิน  อบต แม่เปิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กะสี องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

๘๐ นครสวรรค์ แม่เปิน  อบต แม่เปิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครสวรรค์
๘๑ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต เขาชนกัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ าขาว องค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาชนกัน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

๘๒ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต แม่เล่ย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางสุด องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

๘๓ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต แม่เล่ย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอสวรรค์ราษฎร์บ ารุง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์

๘๔ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต แม่เล่ย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยุบใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

๘๕ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต แม่เล่ย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจ้าพระยา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

๘๖ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต แม่เล่ย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุ่งผักหนาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

๘๗ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต แม่เล่ย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์

๘๘ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต แม่วงก์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วงก์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วงก์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

๘๙ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต แม่วงก์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่วงก์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

๙๐ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต วังซ่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนงาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

๙๑ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต วังซ่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแบกงาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

๙๒ นครสวรรค์ แม่วงก์  อบต วังซ่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังซ่าน องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ซ่าน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

๙๓ นครสวรรค์ ลาดยาว  อบต เนินข้ีเหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจังหัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินข้ีเหล็ก อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๙๔ นครสวรรค์ ลาดยาว  อบต บ้านไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ อ าเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครสวรรค์
๙๕ นครสวรรค์ ลาดยาว  อบต วังม้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะเปา องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังม้า อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๙๖ นครสวรรค์ ลาดยาว  อบต วังเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังเมือง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังเมือง อ าเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์

๙๗ นครสวรรค์ ลาดยาว  อบต ศาลเจ้าไก่ต่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิศรีสามัคคี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์

๙๘ นครสวรรค์ ลาดยาว  อบต มาบแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขา องค์การบริหารส่วน
ต าบลมาบแก อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๙๙ นครสวรรค์ ลาดยาว  อบต สระแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนโม่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระแก้ว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๑๐๐ นครสวรรค์ ลาดยาว  อบต หนองนมวัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองนมวัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองนมวัว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๑๐๑ นครสวรรค์ ลาดยาว  อบต ห้วยน้ าหอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะเดาซ้าย องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยน้ าหอม อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๑๐๒ นครสวรรค์ หนองบัว  ทต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาล
ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

๑๐๓ นครสวรรค์ หนองบัว  ทต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกลับ เทศบาลต าบลหนอง
บัว อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

๑๐๔ นครสวรรค์ หนองบัว  อบต ทุ่งทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์

๑๐๕ นครสวรรค์ หนองบัว  อบต ธารทหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ าสาดเหนือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

๑๐๖ นครสวรรค์ หนองบัว  อบต ธารทหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าสาดกลาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

๑๐๗ นครสวรรค์ หนองบัว  อบต ธารทหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเรไร องค์การบริหารส่วน
ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

๑๐๘ นครสวรรค์ หนองบัว  อบต วังบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสะอาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังบ่อ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

๑๐๙ นครสวรรค์ หนองบัว  อบต วังบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวฬุวัน องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
บ่อ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครสวรรค์
๑๑๐ นครสวรรค์ หนองบัว  อบต วังบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมพัฒนา องค์การบริหารส่วน

ต าบลวังบ่อ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

๑๑๑ นครสวรรค์ หนองบัว  อบต ห้วยใหญ่  โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยใหญ่ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ น่าน เฉลิมพระเกียรติ อบต ขุนน่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงก่อ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

๒ น่าน เฉลิมพระเกียรติ อบต ห้วยโก๋น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโก๋น องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

๓ น่าน เชียงกลาง  ทต เชียงกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงกลาง เทศบาล
ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

๔ น่าน เชียงกลาง  ทต พระพุทธบาทเชียงคาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเชียงคาน เทศบาลต าบลพระ
พุทธบาทเชียงคาน อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

๕ น่าน เชียงกลาง  อบต เชียงกลางพญาแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กง้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลเชียง
กลางพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

๖ น่าน เชียงกลาง  อบต เชียงกลางพญาแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาน้ าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงกลางพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

๗ น่าน เชียงกลาง  อบต เปือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพ่าน หมู่ท่ี 13 องค์การ
บริหารส่วนต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

๘ น่าน ท่าวังผา  อบต ตาลชุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

๙ น่าน ท่าวังผา  อบต ป่าคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบขุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
คา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

๑๐ น่าน ท่าวังผา  อบต ผาตอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาหนุน 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลผาตอ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

๑๑ น่าน ท่าวังผา  อบต ผาทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางสา องค์การบริหารส่วน
ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

๑๒ น่าน ท่าวังผา  อบต ยม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเส้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลยม 
อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

๑๓ น่าน ท่าวังผา  อบต ศรีภูมิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลศรีภูมิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

๑๔ น่าน ทุ่งช้าง  ทต งอบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลงอบ เทศบาลต าบล
งอบ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

๑๕ น่าน ทุ่งช้าง  ทต ทุ่งช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 1 (บ้านแพะ
กลาง) เทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

๑๖ น่าน ทุ่งช้าง  อบต ปอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าเล้ียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

๑๗ น่าน ทุ่งช้าง  อบต และ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

น่ำน



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

น่ำน
๑๘ น่าน นาน้อย  อบต เชียงของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเชียงของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลเชียงของ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

๑๙ น่าน นาน้อย  อบต สถาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบล
สถาน อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

๒๐ น่าน นาน้อย  อบต สันทะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้าน องค์การบริหารส่วนต าบล
สันทะ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

๒๑ น่าน นาน้อย  อบต สันทะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

๒๒ น่าน นาหม่ืน  อบต นาทะนุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยเลา องค์การบริหารส่วนต าบล
นาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

๒๓ น่าน นาหม่ืน  อบต ปิงหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ าเดิม องค์การบริหารส่วน
ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

๒๔ น่าน บ่อเกลือ  ทต บ่อเกลือใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน่าน เทศบาลต าบลบ่อเกลือใต้
 อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๒๕ น่าน บ่อเกลือ  อบต ดงพญา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมี องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๒๖ น่าน บ่อเกลือ  อบต ดงพญา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยโทน องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๒๗ น่าน บ่อเกลือ  อบต บ่อเกลือเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเตาะแตะบ้านสะไล องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน

๒๘ น่าน บ่อเกลือ  อบต บ่อเกลือเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันเตาะแนะบ้านน้ าว้า องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน

๒๙ น่าน บ่อเกลือ  อบต ภูฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห่างทางหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๓๐ น่าน บ้านหลวง  อบต บ้านพ้ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพ้ี องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพ้ี อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

๓๑ น่าน ปัว  อบต ป่ากลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าเปิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

๓๒ น่าน ปัว  อบต ภูคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยปูด องค์การบริหารส่วนต าบลภู
คา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

๓๓ น่าน ปัว  อบต สกาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกาดใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสกาด อ าเภอปัว จังหวัดน่าน



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

น่ำน
๓๔ น่าน ภูเพียง  อบต ฝายแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงป่าสัก องค์การบริหารส่วนต าบล

ฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๓๕ น่าน ภูเพียง  อบต ฝายแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลฝายแก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๓๖ น่าน ภูเพียง  อบต ม่วงต๊ึด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลม่วงต้ืด องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงต๊ึด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๓๗ น่าน ภูเพียง  อบต เมืองจัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สามัคคี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๓๘ น่าน เมืองน่าน  ทต กองควาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ าครกเก่า เทศบาลต าบลกองควาย
 อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๓๙ น่าน เมืองน่าน  ทต กองควาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ าครกใหม่ เทศบาลต าบลกองควาย
 อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๔๐ น่าน เมืองน่าน  ทต ดู่ใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดู่ใต้ เทศบาลต าบลดู่
ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๔๑ น่าน เมืองน่าน  ทต ดู่ใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธงน้อย เทศบาลต าบลดู่ใต้ อ าเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน

๔๒ น่าน เมืองน่าน  ทม น่าน  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระ
เนตร) เทศบาลเมืองน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๔๓ น่าน เมืองน่าน  ทม น่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ เทศบาลเมืองน่าน 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๔๔ น่าน เมืองน่าน  อบต ไชยสถาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไชยสถาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๔๕ น่าน เมืองน่าน  อบต บ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหมอ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๔๖ น่าน เมืองน่าน  อบต บ่อสวก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๔๗ น่าน เมืองน่าน  อบต บ่อสวก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงเจริญราษฎร์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๔๘ น่าน เมืองน่าน  อบต ผาสิงห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบล
ผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๔๙ น่าน เมืองน่าน  อบต เรือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเรือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเรือง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

น่ำน
๕๐ น่าน เมืองน่าน  อบต สะเนียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะเนียน องค์การบริหารส่วนต าบล

สะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๕๑ น่าน เมืองน่าน  อบต สะเนียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยปุก องค์การบริหารส่วนต าบล
สะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๕๒ น่าน เมืองน่าน  อบต สะเนียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่เจริญสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๕๓ น่าน แม่จริม  อบต น้ าพาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ าปูน องค์การบริหารส่วนต าบลน้ า
พาง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

๕๔ น่าน แม่จริม  อบต น้ าพาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ าพาง องค์การบริหารส่วนต าบล
น้ าพาง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

๕๕ น่าน แม่จริม  อบต แม่จริม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหมัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

๕๖ น่าน แม่จริม  อบต หนองแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่ิวน้ า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

๕๗ น่าน เวียงสา  ทต เวียงสา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงสา เทศบาลต าบลเวียงสา
 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๕๘ น่าน เวียงสา  อบต ทุ่งศรีทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนาช่ืน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งศรีทอง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๕๙ น่าน เวียงสา  อบต น้ าป้ัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ าป้ัว องค์การบริหารส่วนต าบลน้ า
ป้ัว อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๖๐ น่าน เวียงสา  อบต น้ ามวบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าป้ี องค์การบริหารส่วนต าบล
น้ ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๖๑ น่าน เวียงสา  อบต น้ ามวบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาล่ี องค์การบริหารส่วนต าบล
น้ ามวบ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๖๒ น่าน เวียงสา  อบต แม่ขะนิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ขะนิง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๖๓ น่าน เวียงสา  อบต แม่ขะนิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแพะ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ขะนิง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๖๔ น่าน เวียงสา  อบต ยาบหัวนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อหอย องค์การบริหารส่วนต าบล
ยาบหัวนา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๖๕ น่าน เวียงสา  อบต ไหล่น่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข้าม องค์การบริหารส่วนต าบล
ไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

น่ำน
๖๖ น่าน เวียงสา  อบต อ่ายนาไลย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ าอุ่น-ปางมอญ องค์การ

บริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๖๗ น่าน สองแคว  ทต ยอด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาหลัก เทศบาลต าบลยอด อ าเภอ
สองแคว จังหวัดน่าน

๖๘ น่าน สองแคว  ทต ยอด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยอด เทศบาลต าบลยอด อ าเภอสอง
แคว จังหวัดน่าน

๖๙ น่าน สองแคว  อบต นาไร่หลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางปุก องค์การบริหารส่วนต าบล
นาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน

๗๐ น่าน สันติสุข  อบต ป่าแลวหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

๗๑ น่าน สันติสุข  อบต พงษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์รัฐพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

๗๒ น่าน สันติสุข  อบต พงษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหม่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
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๑ พะเยา จุน  ทต จุน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจุน เทศบาลต าบลจุน 
อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา

๒ พะเยา จุน  ทต ทุ่งรวงทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไคร้ใหม่ เทศบาลต าบลทุ่งรวง
ทอง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา

๓ พะเยา จุน  ทต เวียงลอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงลอ1 เทศบาล
ต าบลเวียงลอ อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา

๔ พะเยา จุน  ทต หงส์หิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพวงพยอม เทศบาลต าบลหงส์หิน 
อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา

๕ พะเยา จุน  ทต ห้วยข้าวก  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม8 (บ้านกิ วแก้ว) เทศบาลต าบล
ห้วยข้าวก  า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา

๖ พะเยา เชียงค า  ทต เชียงค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธาตุ เทศบาลต าบลเชียงค า อ าเภอ
เชียงค า จังหวัดพะเยา

๗ พะเยา เชียงค า  ทต ฝายกวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฝายกวาง เทศบาล
ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

๘ พะเยา เชียงค า  ทต หย่วน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่แห้ง เทศบาลต าบลหย่วน 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

๙ พะเยา เชียงค า  อบต เจดีย์ค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนลาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลเจดีย์ค า อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

๑๐ พะเยา เชียงค า  อบต เจดีย์ค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัว องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์
ค า อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

๑๑ พะเยา เชียงค า  อบต เชียงบาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบแวน องค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

๑๒ พะเยา เชียงค า  อบต ทุ่งผาสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาสุข องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ผาสุข อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

๑๓ พะเยา เชียงค า  อบต แม่ลาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  ามิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ลาว อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

๑๔ พะเยา เชียงค า  อบต ร่มเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบล
ร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

๑๕ พะเยา เชียงค า  อบต ร่มเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยเดื อ องค์การบริหารส่วนต าบล
ร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

๑๖ พะเยา เชียงค า  อบต อ่างทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าบอน องค์การบริหารส่วนต าบล
อ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

๑๗ พะเยา เชียงค า  อบต อ่างทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวเงิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พะเยำ
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พะเยำ
๑๘ พะเยา เชียงม่วน  ทต เชียงม่วน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงม่วน1 เทศบาล

ต าบลเชียงม่วน อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

๑๙ พะเยา เชียงม่วน  ทต เชียงม่วน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงม่วน2 เทศบาล
ต าบลเชียงม่วน อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

๒๐ พะเยา เชียงม่วน  อบต บ้านมาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งมอก องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

๒๑ พะเยา เชียงม่วน  อบต บ้านมาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อเบี ย องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

๒๒ พะเยา เชียงม่วน  อบต สระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งหนอง องค์การบริหารส่วนต าบล
สระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

๒๓ พะเยา เชียงม่วน  อบต สระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าฟ้าเหนือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

๒๔ พะเยา เชียงม่วน  อบต สระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยกั งปลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

๒๕ พะเยา ดอกค าใต้  ทต บ้านถ  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนาคูนาวนาราม เทศบาล
ต าบลบ้านถ  า อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

๒๖ พะเยา ดอกค าใต้  ทต หนองหล่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่เหนือ เทศบาลต าบลหนองหล่ม
 อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

๒๗ พะเยา ดอกค าใต้  ทม ดอกค าใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศรีชุม เทศบาลเมืองดอก
ค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

๒๘ พะเยา ดอกค าใต้  ทม ดอกค าใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านห้วยฝาย เทศบาลเมือง
ดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

๒๙ พะเยา ดอกค าใต้  ทม ดอกค าใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านใหม่พัฒนา เทศบาลเมือง
ดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

๓๐ พะเยา ดอกค าใต้  อบต คือเวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปันต้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลคือเวียง อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

๓๑ พะเยา ดอกค าใต้  อบต ดอกค าใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไขย องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

๓๒ พะเยา ดอกค าใต้  อบต ดอนศรีชุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งหลวง องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

๓๓ พะเยา ดอกค าใต้  อบต บ้านปิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นต้อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านปิน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

๓๔ พะเยา ดอกค าใต้  อบต สันโค้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันโค้ง อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา
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ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พะเยำ
๓๕ พะเยา ปง  ทต งิม  โรงเรียนเทศบาลต าบลงิม (คือเวียงจ  า) เทศบาล

ต าบลงิม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

๓๖ พะเยา ปง  ทต แม่ยม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วง เทศบาลต าบลแม่ยม 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

๓๗ พะเยา ปง  อบต ขุนควร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าปุก องค์การบริหารส่วนต าบลขุน
ควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

๓๘ พะเยา ปง  อบต ขุนควร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาตั ง องค์การบริหารส่วนต าบลขุน
ควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

๓๙ พะเยา ปง  อบต ขุนควร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบขาม องค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

๔๐ พะเยา ปง  อบต งิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งแต องค์การบริหารส่วนต าบลงิม 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

๔๑ พะเยา ปง  อบต ผาช้างน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าคะ องค์การบริหารส่วนต าบลผา
ช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

๔๒ พะเยา ปง  อบต ผาช้างน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะโอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

๔๓ พะเยา ภูกามยาว  ทต ดงเจน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจน เทศบาลต าบลดงเจน 
อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

๔๔ พะเยา ภูกามยาว  อบต แม่อิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่างิ ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อิง อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

๔๕ พะเยา ภูกามยาว  อบต ห้วยแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาดถี องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

๔๖ พะเยา ภูกามยาว  อบต ห้วยแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
แก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

๔๗ พะเยา ภูซาง  ทต สบบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนตัน เทศบาลต าบลสบบง 
อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

๔๘ พะเยา ภูซาง  อบต เชียงแรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้องเชียงแรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

๔๙ พะเยา ภูซาง  อบต เชียงแรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีไฮค า องค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงแรง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

๕๐ พะเยา เมืองพะเยา  ทต ท่าวังทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอกบัว เทศบาลต าบลท่าวังทอง 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๕๑ พะเยา เมืองพะเยา  ทต ท่าวังทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแดง เทศบาลต าบลท่าวังทอง 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พะเยำ
๕๒ พะเยา เมืองพะเยา  ทต บ้านต๋อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

 อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๕๓ พะเยา เมืองพะเยา  ทต บ้านต  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 8 เทศบาลต าบลบ้านต  า อ าเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๕๔ พะเยา เมืองพะเยา  ทต แม่กา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยเคียน เทศบาลต าบลแม่กา 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๕๕ พะเยา เมืองพะเยา  ทต แม่ปืม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลแม่ปืม
 อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๕๖ พะเยา เมืองพะเยา  ทต สันป่าม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันป่าม่วง เทศบาลต าบลสันป่าม่วง
 อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๕๗ พะเยา เมืองพะเยา  ทม พะเยา  โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมือง
พะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๕๘ พะเยา เมืองพะเยา  ทม พะเยา  โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล เทศบาลเมือง
พะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๕๙ พะเยา แม่ใจ  ทต เจริญราษฎร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเมี ยง เทศบาลต าบลเจริญ
ราษฎร์ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

๖๐ พะเยา แม่ใจ  ทต บ้านเหล่า  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเหล่า เทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

๖๑ พะเยา แม่ใจ  ทต รวมใจพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าตึง เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 
อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ พิจิตร ดงเจริญ  ทต วังบงค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังบงค์ เทศบาล
ต าบลวังบงค์ อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

๒ พิจิตร ดงเจริญ  ทต ส านักขุนเณร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส านักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 
เทศบาลต าบลส านักขุนเณร อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

๓ พิจิตร ดงเจริญ  อบต วังง้ิว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังง้ิว อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

๔ พิจิตร ดงเจริญ  อบต วังง้ิวใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังง้ิวใต้ องค์การบริหารส่วนต าบล
วังง้ิวใต้ อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

๕ พิจิตร ดงเจริญ  อบต ห้วยร่วม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยร่วม อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

๖ พิจิตร ตะพานหิน  ทต หนองพยอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าแดง เทศบาลต าบลหนอง
พยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๗ พิจิตร ตะพานหิน  ทม ตะพานหิน  โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๘ พิจิตร ตะพานหิน  อบต คลองคูณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแขก องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๙ พิจิตร ตะพานหิน  อบต ดงตะขบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงตะขบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงตะขบ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑๐ พิจิตร ตะพานหิน  อบต ทับหมัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร

๑๑ พิจิตร ตะพานหิน  อบต ไผ่หลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองข่าย องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่หลวง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑๒ พิจิตร ตะพานหิน  อบต วังส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑๓ พิจิตร ตะพานหิน  อบต วังหลุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหลุม องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหลุม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑๔ พิจิตร ตะพานหิน  อบต วังหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหว้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหว้า อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑๕ พิจิตร ตะพานหิน  อบต ห้วยเกตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยเกตุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๑๖ พิจิตร ทับคล้อ  ทต ทับคล้อ  โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ เทศบาลต าบลทับคล้อ 
อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พิจิตร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พิจิตร
๑๗ พิจิตร ทับคล้อ  อบต เขาทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังแดง องค์การบริหารส่วนต าบล

เขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑๘ พิจิตร ทับคล้อ  อบต ทับคล้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชัยศรี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑๙ พิจิตร ทับคล้อ  อบต ท้ายทุ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไดอีเผือก องค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายทุ่ง อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๒๐ พิจิตร บางมูลนาก  ทต บางไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางไผ่ เทศบาล
ต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒๑ พิจิตร บางมูลนาก  ทต วังตะกู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู เทศบาลต าบลวังตะกู 
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒๒ พิจิตร บางมูลนาก  ทม บางมูลนาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก 
เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร

๒๓ พิจิตร บางมูลนาก  อบต บางไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลปฐมวัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒๔ พิจิตร บางมูลนาก  อบต ภูมิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอ าเภอบางมูลนาก องค์การ
บริหารส่วนต าบลภูมิ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒๕ พิจิตร บางมูลนาก  อบต วังกรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด อ าเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร

๒๖ พิจิตร บางมูลนาก  อบต วังส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกอไผ่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร

๒๗ พิจิตร บึงนาราง  อบต บึงนาราง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงนาราง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงนาราง อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒๘ พิจิตร บึงนาราง  อบต โพธ์ิไทรงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเค้าแมว องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิไทรงาม อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๒๙ พิจิตร บึงนาราง  อบต แหลมรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหลมรัง องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมรัง อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๓๐ พิจิตร โพทะเล  ทต ท่าเสา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าเสา เทศบาลต าบลท่า
เสา อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๓๑ พิจิตร โพทะเล  ทต ทุ่งน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งน้อย เทศบาลต าบลทุ่งน้อย 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พิจิตร
๓๒ พิจิตร โพทะเล  ทต บางคลาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทธโชติ เทศบาลต าบลบางคลาน 

อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๓๓ พิจิตร โพทะเล  อบต ทะนง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตทะนง องค์การบริหารส่วนต าบล
ทะนง อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๓๔ พิจิตร โพทะเล  อบต ท่าขม้ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขม้ิน อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

๓๕ พิจิตร โพทะเล  อบต ท่าบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าบัว "รัฐประชานุ
เคราะห์" องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบัว อ าเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร

๓๖ พิจิตร โพทะเล  อบต ท้ายน้ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ า องค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๓๗ พิจิตร โพทะเล  อบต โพทะเล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

๓๘ พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง  ทต ไผ่รอบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่รอบ เทศบาลต าบลไผ่รอบ อ าเภอ
โพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

๓๙ พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง  ทต โพธ์ิประทับช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจิก เทศบาลต าบลโพธ์ิ
ประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

๔๐ พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง  อบต ทุ่งใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

๔๑ พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง  อบต ไผ่ท่าโพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล านัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

๔๒ พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง  อบต โพธ์ิประทับช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงโพธ์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิประทับช้าง อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร

๔๓ พิจิตร เมืองพิจิตร  ทต หัวดง  โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ เทศบาลต าบลหัวดง 
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๔๔ พิจิตร เมืองพิจิตร  ทม พิจิตร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิจิตรราม เทศบาลเมืองพิจิตร 
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๔๕ พิจิตร เมืองพิจิตร  อบต ท่าหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงตะโกน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พิจิตร
๔๖ พิจิตร เมืองพิจิตร  อบต ท่าฬ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าฬ่อ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฬ่อ อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

๔๗ พิจิตร เมืองพิจิตร  อบต บ้านบุ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบุ่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบุ่ง อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

๔๘ พิจิตร เมืองพิจิตร  อบต ปากทาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

๔๙ พิจิตร เมืองพิจิตร  อบต ไผ่ขวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

๕๐ พิจิตร เมืองพิจิตร  อบต เมืองเก่า  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

๕๑ พิจิตร เมืองพิจิตร  อบต ย่านยาว  โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

๕๒ พิจิตร เมืองพิจิตร  อบต โรงช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

๕๓ พิจิตร เมืองพิจิตร  อบต สายค าโห้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสายค าโห้ 
(โรงเรียนสายค าโห้) องค์การบริหารส่วนต าบลสายค าโห้
 อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๕๔ พิจิตร เมืองพิจิตร  อบต หัวดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร

๕๕ พิจิตร วชิรบารมี  อบต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะวันออก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

๕๖ พิจิตร วชิรบารมี  อบต บึงบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมรัตนาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงบัว อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

๕๗ พิจิตร วชิรบารมี  อบต วังโมกข์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโมกข์ ม5 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังโมกข์ อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พิจิตร
๕๘ พิจิตร วชิรบารมี  อบต หนองหลุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลุม องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

๕๙ พิจิตร วังทรายพูน  ทต วังทรายพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทรายพูน เทศบาลต าบลวัง
ทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

๖๐ พิจิตร วังทรายพูน  อบต วังทรายพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

๖๑ พิจิตร วังทรายพูน  อบต หนองปลาไหล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทับไทร องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

๖๒ พิจิตร วังทรายพูน  อบต หนองพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพระ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

๖๓ พิจิตร สากเหล็ก  อบต คลองทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ทราย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย อ าเภอสาก
เหล็ก จังหวัดพิจิตร

๖๔ พิจิตร สากเหล็ก  อบต วังทับไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านวังทับไทร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทับไทร อ าเภอสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร

๖๕ พิจิตร สามง่าม  ทต เนินปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพลวง เทศบาลต าบลเนินปอ 
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๖๖ พิจิตร สามง่าม  อบต รังนก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก 
องค์การบริหารส่วนต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร

๖๗ พิจิตร สามง่าม  อบต หนองโสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรพิจิตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ พิษณุโลก ชาติตระการ  ทต ป่าแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าแดง เทศบาลต าบลป่าแดง 
อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๒ พิษณุโลก ชาติตระการ  อบต ชาติตระการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเปอะ องค์การบริหารส่วนต าบล
ชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๓ พิษณุโลก ชาติตระการ  อบต ท่าสะแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะแก องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๔ พิษณุโลก ชาติตระการ  อบต บ่อภาค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อภาคใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๕ พิษณุโลก ชาติตระการ  อบต บ่อภาค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทอดชาติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๖ พิษณุโลก ชาติตระการ  อบต บ้านดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๗ พิษณุโลก ชาติตระการ  อบต สวนเม่ียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนเม่ียง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๘ พิษณุโลก นครไทย  อบต นครชุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาฟองแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนครชุม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๙ พิษณุโลก นครไทย  อบต นาบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสงเคราะห์พิทยา องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๑๐ พิษณุโลก นครไทย  อบต น  ากุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน  ากุ่ม 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  ากุ่ม อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก

๑๑ พิษณุโลก นครไทย  อบต เนินเพ่ิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน  าไซ องค์การบริหารส่วนต าบล
เนินเพ่ิม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๑๒ พิษณุโลก นครไทย  อบต เนินเพ่ิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน 8 ราษฎรอุทิศพิทยา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเนินเพ่ิม อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก

๑๓ พิษณุโลก นครไทย  อบต บ่อโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าเลา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
โพธ์ิ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๑๔ พิษณุโลก นครไทย  อบต บ้านพร้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก

๑๕ พิษณุโลก นครไทย  อบต ยางโกลน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาซ าหวาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พิษณุโลก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พิษณุโลก
๑๖ พิษณุโลก นครไทย  อบต หนองกะท้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธ์ินาจาน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๑๗ พิษณุโลก นครไทย  อบต หนองกะท้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังเขา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๑๘ พิษณุโลก นครไทย  อบต ห้วยเฮี ย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยเฮี ย องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยเฮี ย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๑๙ พิษณุโลก เนินมะปราง  ทต ไทรย้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไทรย้อย เทศบาล
ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

๒๐ พิษณุโลก เนินมะปราง  ทต บ้านมุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมุง เทศบาลต าบลบ้านมุง 
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

๒๑ พิษณุโลก เนินมะปราง  ทต บ้านมุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี เทศบาล
ต าบลบ้านมุง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

๒๒ พิษณุโลก เนินมะปราง  อบต ชมพู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าปาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

๒๓ พิษณุโลก เนินมะปราง  อบต ชมพู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชมพู 
องค์การบริหารส่วนต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก

๒๔ พิษณุโลก เนินมะปราง  อบต เนินมะปราง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเนิน
มะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลเนินมะปราง อ าเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

๒๕ พิษณุโลก เนินมะปราง  อบต วังโพรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
โพรง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

๒๖ พิษณุโลก เนินมะปราง  อบต วังยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังยาง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

๒๗ พิษณุโลก บางกระทุ่ม  ทต เนินกุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกุ่ม เทศบาลต าบลเนินกุ่ม 
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๒๘ พิษณุโลก บางกระทุ่ม  ทต สนามคลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนามคลี เทศบาลต าบลสนามคลี 
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๒๙ พิษณุโลก บางกระทุ่ม  ทต ห้วยแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยแก้ว เทศบาล
ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๓๐ พิษณุโลก บางกระทุ่ม  อบต บ้านไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสลุด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พิษณุโลก
๓๑ พิษณุโลก บางกระทุ่ม  อบต ไผ่ล้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่

ล้อม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๓๒ พิษณุโลก บางระก า  ทต บางระก าเมืองใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 บ้านวังเป็ด เทศบาล
ต าบลบางระก าเมืองใหม่ อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก

๓๓ พิษณุโลก บางระก า  อบต บ่อทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก

๓๔ พิษณุโลก พรหมพิราม  ทต พรหมพิราม  โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลต าบลพรหมพิราม
 อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๓๕ พิษณุโลก พรหมพิราม  ทต วงฆ้อง  โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ นตง) เทศบาล
ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๓๖ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต ดงประค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๓๗ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต ดงประค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตก องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๓๘ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต ทับยายเชียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับยายเชียงวิทยา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับยายเชียง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก

๓๙ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต ท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๔๐ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต ท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแคตะวันออก องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก

๔๑ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต พรหมพิราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย่านขาด องค์การบริหารส่วนต าบล
พรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๔๒ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต พรหมพิราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยดั ง องค์การบริหารส่วนต าบล
พรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๔๓ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต มะต้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะต้องประชาสรรค์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะต้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๔๔ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต มะต้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะต้อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะต้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พิษณุโลก
๔๕ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต มะตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่ขอน  า องค์การบริหารส่วนต าบล

มะตูม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๔๖ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต วงฆ้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนต าบลวง
ฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๔๗ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต วงฆ้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดย่านยาว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๔๘ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต วังวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวน องค์การบริหารส่วนต าบล
วังวน อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๔๙ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต ศรีภิรมย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๕๐ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต ศรีภิรมย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลศรี
ภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๕๑ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต ศรีภิรมย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงธรรมโรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๕๒ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต หนองแขม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๕๓ พิษณุโลก พรหมพิราม  อบต หอกลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก

๕๔ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  ทต บ้านคลอง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านคลอง เทศบาล
ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๕๕ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  ทต หัวรอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม เทศบาลต าบลหัวรอ
 อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๕๖ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  ทน พิษณุโลก  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ เทศบาลนคร
พิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๕๗ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  ทน พิษณุโลก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนตรงอุทิศ เทศบาลนครพิษณุโลก 
เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก

๕๘ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  ทม อรัญญิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(1) เทศบาล
เมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พิษณุโลก
๕๙ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  อบต ดอนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องยุ้งข้าว องค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๖๐ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  อบต ท่าโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหนองเหล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๖๑ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  อบต ท่าโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังวน องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
โพธ์ิ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๖๒ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  อบต บ้านกร่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธ์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๖๓ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  อบต บ้านป่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกระดาน ม3 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านป่า อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก

๖๔ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  อบต ไผ่ขอดอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่ขอดอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ขอดอน อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๖๕ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  อบต มะขามสูง  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๖๖ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  อบต วังน  าคู้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าคู้ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก

๖๗ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  อบต วัดจันทร์  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์ อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๖๘ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  อบต สมอแข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินมะคึก องค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๖๙ พิษณุโลก วังทอง  อบต แก่งโสภา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๗๐ พิษณุโลก วังทอง  อบต แก่งโสภา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์ไพวัลย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๗๑ พิษณุโลก วังทอง  อบต ชัยนาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎรอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๗๒ พิษณุโลก วังทอง  อบต บ้านกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พิษณุโลก
๗๓ พิษณุโลก วังทอง  อบต บ้านกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินประกาย องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๗๔ พิษณุโลก วังทอง  อบต บ้านกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  ายาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๗๕ พิษณุโลก วังทอง  อบต พันชาลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลพันชาลี 
องค์การบริหารส่วนต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก

๗๖ พิษณุโลก วังทอง  อบต วังนกแอ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าพรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๗๗ พิษณุโลก วังทอง  อบต วังนกแอ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินสอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๗๘ พิษณุโลก วังทอง  อบต วังพิกุล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังพิกุล องค์การบริหารส่วนต าบล
วังพิกุล อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๗๙ พิษณุโลก วัดโบสถ์  ทต วัดโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ เทศบาลต าบลวัดโบสถ์ 
อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

๘๐ พิษณุโลก วัดโบสถ์  อบต คันโช้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก

๘๑ พิษณุโลก วัดโบสถ์  อบต ท้อแท้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท้อแท้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

๘๒ พิษณุโลก วัดโบสถ์  อบต ท่างาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก

๘๓ พิษณุโลก วัดโบสถ์  อบต บ้านยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง อ าเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก

๘๔ พิษณุโลก วัดโบสถ์  อบต วัดโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองช้างใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
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๑ เพชรบูรณ์ เขาค้อ  อบต เข็กน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย องค์การบริหารส่วน
ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒ เพชรบูรณ์ เขาค้อ  อบต เข็กน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยชนะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๓ เพชรบูรณ์ เขาค้อ  อบต เขาค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรด า องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๔ เพชรบูรณ์ เขาค้อ  อบต เขาค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๕ เพชรบูรณ์ เขาค้อ  อบต ทุ่งสมอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๖ เพชรบูรณ์ เขาค้อ  อบต หนองแม่นา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลียงแห้ง  3 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๗ เพชรบูรณ์ ชนแดน  ทต ชนแดน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชนแดน เทศบาล
ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๘ เพชรบูรณ์ ชนแดน  ทต ศาลาลาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิเต้ีย เทศบาลต าบลศาลา
ลาย อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๙ เพชรบูรณ์ ชนแดน  อบต ชนแดน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๐ เพชรบูรณ์ ชนแดน  อบต ซับพุทรา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลซับพุทรา 
องค์การบริหารส่วนต าบลซับพุทรา อ าเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๑ เพชรบูรณ์ ชนแดน  อบต ดงขุย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน กม28 องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขุย อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๒ เพชรบูรณ์ ชนแดน  อบต ท่าข้าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลาซ่อน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๓ เพชรบูรณ์ ชนแดน  อบต ท่าข้าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าข้าม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๔ เพชรบูรณ์ ชนแดน  อบต บ้านกล้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๕ เพชรบูรณ์ ชนแดน  อบต พุทธบาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงาช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๖ เพชรบูรณ์ ชนแดน  อบต พุทธบาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพชรบูรณ์
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพชรบูรณ์
๑๗ เพชรบูรณ์ น้ าหนาว  อบต โคกมน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยสนามทราย องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกมน อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๘ เพชรบูรณ์ น้ าหนาว  อบต น้ าหนาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหญ้าเครือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๙ เพชรบูรณ์ น้ าหนาว  อบต วังกวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซ าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
กวาง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๐ เพชรบูรณ์ น้ าหนาว  อบต หลักด่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลักด่าน องค์การบริหารส่วนต าบล
หลักด่าน อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๑ เพชรบูรณ์ บึงสามพัน  อบต บึงสามพัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงสามพัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๒ เพชรบูรณ์ บึงสามพัน  อบต พญาวัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลพญาวัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลพญาวัง อ าเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๓ เพชรบูรณ์ บึงสามพัน  อบต วังพิกุล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังพิกุล อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๔ เพชรบูรณ์ บึงสามพัน  อบต สระแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระแก้ว อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๕ เพชรบูรณ์ บึงสามพัน  อบต หนองแจง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๖ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์  ทต วังชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังชมภู เทศบาลต าบลวังชมภู 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๗ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์  อบต ตะเบาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าปง องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๘ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์  อบต ท่าพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าพล อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๙ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์  อบต นาป่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบง องค์การบริหารส่วนต าบล
นาป่า อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๐ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์  อบต นายม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขมวด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนายม อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพชรบูรณ์
๓๑ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์  อบต บ้านโตก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตก องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๒ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์  อบต ป่าเลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าเลา อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๓ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์  อบต วังชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน กม2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังชมภู อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

๓๔ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์  อบต สะเดียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนต าบล
สะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๕ เพชรบูรณ์ วังโป่ง  อบต ซับเปิบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ าคัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๖ เพชรบูรณ์ วังโป่ง  อบต วังโป่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ฝายเหนือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังโป่ง อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๗ เพชรบูรณ์ วังโป่ง  อบต วังศาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงลึก องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังศาล อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๘ เพชรบูรณ์ วังโป่ง  อบต วังหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหิน อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๙ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  ทม วิเชียรบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลต าบลวิเชียรบุรี
(บ้านสระประดู่) เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ าเภอวิเชียรบุรี
 จังหวัดเพชรบูรณ์

๔๐ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต โคกปรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับอีลุม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๔๑ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต ซับน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลซับน้อย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์

๔๒ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต ท่าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสมอสามัคคี องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์

๔๓ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต น้ าร้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบง องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าร้อน อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๔๔ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต น้ าร้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ ามงคลชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าร้อน อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๔๕ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต บ่อรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อรัง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพชรบูรณ์
๔๖ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต บ่อรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวขาว องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อรัง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๔๗ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต บ่อรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสะแก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อรัง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๔๘ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต บึงกระจับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะบรเพ็ด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๔๙ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต พุขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุขาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลพุขาม อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๕๐ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต ภูน้ าหยด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพระท่ีน่ัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลภูน้ าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์

๕๑ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต ยางสาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสะอาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสาว อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๕๒ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต วังใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาดอุดม องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังใหญ่ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๕๓ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต สระประดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสระประดู่
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระประดู่ อ าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์

๕๔ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี  อบต สามแยก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก อ าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์

๕๕ เพชรบูรณ์ ศรีเทพ  ทต โคกสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะแกส่ี เทศบาลต าบล
โคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

๕๖ เพชรบูรณ์ ศรีเทพ  ทต สว่างวัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่างวัฒนา เทศบาลต าบลสว่าง
วัฒนา อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

๕๗ เพชรบูรณ์ ศรีเทพ  อบต คลองกระจัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองกระจัง อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

๕๘ เพชรบูรณ์ ศรีเทพ  อบต คลองกระจัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกระจัง อ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์

๕๙ เพชรบูรณ์ ศรีเทพ  อบต นาสนุ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาลเส้ียน องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพชรบูรณ์
๖๐ เพชรบูรณ์ ศรีเทพ  อบต นาสนุ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ าโครม องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาสนุ่น อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

๖๑ เพชรบูรณ์ ศรีเทพ  อบต ประดู่งาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

๖๒ เพชรบูรณ์ ศรีเทพ  อบต สระกรวด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังใหม่สาริกา องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์

๖๓ เพชรบูรณ์ ศรีเทพ  อบต หนองย่างทอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์

๖๔ เพชรบูรณ์ หนองไผ่  ทต เฉลียงทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไลย์ เทศบาลต าบล
เฉลียงทอง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

๖๕ เพชรบูรณ์ หนองไผ่  ทต บ่อไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตูม เทศบาลต าบลบ่อไทย 
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

๖๖ เพชรบูรณ์ หนองไผ่  ทต บ่อไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ เทศบาลต าบลบ่อไทย
 อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

๖๗ เพชรบูรณ์ หนองไผ่  ทต บัววัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัววัฒนา เทศบาลต าบลบัววัฒนา 
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

๖๘ เพชรบูรณ์ หนองไผ่  ทต บ้านโภชน์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับชมภู เทศบาลต าบลบ้าน
โภชน์ อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

๖๙ เพชรบูรณ์ หนองไผ่  ทต บ้านโภชน์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้ าว่ิง เทศบาลต าบลบ้านโภชน์ 
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

๗๐ เพชรบูรณ์ หนองไผ่  อบต กองทูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังชงโค องค์การบริหารส่วน
ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

๗๑ เพชรบูรณ์ หนองไผ่  อบต ท่าแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

๗๒ เพชรบูรณ์ หนองไผ่  อบต ยางงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางงาม อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

๗๓ เพชรบูรณ์ หนองไผ่  อบต วังโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังโบสถ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโบสถ์ อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

๗๔ เพชรบูรณ์ หนองไผ่  อบต ห้วยโป่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพชรบูรณ์
๗๕ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า  ทต หล่มเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหล่มเก่า เทศบาล

ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

๗๖ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า  อบต ตาดกลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกกล้วยนวน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาดกลอย อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

๗๗ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า  อบต นาเกาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ าอ้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเกาะ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

๗๘ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า  อบต นาซ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่งโตน องค์การบริหารส่วนต าบล
นาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

๗๙ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า  อบต นาแซง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแซง องค์การบริหารส่วนต าบล
นาแซง อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

๘๐ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า  อบต บ้านเนิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน ม2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเนิน อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

๘๑ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า  อบต วังบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์

๘๒ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า  อบต ศิลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังก้นหวด องค์การบริหารส่วน
ต าบลศิลา อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

๘๓ เพชรบูรณ์ หล่มเก่า  อบต หินฮาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

๘๔ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  ทต ตาลเด่ียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตาลเด่ียว เทศบาล
ต าบลตาลเด่ียว อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๘๕ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  ทม หล่มสัก  โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย เทศบาลเมืองหล่มสัก 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๘๖ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  ทม หล่มสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๘๗ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  อบต ช้างตะลูด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๘๘ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  อบต น้ าชุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยลาน องค์การบริหารส่วนต าบล
น้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๘๙ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  อบต บ้านกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องกะถิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๙๐ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  อบต บ้านไร่  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพชรบูรณ์
๙๑ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  อบต บ้านโสก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มเลาเหนือ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านโสก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๙๒ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  อบต ปากช่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๙๓ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  อบต ปากดุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดุก องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากดุก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๙๔ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  อบต ฝายนาแซง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายนาแซง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๙๕ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  อบต วัดป่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบุ่งยาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดป่า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๙๖ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  อบต หนองไขว่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไขว่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไขว่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์

๙๗ เพชรบูรณ์ หล่มสัก  อบต ห้วยไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ม1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ แพร่ เด่นชัย  ทต เด่นชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีศิรินทราราม เทศบาลต าบล
เด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

๒ แพร่ เด่นชัย  ทต ปงป่าหวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหลวง เทศบาลต าบลปงป่า
หวาย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

๓ แพร่ เด่นชัย  อบต ไทรย้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรย้อย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

๔ แพร่ เด่นชัย  อบต ห้วยไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดง ม 9 องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

๕ แพร่ เมืองแพร่  ทต ทุ่งกวาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งกวาว เทศบาล
ต าบลทุ่งกวาว อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๖ แพร่ เมืองแพร่  ทต ป่าแมต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าโค้ง เทศบาลต าบลป่าแมต อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๗ แพร่ เมืองแพร่  ทต แม่ค ามี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีภูมิ เทศบาลต าบลแม่ค ามี อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๘ แพร่ เมืองแพร่  ทต สวนเข่ือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนเข่ือน เทศบาลต าบลสวนเข่ือน 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๙ แพร่ เมืองแพร่  ทม แพร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาล
เมืองแพร่ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๑๐ แพร่ เมืองแพร่  ทม แพร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 
เทศบาลเมืองแพร่ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๑๑ แพร่ เมืองแพร่  อบต กาญจนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกาญจนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกาญจนา อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่

๑๒ แพร่ เมืองแพร่  อบต ท่าข้าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าข้าม อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๑๓ แพร่ เมืองแพร่  อบต นาจักร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาจักร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่

๑๔ แพร่ เมืองแพร่  อบต แม่ยม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนันทาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ยม อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๑๕ แพร่ เมืองแพร่  อบต ร่องฟอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าช า องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๑๖ แพร่ เมืองแพร่  อบต วังธง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวียงตั ง องค์การบริหารส่วนต าบล
วังธง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

แพร่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

แพร่
๑๗ แพร่ เมืองแพร่  อบต เหมืองหม้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปทุม องค์การบริหารส่วนต าบล

เหมืองหม้อ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๑๘ แพร่ ร้องกวาง  ทต บ้านเวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยอ้อย เทศบาลต าบลบ้านเวียง 
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๑๙ แพร่ ร้องกวาง  ทต ร้องกวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าโค้ง เทศบาลต าบลร้องกวาง 
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๒๐ แพร่ ร้องกวาง  ทต ร้องกวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งศรี เทศบาลต าบลร้องกวาง 
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๒๑ แพร่ ร้องกวาง  อบต น  าเลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลน  า
เลา อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๒๒ แพร่ ร้องกวาง  อบต แม่ยางร้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหล่ายยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ยางร้อง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๒๓ แพร่ ร้องกวาง  อบต แม่ยางฮ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่ยางฮ่อ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ยางฮ่อ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๒๔ แพร่ ร้องกวาง  อบต ร้องกวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ยางโพธ์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๒๕ แพร่ ร้องกวาง  อบต ห้วยโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครกหนานทา องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

๒๖ แพร่ ลอง  ทต บ้านปิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิน ม5 เทศบาลต าบลบ้านปิน 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

๒๗ แพร่ ลอง  ทต ปากกาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกาง เทศบาลต าบลปากกาง
 อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

๒๘ แพร่ ลอง  ทต แม่ลานนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่จองไฟ เทศบาลต าบลแม่ลานนา
 อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

๒๙ แพร่ ลอง  ทต เวียงต้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสนทอง เทศบาลต าบลเวียงต้า 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

๓๐ แพร่ ลอง  ทต ห้วยอ้อ  โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลต าบลห้วยอ้อ 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

๓๑ แพร่ ลอง  อบต ต้าผามอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าริน องค์การบริหารส่วนต าบลต้า
ผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

๓๒ แพร่ ลอง  อบต ทุ่งแล้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ้ายล่ิม องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

๓๓ แพร่ ลอง  อบต บ้านปิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งตากล้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านปิน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

แพร่
๓๔ แพร่ ลอง  อบต หัวทุ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหัว

ทุ่ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่

๓๕ แพร่ วังชิ น  ทต วังชิ น  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลวังชิ น เทศบาลต าบลวัง
ชิ น อ าเภอวังชิ น จังหวัดแพร่

๓๖ แพร่ วังชิ น  อบต นาพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แปง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพูน อ าเภอวังชิ น จังหวัดแพร่

๓๗ แพร่ วังชิ น  อบต ป่าสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กระต๋อม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอวังชิ น จังหวัดแพร่

๓๘ แพร่ วังชิ น  อบต แม่เก๋ิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป้าก องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เก๋ิง อ าเภอวังชิ น จังหวัดแพร่

๓๙ แพร่ วังชิ น  อบต แม่ป้าก  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ป้าก 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ป้าก อ าเภอวังชิ น จังหวัด
แพร่

๔๐ แพร่ วังชิ น  อบต แม่พุง  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พุง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พุง อ าเภอวังชิ น จังหวัดแพร่

๔๑ แพร่ วังชิ น  อบต สรอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงค า องค์การบริหารส่วน
ต าบลสรอย อ าเภอวังชิ น จังหวัดแพร่

๔๒ แพร่ สอง  ทต ห้วยหม้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนแก้ว เทศบาลต าบลห้วยหม้าย 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

๔๓ แพร่ สอง  อบต เตาปูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

๔๔ แพร่ สอง  อบต ทุ่งน้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

๔๕ แพร่ สอง  อบต บ้านกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านกลาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

๔๖ แพร่ สอง  อบต บ้านหนุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอง หมู่ท่ี 8 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหนุน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่

๔๗ แพร่ สอง  อบต สะเอียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

แพร่
๔๘ แพร่ สูงเม่น  อบต ดอนมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมูล 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมูล อ าเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่

๔๙ แพร่ สูงเม่น  อบต บ้านกวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกวางใหม่ถาวร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกวาง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

๕๐ แพร่ สูงเม่น  อบต บ้านกาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงเกษม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

๕๑ แพร่ สูงเม่น  อบต บ้านเหล่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าใต้ ม8 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

๕๒ แพร่ สูงเม่น  อบต พระหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

๕๓ แพร่ สูงเม่น  อบต ร่องกาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ อ าเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่

๕๔ แพร่ สูงเม่น  อบต เวียงทอง  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง อ าเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่

๕๕ แพร่ หนองม่วงไข่  อบต ต าหนักธรรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าหนักธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลต าหนักธรรม อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

๕๖ แพร่ หนองม่วงไข่  อบต ทุ่งแค้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งแค้ว องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งแค้ว อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

๕๗ แพร่ หนองม่วงไข่  อบต น  ารัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  ารัด องค์การบริหารส่วนต าบลน  า
รัด อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

๕๘ แพร่ หนองม่วงไข่  อบต แม่ค ามี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ค ามี องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ค ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

๕๙ แพร่ หนองม่วงไข่  อบต วังหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหลวง องค์การบริหารส่วนต าบล
วังหลวง อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม  อบต ขุนยวม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สุริน องค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม  อบต ขุนยวม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยฮุง องค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม  อบต เมืองปอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม  อบต แม่ก๊ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งเลา(ศูนย์ฯช่ัวคราว) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก๊ิ อ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๕ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม  อบต แม่เงา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เงา อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม  อบต แม่ยวมน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ยวมน้อย อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๗ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม  อบต แม่อูคอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๘ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม  อบต แม่อูคอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูคอหลวง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๙ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม  อบต แม่อูคอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ้านแม่สุรินทร์น้อย องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๑๐ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม  อบต แม่อูคอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแม่สุริน องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๑ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า  อบต ถ  าลอด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองแพม องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ  าลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๒ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า  อบต ถ  าลอด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวนาหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ  าลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๓ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า  อบต นาปู่ป้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซอแบะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๔ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า  อบต ปางมะผ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ลัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๕ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า  อบต ปางมะผ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลานา ม1 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

แม่ฮ่องสอน
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

แม่ฮ่องสอน
๑๖ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า  อบต ปางมะผ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าจาง ม2 องค์การบริหารส่วน

ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๗ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า  อบต สบป่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่หมูลีซอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๘ แม่ฮ่องสอน ปาย  ทต ปาย  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปาย เทศบาลต าบลปาย
 อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๙ แม่ฮ่องสอน ปาย  อบต แม่นาเติง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมอแปง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๐ แม่ฮ่องสอน ปาย  อบต แม่นาเติง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแปก ม7 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๑ แม่ฮ่องสอน ปาย  อบต แม่ฮี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ปิง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ฮี  อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๒ แม่ฮ่องสอน ปาย  อบต เวียงใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายโสณบัณฑิตย์ (ร7 พัน5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๒๓ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ทม แม่ฮ่องสอน  โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๔ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต ปางหมู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางหมู องค์การบริหารส่วนต าบล
ปางหมู อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๕ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต ปางหมู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสอย องค์การบริหารส่วนต าบล
ปางหมู อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๖ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต ปางหมู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแสง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางหมู อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๗ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต ผาบ่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเด่ือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๘ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต ผาบ่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่งกาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผาบ่อง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๒๙ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต หมอกจ าแป่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยขาน องค์การบริหารส่วนต าบล
หมอกจ าแป่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

แม่ฮ่องสอน
๓๐ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต หมอกจ าแป่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหมอกจ าแป องค์การบริหารส่วน

ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๓๑ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต หมอกจ าแป่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สะงา องค์การบริหารส่วนต าบล
หมอกจ าแป่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓๒ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต ห้วยปูลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยปูลิง องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยปูลิง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓๓ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต ห้วยโป่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ห้วยหวาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๓๔ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต ห้วยโป่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จ๋า องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๓๕ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต ห้วยโป่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมากลาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๓๖ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต ห้วยผา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาปลาจาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยผา อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๓๗ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย  ทต แม่ลาน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าหมาก เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓๘ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย  อบต ขุนแม่ลาน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มป่อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓๙ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย  อบต ท่าผาปุ้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าผาปุ้ม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๐ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย  อบต แม่โถ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่จอ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
โถ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๑ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย  อบต แม่นาจาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขีด องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาจาง อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๒ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย  อบต แม่ลาน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮุ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

แม่ฮ่องสอน
๔๓ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย  อบต แม่ลาหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สุ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่

ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๔ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย  อบต แม่ลาหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งป่าคา องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๕ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย  อบต สันติคีรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๖ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย  อบต ห้วยห้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง หมู่ 5 องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๗ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง  ทต แม่ยวม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่ยวม เทศบาล
ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๘ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง  ทต แม่ยวม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยทราย เทศบาลต าบลแม่ยวม 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๙ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง  อบต บ้านกาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าหมาก องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๐ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง  อบต บ้านกาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๑ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง  อบต บ้านกาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งดอยช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๒ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง  อบต ป่าแป๋  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่างหม้อ องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๓ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง  อบต ป่าแป๋  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยเด่ือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๔ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง  อบต แม่เหาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สวรรค์น้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๕ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง  อบต แม่เหาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหมาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๖ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง  อบต เสาหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพซอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาหิน อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๗ แม่ฮ่องสอน สบเมย  อบต กองก๋อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบล
กองก๋อย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๘ แม่ฮ่องสอน สบเมย  อบต กองก๋อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาเยอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกองก๋อย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

แม่ฮ่องสอน
๕๙ แม่ฮ่องสอน สบเมย  อบต แม่คะตวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอนผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบล

แม่คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖๐ แม่ฮ่องสอน สบเมย  อบต แม่สามแลบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซิวาเดอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖๑ แม่ฮ่องสอน สบเมย  อบต สบเมย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่คะตวน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ล ำปำง เกำะคำ  ทต ศำลำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศำลำไชย เทศบำลต ำบลศำลำ 
อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง

๒ ล ำปำง เกำะคำ  ทต ศำลำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศำลำดงลำน เทศบำลต ำบลศำลำ 
อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง

๓ ล ำปำง เกำะคำ  อบต ใหม่พัฒนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโป่งร้อน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ใหม่พัฒนำ อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง

๔ ล ำปำง งำว  อบต นำแก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ฮ่ำง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำแก อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง

๕ ล ำปำง งำว  อบต บ้ำนโป่ง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยน็อต องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนโป่ง อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง

๖ ล ำปำง งำว  อบต บ้ำนร้อง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผำแดง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนร้อง อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง

๗ ล ำปำง งำว  อบต บ้ำนร้อง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่ค ำหล้ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนร้อง อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง

๘ ล ำปำง งำว  อบต บ้ำนหวด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหวด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนหวด อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง

๙ ล ำปำง งำว  อบต บ้ำนแหง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่งอน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนแหง อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง

๑๐ ล ำปำง งำว  อบต บ้ำนแหง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแหงเหนือ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนแหง อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง

๑๑ ล ำปำง งำว  อบต ปงเตำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมเหล่ียม องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลปงเตำ อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง

๑๒ ล ำปำง งำว  อบต แม่ตีบ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่ตีบหลวง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่ตีบ อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง

๑๓ ล ำปำง แจ้ห่ม  ทต แจ้ห่ม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแจ้ห่ม เทศบำลต ำบล
แจ้ห่ม อ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง

๑๔ ล ำปำง แจ้ห่ม  ทต ทุ่งผ้ึง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแจ้คอน เทศบำลต ำบลทุ่งผ้ึง อ ำเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง

๑๕ ล ำปำง แจ้ห่ม  ทต ทุ่งผ้ึง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทุ่งผ้ึง เทศบำลต ำบลทุ่งผ้ึง 
อ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง

๑๖ ล ำปำง แจ้ห่ม  ทต ทุ่งผ้ึง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่จอกฟ้ำ เทศบำลต ำบลทุ่งผ้ึง 
อ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง

๑๗ ล ำปำง แจ้ห่ม  อบต ปงดอน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเปียงใจ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ปงดอน อ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำปำง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำปำง
๑๘ ล ำปำง เถิน  ทต เถินบุรี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กป่ำตำล เทศบำลต ำบลเถินบุรี 

อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง

๑๙ ล ำปำง เถิน  ทต แม่มอก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสะพำนหิน เทศบำลต ำบลแม่มอก 
อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง

๒๐ ล ำปำง เถิน  ทต แม่มอก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหัวน้ ำ เทศบำลต ำบลแม่มอก อ ำเภอ
เถิน จังหวัดล ำปำง

๒๑ ล ำปำง เถิน  ทต เวียงมอก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ำเกวียน เทศบำลต ำบลเวียงมอก 
อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง

๒๒ ล ำปำง เถิน  ทต เวียงมอก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่แสลม เทศบำลต ำบลเวียงมอก 
อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง

๒๓ ล ำปำง เถิน  ทต เวียงมอก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดห้วยริน เทศบำลต ำบลเวียงมอก 
อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง

๒๔ ล ำปำง เถิน  อบต นำโป่ง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโป่ง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำโป่ง อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง

๒๕ ล ำปำง เถิน  อบต แม่ถอด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำไร่ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่ถอด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง

๒๖ ล ำปำง เถิน  อบต แม่ปะ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ำผำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่
ปะ อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง

๒๗ ล ำปำง เมืองปำน  อบต แจ้ซ้อน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่แจ่ม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแจ้ซ้อน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง

๒๘ ล ำปำง เมืองปำน  อบต แจ้ซ้อน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กป่ำเหม้ียง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแจ้ซ้อน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง

๒๙ ล ำปำง เมืองปำน  อบต แจ้ซ้อน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศรีดอนมูล องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแจ้ซ้อน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง

๓๐ ล ำปำง เมืองปำน  อบต ทุ่งกว๋ำว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง

๓๑ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทต ต้นธงชัย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กห้วยฮี เทศบำลต ำบลต้นธงชัย 
อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๓๒ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทต บ่อแฮ้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทับหมำก เทศบำลต ำบลบ่อแฮ้ว 
อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๓๓ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทต บ่อแฮ้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุ่งโค้ง เทศบำลต ำบลบ่อแฮ้ว อ ำเภอ
เมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำปำง
๓๔ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทน ล ำปำง  โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนแสนเมืองมูล เทศบำลนคร

ล ำปำง อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๓๕ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทน ล ำปำง  โรงเรียนเทศบำล 5 บ้ำนศรีบุญเรือง เทศบำลนคร
ล ำปำง อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๓๖ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทน ล ำปำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำก่วมใต้ เทศบำลนครล ำปำง 
อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๓๗ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทม เขลำงค์นคร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโทกหัวช้ำง เทศบำลเมืองเขลำงค์
นคร อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๓๘ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทม เขลำงค์นคร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฟ่อน เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร
 อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๓๙ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทม เขลำงค์นคร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่นำน้อย เทศบำลเมืองเข
ลำงค์นคร อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๔๐ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทม เขลำงค์นคร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองยำง เทศบำลเมืองเข
ลำงค์นคร อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๔๑ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทม เขลำงค์นคร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดม่อนจ ำศีล เทศบำลเมืองเขลำงค์
นคร อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๔๒ ล ำปำง เมืองล ำปำง  ทม พิชัย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กม่อนเขำแก้ว เทศบำลเมืองพิชัย 
อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๔๓ ล ำปำง เมืองล ำปำง  อบต บ่อแฮ้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กป่ำเหียง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ่อแฮ้ว อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๔๔ ล ำปำง เมืองล ำปำง  อบต บ้ำนเสด็จ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทรำยทอง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนเสด็จ อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๔๕ ล ำปำง เมืองล ำปำง  อบต บ้ำนเสด็จ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเสด็จ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
เสด็จ อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๔๖ ล ำปำง เมืองล ำปำง  อบต พิชัย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปงวัง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลพิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง

๔๗ ล ำปำง แม่ทะ  ทต น้ ำโจ้  โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลน้ ำโจ้ เทศบำลต ำบลน้ ำ
โจ้ อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง

๔๘ ล ำปำง แม่ทะ  อบต บ้ำนก่ิว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่ิว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
ก่ิว อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง

๔๙ ล ำปำง แม่ทะ  อบต วังเงิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเงิน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังเงิน อ ำเภอแม่ทะ จังหวัด
ล ำปำง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำปำง
๕๐ ล ำปำง แม่พริก  ทต พระบำทวังตวง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่ต๋ัง เทศบำลต ำบลพระบำทวังตวง

 อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง

๕๑ ล ำปำง แม่พริก  ทต แม่พริก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่พริก เทศบำล
ต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง

๕๒ ล ำปำง แม่พริก  อบต แม่พริก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดห้วยข้ีนก องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่พริก อ ำเภอแม่พริก จังหวัดล ำปำง

๕๓ ล ำปำง แม่เมำะ  อบต จำงเหนือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำแช่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำง
เหนือ อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง

๕๔ ล ำปำง แม่เมำะ  อบต จำงเหนือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวังตม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำง
เหนือ อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง

๕๕ ล ำปำง แม่เมำะ  อบต นำสัก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสบจำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำสัก อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง

๕๖ ล ำปำง แม่เมำะ  อบต บ้ำนดง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลำง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนดง อ ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง

๕๗ ล ำปำง แม่เมำะ  อบต สบป้ำด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสบป้ำด อ ำเภอแม่เมำะ 
จังหวัดล ำปำง

๕๘ ล ำปำง วังเหนือ  อบต ร่องเคำะ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังใหม่ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

๕๙ ล ำปำง วังเหนือ  อบต วังทรำยค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นฮ่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วังทรำยค ำ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

๖๐ ล ำปำง วังเหนือ  อบต วังทรำยค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุ่งฮี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัง
ทรำยค ำ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

๖๑ ล ำปำง วังเหนือ  อบต วังทรำยค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปงวัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัง
ทรำยค ำ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

๖๒ ล ำปำง วังเหนือ  อบต วังทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตึงเหนือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วังทอง อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

๖๓ ล ำปำง วังเหนือ  อบต วังทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่เย็น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วังทอง อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง

๖๔ ล ำปำง สบปรำบ  ทต สบปรำบ  โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนหล่ำย เทศบำลต ำบลสบปรำบ
 อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง

๖๕ ล ำปำง สบปรำบ  อบต สบปรำบ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำปำง
๖๖ ล ำปำง สบปรำบ  อบต สมัย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมัย 

อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง

๖๗ ล ำปำง สบปรำบ  อบต สมัย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสมัยเหนือ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสมัย อ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง

๖๘ ล ำปำง เสริมงำม  ทต ทุ่งงำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่ก๊ึด เทศบำลต ำบลทุ่งงำม 
อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง

๖๙ ล ำปำง เสริมงำม  ทต เสริมซ้ำย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่ต๋ ำ เทศบำลต ำบลเสริมซ้ำย 
อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง

๗๐ ล ำปำง เสริมงำม  ทต เสริมซ้ำย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดม่วงชุม เทศบำลต ำบลเสริมซ้ำย 
อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง

๗๑ ล ำปำง เสริมงำม  ทต เสริมซ้ำย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสบแม่ท ำ เทศบำลต ำบลเสริมซ้ำย 
อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง

๗๒ ล ำปำง เสริมงำม  อบต เสริมกลำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลำงสันโป่ง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเสริมกลำง อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง

๗๓ ล ำปำง เสริมงำม  อบต เสริมกลำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโป่งน้ ำร้อน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเสริมกลำง อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง

๗๔ ล ำปำง เสริมงำม  อบต เสริมขวำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเลียง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เสริมขวำ อ ำเภอเสริมงำม จังหวัดล ำปำง

๗๕ ล ำปำง ห้ำงฉัตร  ทต เมืองยำว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุ่งหลวง เทศบำลต ำบลเมืองยำว 
อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

๗๖ ล ำปำง ห้ำงฉัตร  ทต เมืองยำว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสันก ำแพง เทศบำลต ำบลเมืองยำว 
อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

๗๗ ล ำปำง ห้ำงฉัตร  ทต ห้ำงฉัตรแม่ตำล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขำมแดง เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตรแม่
ตำล อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

๗๘ ล ำปำง ห้ำงฉัตร  อบต เวียงตำล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุ่งเกวียน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เวียงตำล อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง

๗๙ ล ำปำง ห้ำงฉัตร  อบต เวียงตำล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กยำงอ้อย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เวียงตำล อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ล ำพูน ทุ่งหัวช้ำง  ทต ทุ่งหัวช้ำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งหัวช้ำง เทศบำล
ต ำบลทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดล ำพูน

๒ ล ำพูน ทุ่งหัวช้ำง  อบต ทุ่งหัวช้ำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันดอนมูล องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดล ำพูน

๓ ล ำพูน ทุ่งหัวช้ำง  อบต ทุ่งหัวช้ำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองผ ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดล ำพูน

๔ ล ำพูน ทุ่งหัวช้ำง  อบต บ้ำนปวง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กห้วยปิง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนปวง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดล ำพูน

๕ ล ำพูน บ้ำนธิ  ทต บ้ำนธิ  โรงเรียนเทศบำลต ำบลบ้ำนธิ (ป่ำตำลหม่ืนรำษฎร์อุป
กำร) เทศบำลต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน

๖ ล ำพูน บ้ำนโฮ่ง  ทต บ้ำนโฮ่ง  โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลบ้ำนโฮ่ง เทศบำลต ำบล
บ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน

๗ ล ำพูน บ้ำนโฮ่ง  อบต ป่ำพลู  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กป่ำพลู องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำ
พลู อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน

๘ ล ำพูน บ้ำนโฮ่ง  อบต ป่ำพลู  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่หำด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ป่ำพลู อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน

๙ ล ำพูน บ้ำนโฮ่ง  อบต ป่ำพลู  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวังหลวง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ป่ำพลู อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน

๑๐ ล ำพูน บ้ำนโฮ่ง  อบต เวียงกำนต์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเวียงกำนต์ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเวียงกำนต์ อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน

๑๑ ล ำพูน บ้ำนโฮ่ง  อบต หนองปลำสะวำย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองปลำสะวำย องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองปลำสะวำย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัด
ล ำพูน

๑๒ ล ำพูน ป่ำซำง  ทต ป่ำซำง  โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลป่ำซำง เทศบำลต ำบล
ป่ำซำง อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน

๑๓ ล ำพูน ป่ำซำง  ทต มะกอก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลมะกอก เทศบำล
ต ำบลมะกอก อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน

๑๔ ล ำพูน ป่ำซำง  ทต แม่แรง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเงือก เทศบำลต ำบลแม่
แรง อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน

๑๕ ล ำพูน ป่ำซำง  อบต บ้ำนเรือน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบ้ำนเรือน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนเรือน อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน

๑๖ ล ำพูน เมืองล ำพูน  ทต ท่ำเชียงทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสันมะกรูด เทศบำลต ำบลท่ำเชียง
ทอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำพูน



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำพูน
๑๗ ล ำพูน เมืองล ำพูน  ทต บ้ำนกลำง  โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนกลำง เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง

 อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

๑๘ ล ำพูน เมืองล ำพูน  ทต บ้ำนแป้น  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น เทศบำล
ต ำบลบ้ำนแป้น อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

๑๙ ล ำพูน เมืองล ำพูน  ทต ประตูป่ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแงะ เทศบำลต ำบลประตูป่ำ 
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

๒๐ ล ำพูน เมืองล ำพูน  ทต มะเขือแจ้  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลมะเขือแจ้ (บ้ำนศรี
ดอนตัน) เทศบำลต ำบลมะเขือแจ้ อ ำเภอเมืองล ำพูน 
จังหวัดล ำพูน

๒๑ ล ำพูน เมืองล ำพูน  ทต เวียงยอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเวียงยอง เทศบำล
ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

๒๒ ล ำพูน เมืองล ำพูน  ทต หนองช้ำงคืน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองช้ำงคืน 
เทศบำลต ำบลหนองช้ำงคืน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัด
ล ำพูน

๒๓ ล ำพูน เมืองล ำพูน  ทต เหมืองจ้ี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี เทศบำล
ต ำบลเหมืองจ้ี อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

๒๔ ล ำพูน เมืองล ำพูน  ทต อุโมงค์  โรงเรียนเทศบำลอุโมงค์ 1 เทศบำลต ำบลอุโมงค์ อ ำเภอ
เมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

๒๕ ล ำพูน เมืองล ำพูน  ทม ล ำพูน  โรงเรียนเทศบำลจำมเทวี เทศบำลเมืองล ำพูน อ ำเภอ
เมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

๒๖ ล ำพูน เมืองล ำพูน  อบต หนองหนำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
หนำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหนำม อ ำเภอ
เมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

๒๗ ล ำพูน แม่ทำ  ทต ทำกำศเหนือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแพะยันต์ เทศบำลต ำบลทำกำศ
เหนือ อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน

๒๘ ล ำพูน แม่ทำ  ทต ทำกำศเหนือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผำด่ำน เทศบำลต ำบลทำกำศเหนือ 
อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน

๒๙ ล ำพูน แม่ทำ  ทต ทำขุมเงิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสบเมย เทศบำลต ำบลทำขุมเงิน 
อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน

๓๐ ล ำพูน แม่ทำ  ทต ทำทุ่งหลวง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองยำงฟ้ำ เทศบำลต ำบลทำทุ่ง
หลวง อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน

๓๑ ล ำพูน แม่ทำ  ทต ทำปลำดุก  โรงเรียนเทศบำลต ำบลทำปลำดุก (ทำกู่สำมัคคีรำษฎร์
นุสรณ์) เทศบำลต ำบลทำปลำดุก อ ำเภอแม่ทำ จังหวัด
ล ำพูน



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ล ำพูน
๓๒ ล ำพูน แม่ทำ  ทต ทำสบชัย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทำสบชัยบ้ำนดอย

แก้ว เทศบำลต ำบลทำสบชัย อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน

๓๓ ล ำพูน แม่ทำ  อบต ทำแม่ลอบ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปงแม่ลอบ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทำแม่ลอบ อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน

๓๔ ล ำพูน แม่ทำ  อบต ทำแม่ลอบ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กห้วยฮ่อมนอก องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทำแม่ลอบ อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน

๓๕ ล ำพูน ล้ี  ทต ดงด ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบวก เทศบำลต ำบลดงด ำ อ ำเภอล้ี 
จังหวัดล ำพูน

๓๖ ล ำพูน ล้ี  ทต ป่ำไผ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลป่ำไผ่ เทศบำลต ำบล
ป่ำไผ่ อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

๓๗ ล ำพูน ล้ี  ทต ล้ี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำกลำง เทศบำลต ำบลล้ี อ ำเภอล้ี 
จังหวัดล ำพูน

๓๘ ล ำพูน ล้ี  ทต ล้ี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโฮ่ง เทศบำลต ำบลล้ี อ ำเภอล้ี 
จังหวัดล ำพูน

๓๙ ล ำพูน ล้ี  ทต วังดิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหลำยหิน เทศบำลต ำบลวังดิน 
อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

๔๐ ล ำพูน ล้ี  อบต นำทรำย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่หว่ำงห้วยริน องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

๔๑ ล ำพูน ล้ี  อบต นำทรำย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบอน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

๔๒ ล ำพูน ล้ี  อบต เวียงแก้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่เทย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเวียงแก้ว อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

๔๓ ล ำพูน ล้ี  อบต เวียงแก้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่แนต องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเวียงแก้ว อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

๔๔ ล ำพูน ล้ี  อบต เวียงแก้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไร่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เวียงแก้ว อ ำเภอล้ี จังหวัดล ำพูน

๔๕ ล ำพูน เวียงหนองล่อง  ทต วังผำง  โรงเรียนเทศบำลต ำบลวังผำง เทศบำลต ำบลวังผำง 
อ ำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล ำพูน



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ สุโขทัย กงไกรลาศ  ทต กงไกรลาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกร่าง เทศบาลต าบลกงไกร
ลาศ อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๒ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต กกแรต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห์ทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๓ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต กง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประดู่เฒ่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๔ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต กง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง องค์การ
บริหารส่วนต าบลกง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๕ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต กง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสามพญา องค์การบริหารส่วน
ต าบลกง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๖ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต ไกรกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าสัก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๗ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต ไกรนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบล
ไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๘ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต ไกรใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาหิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๙ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต ไกรใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะโสภาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๑๐ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต ดงเดือย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงยาง องค์การบริหารส่วนต าบลดง
เดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๑๑ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต ท่าฉนวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าฉนวน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๑๒ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต ท่าฉนวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าเร่ือง องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าฉนวน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๑๓ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต ป่าแฝก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเนินพยอม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

๑๔ สุโขทัย กงไกรลาศ  อบต หนองตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย

๑๕ สุโขทัย คีรีมาศ  ทต ทุ่งหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) เทศบาล
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๑๖ สุโขทัย คีรีมาศ  ทต บ้านโตนด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านโตนด เทศบาล
ต าบลบ้านโตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุโขทัย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุโขทัย
๑๗ สุโขทัย คีรีมาศ  อบต โตนด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบล

โตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๑๘ สุโขทัย คีรีมาศ  อบต โตนด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางแหลม องค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๑๙ สุโขทัย คีรีมาศ  อบต ทุ่งยางเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาง
เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยางเมือง อ าเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัย

๒๐ สุโขทัย คีรีมาศ  อบต นาเชิงคีรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนนาวัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๒๑ สุโขทัย คีรีมาศ  อบต บ้านน  าพุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าพุ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านน  าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๒๒ สุโขทัย คีรีมาศ  อบต ศรีคีรีมาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณคีรี องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๒๓ สุโขทัย คีรีมาศ  อบต สามพวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๒๔ สุโขทัย คีรีมาศ  อบต หนองจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองจิก อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๒๕ สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม  ทต กลางดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหัวฝาย เทศบาลต าบล
กลางดง อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย

๒๖ สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม  ทต กลางดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยอุดม เทศบาลต าบลกลางดง 
อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย

๒๗ สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม  ทต เขาแก้วศรีสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนศรีสมบุรณาราม เทศบาล
ต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย

๒๘ สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม  ทต ทุ่งเสล่ียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชุม เทศบาลต าบลทุ่งเสล่ียม
 อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย

๒๙ สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม  อบต ทุ่งเสล่ียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารน  าทิพย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งเสล่ียม อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย

๓๐ สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม  อบต ไทยชนะศึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหม่ืนชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย

๓๑ สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม  อบต บ้านใหม่ไชยมงคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรังสิต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัด
สุโขทัย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุโขทัย
๓๒ สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม  อบต บ้านใหม่ไชยมงคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสล่ียม 
จังหวัดสุโขทัย

๓๓ สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม  อบต บ้านใหม่ไชยมงคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าวิเศษ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย

๓๔ สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ทต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตล่ิงชันใต้ เทศบาลต าบลตล่ิงชัน 
อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๓๕ สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ทต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน เทศบาลต าบลตล่ิงชัน 
อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๓๖ สุโขทัย บ้านด่านลานหอย อบต บ้านด่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังแดด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๓๗ สุโขทัย บ้านด่านลานหอย อบต ลานหอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโคนเปือย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานหอย อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย

๓๘ สุโขทัย บ้านด่านลานหอย อบต วังตะคร้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่คลองอุดม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะคร้อ อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย

๓๙ สุโขทัย บ้านด่านลานหอย อบต วังน  าขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลานทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
วังน  าขาว อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๔๐ สุโขทัย บ้านด่านลานหอย อบต หนองหญ้าปล้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้กอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย

๔๑ สุโขทัย เมืองสุโขทัย  ทต บ้านกล้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านกล้วย เทศบาลต าบลบ้าน
กล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๔๒ สุโขทัย เมืองสุโขทัย  ทต บ้านสวน  โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาล
ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๔๓ สุโขทัย เมืองสุโขทัย  ทม สุโขทัยธานี  โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๔๔ สุโขทัย เมืองสุโขทัย  อบต ตาลเตี ย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตาลเตี ย 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเตี ย อ าเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุโขทัย
๔๕ สุโขทัย เมืองสุโขทัย  อบต บ้านสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน 

(วัดจันทร์) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๔๖ สุโขทัย เมืองสุโขทัย  อบต บ้านหลุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระชงค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหลุม อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๔๗ สุโขทัย เมืองสุโขทัย  อบต ปากแคว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแคว องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแคว อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๔๘ สุโขทัย เมืองสุโขทัย  อบต เมืองเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๔๙ สุโขทัย เมืองสุโขทัย  อบต เมืองเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตะคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๕๐ สุโขทัย เมืองสุโขทัย  อบต ยางซ้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังสวรรค์ (บ้านใหม่บาง
กระบาน) องค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๕๑ สุโขทัย ศรีนคร  ทต ศรีนคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธาราม เทศบาล
ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๕๒ สุโขทัย ศรีนคร  อบต คลองมะพลับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
มะพลับ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ อ าเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๕๓ สุโขทัย ศรีนคร  อบต น  าขุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลน  า
ขุม อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๕๔ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  ทม ศรีสัชนาลัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าชัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๕๕ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  ทม ศรีสัชนาลัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๕๖ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  อบต บ้านแก่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ท่าแพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๕๗ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  อบต บ้านตึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงย่าปา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๕๘ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  อบต แม่ส า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากสาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๕๙ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  อบต แม่ส า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่สานสามัคคี องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุโขทัย
๖๐ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  อบต แม่สิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่สิน องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๖๑ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  อบต แม่สิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุเม่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๖๒ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  อบต แม่สิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้องตลาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๖๓ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  อบต แม่สิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๖๔ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  อบต หนองอ้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๖๕ สุโขทัย ศรีส าโรง  อบต เกาะตาเลี ยง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตา
เลี ยง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี ยง อ าเภอศรี
ส าโรง จังหวัดสุโขทัย

๖๖ สุโขทัย ศรีส าโรง  อบต ทับผึ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับผิ ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับผึ ง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย

๖๗ สุโขทัย ศรีส าโรง  อบต ทับผึ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสังวร องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับผึ ง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย

๖๘ สุโขทัย ศรีส าโรง  อบต นาขุนไกร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังพิกุล องค์การบริหารส่วนต าบล
นาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย

๖๙ สุโขทัย ศรีส าโรง  อบต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนา อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย

๗๐ สุโขทัย ศรีส าโรง  อบต ราวต้นจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพดองค์การบริหารส่วนต าบลราว
ต้นจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลราวต้นจันทร์ 
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย

๗๑ สุโขทัย ศรีส าโรง  อบต วัดเกาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดเกาะ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย

๗๒ สุโขทัย ศรีส าโรง  อบต สามเรือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม องค์การบริหารส่วนต าบล
สามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย

๗๓ สุโขทัย สวรรคโลก  ทต คลองยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองวังทอง เทศบาลต าบล
คลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๗๔ สุโขทัย สวรรคโลก  ทต ในเมือง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลในเมือง เทศบาลต าบล
ในเมือง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๗๕ สุโขทัย สวรรคโลก  ทต ป่ากุมเกาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพง เทศบาลต าบลป่ากุมเกาะ
 อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุโขทัย
๗๖ สุโขทัย สวรรคโลก  ทต เมืองบางขลัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวงพระจันทร์ เทศบาลต าบล

เมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๗๗ สุโขทัย สวรรคโลก  ทต เมืองบางขลัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ เทศบาลต าบล
เมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๗๘ สุโขทัย สวรรคโลก  ทม สวรรคโลก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 
เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย

๗๙ สุโขทัย สวรรคโลก  ทม สวรรคโลก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 
เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย

๘๐ สุโขทัย สวรรคโลก  ทม สวรรคโลก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย

๘๑ สุโขทัย สวรรคโลก  อบต คลองยาง  โรงเรียนบ้านคลองวังทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๘๒ สุโขทัย สวรรคโลก  อบต ท่าทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง อ าเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย

๘๓ สุโขทัย สวรรคโลก  อบต นาทุ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาทุ่ง 
โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทุ่ง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๘๔ สุโขทัย สวรรคโลก  อบต ปากน  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบป่าเลา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากน  า อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๘๕ สุโขทัย สวรรคโลก  อบต เมืองบางยม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบาง
ยม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบางยม อ าเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย

๘๖ สุโขทัย สวรรคโลก  อบต ย่านยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๘๗ สุโขทัย สวรรคโลก  อบต วังไม้ขอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจันทร์โรภาส องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังไม้ขอน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย

๘๘ สุโขทัย สวรรคโลก  อบต หนองกลับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่-ป่าถ่อน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ อุตรดิตถ์ ตรอน  อบต บ้านแก่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช าทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

๒ อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน  ทต ทองแสนขัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อทอง (รวมศูนย์) เทศบาลต าบล
ทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

๓ อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน  อบต บ่อทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าลอก องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อทอง อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

๔ อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน  อบต ป่าคาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่ห้วยพี  องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าคาย อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

๕ อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน  อบต ผักขวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกงาม องค์การบริหารส่วนต าบล
ผักขวง อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

๖ อุตรดิตถ์ ท่าปลา  ทต จริม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าใหม่ เทศบาลต าบลจริม 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

๗ อุตรดิตถ์ ท่าปลา  ทต จริม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง เทศบาลต าบลจริม 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

๘ อุตรดิตถ์ ท่าปลา  ทต ท่าปลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าปลา เทศบาล
ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

๙ อุตรดิตถ์ ท่าปลา  ทต ร่วมจิต  โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลต าบลร่วม
จิต อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๐ อุตรดิตถ์ ท่าปลา  อบต นางพญา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๑ อุตรดิตถ์ ท่าปลา  อบต น  าหมัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าต๊ะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๒ อุตรดิตถ์ ท่าปลา  อบต น  าหมัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหัวดอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๓ อุตรดิตถ์ ท่าปลา  อบต ผาเลือด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ าบ้อ ม11 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๔ อุตรดิตถ์ ท่าปลา  อบต ร่วมจิต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝกอนุสรณ์ 1 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลร่วมจิต อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๕ อุตรดิตถ์ ท่าปลา  อบต หาดล้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดล้า อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๖ อุตรดิตถ์ ท่าปลา  อบต หาดล้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดไก่ต้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดล้า อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๗ อุตรดิตถ์ น  าปาด  อบต ท่าแฝก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงอมมด องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแฝก อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
อุตรดิตถ์

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๑๘ อุตรดิตถ์ น  าปาด  อบต ท่าแฝก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมถ  า องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแฝก อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๙ อุตรดิตถ์ น  าปาด  อบต ท่าแฝก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแฝก อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

๒๐ อุตรดิตถ์ น  าปาด  อบต น  าไคร้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางเกลือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าไคร้ อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

๒๑ อุตรดิตถ์ น  าปาด  อบต น  าไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผักฮาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าไผ่ อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

๒๒ อุตรดิตถ์ น  าปาด  อบต บ้านฝาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

๒๓ อุตรดิตถ์ น  าปาด  อบต แสนตอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอน  าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์

๒๔ อุตรดิตถ์ น  าปาด  อบต ห้วยมุ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งพาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

๒๕ อุตรดิตถ์ บ้านโคก  ทต บ้านโคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าแพ เทศบาลต าบลบ้านโคก 
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

๒๖ อุตรดิตถ์ บ้านโคก  อบต นาขุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์

๒๗ อุตรดิตถ์ บ้านโคก  อบต บ่อเบี ย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อเบี ย องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อเบี ย อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

๒๘ อุตรดิตถ์ บ้านโคก  อบต ม่วงเจ็ดต้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

๒๙ อุตรดิตถ์ พิชัย  อบต คอรุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

๓๐ อุตรดิตถ์ พิชัย  อบต ท่าสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช าตก องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
สัก อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

๓๑ อุตรดิตถ์ พิชัย  อบต ท่าสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช า 1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสัก อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

๓๒ อุตรดิตถ์ พิชัย  อบต นาอิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาอิน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

๓๓ อุตรดิตถ์ พิชัย  อบต นาอิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากบึง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาอิน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
อุตรดิตถ์

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๓๔ อุตรดิตถ์ พิชัย  อบต ในเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองกะชี องค์การบริหารส่วนต าบล
ในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

๓๕ อุตรดิตถ์ พิชัย  อบต บ้านโคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองกระพั ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

๓๖ อุตรดิตถ์ พิชัย  อบต บ้านดารา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะใต้ ม6 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดารา อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

๓๗ อุตรดิตถ์ พิชัย  อบต พญาแมน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

๓๘ อุตรดิตถ์ ฟากท่า  ทต ฟากท่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า เทศบาล
ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

๓๙ อุตรดิตถ์ ฟากท่า  อบต บ้านเสี ยว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสี ยว องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเสี ยว อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๐ อุตรดิตถ์ ฟากท่า  อบต ฟากท่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาไพร องค์การบริหารส่วนต าบล
ฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๑ อุตรดิตถ์ ฟากท่า  อบต ฟากท่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาหน  า องค์การบริหารส่วนต าบล
ฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๒ อุตรดิตถ์ ฟากท่า  อบต สองคอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๓ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  ทต คุ้งตะเภา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคุ้งตะเภา 2 (หัวหาด
ประชาอุทิศ) เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๔ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  ทต งิ วงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเมืองปากฝาง เทศบาลต าบล
งิ วงาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๕ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  ทต ท่าเสา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่อนดินแดง เทศบาลต าบลท่าเสา 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๖ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  ทต บ้านด่านนาขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าฝาย เทศบาลต าบลบ้านด่านนา
ขาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๗ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  ทต ป่าเซ่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งวังงิ ว เทศบาลต าบลป่าเซ่า 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๘ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  ทต ผาจุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองนาพงษ์ เทศบาลต าบลผา
จุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๙ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  ทต วังกะพี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าทอง เทศบาลต าบลวังกะพี  
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
อุตรดิตถ์

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๕๐ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  ทต หาดกรวด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหาดกรวด เทศบาล
ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๕๑ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  ทม อุตรดิตถ์  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๕๒ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  ทม อุตรดิตถ์  โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๕๓ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  ทม อุตรดิตถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธ์ิ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๕๔ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  อบต บ้านด่านนาขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกั ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์

๕๕ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  อบต วังดิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังดิน องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ดิน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๕๖ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์  อบต หาดงิ ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องลม ม2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดงิ ว อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๕๗ อุตรดิตถ์ ลับแล  ทต ทุ่งยั ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะตาเพ็ชร เทศบาลต าบลทุ่งยั ง 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

๕๘ อุตรดิตถ์ ลับแล  ทต ศรีพนมมาศ  โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลต าบล
ศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

๕๙ อุตรดิตถ์ ลับแล  ทต หัวดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสนสิทธิ เทศบาลต าบลหัวดง 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

๖๐ อุตรดิตถ์ ลับแล  อบต ชัยจุมพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องสูง องค์การบริหารส่วนต าบล
ชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

๖๑ อุตรดิตถ์ ลับแล  อบต แม่พูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ กระบ่ี เกาะลันตา  อบต เกาะกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าคลอง องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี

๒ กระบ่ี เกาะลันตา  อบต เกาะลันตาน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะลันตาน้อย อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี

๓ กระบ่ี เกาะลันตา  อบต เกาะลันตาน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโตนด องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อย อ าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบ่ี

๔ กระบ่ี เกาะลันตา  อบต เกาะลันตาน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังสอด องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะลันตาน้อย อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี

๕ กระบ่ี เกาะลันตา  อบต เกาะลันตาใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี

๖ กระบ่ี เกาะลันตา  อบต เกาะลันตาใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโตบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบ่ี

๗ กระบ่ี เกาะลันตา  อบต คลองยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้ลอีหม่าม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี

๘ กระบ่ี เกาะลันตา  อบต ศาลาด่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านคลองโขง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี

๙ กระบ่ี เกาะลันตา  อบต ศาลาด่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา องค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา จังหวัด
กระบ่ี

๑๐ กระบ่ี เกาะลันตา  อบต ศาลาด่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมพรพรุกม องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี

๑๑ กระบ่ี เขาพนม  ทต เขาพนม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาพนม เทศบาล
ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี

๑๒ กระบ่ี เขาพนม  อบต เขาดิน  โรงเรียนบ้านช้างตาย องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน
 อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี

๑๓ กระบ่ี เขาพนม  อบต โคกหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลูกช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกหาร อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี

๑๔ กระบ่ี เขาพนม  อบต พรุเตียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี

๑๕ กระบ่ี เขาพนม  อบต หน้าเขา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถ  าโกบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหน้าเขา อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี

กระบ่ี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กระบ่ี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๑๖ กระบ่ี เขาพนม  อบต หน้าเขา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยน  าแก้ว องค์การ
บริหารส่วนต าบลหน้าเขา อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี

๑๗ กระบ่ี คลองท่อม  ทต คลองพนพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินนา เทศบาลต าบลคลองพน
พัฒนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๑๘ กระบ่ี คลองท่อม  ทต คลองพนพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะพร้าว เทศบาลต าบล
คลองพนพัฒนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๑๙ กระบ่ี คลองท่อม  ทต คลองพนพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งครก เทศบาลต าบลคลอง
พนพัฒนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๒๐ กระบ่ี คลองท่อม  ทต ทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งคา เทศบาลต าบลทรายขาว 
อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๒๑ กระบ่ี คลองท่อม  ทต ทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทรายขาว เทศบาล
ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๒๒ กระบ่ี คลองท่อม  ทต ทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายขาว เทศบาลต าบล
ทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๒๓ กระบ่ี คลองท่อม  ทต ทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยลึก เทศบาลต าบลทรายขาว 
อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๒๔ กระบ่ี คลองท่อม  อบต คลองท่อมใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวงเปิง องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๒๕ กระบ่ี คลองท่อม  อบต คลองท่อมเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบางเตียว องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบ่ี

๒๖ กระบ่ี คลองท่อม  อบต พรุดินนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองชะมวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรุดินนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๒๗ กระบ่ี คลองท่อม  อบต พรุดินนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่าน องค์การบริหารส่วนต าบล
พรุดินนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๒๘ กระบ่ี คลองท่อม  อบต พรุดินนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรุดินนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรุดินนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๒๙ กระบ่ี คลองท่อม  อบต ห้วยน  าขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าร้อน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยน  าขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี

๓๐ กระบ่ี ปลายพระยา  ทต ปลายพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหาดถ่ัว เทศบาลต าบล
ปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

๓๑ กระบ่ี ปลายพระยา  อบต เขาเขน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนเศียร องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาเขน อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กระบ่ี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๓๒ กระบ่ี ปลายพระยา  อบต เขาเขน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตัวอย่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

๓๓ กระบ่ี ปลายพระยา  อบต คีรีวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนราษฎร์สามัคคี องค์การ
บริหารส่วนต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

๓๔ กระบ่ี ปลายพระยา  อบต คีรีวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเหลียว องค์การบริหารส่วน
ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

๓๕ กระบ่ี ปลายพระยา  อบต คีรีวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกรวด องค์การบริหารส่วน
ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

๓๖ กระบ่ี ปลายพระยา  อบต ปลายพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าช่ า องค์การบริหารส่วนต าบล
ปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

๓๗ กระบ่ี ปลายพระยา  อบต ปลายพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพวน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

๓๘ กระบ่ี ปลายพระยา  อบต ปลายพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลหอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

๓๙ กระบ่ี เมืองกระบ่ี  ทต กระบ่ีน้อย  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบ่ีน้อย เทศบาลต าบล
กระบ่ีน้อย อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

๔๐ กระบ่ี เมืองกระบ่ี  อบต เขาคราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้นปีก องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาคราม อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

๔๑ กระบ่ี เมืองกระบ่ี  อบต เขาคราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไหนหนัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาคราม อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัด
กระบ่ี

๔๒ กระบ่ี เมืองกระบ่ี  อบต เขาทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

๔๓ กระบ่ี เมืองกระบ่ี  อบต ไสไทย  โรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย 
อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

๔๔ กระบ่ี เมืองกระบ่ี  อบต ไสไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพธ์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลไสไทย อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี

๔๕ กระบ่ี ล าทับ  อบต ดินอุดม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลดินอุดม อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี

๔๖ กระบ่ี ล าทับ  อบต ล าทับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุขี กา องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กระบ่ี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๔๗ กระบ่ี ล าทับ  อบต ล าทับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูผา องค์การบริหารส่วนต าบล
ล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี

๔๘ กระบ่ี เหนือคลอง  อบต คลองขนาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหมาก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

๔๙ กระบ่ี เหนือคลอง  อบต โคกยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเกาะจันทร์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบ่ี

๕๐ กระบ่ี เหนือคลอง  อบต โคกยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

๕๑ กระบ่ี เหนือคลอง  อบต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตล่ิงชัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ตล่ิงชัน อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

๕๒ กระบ่ี เหนือคลอง  อบต ปกาสัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลปกาสัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลปกาสัย อ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี

๕๓ กระบ่ี อ่าวลึก  อบต คลองยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองทรายขาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี

๕๔ กระบ่ี อ่าวลึก  อบต คลองหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องไม้ด า องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหิน อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี

๕๕ กระบ่ี อ่าวลึก  อบต คลองหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดสังคมอิสลาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองหิน อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี

๕๖ กระบ่ี อ่าวลึก  อบต อ่าวลึกน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบล
อ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี

๕๗ กระบ่ี อ่าวลึก  อบต อ่าวลึกน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนุรุลอิสลาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ชุมพร ท่าแซะ  อบต คุริง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยอ องค์การบริหารส่วนต าบลคุริง
 อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๒ ชุมพร ท่าแซะ  อบต คุริง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคุริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคุริง อ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร

๓ ชุมพร ท่าแซะ  อบต ท่าข้าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๔ ชุมพร ท่าแซะ  อบต นากระตาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๕ ชุมพร ท่าแซะ  อบต รับร่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร องค์การบริหารส่วน
ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๖ ชุมพร ท่าแซะ  อบต รับร่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า องค์การบริหารส่วนต าบล
รับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๗ ชุมพร ท่าแซะ  อบต รับร่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางมาด องค์การบริหารส่วนต าบล
รับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๘ ชุมพร ท่าแซะ  อบต รับร่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางไม้แก้วประชาสามัคคี องค์การ
บริหารส่วนต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๙ ชุมพร ท่าแซะ  อบต รับร่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล 4 องค์การบริหารส่วน
ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๑๐ ชุมพร ท่าแซะ  อบต รับร่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าส าราญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๑๑ ชุมพร ท่าแซะ  อบต รับร่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดใน องค์การบริหารส่วนต าบล
รับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๑๒ ชุมพร ท่าแซะ  อบต สลุย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะระ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๑๓ ชุมพร ท่าแซะ  อบต สลุย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพรุตะเคียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๑๔ ชุมพร ท่าแซะ  อบต สองพ่ีน้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดวงดี องค์การบริหารส่วน
ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๑๕ ชุมพร ท่าแซะ  อบต สองพ่ีน้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้านตัดผม องค์การบริหารส่วน
ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๑๖ ชุมพร ท่าแซะ  อบต สองพ่ีน้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
สองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชุมพร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชุมพร
๑๗ ชุมพร ท่าแซะ  อบต หงษ์เจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูฮาญีรีน องค์การบริหารส่วน

ต าบลหงษ์เจริญ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๑๘ ชุมพร ท่าแซะ  อบต หงษ์เจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหงษ์เจริญ
 องค์การบริหารส่วนต าบลหงษ์เจริญ อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร

๑๙ ชุมพร ทุ่งตะโก  ทต ทุ่งตะไคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งตะไคร (ธรรม
ถาวร) เทศบาลต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัด
ชุมพร

๒๐ ชุมพร ทุ่งตะโก  ทต ทุ่งตะไคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งตะไคร (วัดทุ่งโพธ์ิ
ทอง) เทศบาลต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัด
ชุมพร

๒๑ ชุมพร ทุ่งตะโก  อบต ตะโก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกษตรตะโก องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒๒ ชุมพร ปะทิว  ทต ชุมโค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่องมุด เทศบาลต าบลชุมโค อ าเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร

๒๓ ชุมพร ปะทิว  ทต ทะเลทรัพย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทะเลทรัพย์ เทศบาลต าบลทะเล
ทรัพย์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

๒๔ ชุมพร ปะทิว  ทต มาบอ ามฤต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งน  าใส เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

๒๕ ชุมพร ปะทิว  อบต เขาไชยราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งพัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ไชยราช อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

๒๖ ชุมพร ปะทิว  อบต ปากคลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางแหวน องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากคลอง อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

๒๗ ชุมพร เมืองชุมพร  ทต ท่ายาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางคอย เทศบาลต าบลท่ายาง 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๒๘ ชุมพร เมืองชุมพร  ทต ท่ายาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว เทศบาล
ต าบลท่ายาง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๒๙ ชุมพร เมืองชุมพร  ทต บางหมาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เทศบาล
ต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๓๐ ชุมพร เมืองชุมพร  ทม ชุมพร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมือง
ชุมพร อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๓๑ ชุมพร เมืองชุมพร  ทม ชุมพร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรชุมชนวัดชุมพร
รังสรรค์ เทศบาลเมืองชุมพร อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชุมพร
๓๒ ชุมพร เมืองชุมพร  อบต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ามะปริง องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านนา อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๓๓ ชุมพร เมืองชุมพร  อบต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร

๓๔ ชุมพร เมืองชุมพร  อบต วิสัยเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาชันโต๊ะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยเหนือ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๓๕ ชุมพร เมืองชุมพร  อบต หาดพันไกร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดพันไกร อ าเภอเมืองชุมพร
 จังหวัดชุมพร

๓๖ ชุมพร ละแม  อบต ละแม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชด าเนิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร

๓๗ ชุมพร สวี  ทต นาโพธ์ิพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสวนทุเรียน เทศบาลต าบลนา
โพธ์ิพัฒนา อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

๓๘ ชุมพร สวี  อบต เขาค่าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดห้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาค่าย อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

๓๙ ชุมพร สวี  อบต ครน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลครน 
องค์การบริหารส่วนต าบลครน อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

๔๐ ชุมพร สวี  อบต ท่าหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าหิน องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หิน อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

๔๑ ชุมพร สวี  อบต ทุ่งระยะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าลอดน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

๔๒ ชุมพร สวี  อบต ทุ่งระยะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

๔๓ ชุมพร สวี  อบต นาสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
นาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

๔๔ ชุมพร สวี  อบต นาสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วงทรายขาว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

๔๕ ชุมพร สวี  อบต นาสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

๔๖ ชุมพร สวี  อบต นาสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบล
นาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

๔๗ ชุมพร หลังสวน  ทม หลังสวน  โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร เทศบาลเมืองหลัง
สวน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชุมพร
๔๘ ชุมพร หลังสวน  ทม หลังสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขันเงิน เทศบาลเมืองหลังสวน 

อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

๔๙ ชุมพร หลังสวน  อบต ท่ามะพลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ามะพลา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

๕๐ ชุมพร หลังสวน  อบต ท่ามะพลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ามะพลา อ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร

๕๑ ชุมพร หลังสวน  อบต นาขา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาขา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

๕๒ ชุมพร หลังสวน  อบต หาดยาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดยาย อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

๕๓ ชุมพร หลังสวน  อบต หาดยาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดส าราญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดยาย อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ตรัง กันตัง  ทม กันตัง  โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๒ ตรัง กันตัง  ทม กันตัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกันตัง ศูนย์ 2 เทศบาล
เมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๓ ตรัง กันตัง  ทม กันตัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกันตัง ศูนย์ 3 เทศบาล
เมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๔ ตรัง กันตัง  อบต กันตังใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

๕ ตรัง กันตัง  อบต เกาะลิบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาตูปูเตะ องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๖ ตรัง กันตัง  อบต เกาะลิบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมดตะนอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๗ ตรัง กันตัง  อบต ควนธานี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

๘ ตรัง กันตัง  อบต โคกยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหม้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกยาง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๙ ตรัง กันตัง  อบต บางสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง

๑๐ ตรัง นาโยง  อบต นาข้าวเสีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาข้าวเสีย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๑๑ ตรัง นาโยง  อบต นาโยงเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยง
เหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนา
โยง จังหวัดตรัง

๑๒ ตรัง นาโยง  อบต ละมอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละมอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จังหวัด
ตรัง

๑๓ ตรัง ปะเหลียน  ทต ท่าพญา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าพญา เทศบาลต าบลท่าพญา 
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๑๔ ตรัง ปะเหลียน  อบต ทุ่งยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตรัง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตรัง
๑๕ ตรัง ปะเหลียน  อบต บางด้วน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางด้วน องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางด้วน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๑๖ ตรัง ปะเหลียน  อบต บางด้วน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางด้วน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๑๗ ตรัง ปะเหลียน  อบต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๑๘ ตรัง ปะเหลียน  อบต ลิพัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเขา องค์การบริหารส่วนต าบลลิ
พัง อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๑๙ ตรัง ปะเหลียน  อบต ลิพัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลิพัง องค์การบริหารส่วนต าบลลิพัง
 อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๒๐ ตรัง ปะเหลียน  อบต แหลมสอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดบาท องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๒๑ ตรัง เมืองตรัง  ทต คลองเต็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคลองเต็ง เทศบาล
ต าบลคลองเต็ง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๒๒ ตรัง เมืองตรัง  ทต นาตาล่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองตาล่วง 
เทศบาลต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๒๓ ตรัง เมืองตรัง  ทน ตรัง  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ เทศบาลนครตรัง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๒๔ ตรัง เมืองตรัง  ทน ตรัง  โรงเรียนเทศบาล 5 วัดควนขัน เทศบาลนครตรัง อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง

๒๕ ตรัง เมืองตรัง  ทน ตรัง  โรงเรียนเทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย เทศบาลนครตรัง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๒๖ ตรัง เมืองตรัง  ทน ตรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน  าเจ็ด เทศบาลนครตรัง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๒๗ ตรัง เมืองตรัง  ทน ตรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ เทศบาลนครตรัง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๒๘ ตรัง เมืองตรัง  อบต นาโยงใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกพิกุล องค์การบริหารส่วนต าบล
นาโยงใต้ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๒๙ ตรัง เมืองตรัง  อบต หนองตรุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าฉา องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตรุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๓๐ ตรัง ย่านตาขาว  ทต ควนโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลควนโพธ์ิ เทศบาล
ต าบลควนโพธ์ิ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตรัง
๓๑ ตรัง ย่านตาขาว  ทต ทุ่งกระบือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งกระบือ เทศบาล

ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๓๒ ตรัง ย่านตาขาว  ทต ย่านตาขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลย่านตาขาว เทศบาล
ต าบลย่านตาขาว อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๓๓ ตรัง รัษฎา  อบต เขาไพร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเขาไพร องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

๓๔ ตรัง รัษฎา  อบต คลองปาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง อ าเภอรัษฎา 
จังหวัดตรัง

๓๕ ตรัง รัษฎา  อบต ควนเมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าวัดควนเมา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

๓๖ ตรัง รัษฎา  อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

๓๗ ตรัง รัษฎา  อบต หนองปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

๓๘ ตรัง รัษฎา  อบต หนองปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองครก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

๓๙ ตรัง วังวิเศษ  อบต เขาวิเศษ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโตน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

๔๐ ตรัง วังวิเศษ  อบต อ่าวตง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยูงงาม องค์การบริหารส่วนต าบล
อ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

๔๑ ตรัง สิเกา  ทต นาเมืองเพชร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลิ งกลอง เทศบาลต าบลนาเมือง
เพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๔๒ ตรัง สิเกา  ทต นาเมืองเพชร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร เทศบาลต าบลนา
เมืองเพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๔๓ ตรัง สิเกา  อบต เขาไม้แก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาไม้แก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๔๔ ตรัง สิเกา  อบต ไม้ฝาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๔๕ ตรัง สิเกา  อบต ไม้ฝาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

๔๖ ตรัง ห้วยยอด  ทต ล าภูรา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลล าภูรา เทศบาล
ต าบลล าภูรา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตรัง
๔๗ ตรัง ห้วยยอด  อบต เขากอบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเขากอบ องค์การบริหารส่วน

ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

๔๘ ตรัง ห้วยยอด  อบต เขาขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง

๔๙ ตรัง ห้วยยอด  อบต เขาปูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเขาปูน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาปูน อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

๕๐ ตรัง ห้วยยอด  อบต นาวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

๕๑ ตรัง ห้วยยอด  อบต หนองช้างแล่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้าง
แล่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง

๕๒ ตรัง หาดส าราญ  อบต บ้าหวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้าหวี อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ นครศรีธรรมราช ขนอม  ทต ท้องเนียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแขวงเภา เทศบาลต าบลท้องเนียน 
อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒ นครศรีธรรมราช ขนอม  ทต ท้องเนียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าจันทน์ เทศบาลต าบลท้องเนียน 
อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓ นครศรีธรรมราช ขนอม  ทต อ่าวขนอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔ นครศรีธรรมราช ขนอม  ทต อ่าวขนอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน เทศบาลต าบลอ่าวขนอม
 อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕ นครศรีธรรมราช ขนอม  ทต อ่าวขนอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา เทศบาลต าบลอ่าวขน
อม อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖ นครศรีธรรมราช ขนอม  อบต ควนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีรัฐ องค์การบริหารส่วนต าบล
ควนทอง อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗ นครศรีธรรมราช ขนอม  อบต ควนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๘ นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์  อบต ทุ่งโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนตอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งโพธ์ิ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๙ นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์  อบต สามต าบล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโตน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามต าบล อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๐ นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์  อบต สามต าบล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลายนา องค์การบริหารส่วนต าบล
สามต าบล อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๑ นครศรีธรรมราช ฉวาง  ทต ปากน  าฉวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 
เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๒ นครศรีธรรมราช ฉวาง  อบต กะเบียด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองไชยเหนือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเบียด อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓ นครศรีธรรมราช ฉวาง  อบต กะเบียด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากเปียด องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเบียด อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔ นครศรีธรรมราช ฉวาง  อบต นาแว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครศรีธรรมรำช



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครศรีธรรมรำช
๑๕ นครศรีธรรมราช ฉวาง  อบต ละอาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือคลองประชาสรรค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๖ นครศรีธรรมราช ฉวาง  อบต ไสหร้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสหร้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๗ นครศรีธรรมราช ฉวาง  อบต ห้วยปริก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปริก 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปริก อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๘ นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต ดอนตรอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน เทศบาลต าบล
ดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๙ นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต ทางพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปากช่อง เทศบาล
ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๐ นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต สวนหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไทร องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๑ นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต สวนหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะกา องค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒ นครศรีธรรมราช ชะอวด  ทต ท่าประจะ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลประจะ เทศบาลต าบล
ท่าประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๓ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต เกาะขันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๔ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต เกาะขันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส่ีก๊ัก องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต ขอนหาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไสถิน องค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๖ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต เขาพระทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพระทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๗ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต เขาพระทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครศรีธรรมรำช
๒๘ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต ควนหนองหงษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโห่ใต้ องค์การบริหารส่วน

ต าบลควนหนองหงษ์ อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๙ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต ควนหนองหงษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนวัดใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนหนองหงษ์ อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๓๐ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต ควนหนองหงษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนหนองหงษ์ อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๓๑ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต เคร็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปากควน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๓๒ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต เคร็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓๓ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต นางหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนเถียะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓๔ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต วังอ่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองใหม่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓๕ นครศรีธรรมราช ชะอวด  อบต วังอ่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓๖ นครศรีธรรมราช ช้างกลาง  อบต ช้างกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
(โรงเรียนบ้านจันดี) องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓๗ นครศรีธรรมราช ช้างกลาง  อบต ช้างกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
(โรงเรียนวัดควนส้าน) องค์การบริหารส่วนต าบลช้าง
กลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓๘ นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่  ทต การะเกด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาตะเคียน เทศบาลต าบล
การะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓๙ นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่  อบต แม่เจ้าอยู่หัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินธัมมัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๔๐ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา  อบต กลาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครศรีธรรมรำช
๔๑ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา  อบต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด องค์การบริหาร

ส่วนต าบลตล่ิงชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๔๒ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา  อบต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลักปลา องค์การบริหารส่วนต าบล
ตล่ิงชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๓ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา  อบต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนจันทร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๔ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา  อบต ท่าขึ น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไสโก องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ขึ น อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๕ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา  อบต ท่าศาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดท่าสูงบน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๖ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา  อบต ท่าศาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดหน้าทับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๗ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา  อบต ไทยบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๘ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา  อบต สระแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนากุน องค์การบริหารส่วนต าบล
สระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๙ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา  อบต สระแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในญาติ องค์การบริหารส่วนต าบล
สระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๐ นครศรีธรรมราช ท่าศาลา  อบต หัวตะพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวตะพาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวตะพาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๑ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  ทต ถ  าใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม เทศบาล
ต าบลถ  าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๒ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  ทต ถ  าใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไตรวิทยาราม เทศบาลต าบลถ  า
ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๓ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  ทต ท่ีวัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง เทศบาลต าบลท่ีวัง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๔ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  ทต ท่ีวัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน เทศบาลต าบลท่ีวัง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๕ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  อบต เขาขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครศรีธรรมรำช
๕๖ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  อบต เขาขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน องค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๗ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  อบต เขาโร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเฒ่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๘ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  อบต เขาโร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขาโร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๙ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  อบต นาไม้ไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖๐ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  อบต นาไม้ไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖๑ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  อบต นาหลวงเสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดด่านจ ากัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖๒ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  อบต นาหลวงเสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวง
เสน องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖๓ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง  อบต หนองหงส์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖๔ นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  อบต กรุงหยัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหลัก องค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงหยัน อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖๕ นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  อบต กรุงหยัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อปลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงหยัน อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖๖ นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  อบต กรุงหยัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าคลองกรุงหยัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรุงหยัน อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๖๗ นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  อบต กุแหระ  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖๘ นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  อบต ทุ่งใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขนาน องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖๙ นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  อบต บางรูป  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางรูป องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗๐ นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  อบต ปริก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนล าภู องค์การบริหารส่วน
ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครศรีธรรมรำช
๗๑ นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  อบต ปริก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล

ปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗๒ นครศรีธรรมราช นบพิต า  ทต นาเหรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาเหรง เทศบาล
ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗๓ นครศรีธรรมราช นบพิต า  อบต นบพิต า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนกลาง (1) องค์การบริหารส่วน
ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗๔ นครศรีธรรมราช นบพิต า  อบต นบพิต า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า 
องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗๕ นครศรีธรรมราช นาบอน  อบต แก้วแสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้วแสน อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗๖ นครศรีธรรมราช นาบอน  อบต แก้วแสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไสโป๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบล
แก้วแสน อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗๗ นครศรีธรรมราช นาบอน  อบต ทุ่งสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองโอม องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗๘ นครศรีธรรมราช บางขัน  อบต บางขัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเสาเหนือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗๙ นครศรีธรรมราช บางขัน  อบต บางขัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘๐ นครศรีธรรมราช บางขัน  อบต บางขัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๘๑ นครศรีธรรมราช บางขัน  อบต บ้านนิคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาต าเสา องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนิคม อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘๒ นครศรีธรรมราช บางขัน  อบต บ้านล านาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพรี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘๓ นครศรีธรรมราช บางขัน  อบต บ้านล านาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยาสน์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘๔ นครศรีธรรมราช บางขัน  อบต วังหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านปริง องค์การบริหารส่วนต าบล
วังหิน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครศรีธรรมรำช
๘๕ นครศรีธรรมราช บางขัน  อบต วังหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบล

วังหิน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘๖ นครศรีธรรมราช บางขัน  อบต วังหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรรไทยรัฐวิทยา 38 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘๗ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  ทม ปากพนัง  โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘๘ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  ทม ปากพนัง  โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘๙ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  ทม ปากพนัง  โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
 อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๙๐ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  ทม ปากพนัง  โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๙๑ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  ทม ปากพนัง  โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปาก
พนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๙๒ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  ทม ปากพนัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนังฝ่ังตะวันตก 
เทศบาลเมืองปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๙๓ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  อบต ขนาบนาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาบนาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๙๔ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  อบต คลองกระบือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตรงบน องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือ อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๙๕ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  อบต คลองน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเนียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๙๖ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  อบต คลองน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปิยาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๙๗ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  อบต บางศาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคาวดี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางศาลา อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครศรีธรรมรำช
๙๘ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  อบต บ้านใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๙๙ นครศรีธรรมราช ปากพนัง  อบต ป่าระก า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวป่าขลู่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๐ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี  ทต พรหมคีรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพรหมคีรี เทศบาล
ต าบลพรหมคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๑ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี  อบต ทอนหงส์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก้ากอ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๒ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี  อบต ทอนหงส์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขียว 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๓ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี  อบต อินคีรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากเหล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๔ นครศรีธรรมราช พระพรหม  ทต นาสาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระเพรง เทศบาลต าบล
นาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๕ นครศรีธรรมราช พระพรหม  อบต ท้ายส าเภา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายส าเภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายส าเภา อ าเภอพระพรหม
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๖ นครศรีธรรมราช พิปูน  ทต กะทูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนายูง เทศบาลต าบลกะทูน 
อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๗ นครศรีธรรมราช พิปูน  ทต กะทูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเอื อย เทศบาลต าบลกะทูน
 อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๘ นครศรีธรรมราช พิปูน  ทต กะทูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม เทศบาลต าบลกะทูน 
อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐๙ นครศรีธรรมราช พิปูน  ทต ควนกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวัว เทศบาลต าบลควนกลาง 
อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๑๐ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต ท่าแพ  โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๑๑ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน นครศรีธรรมราช  โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๑๒ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน นครศรีธรรมราช  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครศรีธรรมรำช
๑๑๓ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน นครศรีธรรมราช  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๑๔ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน นครศรีธรรมราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีฯ เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๑๕ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน นครศรีธรรมราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท้าวโคตร เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๑๖ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน นครศรีธรรมราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๑๗ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน นครศรีธรรมราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหัวอิฐ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๑๘ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน นครศรีธรรมราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๑๙ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน นครศรีธรรมราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๒๐ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน นครศรีธรรมราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพนียด (ชุมชนคูขวาง) เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๒๑ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม ปากพูน  โรงเรียนอนุบาลปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๒๒ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม ปากพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพูน ม 1 เทศบาล
เมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๒๓ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม ปากพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพูน ม 11 เทศบาล
เมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครศรีธรรมรำช
๑๒๔ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม ปากพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพูน ม3 เทศบาล

เมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๒๕ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม ปากพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพูน ม5 เทศบาล
เมืองปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๒๖ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม ปากพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล ม8 เทศบาลเมืองปาก
พูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๒๗ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม ปากพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 9 เทศบาลเมืองปากพูน อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๒๘ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต ไชยมนตรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไชยมนตรี
 องค์การบริหารส่วนต าบลไชยมนตรี อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๒๙ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต ท่าเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๓๐ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต ปากนคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันธง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๓๑ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์  อบต ควนชุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหล่อ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓๒ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์  อบต ควนชุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลควนชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓๓ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์  อบต ควนพัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓๔ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์  อบต ร่อนพิบูลย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๓๕ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์  อบต ร่อนพิบูลย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครศรีธรรมรำช
๑๓๖ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์  อบต เสาธง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนรุย องค์การบริหารส่วนต าบล

เสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓๗ นครศรีธรรมราช ลานสกา  อบต ก าโลน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวง องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓๘ นครศรีธรรมราช ลานสกา  อบต เขาแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคันเบ็ด องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาแก้ว อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓๙ นครศรีธรรมราช ลานสกา  อบต ลานสกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔๐ นครศรีธรรมราช สิชล  ทต ทุ่งใส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งใส เทศบาลต าบล
ทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔๑ นครศรีธรรมราช สิชล  อบต ส่ีขีด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพับผ้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลส่ีขีด อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔๒ นครศรีธรรมราช หัวไทร  ทต หน้าสตน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าสตน เทศบาลต าบลหน้าสตน
 อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔๓ นครศรีธรรมราช หัวไทร  อบต ควนชะลิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนชะลิก อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔๔ นครศรีธรรมราช หัวไทร  อบต ท่าซอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าซอม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔๕ นครศรีธรรมราช หัวไทร  อบต แหลม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่อมหมู่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๔๖ นครศรีธรรมราช หัวไทร  อบต แหลม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลม องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ นราธิวาส จะแนะ  อบต ช้างเผือก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูมุง องค์การบริหารส่วนต าบล
ช้างเผือก อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

๒ นราธิวาส จะแนะ  อบต ดุซงญอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าหอม องค์การบริหารส่วนต าบล
ดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

๓ นราธิวาส จะแนะ  อบต ดุซงญอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาแย องค์การบริหารส่วน
ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

๔ นราธิวาส จะแนะ  อบต ผดุงมาตร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะตาโก๊ะ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

๕ นราธิวาส เจาะไอร้อง  อบต จวบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเจาะไอร้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

๖ นราธิวาส เจาะไอร้อง  อบต บูกิต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส

๗ นราธิวาส เจาะไอร้อง  อบต มะรือโบออก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบองอจูโว๊ะ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส

๘ นราธิวาส เจาะไอร้อง  อบต มะรือโบออก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูฮ ามาดียะห์(ปาเระรูโบ๊ะ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอ
ร้อง จังหวัดนราธิวาส

๙ นราธิวาส ตากใบ  อบต เกาะสะท้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราญอ (ตะเหลียง) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะสะท้อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๑๐ นราธิวาส ตากใบ  อบต โฆษิต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๑๑ นราธิวาส ตากใบ  อบต นานาค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตักวาอิสลามิยะห์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๑๒ นราธิวาส ตากใบ  อบต ไพรวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาเดาะมาดี องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๑๓ นราธิวาส ตากใบ  อบต ศาลาใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาใหม่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๑๔ นราธิวาส บาเจาะ  ทต ต้นไทร  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร เทศบาลต าบลต้นไทร 
อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๑๕ นราธิวาส บาเจาะ  ทต บาเจาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนน  าตกปาโจ เทศบาลต าบล
บาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นรำธิวำส



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นรำธิวำส
๑๖ นราธิวาส บาเจาะ  อบต กาเยาะมาตี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านยะลูตุง องค์การ

บริหารส่วนต าบลกาเยาะมาตี อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส

๑๗ นราธิวาส บาเจาะ  อบต บาเจาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือเจ๊าะ องค์การบริหารส่วนต าบล
บาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๑๘ นราธิวาส บาเจาะ  อบต บาเระใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอาบีดีน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๑๙ นราธิวาส บาเจาะ  อบต บาเระเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าปากอ องค์การบริหารส่วนต าบล
บาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๒๐ นราธิวาส บาเจาะ  อบต ปะลุกาสาเมาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิงเขา องค์การบริหารส่วนต าบล
ปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๒๑ นราธิวาส บาเจาะ  อบต ปะลุกาสาเมาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปะลุกาสาเมาะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๒๒ นราธิวาส เมืองนราธิวาส  ทต กะลุวอเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางมะนาว เทศบาลต าบลกะลุวอ
เหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๒๓ นราธิวาส เมืองนราธิวาส  ทม นราธิวาส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดประจ าจังหวัด เทศบาลเมือง
นราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๒๔ นราธิวาส เมืองนราธิวาส  ทม นราธิวาส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยามาอิยาอัลยากานี เทศบาล
เมืองนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๒๕ นราธิวาส เมืองนราธิวาส  ทม นราธิวาส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านก าปงตา
โกะ) เทศบาลเมืองนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส

๒๖ นราธิวาส เมืองนราธิวาส  อบต กะลุวอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบสาลอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๒๗ นราธิวาส เมืองนราธิวาส  อบต โคกเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๒๘ นราธิวาส เมืองนราธิวาส  อบต บางปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกติเต องค์การบริหารส่วนต าบล
บางปอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๒๙ นราธิวาส ย่ีงอ  อบต ตะปอเยาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะปอเยาะ อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส

๓๐ นราธิวาส ย่ีงอ  อบต ละหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโต๊ะแม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นรำธิวำส
๓๑ นราธิวาส ย่ีงอ  อบต ละหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านปูตะ องค์การบริหารส่วน

ต าบลละหาร อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส

๓๒ นราธิวาส ย่ีงอ  อบต ลุโบะบายะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดาริลคอยรียะห์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ อ าเภอย่ีงอ จังหวัด
นราธิวาส

๓๓ นราธิวาส ย่ีงอ  อบต ลุโบะบือซา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลวุชกอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบือซา อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส

๓๔ นราธิวาส ระแงะ  อบต กาลิซา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโง องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาลิซา อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓๕ นราธิวาส ระแงะ  อบต เฉลิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซิโป องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลิม
 อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓๖ นราธิวาส ระแงะ  อบต เฉลิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะกาเย๊าะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓๗ นราธิวาส ระแงะ  อบต ตันหยงมัส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลธาราวาส องค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงมัส อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓๘ นราธิวาส ระแงะ  อบต บองอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 5 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๓๙ นราธิวาส ระแงะ  อบต บองอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านกูตง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๔๐ นราธิวาส ระแงะ  อบต ปาโงสะโต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจ๊ะเก องค์การบริหารส่วนต าบลปา
โงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๔๑ นราธิวาส ระแงะ  อบต ปาโงสะโต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบละแต องค์การบริหารส่วนต าบล
ปาโงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๔๒ นราธิวาส ระแงะ  อบต ปาโงสะโต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาโงตา องค์การบริหารส่วนต าบล
ปาโงสะโต อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๔๓ นราธิวาส ระแงะ  อบต มะรือโบตก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะโลว์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๔๔ นราธิวาส รือเสาะ  ทต รือเสาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เทศบาลต าบลรือเสาะ
 อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๔๕ นราธิวาส รือเสาะ  อบต โคกสะตอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๔๖ นราธิวาส รือเสาะ  อบต บาตง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮีเล องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นรำธิวำส
๔๗ นราธิวาส รือเสาะ  อบต รือเสาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบูก๊ิตยือแร องค์การ

บริหารส่วนต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส

๔๘ นราธิวาส รือเสาะ  อบต เรียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลอ องค์การบริหารส่วนต าบลเรียง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๔๙ นราธิวาส รือเสาะ  อบต สุวารี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยือลาแป องค์การบริหารส่วนต าบล
สุวารี อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๕๐ นราธิวาส แว้ง  ทต แว้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราห์มานียะห์ เทศบาลต าบล
แว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

๕๑ นราธิวาส แว้ง  อบต ฆอเลาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกีแยมัส องค์การบริหารส่วน
ต าบลฆอเลาะ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

๕๒ นราธิวาส แว้ง  อบต แว้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมุสลิมวาตอนียะห์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

๕๓ นราธิวาส แว้ง  อบต เอราวัณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดมาดาริมิตตา องค์การ
บริหารส่วนต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

๕๔ นราธิวาส ศรีสาคร  ทต ศรีสาคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุสสลาม(กาเยาะมาตี) 
เทศบาลต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๕๕ นราธิวาส ศรีสาคร  อบต กาหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกาหลง องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๕๖ นราธิวาส ศรีสาคร  อบต เชิงคีรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดน ารอซียะห์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๕๗ นราธิวาส ศรีสาคร  อบต ซากอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลซา
กอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๕๘ นราธิวาส ศรีสาคร  อบต ตะมะยูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูไฮร์บาตูอิสลามียะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะมะยูง อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส

๕๙ นราธิวาส ศรีสาคร  อบต ศรีบรรพต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตืองอ องค์การบริหารส่วนต าบลศรี
บรรพต อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๖๐ นราธิวาส ศรีสาคร  อบต ศรีสาคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลเมตตากีม (อีนอ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส

๖๑ นราธิวาส ศรีสาคร  อบต ศรีสาคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาน (สะกูปา) 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นรำธิวำส
๖๒ นราธิวาส ศรีสาคร  อบต ศรีสาคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเตาฟิก องค์การบริหารส่วน

ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๖๓ นราธิวาส สุคิริน  อบต เกียร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายบริษัท องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

๖๔ นราธิวาส สุคิริน  อบต ภูเขาทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

๖๕ นราธิวาส สุคิริน  อบต มาโมง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 4 องค์การ
บริหารส่วนต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

๖๖ นราธิวาส สุคิริน  อบต สุคิริน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 12 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

๖๗ นราธิวาส สุไหงโก-ลก  ทต ปาเสมัส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัตตักวา เทศบาลต าบลปา
เสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๖๘ นราธิวาส สุไหงโก-ลก  ทต ปาเสมัส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลญามีอียะห์ เทศบาลต าบล
ปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๖๙ นราธิวาส สุไหงโก-ลก  ทม สุไหงโก-ลก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๗๐ นราธิวาส สุไหงโก-ลก  อบต มูโนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอรอฮีม องค์การบริหารส่วน
ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๗๑ นราธิวาส สุไหงปาดี  ทต ปะลุรู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา เทศบาลต าบลปะลุรู อ าเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

๗๒ นราธิวาส สุไหงปาดี  อบต กาวะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาโงฮูมอ องค์การบริหารส่วนต าบล
กาวะ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

๗๓ นราธิวาส สุไหงปาดี  อบต โต๊ะเด็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอบาตู องค์การบริหารส่วนต าบล
โต๊ะเด็ง อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

๗๔ นราธิวาส สุไหงปาดี  อบต ปะลุรู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอเนาะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

๗๕ นราธิวาส สุไหงปาดี  อบต ปะลุรู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านละหาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส
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๑ ปัตตานี กะพ้อ  อบต ปล่องหอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมือลอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

๒ ปัตตานี โคกโพธ์ิ  ทต นาประดู่  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาประดู่ เทศบาลต าบล
นาประดู่ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

๓ ปัตตานี โคกโพธ์ิ  ทต มะกรูด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหร่ัง เทศบาลต าบลมะกรูด 
อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

๔ ปัตตานี โคกโพธ์ิ  อบต ควนโนรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลควนโนรี
(บ้านหนองครก ม4) องค์การบริหารส่วนต าบลควนโนรี 
อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

๕ ปัตตานี โคกโพธ์ิ  อบต โคกโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดสะบือรังละห์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกโพธ์ิ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

๖ ปัตตานี โคกโพธ์ิ  อบต ช้างไห้ตก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างให้ตก  ม 3 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างไห้ตก อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

๗ ปัตตานี โคกโพธ์ิ  อบต ทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายขาว ม3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

๘ ปัตตานี โคกโพธ์ิ  อบต ท่าเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าเรือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

๙ ปัตตานี โคกโพธ์ิ  อบต ทุ่งพลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลทุ่งพลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งพลา อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

๑๐ ปัตตานี โคกโพธ์ิ  อบต นาเกตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองช้าง  ม4 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี

๑๑ ปัตตานี ทุ่งยางแดง  อบต ตะโละแมะนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกไม้ไผ่ ม1 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัด
ปัตตานี

๑๒ ปัตตานี ทุ่งยางแดง  อบต ปากู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดจือมือฆา  (รูปแบบท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากู อ าเภอทุ่งยางแดง 
จังหวัดปัตตานี

๑๓ ปัตตานี ทุ่งยางแดง  อบต พิเทน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาตีมการีน องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิเทน อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

๑๔ ปัตตานี ปะนาเระ  ทต พ่อม่ิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพ่อม่ิง ม3 เทศบาลต าบลพ่อม่ิง
 อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๑๕ ปัตตานี ปะนาเระ  อบต ควน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาลัส ม1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปัตตำนี
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปัตตำนี
๑๖ ปัตตานี ปะนาเระ  อบต คอกกระบือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคอกกระบือ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลคอกกระบือ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๑๗ ปัตตานี ปะนาเระ  อบต ดอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก ม6 องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๑๘ ปัตตานี ปะนาเระ  อบต ท่าข้าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนหมาก ม2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๑๙ ปัตตานี ปะนาเระ  อบต ท่าน  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใสบ้านกูวิง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าน  า อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๒๐ ปัตตานี ปะนาเระ  อบต บ้านน  าบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตราะหัก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านน  าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๒๑ ปัตตานี มายอ  อบต กระเสาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก าปงบารู องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเสาะ อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๒๒ ปัตตานี มายอ  อบต กระหวะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลกระหวะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระหวะ อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๒๓ ปัตตานี มายอ  อบต ตรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาวัง ม3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตรัง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๒๔ ปัตตานี มายอ  อบต ตรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนตรัง ม2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตรัง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๒๕ ปัตตานี มายอ  อบต ถนน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลถนน 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนน อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี

๒๖ ปัตตานี มายอ  อบต ปะโด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี  ม3 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปะโด อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๒๗ ปัตตานี มายอ  อบต ลางา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล ลางา 
องค์การบริหารส่วนต าบลลางา อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี

๒๘ ปัตตานี มายอ  อบต ลุโบะยิไร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะบิงตีงี ม4 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๒๙ ปัตตานี เมืองปัตตานี  ทม ปัตตานี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านบ่อโอน เทศบาลเมือง
ปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

๓๐ ปัตตานี เมืองปัตตานี  อบต คลองมานิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคลองมานิง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองมานิง อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปัตตำนี
๓๑ ปัตตานี เมืองปัตตานี  อบต ตันหยงลุโละ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรือเซะ องค์การบริหารส่วน

ต าบลตันหยงลุโละ อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

๓๒ ปัตตานี เมืองปัตตานี  อบต บานา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจือโระ ม6 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบานา อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

๓๓ ปัตตานี เมืองปัตตานี  อบต บาราโหม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาเระ  ม2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาราโหม อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

๓๔ ปัตตานี เมืองปัตตานี  อบต บาราเฮาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบาราเฮาะ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

๓๕ ปัตตานี แม่ลาน  อบต ป่าไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดท่าแรดดาอุสลาม ม2 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี

๓๖ ปัตตานี แม่ลาน  อบต ม่วงเตี ย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ม5 องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงเตี ย อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

๓๗ ปัตตานี ยะรัง  ทต ยะรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะรัง เทศบาลต าบล
ยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๓๘ ปัตตานี ยะรัง  อบต กระโด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาซากะจิ ม2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๓๙ ปัตตานี ยะรัง  อบต กอล า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสีรา องค์การบริหารส่วน
ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๔๐ ปัตตานี ยะรัง  อบต เขาตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิปิสกูเละ ม7 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๔๑ ปัตตานี ยะรัง  อบต เขาตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสร่ง ม3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๔๒ ปัตตานี ยะรัง  อบต คลองใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโฉลง  ม5 องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๔๓ ปัตตานี ยะรัง  อบต ประจัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบราโอ  ม1 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประจัน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๔๔ ปัตตานี ยะรัง  อบต ปิตูมุดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาเซเอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปิตูมุดี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๔๕ ปัตตานี ยะรัง  อบต เมาะมาวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบาตอ  ม5 องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมาะมาวี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๔๖ ปัตตานี ยะหร่ิง  อบต ตะโละ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาโฮะกาเยาะ ม2 องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปัตตำนี
๔๗ ปัตตานี ยะหร่ิง  อบต ตะโละกาโปร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน ม3 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

๔๘ ปัตตานี ยะหร่ิง  อบต ตันหยงดาลอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงดาลอ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

๔๙ ปัตตานี ยะหร่ิง  อบต ตันหยงดาลอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตันหยงดาลอ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

๕๐ ปัตตานี ยะหร่ิง  อบต ตาแกะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตาแกะกือดา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาแกะ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

๕๑ ปัตตานี ยะหร่ิง  อบต ปิยามุมัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลปิยามุมัง 
 ม2 องค์การบริหารส่วนต าบลปิยามุมัง อ าเภอยะหร่ิง 
จังหวัดปัตตานี

๕๒ ปัตตานี ยะหร่ิง  อบต มะนังยง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะเอาะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังยง อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

๕๓ ปัตตานี ยะหร่ิง  อบต ราตาปันยัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดพังกับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลราตาปันยัง อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

๕๔ ปัตตานี ยะหร่ิง  อบต สาบัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาบัน ม3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสาบัน อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

๕๕ ปัตตานี ยะหร่ิง  อบต หนองแรต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแรต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแรต อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

๕๖ ปัตตานี ยะหร่ิง  อบต แหลมโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตาบุดี ม3 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

๕๗ ปัตตานี สายบุรี  ทต เตราะบอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตราะบอน ม1 เทศบาลต าบล
เตราะบอน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

๕๘ ปัตตานี สายบุรี  ทต เตราะบอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลูกาตือแร เทศบาลต าบล
เตราะบอน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

๕๙ ปัตตานี สายบุรี  ทต เตราะบอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮูแตกอแล เทศบาลต าบล
เตราะบอน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

๖๐ ปัตตานี สายบุรี  ทม ตะลุบัน  โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ เทศบาลเมืองตะลุบัน 
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

๖๑ ปัตตานี สายบุรี  ทม ตะลุบัน  โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด เทศบาลเมืองตะ
ลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

๖๒ ปัตตานี สายบุรี  อบต ตะบิ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดกูแบบาเดาะ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะบิ ง อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปัตตำนี
๖๓ ปัตตานี สายบุรี  อบต ตะบิ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอิฮซาน(เจาะกือแย) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะบิ ง อ าเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี

๖๔ ปัตตานี สายบุรี  อบต บางเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ม1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ พังงา กะปง  อบต รมณีย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปากคลอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลรมณีย์ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา

๒ พังงา กะปง  อบต เหมาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัด
พังงา

๓ พังงา กะปง  อบต เหล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนารายณิการาม องค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา

๔ พังงา คุระบุรี  อบต คุระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคุระ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา

๕ พังงา คุระบุรี  อบต บางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโค้งศรราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

๖ พังงา คุระบุรี  อบต แม่นางขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งรัก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

๗ พังงา ตะก่ัวทุ่ง  ทต กระโสม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม เทศบาลต าบลกระ
โสม อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา

๘ พังงา ตะก่ัวทุ่ง  ทต โคกกลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกลอย เทศบาล
ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา

๙ พังงา ตะก่ัวทุ่ง  อบต กระโสม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม อ าเภอตะก่ัวทุ่ง 
จังหวัดพังงา

๑๐ พังงา ตะก่ัวทุ่ง  อบต กะไหล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล อ าเภอตะก่ัวทุ่ง 
จังหวัดพังงา

๑๑ พังงา ตะก่ัวทุ่ง  อบต ถ  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลถ  า 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  า อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัด
พังงา

๑๒ พังงา ตะก่ัวทุ่ง  อบต ท่าอยู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอยู่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอยู่ อ าเภอตะก่ัวทุ่ง 
จังหวัดพังงา

๑๓ พังงา ตะก่ัวป่า  ทต บางนายสี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าจูด เทศบาลต าบล
บางนายสี อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พังงำ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พังงำ
๑๔ พังงา ตะก่ัวป่า  อบต เกาะคอเขา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนอกนา องค์การ

บริหารส่วนต าบลเกาะคอเขา อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัด
พังงา

๑๕ พังงา ตะก่ัวป่า  อบต บางไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา

๑๖ พังงา ตะก่ัวป่า  อบต บางม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภากาชาดไทยบ้านน  าเค็ม องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางม่วง อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา

๑๗ พังงา ทับปุด  ทต ทับปุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทับปุด เทศบาลต าบลทับ
ปุด อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา

๑๘ พังงา ทับปุด  อบต โคกเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต่อเรือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา

๑๙ พังงา ทับปุด  อบต บ่อแสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัด
พังงา

๒๐ พังงา ทับปุด  อบต มะรุ่ย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลมะรุ่ย 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จังหวัด
พังงา

๒๑ พังงา ท้ายเหมือง  ทต ท้ายเหมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท้ายเหมือง เทศบาล
ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

๒๒ พังงา ท้ายเหมือง  ทต ล าแก่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับละมุ เทศบาลต าบลล าแก่น 
อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

๒๓ พังงา ท้ายเหมือง  อบต ท้ายเหมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

๒๔ พังงา ท้ายเหมือง  อบต ล าภี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา

๒๕ พังงา เมืองพังงา  ทต บางเตย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล (เขาเฒ่า) เทศบาล
ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

๒๖ พังงา เมืองพังงา  อบต เกาะปันหยี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะปันหยี องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พังงำ
๒๗ พังงา เมืองพังงา  อบต ตากแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด อ าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา

๒๘ พังงา เมืองพังงา  อบต นบปริง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนบปริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา

๒๙ พังงา เมืองพังงา  อบต ป่ากอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่ากอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่ากอ อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ พัทลุง กงหรา  ทต คลองทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเหนาะ เทศบาลต าบลคลอง
ทรายขาว อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒ พัทลุง กงหรา  ทต ชะรัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนท้อน เทศบาลต าบลชะรัด 
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๓ พัทลุง กงหรา  ทต ชะรัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนามะพร้าว เทศบาลต าบลชะรัด 
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๔ พัทลุง กงหรา  ทต ชะรัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมระโหม เทศบาลต าบลชะรัด
 อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๕ พัทลุง กงหรา  อบต คลองเฉลิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเฉลิม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๖ พัทลุง กงหรา  อบต คลองเฉลิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่ออก องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๗ พัทลุง กงหรา  อบต คลองเฉลิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยามาฮาตุลอิสลามิยะฮ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง

๘ พัทลุง เขาชัยสน  ทต เขาชัยสน  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน เทศบาลต าบลเขาชัยสน 
อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

๙ พัทลุง เขาชัยสน  ทต โคกม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย เทศบาลต าบลโคกม่วง
 อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

๑๐ พัทลุง เขาชัยสน  ทต จองถนน  โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) เทศบาลต าบล
จองถนน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

๑๑ พัทลุง เขาชัยสน  อบต เขาชัยสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

๑๒ พัทลุง เขาชัยสน  อบต ควนขนุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

๑๓ พัทลุง เขาชัยสน  อบต หานโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหานโพธ์ิ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

๑๔ พัทลุง ควนขนุน  ทต ดอนทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจันนา เทศบาลต าบลดอนทราย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๑๕ พัทลุง ควนขนุน  ทต นาขยาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาขยาด เทศบาลต าบลนา
ขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๑๖ พัทลุง ควนขนุน  ทต พนางตุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง เทศบาลต าบลพนางตุง 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พัทลุง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พัทลุง
๑๗ พัทลุง ควนขนุน  ทต แพรกหา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแพรกหา เทศบาลต าบลแพรกหา 

อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๑๘ พัทลุง ควนขนุน  ทต แหลมโตนด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมโตนด เทศบาลต าบลแหลม
โตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๑๙ พัทลุง ควนขนุน  อบต ปันแต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักกอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๒๐ พัทลุง ควนขนุน  อบต พนมวังก์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล องค์การบริหารส่วน
ต าบลพนมวังก์ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๒๑ พัทลุง ตะโหมด  ทต เขาหัวช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาหัวช้าง เทศบาล
ต าบลเขาหัวช้าง อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๒๒ พัทลุง ตะโหมด  ทต เขาหัวช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดสมบูรณ์ศาสน์(บ้านโหล๊ะเหรี
ยง) เทศบาลต าบลเขาหัวช้าง อ าเภอตะโหมด จังหวัด
พัทลุง

๒๓ พัทลุง ตะโหมด  ทต คลองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคลองใหญ่ เทศบาล
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๒๔ พัทลุง ตะโหมด  ทต ควนเสาธง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง เทศบาลต าบลควน
เสาธง อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๒๕ พัทลุง ตะโหมด  ทต ตะโหมด  โรงเรียนเทศบาลตะโหมด เทศบาลต าบลตะโหมด 
อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๒๖ พัทลุง ตะโหมด  ทต แม่ขรี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี เทศบาลต าบลแม่
ขรี อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๒๗ พัทลุง บางแก้ว  ทต ท่ามะเด่ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนวราราม เทศบาลต าบลท่า
มะเด่ือ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

๒๘ พัทลุง บางแก้ว  ทต บางแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางแก้ว เทศบาล
ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

๒๙ พัทลุง บางแก้ว  อบต โคกสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดล าธาร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสัก อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

๓๐ พัทลุง บางแก้ว  อบต นาปะขอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากพล องค์การบริหารส่วนต าบล
นาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

๓๑ พัทลุง ปากพะยูน  ทต เกาะนางค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางค า เทศบาลต าบล
เกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๓๒ พัทลุง ปากพะยูน  ทต เกาะนางค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุภาษิตาราม เทศบาลต าบลเกาะ
นางค า อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พัทลุง
๓๓ พัทลุง ปากพะยูน  ทต ดอนทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนทราย เทศบาลต าบล

ดอนทราย อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๓๔ พัทลุง ปากพะยูน  ทต ดอนประดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ เทศบาลต าบลดอน
ประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๓๕ พัทลุง ปากพะยูน  ทต หารเทา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนนกหว้า เทศบาลต าบลหารเทา 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๓๖ พัทลุง ปากพะยูน  ทต หารเทา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยเรือ(ควนเผยอ 2) เทศบาล
ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๓๗ พัทลุง ปากพะยูน  ทต อ่าวพะยูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๓๘ พัทลุง ปากพะยูน  อบต เกาะหมาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภัทราราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๓๙ พัทลุง ปากพะยูน  อบต ฝาละมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดแหลมไก่ผู้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลฝาละมี อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๔๐ พัทลุง ปากพะยูน  อบต ฝาละมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนนางพิมพ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลฝาละมี อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๔๑ พัทลุง ปากพะยูน  อบต ฝาละมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโรจนาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลฝาละมี อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๔๒ พัทลุง ปากพะยูน  อบต ฝาละมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลฝาละมี อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๔๓ พัทลุง ป่าบอน  อบต โคกทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพรุพ้อ องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกทราย อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

๔๔ พัทลุง ป่าบอน  อบต ทุ่งนารี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางขาคีม องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

๔๕ พัทลุง ป่าบอน  อบต ทุ่งนารี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าบาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

๔๖ พัทลุง ป่าบอน  อบต ทุ่งนารี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโหล๊ะหาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

๔๗ พัทลุง ป่าบอน  อบต วังใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าดินแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

๔๘ พัทลุง ป่าบอน  อบต หนองธง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งค่าย องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

๔๙ พัทลุง ป่าพะยอม  ทต บ้านพร้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง เทศบาลต าบลบ้าน
พร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พัทลุง
๕๐ พัทลุง ป่าพะยอม  ทต ลานข่อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ  าลา เทศบาลต าบลลานข่อย 

อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

๕๑ พัทลุง ป่าพะยอม  อบต เกาะเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะยวน องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

๕๒ พัทลุง ป่าพะยอม  อบต เกาะเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนตะแบก องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

๕๓ พัทลุง ป่าพะยอม  อบต เกาะเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าโก องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

๕๔ พัทลุง ป่าพะยอม  อบต เกาะเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไสเลียบ องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

๕๕ พัทลุง ป่าพะยอม  อบต ป่าพะยอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

๕๖ พัทลุง เมืองพัทลุง  ทต โคกชะงาย  โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลต าบลโคกชะ
งาย อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๕๗ พัทลุง เมืองพัทลุง  ทต ท่าแค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ เทศบาลต าบลท่าแค 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๕๘ พัทลุง เมืองพัทลุง  ทต นาโหนด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกว่าว เทศบาลต าบลนาโหนด 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๕๙ พัทลุง เมืองพัทลุง  ทต นาโหนด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโหนด เทศบาลต าบลนาโหนด 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๖๐ พัทลุง เมืองพัทลุง  ทต ปรางหมู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง เทศบาลต าบลปราง
หมู่ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๖๑ พัทลุง เมืองพัทลุง  ทต พญาขัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง เทศบาลต าบลพญาขัน
 อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๖๒ พัทลุง เมืองพัทลุง  ทต ร่มเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโอ่ เทศบาลต าบลร่มเมือง อ าเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๖๓ พัทลุง เมืองพัทลุง  ทม พัทลุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง อ าเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๖๔ พัทลุง เมืองพัทลุง  ทม พัทลุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมือง
พัทลุง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๖๕ พัทลุง เมืองพัทลุง  ทม พัทลุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์บ้านพี เทศบาลเมือง
พัทลุง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๖๖ พัทลุง เมืองพัทลุง  อบต ชัยบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากสระ องค์การบริหารส่วนต าบล
ชัยบุรี อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พัทลุง
๖๗ พัทลุง เมืองพัทลุง  อบต ต านาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ็น องค์การบริหารส่วนต าบล

ต านาน อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๖๘ พัทลุง ศรีนครินทร์  ทต ชุมพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธง เทศบาลต าบลชุมพล อ าเภอ
ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

๖๙ พัทลุง ศรีนครินทร์  ทต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาวง เทศบาลต าบลบ้านนา อ าเภอ
ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

๗๐ พัทลุง ศรีบรรพต  อบต เขาย่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะเร็ด องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ภูเก็ต กะทู้  ทม ป่าตอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2 เทศบาล
เมืองป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

๒ ภูเก็ต ถลาง  ทต ป่าคลอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคลอก เทศบาลต าบลป่า
คลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๓ ภูเก็ต ถลาง  ทต ศรีสุนทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลศรีสุนทร เทศบาลต าบลศรี
สุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๔ ภูเก็ต ถลาง  อบต เชิงทะเล  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต

๕ ภูเก็ต ถลาง  อบต เทพกระษัตรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าครองชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๖ ภูเก็ต ถลาง  อบต ไม้ขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหงส์หยกบ ารุง องค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๗ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ทต กะรน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ เทศบาลต าบลกะรน 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๘ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ทต รัษฎา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) 
เทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๙ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ทต ราไวย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใสยวน เทศบาลต าบลราไวย์ 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๑๐ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ทต วิชิต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวิชิตศูนย์2 เทศบาล
ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๑๑ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ทน ภูเก็ต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด4(มัสยิดอัลมาดีนะห์) เทศบาล
นครภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๑๒ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ทน ภูเก็ต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาลนคร
ภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๑๓ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ทน ภูเก็ต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด3(วัดเจริญสมณกิจ) เทศบาล
นครภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๑๔ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  อบต เกาะแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะป า องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๑๕ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  อบต เกาะแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะมะพร้าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๑๖ ภูเก็ต ถลาง  อบต ไม้ขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉัตรไชย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ภูเก็ต



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ภูเก็ต
๑๗ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ทต รัษฎา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 3 (บ้านกู้กู) เทศบาล

ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๑๘ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ทต ราไวย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลรา
ไวย์ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๑๙ ภูเก็ต ถลาง  ทต ศรีสุนทร  โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร เทศบาลต าบลศรีสุนทร 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๒๐ ภูเก็ต ถลาง  อบต เชิงทะเล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสุรินทร์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๒๑ ภูเก็ต ถลาง  อบต เทพกระษัตรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน องค์การบริหารส่วนต าบล
เทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

๒๒ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ทน ภูเก็ต  โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ต อ าเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๒๓ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ทน ภูเก็ต  โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เทศบาลนครภูเก็ต 
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ยะลา กรงปินัง  อบต กรงปินัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุเป ม9 องค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

๒ ยะลา กรงปินัง  อบต ปุโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปุโรง ม2 องค์การบริหารส่วนต าบลปุ
โรง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

๓ ยะลา กรงปินัง  อบต สะเอะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลมูบาร็อค องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

๔ ยะลา กรงปินัง  อบต ห้วยกระทิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบารู ม3 องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยกระทิง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

๕ ยะลา กาบัง  อบต บาละ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์ 11 ม7 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา

๖ ยะลา ธารโต  อบต ธารโต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปูยุด องค์การบริหารส่วนต าบลธารโต
 อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา

๗ ยะลา ธารโต  อบต บ้านแหร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัวทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแหร อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา

๘ ยะลา ธารโต  อบต แม่หวาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละหาด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
หวาด อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา

๙ ยะลา บันนังสตา  ทต เข่ือนบางลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภักดี เทศบาลต าบลเข่ือนบางลาง 
อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

๑๐ ยะลา บันนังสตา  ทต บันนังสตา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบันนังสตาอินทรฉัตร เทศบาลต าบล
บันนังสตา อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

๑๑ ยะลา บันนังสตา  อบต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดนิคม องค์การบริหารส่วนต าบล
ตล่ิงชัน อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

๑๒ ยะลา บันนังสตา  อบต ตาเนาะปูเต๊ะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท านบ องค์การบริหารส่วนต าบลตา
เนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

๑๓ ยะลา บันนังสตา  อบต บันนังสตา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัตตะห์รีร องค์การบริหารส่วน
ต าบลบันนังสตา อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

๑๔ ยะลา บันนังสตา  อบต บาเจาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางลาง องค์การบริหารส่วนต าบลบา
เจาะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

๑๕ ยะลา เบตง  ทต ธารน  าทิพย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาเราะซูซู ม4 เทศบาลต าบลธารน  า
ทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

๑๖ ยะลา เบตง  ทม เบตง  โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ เทศบาลเมืองเบ
ตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

๑๗ ยะลา เบตง  ทม เบตง  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ เทศบาลเมืองเบตง 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ยะลำ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ยะลำ
๑๘ ยะลา เบตง  อบต ตาเนาะแมเราะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสันติราษฎร์ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

๑๙ ยะลา เบตง  อบต ยะรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาข่อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

๒๐ ยะลา เบตง  อบต อัยเยอร์เวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

๒๑ ยะลา เมืองยะลา  ทต ท่าสาป  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา เทศบาลต าบลท่าสาป 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒๒ ยะลา เมืองยะลา  ทต ยุโป  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเหรียง เทศบาลต าบลยุโป อ าเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒๓ ยะลา เมืองยะลา  ทต ล าใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าเย็น เทศบาลต าบลล าใหม่ อ าเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒๔ ยะลา เมืองยะลา  ทน ยะลา  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเตง เทศบาลนครยะลา 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒๕ ยะลา เมืองยะลา  ทน ยะลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหลังวัดยะลาธรรมาราม 
เทศบาลนครยะลา อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒๖ ยะลา เมืองยะลา  ทน ยะลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒๗ ยะลา เมืองยะลา  ทม สะเตงนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒๘ ยะลา เมืองยะลา  ทม สะเตงนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบือแซง เทศบาลเมืองสะเตง
นอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒๙ ยะลา เมืองยะลา  อบต ตาเซะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ อ าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

๓๐ ยะลา เมืองยะลา  อบต เปาะเส้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง อ าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

๓๑ ยะลา เมืองยะลา  อบต พร่อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจาหนัน องค์การบริหารส่วนต าบลพ
ร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๓๒ ยะลา เมืองยะลา  อบต ลิดล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาโล๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลลิดล
 อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ยะลำ
๓๓ ยะลา เมืองยะลา  อบต หน้าถ  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า 

องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าถ  า อ าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา

๓๔ ยะลา ยะหา  ทต ปะแต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆอรอราแม เทศบาลต าบลปะแต
 อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา

๓๕ ยะลา ยะหา  ทต ยะหา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา เทศบาลต าบล
ยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา

๓๖ ยะลา ยะหา  อบต ตาชี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา

๓๗ ยะลา ยะหา  อบต บาโร๊ะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบาโร๊ะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา

๓๘ ยะลา ยะหา  อบต ละแอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละแอ องค์การบริหารส่วนต าบล
ละแอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา

๓๙ ยะลา รามัน  ทต โกตาบารู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลมูบารัค เทศบาลต าบลโกตา
บารู อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔๐ ยะลา รามัน  อบต กอตอตือระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิสลาฮุดดิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกอตอตือระ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔๑ ยะลา รามัน  อบต เกะรอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกะรอ องค์การบริหารส่วนต าบลเกะ
รอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔๒ ยะลา รามัน  อบต จะกว๊ะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจาะบือแม องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะกว๊ะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔๓ ยะลา รามัน  อบต ตะโละหะลอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละหะลอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโละหะลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔๔ ยะลา รามัน  อบต ท่าธง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ธง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔๕ ยะลา รามัน  อบต เนินงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบันนังตาบู องค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินงาม อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔๖ ยะลา รามัน  อบต บาโงย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา

๔๗ ยะลา รามัน  อบต บือมัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุสลาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบือมัง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔๘ ยะลา รามัน  อบต ยะต๊ะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลนาอิม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยะต๊ะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ยะลำ
๔๙ ยะลา รามัน  อบต วังพญา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลฟัลฮูลอามีลีน องค์การ

บริหารส่วนต าบลวังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

๕๐ ยะลา รามัน  อบต อาซ่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแยะ องค์การบริหารส่วนต าบล
อาซ่อง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ระนอง กระบุรี  ทต จปร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองจ่ัน เทศบาลต าบลจปร อ าเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง

๒ ระนอง กระบุรี  ทต จปร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมผัง 1 เทศบาลต าบลจปร 
อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๓ ระนอง กระบุรี  ทต จปร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรัง เทศบาลต าบลจปร อ าเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง

๔ ระนอง กระบุรี  ทต จปร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรังแตน เทศบาลต าบลจปร อ าเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง

๕ ระนอง กระบุรี  อบต น  าจืดน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน  าจืดน้อย
 องค์การบริหารส่วนต าบลน  าจืดน้อย อ าเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง

๖ ระนอง กระบุรี  อบต ปากจ่ัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดตุ่น องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากจ่ัน อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๗ ระนอง กระบุรี  อบต มะมุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนพลา องค์การบริหารส่วนต าบล
มะมุ อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๘ ระนอง กระบุรี  อบต ล าเลียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเลียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าเลียง อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๙ ระนอง กะเปอร์  อบต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแพรกซ้าย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๑๐ ระนอง กะเปอร์  อบต ม่วงกลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเบน องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงกลวง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๑๑ ระนอง เมืองระนอง  ทต บางนอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางนอน เทศบาล
ต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๑๒ ระนอง เมืองระนอง  ทต ปากน  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปากน  า เทศบาลต าบล
ปากน  า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๑๓ ระนอง เมืองระนอง  ทต ปากน  าท่าเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสินไห เทศบาลต าบล
ปากน  าท่าเรือ อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๑๔ ระนอง เมืองระนอง  ทต ราชกรูด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนุ้รุลอีหม่าม เทศบาลต าบล
ราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๑๕ ระนอง เมืองระนอง  อบต ทรายแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายแดง อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๑๖ ระนอง ละอุ่น  อบต บางแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางแก้ว อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ระนอง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ระนอง
๑๗ ระนอง ละอุ่น  อบต บางพระเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขุนเพ่ง องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางพระเหนือ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

๑๘ ระนอง สุขส าราญ  ทต ก าพวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขส าราญ เทศบาลต าบลก า
พวน อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง

๑๙ ระนอง สุขส าราญ  อบต นาคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง

๒๐ ระนอง สุขส าราญ  อบต นาคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมีนันยันนะห์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ สงขลา กระแสสินธ์ุ  อบต เกาะใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมบ่อท่อ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

๒ สงขลา กระแสสินธ์ุ  อบต โรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโรง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรง อ าเภอกระแสสินธ์ุ 
จังหวัดสงขลา

๓ สงขลา คลองหอยโข่ง  ทต โคกม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสักออก เทศบาลต าบลโคกม่วง 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๔ สงขลา คลองหอยโข่ง  อบต คลองหอยโข่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดานงา องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๕ สงขลา ควนเนียง  ทต บางเหรียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองคล้า เทศบาลต าบลบางเหรียง
 อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

๖ สงขลา ควนเนียง  อบต ควนโส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนควนโส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

๗ สงขลา ควนเนียง  อบต รัตภูมิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนเนียงใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

๘ สงขลา ควนเนียง  อบต ห้วยลึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยลึก 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยลึก อ าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา

๙ สงขลา จะนะ  ทต จะนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจะนะ เทศบาลต าบล
จะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๑๐ สงขลา จะนะ  ทต นาทับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองข่า เทศบาลต าบลนาทับ 
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๑๑ สงขลา จะนะ  ทต นาทับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเสมียน เทศบาลต าบลนาทับ
 อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๑๒ สงขลา จะนะ  อบต ขุนตัดหวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านโอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๑๓ สงขลา จะนะ  อบต คลองเปียะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่องเขา องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเปียะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๑๔ สงขลา จะนะ  อบต คู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดคูประดู่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคู อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๑๕ สงขลา จะนะ  อบต แค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคูนายสังข์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแค อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๑๖ สงขลา จะนะ  อบต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตล่ิงชัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ตล่ิงชัน อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สงขลำ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สงขลำ
๑๗ สงขลา จะนะ  อบต ท่าหมอไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลกอมารี(วังหาร) องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๑๘ สงขลา จะนะ  อบต นาหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนข้ีแรด องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๑๙ สงขลา จะนะ  อบต สะกอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดสอลาฮุดดีน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๒๐ สงขลา จะนะ  อบต สะพานไม้แก่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านทรายขาว องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา

๒๑ สงขลา เทพา  ทต เทพา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเทพา เทศบาลต าบล
เทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

๒๒ สงขลา เทพา  ทต ล าไพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปริก เทศบาลต าบลล าไพล อ าเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา

๒๓ สงขลา เทพา  อบต เกาะสะบ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรุตู องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

๒๔ สงขลา เทพา  อบต ท่าม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าม่วง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

๒๕ สงขลา เทพา  อบต ท่าม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนสร้างตนเองเทพา ม3
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จังหวัด
สงขลา

๒๖ สงขลา เทพา  อบต เทพา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าโอน องค์การบริหารส่วนต าบล
เทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

๒๗ สงขลา เทพา  อบต ปากบาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาแปด องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากบาง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

๒๘ สงขลา เทพา  อบต วังใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

๒๙ สงขลา เทพา  อบต สะกอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคาสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

๓๐ สงขลา นาทวี  ทต นาทวี  โรงเรียนเทศบาลต าบลนาทวี เทศบาลต าบลนาทวี 
อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

๓๑ สงขลา นาทวี  ทต นาทวีนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านล าลอง เทศบาลต าบล
นาทวีนอก อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สงขลำ
๓๒ สงขลา นาทวี  ทต นาทวีนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหญ่ปลายร า เทศบาล

ต าบลนาทวีนอก อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

๓๓ สงขลา นาทวี  อบต คลองทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตคลองทราย(อายุรกิจโกศล) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา

๓๔ สงขลา นาทวี  อบต ทับช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อนทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับช้าง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

๓๕ สงขลา นาทวี  อบต ท่าประดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าประดู่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา

๓๖ สงขลา นาทวี  อบต นาหมอศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาหมอศรี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาหมอศรี อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

๓๗ สงขลา นาหม่อม  อบต ทุ่งขม้ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทองสุก องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขม้ิน อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

๓๘ สงขลา นาหม่อม  อบต นาหม่อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนจง องค์การบริหารส่วนต าบล
นาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

๓๙ สงขลา นาหม่อม  อบต พิจิตร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพิจิตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจิตร อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

๔๐ สงขลา บางกล่ า  ทต ท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 
เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา

๔๑ สงขลา บางกล่ า  ทต ท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่ายาง เทศบาลต าบล
ท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา

๔๒ สงขลา บางกล่ า  ทต ท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าช้าง เทศบาลต าบลท่าช้าง 
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา

๔๓ สงขลา บางกล่ า  ทต บ้านหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแซะ เทศบาลต าบลบ้านหาร 
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา

๔๔ สงขลา บางกล่ า  อบต แม่ทอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า 
จังหวัดสงขลา

๔๕ สงขลา เมืองสงขลา  ทต พะวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพะวง เทศบาลต าบล
พะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๔๖ สงขลา เมืองสงขลา  ทต พะวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านดอนข้ีเหล็ก เทศบาล
ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
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๔๗ สงขลา เมืองสงขลา  ทต พะวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยารียะห์ เทศบาลต าบลพะวง

 อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๔๘ สงขลา เมืองสงขลา  ทต พะวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางดาน เทศบาลต าบลพะวง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๔๙ สงขลา เมืองสงขลา  ทน สงขลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าสะอ้าน เทศบาลนคร
สงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๕๐ สงขลา เมืองสงขลา  ทน สงขลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรงาม เทศบาลนครสงขลา 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๕๑ สงขลา เมืองสงขลา  ทม เขารูปช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแช่มอุทิศ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๕๒ สงขลา เมืองสงขลา  อบต เกาะยอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท้ายยอ องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๕๓ สงขลา ระโนด  ทต บ่อตรุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดู่ เทศบาลต าบลบ่อ
ตรุ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๕๔ สงขลา ระโนด  ทต ปากแตระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากแตระ เทศบาลต าบลปากแตระ
 อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๕๕ สงขลา ระโนด  ทต ระโนด  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลระโนด เทศบาลต าบลระ
โนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๕๖ สงขลา ระโนด  อบต คลองแดน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแค องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
แดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๕๗ สงขลา ระโนด  อบต ตะเครียะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษตรชลธี องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๕๘ สงขลา ระโนด  อบต ท่าบอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหลวงล่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๕๙ สงขลา ระโนด  อบต บ้านขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวป่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา

๖๐ สงขลา ระโนด  อบต บ้านใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๖๑ สงขลา ระโนด  อบต พังยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพังยาง องค์การบริหารส่วนต าบล
พังยาง อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๖๒ สงขลา ระโนด  อบต ระวะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพร้าว องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา
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๖๓ สงขลา ระโนด  อบต ระวะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพังตรี องค์การบริหารส่วนต าบล

ระวะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๖๔ สงขลา ระโนด  อบต วัดสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางเอน องค์การบริหารส่วนต าบล
วัดสน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

๖๕ สงขลา รัตภูมิ  ทต คูหาใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองอิฐ เทศบาลต าบลคูหาใต้ 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๖๖ สงขลา รัตภูมิ  ทม ก าแพงเพชร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองก าแพงเพชร(บ้าน
ปลายละหาน) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา

๖๗ สงขลา รัตภูมิ  ทม ก าแพงเพชร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกวางข้อง เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๖๘ สงขลา รัตภูมิ  ทม ก าแพงเพชร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยโอน เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๖๙ สงขลา รัตภูมิ  อบต เขาพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองก่ัว องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๗๐ สงขลา รัตภูมิ  อบต ควนรู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา

๗๑ สงขลา รัตภูมิ  อบต ท่าชะมวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่องเขา องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๗๒ สงขลา รัตภูมิ  อบต ท่าชะมวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๗๓ สงขลา สทิงพระ  ทต สทิงพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสทิงพระ เทศบาล
ต าบลสทิงพระ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๗๔ สงขลา สทิงพระ  อบต ชุมพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยามาอาตินนูร องค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพล อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๗๕ สงขลา สทิงพระ  อบต ดีหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดีหลวง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดีหลวง อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา

๗๖ สงขลา สทิงพระ  อบต ท่าหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา

๗๗ สงขลา สะเดา  ทต ปริก  โรงเรียนเทศบาลต าบลปริก เทศบาลต าบลปริก อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา
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๗๘ สงขลา สะเดา  ทต ปาดัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา เทศบาลต าบลปาดัง อ าเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา

๗๙ สงขลา สะเดา  ทต ส านักขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุเตียว เทศบาลต าบลส านัก
ขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๘๐ สงขลา สะเดา  ทม ปาดังเบซาร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เทศบาล
เมืองปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๘๑ สงขลา สะเดา  ทม สะเดา  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๘๒ สงขลา สะเดา  ทม สะเดา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทรงามสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเดา
 อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๘๓ สงขลา สะเดา  อบต ท่าโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าโพธ์ิออก องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๘๔ สงขลา สะเดา  อบต ปริก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกาะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๘๕ สงขลา สะเดา  อบต ส านักแต้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนตานี องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๘๖ สงขลา สะเดา  อบต ส านักแต้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคู องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๘๗ สงขลา สะบ้าย้อย  ทต ท่าพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยะเร๊ะ เทศบาลต าบลท่าพระยา 
อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๘๘ สงขลา สะบ้าย้อย  ทต สะบ้าย้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสะบ้าย้อย เทศบาล
ต าบลสะบ้าย้อย อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๘๙ สงขลา สะบ้าย้อย  อบต คูหา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับยาง องค์การบริหารส่วนต าบล
คูหา อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๙๐ สงขลา สะบ้าย้อย  อบต จะแหน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะแหน องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๙๑ สงขลา สะบ้าย้อย  อบต ทุ่งพอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาว องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งพอ อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๙๒ สงขลา สะบ้าย้อย  อบต ธารคีรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลามมียะห์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลธารคีรี อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๙๓ สงขลา สะบ้าย้อย  อบต ธารคีรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดปายอจง องค์การบริหารส่วน
ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สงขลำ
๙๔ สงขลา สะบ้าย้อย  อบต บ้านโหนด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาม่วง องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านโหนด อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๙๕ สงขลา สะบ้าย้อย  อบต เปียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหรัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปียน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๙๖ สงขลา สิงหนคร  ทต ชะแล้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลชะแล้ 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๙๗ สงขลา สิงหนคร  ทม ม่วงงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงงาม เทศบาลเมืองม่วงงาม 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๙๘ สงขลา สิงหนคร  ทม สิงหนคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม เทศบาลเมืองสิงหนคร
 อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๙๙ สงขลา สิงหนคร  ทม สิงหนคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลน เทศบาลเมืองสิงหนคร 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๑๐๐ สงขลา สิงหนคร  ทม สิงหนคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยาบัลยาแมะ เทศบาลเมือง
สิงหนคร อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๑๐๑ สงขลา สิงหนคร  ทม สิงหนคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ เทศบาล
เมืองสิงหนคร อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๑๐๒ สงขลา สิงหนคร  อบต ชิงโค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประตูไชย องค์การ
บริหารส่วนต าบลชิงโค อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๑๐๓ สงขลา สิงหนคร  อบต ท านบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตท านบ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท านบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๑๐๔ สงขลา สิงหนคร  อบต ร าแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยพุด องค์การบริหารส่วน
ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๑๐๕ สงขลา สิงหนคร  อบต วัดขนุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชายทะเล ม7 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดขนุน อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๑๐๖ สงขลา หาดใหญ่  ทต คูเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางลึก เทศบาลต าบลคู
เต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๐๗ สงขลา หาดใหญ่  ทต น้ าน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนเขา เทศบาลต าบลน้ าน้อย 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๐๘ สงขลา หาดใหญ่  ทต พะตง  โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง เทศบาล
ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๐๙ สงขลา หาดใหญ่  ทน หาดใหญ่  โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี เทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๑๐ สงขลา หาดใหญ่  ทน หาดใหญ่  โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ เทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สงขลำ
๑๑๑ สงขลา หาดใหญ่  ทม คลองแห  โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ) เทศบาลเมือง

คลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๑๒ สงขลา หาดใหญ่  ทม คลองแห  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเกาะหมี เทศบาลเมือง
คลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๑๓ สงขลา หาดใหญ่  ทม ควนลัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง(บ้านบางแฟบ) 
เทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๑๔ สงขลา หาดใหญ่  ทม คอหงส์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์
 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๑๕ สงขลา หาดใหญ่  ทม คอหงส์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโดน เทศบาลเมืองคอหงส์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๑๖ สงขลา หาดใหญ่  ทม ทุ่งต าเสา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทุ่งต าเสา (บ้านทุ่ง
เลียบ) เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

๑๑๗ สงขลา หาดใหญ่  ทม บ้านพรุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ท่ี 3 (บ้าน
โปะหมอ) เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา

๑๑๘ สงขลา หาดใหญ่  อบต คลองอู่ตะเภา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองอู่
ตะเภา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองอู่ตะเภา อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๑๙ สงขลา หาดใหญ่  อบต ฉลุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าควน องค์การบริหารส่วน
ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๒๐ สงขลา หาดใหญ่  อบต พะตง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง 
องค์การบริหารส่วนต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ สตูล ควนกาหลง  อบต ควนกาหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพิปูนล้นเกล้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๒ สตูล ควนกาหลง  อบต ควนกาหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชานิมิตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๓ สตูล ควนกาหลง  อบต ควนกาหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดธรรมประทีป องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๔ สตูล ควนกาหลง  อบต ควนกาหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านเขาไคร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๕ สตูล ควนกาหลง  อบต ควนกาหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหนือคลอง (เขาหลวง) องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล

๖ สตูล ควนกาหลง  อบต ทุ่งนุ้ย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าหรา องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๗ สตูล ควนกาหลง  อบต ทุ่งนุ้ย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูริลฮูดา องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๘ สตูล ควนกาหลง  อบต ทุ่งนุ้ย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมัสลาฮาตุดดีนียะห์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๙ สตูล ควนกาหลง  อบต อุใดเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลอุใดเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๑๐ สตูล ควนกาหลง  อบต อุใดเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผัง  120 องค์การบริหารส่วนต าบล
อุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๑๑ สตูล ควนโดน  ทต ควนโดน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ปันจอร์ 
เทศบาลต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๑๒ สตูล ควนโดน  อบต ควนโดน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบูเก็ตยามุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๑๓ สตูล ควนโดน  อบต ควนสตอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดใหม่บ้านกลาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๑๔ สตูล ควนโดน  อบต ควนสตอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮสลาเฮียะห์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๑๕ สตูล ควนโดน  อบต ย่านซ่ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลนาอีม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลย่านซ่ือ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๑๖ สตูล ท่าแพ  อบต ท่าแพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านปลักหว้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สตูล



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สตูล
๑๗ สตูล ท่าแพ  อบต ท่าเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่ องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

๑๘ สตูล ท่าแพ  อบต แป-ระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านใหม่นาโต๊ะขุน องค์การ
บริหารส่วนต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

๑๙ สตูล ท่าแพ  อบต สาคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดสายห้วย องค์การบริหารส่วน
ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

๒๐ สตูล ทุ่งหว้า  อบต ขอนคลาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านราไว องค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

๒๑ สตูล ทุ่งหว้า  อบต ทุ่งหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราวปลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

๒๒ สตูล ทุ่งหว้า  อบต นาทอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าศิลา องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

๒๓ สตูล ทุ่งหว้า  อบต ป่าแก่บ่อหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารช่ัวคราวส านักสงฆ์ป่าแก่บ่อ
หิน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแก่บ่อหิน อ าเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล

๒๔ สตูล มะนัง  อบต ปาล์มพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะนัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล

๒๕ สตูล มะนัง  อบต ปาล์มพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านป่าพน องค์การ
บริหารส่วนต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล

๒๖ สตูล มะนัง  อบต ปาล์มพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนผังปาล์ม 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล

๒๗ สตูล เมืองสตูล  ทต ฉลุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ฉลุง เทศบาลต าบล
ฉลุง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๒๘ สตูล เมืองสตูล  อบต เกาะสาหร่าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยงกลิง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๒๙ สตูล เมืองสตูล  อบต ควนขัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล ควนขัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนขัน อ าเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล

๓๐ สตูล เมืองสตูล  อบต ควนโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยลึก  ม6 องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนโพธ์ิ อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๓๑ สตูล เมืองสตูล  อบต ต ามะลัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต ามะลังเหนือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๓๒ สตูล เมืองสตูล  อบต บ้านควน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งวิมาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านควน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สตูล
๓๓ สตูล เมืองสตูล  อบต ปูยู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยาว องค์การบริหารส่วน

ต าบลปูยู อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๓๔ สตูล ละงู  อบต ก าแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านท่าแลหลา องค์การ
บริหารส่วนต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

๓๕ สตูล ละงู  อบต ก าแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยินบ้านควนไสน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

๓๖ สตูล ละงู  อบต เขาขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อหิน องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

๓๗ สตูล ละงู  อบต น  าผุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสายทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลน  าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

๓๘ สตูล ละงู  อบต น  าผุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

๓๙ สตูล ละงู  อบต ปากน  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านตะโละใส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากน  า อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

๔๐ สตูล ละงู  อบต ละงู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล  ละงู 
องค์การบริหารส่วนต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

๔๑ สตูล ละงู  อบต แหลมสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านสนกลาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  ทต กาญจนดิษฐ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ (บ้านไร่
หลวง) เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  ทต ช้างขวา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ช้างขวา(โรงเรียนวัด
พุฒ) เทศบาลต าบลช้างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  ทต ช้างซ้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู เทศบาลต าบลช้างซ้าย 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  ทต ท่าทองใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทองใหม่ เทศบาลต าบลท่า
ทองใหม่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  อบต คลองสระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองสระ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสระ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  อบต ตะเคียนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแดะแจะ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

๗ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  อบต ท่าทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  อบต ท่าทองใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง
ใหม่ (มัสยิดนูรุลอิสลาม) องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ทองใหม่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๙ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  อบต ท่าอุแท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาหมอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  อบต ทุ่งกง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรัก องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๑ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  อบต ป่าร่อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพนมวัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๒ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  อบต พลายวาส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลพลายวาส
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๓ สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน  ทต เพชรพะงัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหล า เทศบาล
ต าบลเพชรพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สึรำษฎร์ธำนี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สึรำษฎร์ธำนี
๑๔ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย  ทน เกาะสมุย  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ เทศบาลนครเกาะสมุย

 อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๕ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย  ทน เกาะสมุย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 วัดคงคาราม เทศบาล
นครเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๖ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย  ทน เกาะสมุย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 วัดประเดิม เทศบาลนคร
เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๗ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย  ทน เกาะสมุย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 วัดคีรีวงการาม 
เทศบาลนครเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

๑๘ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย  ทน เกาะสมุย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 5 วัดภูเขาทอง เทศบาล
นครเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๙ สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม  อบต กะเปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉลาด องค์การบริหารส่วนต าบลกะ
เปา อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๐ สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม  อบต ถ  าสิงขร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะพร้าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ  าสิงขร อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๑ สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม  อบต ท่าขนอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๒ สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม  อบต บ้านท าเนียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีวงศ์ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านท าเนียบ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๓ สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม  อบต บ้านท าเนียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขนุน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านท าเนียบ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

๒๔ สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม  อบต บ้านยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๕ สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม  อบต ย่านยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเลาะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลย่านยาว อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๖ สุราษฎร์ธานี เคียนซา  ทต บ้านเสด็จ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสามยอด เทศบาลต าบลบ้าน
เสด็จ อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๗ สุราษฎร์ธานี เคียนซา  ทต บ้านเสด็จ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองปาน เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ
 อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๘ สุราษฎร์ธานี เคียนซา  อบต พ่วงพรมคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโร องค์การบริหารส่วน
ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สึรำษฎร์ธำนี
๒๙ สุราษฎร์ธานี เคียนซา  อบต อรัญคามวารี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางใหญ่ องค์การบริหารส่วน

ต าบลอรัญคามวารี อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๐ สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี  อบต คลองน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองน้อย อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๑ สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี  อบต ชัยบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนพุน องค์การบริหารส่วนต าบล
ชัยบุรี อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๒ สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี  อบต ไทรทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเพ็ง องค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๓ สุราษฎร์ธานี ไชยา  ทต พุมเรียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม เทศบาลต าบล
พุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๔ สุราษฎร์ธานี ไชยา  ทต เวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบรมธาตุไชยา เทศบาลต าบล
เวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๕ สุราษฎร์ธานี ไชยา  อบต ปากหมาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

๓๖ สุราษฎร์ธานี ไชยา  อบต ปากหมาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๗ สุราษฎร์ธานี ไชยา  อบต ป่าเว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๘ สุราษฎร์ธานี ไชยา  อบต โมถ่าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งนาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโมถ่าย อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

๓๙ สุราษฎร์ธานี ไชยา  อบต เลม็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๐ สุราษฎร์ธานี ดอนสัก  ทม ดอนสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก 
อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๑ สุราษฎร์ธานี ดอนสัก  อบต ชลคราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอด องค์การบริหารส่วนต าบลชล
คราม อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๒ สุราษฎร์ธานี ดอนสัก  อบต ดอนสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางก า องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๓ สุราษฎร์ธานี ดอนสัก  อบต ปากแพรก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สึรำษฎร์ธำนี
๔๔ สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง  อบต เขาถ่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเขาถ่าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๕ สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง  อบต ท่าเคย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนูน้อยบ้านใหญ่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเคย อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๖ สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง  อบต ปากฉลุย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าซึง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากฉลุย อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๗ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ  อบต ประสงค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองรอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๘ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ  อบต ประสงค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเค่ียม องค์การบริหารส่วน
ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๙ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ  อบต ประสงค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ทะล่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๐ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ  อบต วัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวัง (บ้านดินก้อง) องค์การ
บริหารส่วนต าบลวัง อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๑ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ  อบต สมอทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาเพ-ลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอทอง อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๒ สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน  ทต บ้านเช่ียวหลาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเช่ียวหลาน(บ้านเขาพิทักษ์) 
เทศบาลต าบลบ้านเช่ียวหลาน อ าเภอบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๓ สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน  อบต เขาวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๔ สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน  อบต พรุไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
พรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๕ สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม  อบต ทรัพย์ทวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนท่าแร่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรัพย์ทวี อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๖ สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม  อบต ท่าเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเรือ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๗ สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม  อบต นาใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใต้ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕๘ สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม  อบต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าเกลี ยง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สึรำษฎร์ธำนี
๕๙ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  ทต คลองปราบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคลองปราบ เทศบาล

ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

๖๐ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  ทต ควนศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลควนศรี เทศบาล
ต าบลควนศรี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖๑ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  ทต ท่าชี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงงาม เทศบาลต าบลท่าชี 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖๒ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  ทม นาสาร  โรงเรียนเทศบาล 1 ห้วยมุด เทศบาลเมืองนาสาร 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖๓ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  ทม นาสาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหา-นาเตรียะ เทศบาล
เมืองนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖๔ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  ทม นาสาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคาเกรียน เทศบาลเมืองนา
สาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖๕ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  ทม นาสาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลมโชย เทศบาลเมืองนาสาร 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖๖ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  อบต ควนสุบรรณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนสุบรรณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนสุบรรณ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

๖๗ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  อบต ทุ่งเตา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตา 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตา อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖๘ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  อบต ทุ่งเตาใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเตาใหม่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งเตาใหม่ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖๙ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  อบต เพ่ิมพูนทรัพย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

๗๐ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  อบต เพ่ิมพูนทรัพย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

๗๑ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร  อบต ล าพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าพูน อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๒ สุราษฎร์ธานี พนม  ทต คลองชะอุ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านถ  าพานทอง เทศบาล
ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สึรำษฎร์ธำนี
๗๓ สุราษฎร์ธานี พนม  ทต คลองชะอุ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ  าเลย์ เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 

อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๔ สุราษฎร์ธานี พนม  ทต คลองชะอุ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแสนสุข เทศบาล
ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๕ สุราษฎร์ธานี พนม  อบต คลองศก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพ่ีน้อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๖ สุราษฎร์ธานี พนม  อบต ต้นยวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ  าผึ ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๗ สุราษฎร์ธานี พนม  อบต ต้นยวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตง องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๘ สุราษฎร์ธานี พนม  อบต พนม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลพนม อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๙ สุราษฎร์ธานี พระแสง  อบต ไทรขึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไสท้อน องค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรขึง อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘๐ สุราษฎร์ธานี พระแสง  อบต ไทรโสภา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘๑ สุราษฎร์ธานี พระแสง  อบต สาคู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสาคู 
องค์การบริหารส่วนต าบลสาคู อ าเภอพระแสง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

๘๒ สุราษฎร์ธานี พระแสง  อบต สินเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเคียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘๓ สุราษฎร์ธานี พระแสง  อบต สินเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางรูป องค์การบริหารส่วน
ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘๔ สุราษฎร์ธานี พระแสง  อบต สินเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเหรียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘๕ สุราษฎร์ธานี พระแสง  อบต สินปุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม องค์การบริหารส่วน
ต าบลสินปุน อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘๖ สุราษฎร์ธานี พระแสง  อบต สินปุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสินปุน อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘๗ สุราษฎร์ธานี พระแสง  อบต อิปัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลอิปัน อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สึรำษฎร์ธำนี
๘๘ สุราษฎร์ธานี พุนพิน  ทม ท่าข้าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนฝ่ายท่า(เจริญเวช) เทศบาล

เมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘๙ สุราษฎร์ธานี พุนพิน  อบต ตะปาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตะปาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

๙๐ สุราษฎร์ธานี พุนพิน  อบต ท่าข้าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตล่ิงชัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๙๑ สุราษฎร์ธานี พุนพิน  อบต ท่าสะท้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอีกอมุสซอลาย์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

๙๒ สุราษฎร์ธานี พุนพิน  อบต บางเดือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๙๓ สุราษฎร์ธานี พุนพิน  อบต บางมะเด่ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบล
บางมะเด่ือ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๙๔ สุราษฎร์ธานี พุนพิน  อบต พุนพิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธ์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพุนพิน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๙๕ สุราษฎร์ธานี พุนพิน  อบต มะลวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองสินทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะลวน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๙๖ สุราษฎร์ธานี พุนพิน  อบต ศรีวิชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีวิชัย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

๙๗ สุราษฎร์ธานี พุนพิน  อบต หนองไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไทร อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๙๘ สุราษฎร์ธานี พุนพิน  อบต หัวเตย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวเตย องค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๙๙ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทต วัดประดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวัดประดู่ (สุนทร
นิวาส) เทศบาลต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐๐ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน สุราษฎร์ธานี  โรงเรียนเทศบาล 1 แตงอ่อนเผดิมวิทยา เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สึรำษฎร์ธำนี
๑๐๑ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน สุราษฎร์ธานี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา เทศบาลนครสุราษฎร์

ธานี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐๒ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน สุราษฎร์ธานี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

๑๐๓ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบต บางไทร  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร อ าเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐๔ สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบต บางใบไม้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐๕ สุราษฎร์ธานี วิภาวดี  อบต ตะกุกใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธ์ิน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะกุกใต้ อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐๖ สุราษฎร์ธานี วิภาวดี  อบต ตะกุกเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองมุย องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะกุกเหนือ อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐๗ สุราษฎร์ธานี เวียงสระ  ทต เขานิพันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขานิพันธ์ เทศบาล
ต าบลเขานิพันธ์ อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๐๘ สุราษฎร์ธานี เวียงสระ  ทต ทุ่งหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนร่อน เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ กาญจนบุรี ด่านมะขามเต้ีย  อบต กลอนโด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางเกาะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี

๒ กาญจนบุรี ด่านมะขามเต้ีย  อบต จรเข้เผือก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัด
กาญจนบุรี

๓ กาญจนบุรี ด่านมะขามเต้ีย  อบต จรเข้เผือก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง องค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเต้ีย 
จังหวัดกาญจนบุรี

๔ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ  ทต ล่ินถ่ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุถ่อง เทศบาลต าบลล่ินถ่ิน 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๕ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ  ทต สหกรณ์นิคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสหกรณ์นิคม เทศบาลต าบล
สหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๖ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ  อบต ชะแล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเตย องค์การบริหารส่วน
ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๗ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ  อบต ปิล๊อก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไร่ป้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลปิล๊อก อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๘ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ  อบต ปิล๊อก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิล็อกค่ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลปิล๊อก อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๙ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ  อบต ห้วยเขย่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ามะเด่ือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๑๐ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ  อบต ห้วยเขย่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่ป้า องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
เขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๑๑ กาญจนบุรี ท่าม่วง  ทต ท่าม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง เทศบาล
ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๑๒ กาญจนบุรี ท่าม่วง  ทต ม่วงชุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นส าโรง เทศบาลต าบลม่วงชุม 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๑๓ กาญจนบุรี ท่าม่วง  อบต ท่าม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง
(อนุบาลท่าม่วง) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๑๔ กาญจนบุรี ท่าม่วง  อบต บ้านใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักด์ิ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาญจนบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๑๕ กาญจนบุรี ท่าม่วง  อบต บ้านใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดล าส ารอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี

๑๖ กาญจนบุรี ท่าม่วง  อบต หนองตากยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตากยา องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตากยา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๑๗ กาญจนบุรี ท่ามะกา  ทต ดอนขม้ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เทศบาล
ต าบลดอนขม้ิน อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๑๘ กาญจนบุรี ท่ามะกา  ทต ท่ามะกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะกา เทศบาล
ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๑๙ กาญจนบุรี ท่ามะกา  ทต ท่าไม้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน เทศบาลต าบลท่าไม้ 
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๒๐ กาญจนบุรี ท่ามะกา  ทต พระแท่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรัก เทศบาลต าบลพระแท่น
 อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๒๑ กาญจนบุรี ท่ามะกา  ทต พระแท่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระแท่นดงรัก เทศบาลต าบลพระ
แท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๒๒ กาญจนบุรี ท่ามะกา  ทม ท่าเรือพระแท่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 2 
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี

๒๓ กาญจนบุรี ท่ามะกา  อบต ท่าเสา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี

๒๔ กาญจนบุรี ท่ามะกา  อบต ยางม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกรด องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๒๕ กาญจนบุรี ท่ามะกา  อบต ยางม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโรง องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๒๖ กาญจนบุรี ท่ามะกา  อบต สนามแย้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสะพายแร้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสนามแย้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๒๗ กาญจนบุรี ท่ามะกา  อบต แสนตอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนเขว้า องค์การ
บริหารส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี

๒๘ กาญจนบุรี ท่ามะกา  อบต แสนตอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม องค์การ
บริหารส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาญจนบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๒๙ กาญจนบุรี ท่ามะกา  อบต แสนตอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองพลับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี

๓๐ กาญจนบุรี ท่ามะกา  อบต อุโลกส่ีหม่ืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลอุโลกส่ี
หม่ืน องค์การบริหารส่วนต าบลอุโลกส่ีหม่ืน อ าเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๓๑ กาญจนบุรี ไทรโยค  ทต ไทรโยค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไทรโยค เทศบาล
ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

๓๒ กาญจนบุรี ไทรโยค  อบต บ้องต้ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้องต้ีล่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

๓๓ กาญจนบุรี ไทรโยค  อบต บ้องต้ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องต้ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

๓๔ กาญจนบุรี ไทรโยค  อบต ลุ่มสุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนต าบล
ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

๓๕ กาญจนบุรี ไทรโยค  อบต ศรีมงคล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี

๓๖ กาญจนบุรี ไทรโยค  อบต สิงห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากกิเลน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

๓๗ กาญจนบุรี บ่อพลอย  อบต ช่องด่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๓๘ กาญจนบุรี บ่อพลอย  อบต หนองกุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม ม2 องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี

๓๙ กาญจนบุรี บ่อพลอย  อบต หลุมรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เจริญ องค์การบริหารส่วนต าบล
หลุมรัง อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๔๐ กาญจนบุรี บ่อพลอย  อบต หลุมรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบล
หลุมรัง อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๔๑ กาญจนบุรี พนมทวน  ทต รางหวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตาอิฐ เทศบาลต าบลราง
หวาย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๔๒ กาญจนบุรี พนมทวน  ทต รางหวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก เทศบาลต าบลราง
หวาย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๔๓ กาญจนบุรี พนมทวน  อบต ดอนตาเพชร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนมะขาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาญจนบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๔๔ กาญจนบุรี พนมทวน  อบต ทุ่งสมอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี

๔๕ กาญจนบุรี พนมทวน  อบต พังตรุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ) 
บ้านโป่งกูป องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ อ าเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๔๖ กาญจนบุรี พนมทวน  อบต พังตรุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระเจาบ่อยา องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังตรุ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๔๗ กาญจนบุรี พนมทวน  อบต พังตรุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพังตรุ องค์การบริหารส่วนต าบล
พังตรุ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๔๘ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  ทต ท่ามะขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง เทศบาลต าบลท่ามะขาม 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๔๙ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  ทต ท่ามะขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหัวหิน เทศบาลต าบล
ท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๕๐ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  ทม กาญจนบุรี  โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๕๑ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  ทม กาญจนบุรี  โรงเรียนเทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ เทศบาล
เมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

๕๒ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  อบต เกาะส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตก องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

๕๓ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  อบต บ้านเก่า  โรงเรียนวัดพุน้ าร้อนรัตนคีรี (องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๕๔ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  อบต บ้านเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่า องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๕๕ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  อบต บ้านเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะเคียนงามลัคขณานุกูล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๕๖ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  อบต บ้านเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาญจนบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๕๗ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  อบต วังด้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธกาญจนนิมิต องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

๕๘ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  อบต วังด้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสามพราน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

๕๙ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  อบต วังเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะเคียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังเย็น อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๖๐ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี  อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๖๑ กาญจนบุรี เลาขวัญ  อบต ทุ่งกระบ่ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ าเภอจีน องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระบ่ า อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี

๖๒ กาญจนบุรี เลาขวัญ  อบต เลาขวัญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุบอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

๖๓ กาญจนบุรี เลาขวัญ  อบต หนองนกแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกแก้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองนกแก้ว อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี

๖๔ กาญจนบุรี เลาขวัญ  อบต หนองประดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองประดู่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

๖๕ กาญจนบุรี เลาขวัญ  อบต หนองฝ้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาวงพระจันทร์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

๖๖ กาญจนบุรี เลาขวัญ  อบต หนองฝ้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี

๖๗ กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ  ทต เขาโจด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไกรเกรียง เทศบาลต าบลเขา
โจด อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

๖๘ กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ  ทต เขาโจด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ เทศบาลต าบลเขาโจด 
อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

๖๙ กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ  ทต เขาโจด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามหลัง เทศบาลต าบลเขาโจด
 อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาญจนบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๗๐ กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ  ทต เอราวัณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเอราวัณ เทศบาล
ต าบลเอราวัณ อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

๗๑ กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ  อบต แม่กระบุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ ามุด องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กระบุง อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

๗๒ กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ  อบต หนองเป็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะบุก องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเป็ด อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี

๗๓ กาญจนบุรี สังขละบุรี  อบต ปรังเผล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลปรังเผล อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๗๔ กาญจนบุรี สังขละบุรี  อบต ไล่โว่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองม่องทะ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๗๕ กาญจนบุรี สังขละบุรี  อบต ไล่โว่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทิไล่ป้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๗๖ กาญจนบุรี สังขละบุรี  อบต ไล่โว่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไล่โว่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๗๗ กาญจนบุรี สังขละบุรี  อบต ไล่โว่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสน่ห์พ่อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๗๘ กาญจนบุรี สังขละบุรี  อบต หนองลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องลุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๗๙ กาญจนบุรี สังขละบุรี  อบต หนองลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียคะด้ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๘๐ กาญจนบุรี สังขละบุรี  อบต หนองลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องสะเทอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๘๑ กาญจนบุรี สังขละบุรี  อบต หนองลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๘๒ กาญจนบุรี สังขละบุรี  อบต หนองลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมาลัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๘๓ กาญจนบุรี สังขละบุรี  อบต หนองลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่พัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๘๔ กาญจนบุรี หนองปรือ  ทต สมเด็จเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหินต้ัง เทศบาลต าบลสมเด็จ
เจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๘๕ กาญจนบุรี หนองปรือ  ทต สมเด็จเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น เทศบาลต าบล
สมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๘๖ กาญจนบุรี ห้วยกระเจา  ทต ห้วยกระเจา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก เทศบาลต าบลห้วย
กระเจา อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาญจนบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๘๗ กาญจนบุรี ห้วยกระเจา  อบต วังไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
วังไผ่ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ จันทบุรี แก่งหางแมว  ทต พวา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพวา ม2 เทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๒ จันทบุรี แก่งหางแมว  ทต พวา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน  าเย็น เทศบาลต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๓ จันทบุรี แก่งหางแมว  อบต แก่งหางแมว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี

๔ จันทบุรี แก่งหางแมว  อบต ขุนซ่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕ จันทบุรี แก่งหางแมว  อบต ขุนซ่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านคลองโปร่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๖ จันทบุรี แก่งหางแมว  อบต ขุนซ่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหางแมว องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๗ จันทบุรี แก่งหางแมว  อบต สามพ่ีน้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไม้แดง องค์การบริหารส่วนต าบล
สามพ่ีน้อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๘ จันทบุรี ขลุง  ทต ซึ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลซึ ง เทศบาลต าบลซึ ง 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๙ จันทบุรี ขลุง  อบต ตรอกนอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอง
 องค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี

๑๐ จันทบุรี ขลุง  อบต ตะปอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะปอน องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะปอน อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๑๑ จันทบุรี ขลุง  อบต มาบไพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลมาบไพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมาบไพ อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี

๑๒ จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ  ทต คลองพลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคลองพลู เทศบาลต าบล
คลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

๑๓ จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ  ทต คลองพลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองเกวียนลอย เทศบาลต าบล
คลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

๑๔ จันทบุรี ท่าใหม่  ทต เขาบายศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาบายศรี (บ้าน
หนองบัว) เทศบาลต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี

๑๕ จันทบุรี ท่าใหม่  ทต เนินสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเนินสูง เทศบาลต าบล
เนินสูง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

จันทบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

จันทบุรี
๑๖ จันทบุรี ท่าใหม่  ทต หนองคล้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา เทศบาลต าบลหนอง

คล้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๗ จันทบุรี ท่าใหม่  อบต ร าพัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร าพัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ร าพัน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๘ จันทบุรี นายายอาม  อบต วังใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสีงา องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังใหม่ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๑๙ จันทบุรี โป่งน  าร้อน  ทต คลองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผักกาด เทศบาลต าบลคลองใหญ่
 อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒๐ จันทบุรี โป่งน  าร้อน  ทต ทับไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกร่าง เทศบาลต าบลทับไทร 
อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒๑ จันทบุรี โป่งน  าร้อน  ทต โป่งน  าร้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญากัมพุช เทศบาลต าบลโป่ง
น  าร้อน อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒๒ จันทบุรี โป่งน  าร้อน  ทต โป่งน  าร้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพังงอน เทศบาลต าบลโป่งน  าร้อน
 อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒๓ จันทบุรี โป่งน  าร้อน  ทต หนองตาคง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต เทศบาลต าบลหนอง
ตาคง อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒๔ จันทบุรี โป่งน  าร้อน  ทต หนองตาคง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตาเมา เทศบาลต าบลหนอง
ตาคง อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒๕ จันทบุรี โป่งน  าร้อน  ทต หนองตาคง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง เทศบาลต าบลหนองตา
คง อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒๖ จันทบุรี โป่งน  าร้อน  อบต เทพนิมิต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเทพนิมิต องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพนิมิต อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒๗ จันทบุรี โป่งน  าร้อน  อบต โป่งน  าร้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสิบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒๘ จันทบุรี มะขาม  ทต มะขามเมืองใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ 
เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ อ าเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี

๒๙ จันทบุรี เมืองจันทบุรี  ทต บางกะจะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับ เทศบาลต าบลบางกะจะ 
อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๓๐ จันทบุรี เมืองจันทบุรี  ทต พลับพลานารายณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเนินสูง เทศบาลต าบล
พลับพลานารายณ์ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๓๑ จันทบุรี เมืองจันทบุรี  ทต แสลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแสลง (บ้านช าโสม) 
เทศบาลต าบลแสลง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

จันทบุรี
๓๒ จันทบุรี สอยดาว  ทต ทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตามูล เทศบาลต าบลทรายขาว 

อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓๓ จันทบุรี สอยดาว  ทต ทับช้าง  โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 เทศบาลต าบลทับช้าง 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓๔ จันทบุรี สอยดาว  ทต ทับช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทรัพย์ เทศบาลต าบลทับ
ช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓๕ จันทบุรี สอยดาว  ทต ทับช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพอก เทศบาลต าบลทับ
ช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓๖ จันทบุรี สอยดาว  ทต ทับช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซอยสุขสันต์ เทศบาลต าบลทับ
ช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓๗ จันทบุรี สอยดาว  ทต ทับช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับสงฆ์ เทศบาลต าบลทับช้าง 
อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓๘ จันทบุรี สอยดาว  ทต ทับช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหก เทศบาลต าบลทับ
ช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓๙ จันทบุรี สอยดาว  อบต ทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาเจรีย องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๔๐ จันทบุรี สอยดาว  อบต ทุ่งขนาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตารี องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๔๑ จันทบุรี สอยดาว  อบต ทุ่งขนาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งขนาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขนาน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๔๒ จันทบุรี สอยดาว  อบต ปะตง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลปะตง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี

๔๓ จันทบุรี สอยดาว  อบต สะตอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสวนส้ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๔๔ จันทบุรี แหลมสิงห์  อบต หนองช่ิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองช่ิม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช่ิม อ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต คลองตะเกรา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต คลองตะเกรา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมรัตน์ใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๓ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต คลองตะเกรา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเจริญทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๔ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต คลองตะเกรา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาหย่ัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๕ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต คลองตะเกรา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตะปอก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๖ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต คลองตะเกรา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนาราม (เทพเจริญ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๗ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต ท่าตะเกียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาตลาด องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต ท่าตะเกียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าคาน องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๙ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต ท่าตะเกียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากลอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๐ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต ท่าตะเกียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองประโยชน์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๑๑ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต ท่าตะเกียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือกันยาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๑๒ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต ท่าตะเกียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาซิว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ฉะเชิงเทรำ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ฉะเชิงเทรำ
๑๓ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต ท่าตะเกียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างเตย องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๔ ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ  อบต ท่าตะเกียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปรือน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๕ ฉะเชิงเทรา บางคล้า  อบต เสม็ดใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวสวน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๖ ฉะเชิงเทรา บางคล้า  อบต เสม็ดเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายคลอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสม็ดเหนือ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๗ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  ทต คลองแสนแสบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคลองแสนแสบ ม3 
เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๘ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  ทต ดอนเกาะกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายคลอง 20 เทศบาลต าบล
ดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๙ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  ทต ดอนเกาะกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนเกาะกา เทศบาล
ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๒๐ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  ทต ดอนเกาะกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบึงตาหอม เทศบาลต าบลดอน
เกาะกา อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๑ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  ทต ดอนเกาะกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บ ารุงศักด์ิ เทศบาลต าบล
ดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๒ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต ดอนฉิมพลี  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ า
เปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๓ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต ดอนฉิมพลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดรุ้ลมุตตากีน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๒๔ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต ดอนฉิมพลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี
 (สมอเอก) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๕ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต บางน้ าเปร้ียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าแคราย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางน้ าเปร้ียว อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ฉะเชิงเทรำ
๒๖ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต บางน้ าเปร้ียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าปากคลอง 17 องค์การ

บริหารส่วนต าบลบางน้ าเปร้ียว อ าเภอบางน้ าเปร้ียว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๗ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต บึงน้ ารักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหกวา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๘ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต บึงน้ ารักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๙ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต บึงน้ ารักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสกุลดีประชาสรรค์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๓๐ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต บึงน้ ารักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าคลอง 15 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๓๑ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต โยธะกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางไทร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโยธะกา อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๓๒ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต หมอนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยามิอุ้ลคอยรอต องค์การ
บริหารส่วนต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓๓ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต หมอนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธอุดมวิหาร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๓๔ ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว  อบต หมอนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าคลอง 18 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๓๕ ฉะเชิงเทรา บางปะกง  ทต ท่าข้าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม เทศบาลต าบลท่าข้าม 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓๖ ฉะเชิงเทรา บางปะกง  ทต บางสมัคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะวัด (เทศบาลต าบลบาง
สมัคร) เทศบาลต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓๗ ฉะเชิงเทรา บางปะกง  อบต บางเกลือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางเกลือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ฉะเชิงเทรำ
๓๘ ฉะเชิงเทรา บางปะกง  อบต สองคลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสมขาว องค์การบริหารส่วน

ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓๙ ฉะเชิงเทรา บางปะกง  อบต สองคลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองคลอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๐ ฉะเชิงเทรา บางปะกง  อบต หนองจอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองขวาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๑ ฉะเชิงเทรา บางปะกง  อบต หอมศีล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์ฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหอมศีล อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๒ ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ  ทต เทพราช  โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ เทศบาลต าบลเทพ
ราช อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๓ ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ  ทต เทพราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสวน เทศบาลต าบลเทพราช
 อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๔ ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ  ทต เทพราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าจรเข้น้อย เทศบาลต าบลเทพ
ราช อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๕ ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ  อบต คลองขุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองขุด อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๔๖ ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ  อบต คลองประเวศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองประเวศ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๗ ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ  อบต สิบเอ็ดศอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามกอ องค์การบริหารส่วนต าบล
สิบเอ็ดศอก อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๘ ฉะเชิงเทรา แปลงยาว  ทต วังเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ เทศบาล
ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๙ ฉะเชิงเทรา แปลงยาว  ทต หัวส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวช้างไล่ เทศบาลต าบลหัว
ส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕๐ ฉะเชิงเทรา แปลงยาว  อบต แปลงยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหน่ึง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕๑ ฉะเชิงเทรา แปลงยาว  อบต หนองไม้แก่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์
บ ารุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ฉะเชิงเทรำ
๕๒ ฉะเชิงเทรา แปลงยาว  อบต หนองไม้แก่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕๓ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  ทต เขาหินซ้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาหินซ้อน แห่งท่ี2 
เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๕๔ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  ทต บ้านซ่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารพูด เทศบาลต าบลบ้านซ่อง 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕๕ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  ทต บ้านซ่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อง เทศบาลต าบลบ้านซ่อง 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕๖ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  ทต บ้านซ่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวกระสังข์ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕๗ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  อบต เกาะขนุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยพลู องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕๘ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  อบต เกาะขนุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕๙ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  อบต เขาหินซ้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๖๐ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  อบต เขาหินซ้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริธร องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
หินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖๑ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  อบต หนองแหน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖๒ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  อบต หนองแหน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงกระจับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖๓ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  อบต หนองแหน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖๔ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม  อบต หนองแหน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสองตอน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ฉะเชิงเทรำ
๖๕ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต คลองเปรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมอเซ องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองเปรง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖๖ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต คลองหลวงแพ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖๗ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต คลองหลวงแพ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสุเหร่า
หลวงแพ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๖๘ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต บางขวัญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเท่ียงพิมลมุข องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขวัญ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๖๙ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต บางตีนเป็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ยพลทหารราบท่ี 11 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๗๐ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต บางตีนเป็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวนท่าแครง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๗๑ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต บางเตย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวักบางปลานัก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๗๒ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต บางพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางปรง องค์การบริหารส่วนต าบล
บางพระ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๗๓ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต วังตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเคียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเคียน อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๗๔ ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น  อบต เมืองใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสนภุมราวาส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองใหม่ อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

๗๕ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต คู้ยายหมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี 
องค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๗๖ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ท่ากระดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาอิสาน องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ฉะเชิงเทรำ
๗๗ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ท่ากระดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระบกเต้ีย องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๗๘ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ท่ากระดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช าป่างาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๗๙ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ท่ากระดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลียบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘๐ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ท่ากระดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส่อหงษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๘๑ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ท่ากระดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘๒ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ท่ากระดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งเกตุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘๓ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ท่ากระดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘๔ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ท่ากระดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุ่งเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘๕ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ท่ากระดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแร่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘๖ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ทุ่งพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกผาสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘๗ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ทุ่งพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยายสร้อย องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๘๘ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ทุ่งพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางโค้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ฉะเชิงเทรำ
๘๙ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต  อบต ทุ่งพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ องค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ชลบุรี เกาะจันทร์  ทต ท่าบุญมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าบุญมี เทศบาล
ต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

๒ ชลบุรี เกาะจันทร์  ทม ปรกฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรกฟ้า เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

๓ ชลบุรี เกาะจันทร์  ทม ปรกฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

๔ ชลบุรี เกาะจันทร์  ทม ปรกฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมเห็ด เทศบาลเมือง
ปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

๕ ชลบุรี เกาะสีชัง  ทต เกาะสีชัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเกาะสีชัง เทศบาล
ต าบลเกาะสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

๖ ชลบุรี บ่อทอง  ทต บ่อทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ่อทอง เทศบาล
ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

๗ ชลบุรี บ่อทอง  อบต บ่อทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองใหญ่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

๘ ชลบุรี บางละมุง  ทต ตะเคียนเต้ีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนเต้ีย เทศบาลต าบล
ตะเคียนเต้ีย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๙ ชลบุรี บางละมุง  ทต ตะเคียนเต้ีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุนาราม เทศบาลต าบล
ตะเคียนเต้ีย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๑๐ ชลบุรี บางละมุง  ทต หนองปลาไหล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองปลาไหล 
เทศบาลต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี

๑๑ ชลบุรี บางละมุง  ทต ห้วยใหญ่  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว เทศบาลต าบล
ห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๑๒ ชลบุรี บางละมุง  ทม หนองปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน เทศบาลเมืองหนอง
ปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๑๓ ชลบุรี บางละมุง  ทม หนองปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ เทศบาลเมืองหนอง
ปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๑๔ ชลบุรี บางละมุง  ทม หนองปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหนอง
ปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๑๕ ชลบุรี บ้านบึง  ทต หนองชาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองเขิน เทศบาล
ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๑๖ ชลบุรี บ้านบึง  ทต หนองชาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเน่ืองจ านงค์ เทศบาลต าบล
หนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชลบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชลบุรี
๑๗ ชลบุรี บ้านบึง  ทต หนองไผ่แก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองไผ่แก้ว 

เทศบาลต าบลหนองไผ่แก้ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๑๘ ชลบุรี บ้านบึง  ทม บ้านบึง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก) เทศบาลเมือง
บ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๑๙ ชลบุรี บ้านบึง  ทม บ้านบึง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) เทศบาล
เมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๒๐ ชลบุรี บ้านบึง  ทม บ้านบึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (ตะวันออก) 
เทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๒๑ ชลบุรี บ้านบึง  อบต คลองก่ิว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

๒๒ ชลบุรี บ้านบึง  อบต หนองบอนแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองบอนแดง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี

๒๓ ชลบุรี บ้านบึง  อบต หนองไผ่แก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แก้ว อ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี

๒๔ ชลบุรี พนัสนิคม  ทต หมอนนาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหมอนนาง หมู่ท่่ี 3 
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒๕ ชลบุรี พนัสนิคม  ทต หมอนนาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ เทศบาลต าบล
หมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒๖ ชลบุรี พนัสนิคม  ทต หมอนนาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมแสงศรีวนาราม เทศบาล
ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒๗ ชลบุรี พนัสนิคม  ทต หมอนนาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเหียง เทศบาลต าบลหมอนนาง
 อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒๘ ชลบุรี พนัสนิคม  ทต หัวถนน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวถนน เทศบาลต าบล
หัวถนน อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒๙ ชลบุรี พนัสนิคม  ทม พนัสนิคม  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว เทศบาลเมืองพนัส
นิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๓๐ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต นามะตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนามะตูม 
องค์การบริหารส่วนต าบลนามะตูม อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี

๓๑ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต นาเริก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสัก องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเริก อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชลบุรี
๓๒ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต นาเริก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระศิลาราม องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาเริก อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๓๓ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต นาเริก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกะพงษ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเริก อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๓๔ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต นาวังหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาวังหิน อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๓๕ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต นาวังหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสระนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาวังหิน อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๓๖ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต บ้านเซิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิดส าราญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเซิด อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๓๗ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต วัดโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี

๓๘ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต วัดหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนสะแก องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดหลวง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๓๙ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต สระส่ีเหล่ียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินวังตาสี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔๐ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต สระส่ีเหล่ียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้วศิลาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔๑ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต หนองปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายมูล องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปรือ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔๒ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต หนองปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔๓ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต หนองปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔๔ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต หนองปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไก่เถ่ือน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔๕ ชลบุรี พนัสนิคม  อบต หนองเหียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่แก้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๔๖ ชลบุรี พานทอง  ทต พานทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานทอง เทศบาลต าบลพานทอง
 อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชลบุรี
๔๗ ชลบุรี พานทอง  อบต โคกข้ีหนอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกข้ีหนอน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกข้ีหนอน อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

๔๘ ชลบุรี พานทอง  อบต บ้านเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่า องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

๔๙ ชลบุรี พานทอง  อบต หนองหงษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงษ์ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

๕๐ ชลบุรี พานทอง  อบต หน้าประดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมแค องค์การบริหารส่วน
ต าบลหน้าประดู่ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

๕๑ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทต ดอนหัวฬ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว เทศบาลต าบล
ดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕๒ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทต บางทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลวัดช่องลม เทศบาลต าบล
บางทราย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕๓ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทต ห้วยกะปิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา เทศบาลต าบลห้วย
กะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕๔ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทต ห้วยกะปิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เทศบาล
ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕๕ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทต เหมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเหมือง เทศบาลต าบล
เหมือง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕๖ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทม ชลบุรี  โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ เทศบาลเมือง
ชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕๗ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทม ชลบุรี  โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เทศบาลเมืองชลบุรี 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕๘ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทม ชลบุรี  โรงเรียนเทศบาลวัดโพธ์ิ เทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕๙ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทม บ้านสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านสวนอุดมวิทยา เทศบาล
เมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๖๐ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทม บ้านสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณ
วิทยาคาร) เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

๖๑ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทม บ้านสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน2 เทศบาล
เมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๖๒ ชลบุรี เมืองชลบุรี  ทม บ้านสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองตะโก เทศบาล
เมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชลบุรี
๖๓ ชลบุรี เมืองชลบุรี  อบต ส านักบก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดส านักบก องค์การ

บริหารส่วนต าบลส านักบก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี

๖๔ ชลบุรี เมืองชลบุรี  อบต หนองข้างคอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านวังตะโก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๖๕ ชลบุรี เมืองชลบุรี  อบต หนองรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองรี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๖๖ ชลบุรี ศรีราชา  ทน เจ้าพระยาสุรศักด์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน เทศบาลนครเจ้าพระยา
สุรศักด์ิ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๖๗ ชลบุรี ศรีราชา  ทน เจ้าพระยาสุรศักด์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันเสด็จนอก เทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักด์ิ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๖๘ ชลบุรี ศรีราชา  ทน เจ้าพระยาสุรศักด์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ เทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักด์ิ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๖๙ ชลบุรี ศรีราชา  ทน แหลมฉบัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริษัทไทยกสิกรสังเคราะห์ 
เทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๗๐ ชลบุรี ศรีราชา  ทน แหลมฉบัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนา เทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๗๑ ชลบุรี ศรีราชา  ทน แหลมฉบัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระประทานพร เทศบาลนคร
แหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๗๒ ชลบุรี ศรีราชา  ทน แหลมฉบัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมโนรม เทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๗๓ ชลบุรี ศรีราชา  ทน แหลมฉบัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองคล้า เทศบาลนครแหลม
ฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๗๔ ชลบุรี ศรีราชา  ทน แหลมฉบัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลม
ฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๗๕ ชลบุรี ศรีราชา  อบต บ่อวิน  โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
วิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๗๖ ชลบุรี ศรีราชา  อบต บางพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งดินด า องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๗๗ ชลบุรี สัตหีบ  ทต เขตรอุดมศักด์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด เทศบาลต าบลเขตรอุดม
ศักด์ิ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๗๘ ชลบุรี สัตหีบ  ทต เขตรอุดมศักด์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ เทศบาลต าบลเขตรอุดม
ศักด์ิ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชลบุรี
๗๙ ชลบุรี สัตหีบ  อบต พลูตาหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบายศรี องค์การบริหารส่วน

ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๘๐ ชลบุรี หนองใหญ่  อบต คลองพลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคลองพลู องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ชัยนาท เนินขาม  อบต กะบกเต้ีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งโพธ์ิ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะบกเต้ีย อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

๒ ชัยนาท มโนรมย์  ทต คุ้งส าเภา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลมโนรมย์ เทศบาลต าบลคุ้ง
ส าเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

๓ ชัยนาท มโนรมย์  ทต ศิลาดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลศิลาดาน เทศบาลต าบลศิลา
ดาน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

๔ ชัยนาท มโนรมย์  อบต ไร่พัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหว้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่พัฒนา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

๕ ชัยนาท มโนรมย์  อบต อู่ตะเภา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองตาตน องค์การ
บริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

๖ ชัยนาท เมืองชัยนาท  ทต ชัยนาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไผ่ เทศบาลต าบลชัยนาท อ าเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๗ ชัยนาท เมืองชัยนาท  ทต นางลือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดวังเคียน เทศบาลต าบล
นางลือ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๘ ชัยนาท เมืองชัยนาท  ทต บ้านกล้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านกล้วย เทศบาล
ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๙ ชัยนาท เมืองชัยนาท  ทต เสือโฮก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหว้า เทศบาลต าบลเสือ
โฮก อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๑๐ ชัยนาท เมืองชัยนาท  ทต เสือโฮก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงวัว เทศบาลต าบลเสือโฮก อ าเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๑๑ ชัยนาท เมืองชัยนาท  ทต หาดท่าเสา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง เทศบาลต าบลหาดท่า
เสา อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๑๒ ชัยนาท เมืองชัยนาท  ทม ชัยนาท  โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท 
อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๑๓ ชัยนาท เมืองชัยนาท  ทม ชัยนาท  โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง เทศบาลเมืองชัยนาท 
อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๑๔ ชัยนาท เมืองชัยนาท  ทม ชัยนาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลเมือง
ชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๑๕ ชัยนาท เมืองชัยนาท  อบต ท่าชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โพธ์ิทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าชัย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยนำท



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยนำท
๑๖ ชัยนาท วัดสิงห์  ทต วัดสิงห์  โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เทศบาลต าบลวัดสิงห์ 

อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

๑๗ ชัยนาท วัดสิงห์  ทต หนองขุ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองขุ่น เทศบาล
ต าบลหนองขุ่น อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

๑๘ ชัยนาท วัดสิงห์  ทต หนองน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล เทศบาลต าบลหนอง
น้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

๑๙ ชัยนาท วัดสิงห์  อบต บ่อแร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแร่ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

๒๐ ชัยนาท วัดสิงห์  อบต มะขามเฒ่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากคลองมะขามเฒ่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัด
ชัยนาท

๒๑ ชัยนาท สรรคบุรี  ทต ดงคอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเทพรัตน์ เทศบาลต าบลดงคอน 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๒๒ ชัยนาท สรรคบุรี  ทต ดงคอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งกระถิน เทศบาลต าบลดงคอน 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๒๓ ชัยนาท สรรคบุรี  ทต ดงคอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพรัตน์วนาราม เทศบาลต าบลดง
คอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๒๔ ชัยนาท สรรคบุรี  ทต ดงคอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม เทศบาลต าบลดง
คอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๒๕ ชัยนาท สรรคบุรี  ทต ดงคอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกดอกไม้ เทศบาลต าบลดงคอน
 อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๒๖ ชัยนาท สรรคบุรี  ทต บางขุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิทอง เทศบาลต าบลบางขุด 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๒๗ ชัยนาท สรรคบุรี  ทต บางขุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสกุณาราม เทศบาลต าบลบางขุด
 อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๒๘ ชัยนาท สรรคบุรี  ทต โพงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ราษฎร์บ ารุง เทศบาลต าบล
โพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๒๙ ชัยนาท สรรคบุรี  ทต สรรคบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสรรคบุรี (วัดพระแก้ว)
 เทศบาลต าบลสรรคบุรี อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๓๐ ชัยนาท สรรคบุรี  ทต ห้วยกรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยกรด เทศบาล
ต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๓๑ ชัยนาท สรรคบุรี  ทต ห้วยกรดพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองข้ีเหล็ก เทศบาลต าบล
ห้วยกรดพัฒนา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยนำท
๓๒ ชัยนาท สรรพยา  ทต ตลุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง เทศบาลต าบลตลุก อ าเภอ

สรรพยา จังหวัดชัยนาท

๓๓ ชัยนาท สรรพยา  ทต โพธ์ิพิทักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะฝ่อ เทศบาลต าบลโพธ์ิพิทักษ์ 
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

๓๔ ชัยนาท สรรพยา  ทต โพนางด าออก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนมะม่วง เทศบาลต าบลโพ
นางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

๓๕ ชัยนาท หนองมะโมง  ทต หนองมะโมง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะขบ เทศบาลต าบล
หนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

๓๖ ชัยนาท หนองมะโมง  อบต สะพานหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะพานหิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

๓๗ ชัยนาท หันคา  ทต หนองแซง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัฎฝาง เทศบาลต าบลหนอง
แซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

๓๘ ชัยนาท หันคา  ทต หนองแซง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่ เทศบาลต าบลหนอง
แซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

๓๙ ชัยนาท หันคา  ทต ห้วยงู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่ืนเทพ เทศบาลต าบลห้วยงู 
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

๔๐ ชัยนาท หันคา  อบต ไพรนกยูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรนกยูงฯ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ตราด เกาะช้าง  ทต เกาะช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองนนทรี เทศบาลต าบล
เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๒ ตราด เขาสมิง  อบต ท่าโสม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าโสม องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

๓ ตราด เขาสมิง  อบต ท่าโสม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสลัก องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าโสม อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

๔ ตราด เขาสมิง  อบต ทุ่งนนทรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขามะพูด องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งนนทรี อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

๕ ตราด เขาสมิง  อบต สะตอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองปุก องค์การบริหารส่วนต าบล
สะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

๖ ตราด เขาสมิง  อบต สะตอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวงษ์พัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

๗ ตราด คลองใหญ่  อบต คลองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหนึก องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๘ ตราด บ่อไร่  อบต ด่านชุมพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแสง-ปะเดา องค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านชุมพล อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๙ ตราด บ่อไร่  อบต นนทรีย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะม่วง องค์การบริหารส่วนต าบล
นนทรีย์ อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๐ ตราด บ่อไร่  อบต บ่อพลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองแอ่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๑ ตราด บ่อไร่  อบต บ่อพลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ 
จังหวัดตราด

๑๒ ตราด เมืองตราด  ทต ตะกาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตะกาง เทศบาล
ต าบลตะกาง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๓ ตราด เมืองตราด  ทม ตราด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 
เทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๔ ตราด เมืองตราด  อบต เนินทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระด่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
เนินทราย อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๕ ตราด เมืองตราด  อบต วังกระแจะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๖ ตราด เมืองตราด  อบต วังกระแจะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราฎอตุ้ลญีนาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตรำด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ตรำด
๑๗ ตราด เมืองตราด  อบต หนองโสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโสน องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๘ ตราด เมืองตราด  อบต ห้วยแร้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉางเกลือ ม6 องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแร้ง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๙ ตราด เมืองตราด  อบต ห้วยแร้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางปรือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแร้ง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๒๐ ตราด เมืองตราด  อบต ห้วยแร้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขุด องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแร้ง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๒๑ ตราด แหลมงอบ  ทต แหลมงอบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแหลมงอบ เทศบาล
ต าบลแหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

๒๒ ตราด แหลมงอบ  อบต บางปิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด

๒๓ ตราด แหลมงอบ  อบต แหลมงอบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลาง องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมงอบ อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ นครนายก บ้านนา  ทต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้าง เทศบาลต าบลบ้านนา 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๒ นครนายก บ้านนา  ทต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองย้อย เทศบาลต าบลบ้านนา 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๓ นครนายก บ้านนา  ทต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองย้อย เทศบาลต าบลบ้านนา 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๔ นครนายก บ้านนา  อบต เขาเพ่ิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาส่องกล้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๕ นครนายก บ้านนา  อบต เขาเพ่ิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหัวนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาเพ่ิม อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๖ นครนายก บ้านนา  อบต บางอ้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางอ้อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

๗ นครนายก บ้านนา  อบต บ้านพร้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยรัฐวิทยา 73 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๘ นครนายก บ้านนา  อบต บ้านพร้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทางกระบือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๙ นครนายก บ้านนา  อบต ศรีกะอาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกันเกรา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๑๐ นครนายก บ้านนา  อบต ศรีกะอาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะพิกุล องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

๑๑ นครนายก ปากพลี  อบต นาหินลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ามะปราง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

๑๒ นครนายก ปากพลี  อบต นาหินลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาหินลาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

๑๓ นครนายก เมืองนครนายก  ทม นครนายก  โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมือง
นครนายก อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๑๔ นครนายก เมืองนครนายก  ทม นครนายก  โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ าบุญศิริ เทศบาลเมือง
นครนายก อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๑๕ นครนายก เมืองนครนายก  อบต เขาพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะกระชาย ม2 องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครนำยก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครนำยก
๑๖ นครนายก เมืองนครนายก  อบต ดงละคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันติวัฒนาราม องค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงละคร อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

๑๗ นครนายก เมืองนครนายก  อบต ดอนยอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชวดบัว - พิมจุฬา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนยอ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

๑๘ นครนายก เมืองนครนายก  อบต ดอนยอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนยอ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๑๙ นครนายก เมืองนครนายก  อบต บ้านใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังตูม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

๒๐ นครนายก เมืองนครนายก  อบต พรหมณี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก

๒๑ นครนายก เมืองนครนายก  อบต พรหมณี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังปลาจีด องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๒๒ นครนายก เมืองนครนายก  อบต พรหมณี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุตธรรมาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

๒๓ นครนายก เมืองนครนายก  อบต พรหมณี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเอ่ียมประดิษฐ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

๒๔ นครนายก เมืองนครนายก  อบต ศรีจุฬา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางหอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๒๕ นครนายก เมืองนครนายก  อบต ศรีจุฬา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจุฬา องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๒๖ นครนายก เมืองนครนายก  อบต ศรีนาวา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๒๗ นครนายก เมืองนครนายก  อบต สาริกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพราหมณี องค์การบริหารส่วน
ต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๒๘ นครนายก เมืองนครนายก  อบต สาริกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวเขาแก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๒๙ นครนายก เมืองนครนายก  อบต สาริกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาริกา องค์การบริหารส่วนต าบล
สาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครนำยก
๓๐ นครนายก องครักษ์  อบต ชุมพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใต้แอน คลอง 14 องค์การ

บริหารส่วนต าบลชุมพล อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

๓๑ นครนายก องครักษ์  อบต ชุมพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพล อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

๓๒ นครนายก องครักษ์  อบต บางปลากด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บ ารุง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

๓๓ นครนายก องครักษ์  อบต บางสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

๓๔ นครนายก องครักษ์  อบต บึงศาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงศาล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

๓๕ นครนายก องครักษ์  อบต บึงศาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหมอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงศาล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

๓๖ นครนายก องครักษ์  อบต พระอาจารย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตตาราม 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก

๓๗ นครนายก องครักษ์  อบต โพธ์ิแทน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิแทน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิแทน อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ นครปฐม ก ำแพงแสน  อบต กระตีบ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกระตีบร่วมใจ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกระตีบ อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๒ นครปฐม ก ำแพงแสน  อบต ก ำแพงแสน  โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพงแสน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำแพงแสน อ ำเภอ
ก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๓ นครปฐม ก ำแพงแสน  อบต ดอนข่อย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อน  ำจืด องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนข่อย อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๔ นครปฐม ก ำแพงแสน  อบต ทุ่งกระพังโหม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองปลำไหล องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทุ่งกระพังโหม อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

๕ นครปฐม ก ำแพงแสน  อบต ทุ่งขวำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปลักไม้ลำย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทุ่งขวำง อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๖ นครปฐม ก ำแพงแสน  อบต ทุ่งลูกนก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลทุ่งลูกนก องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทุ่งลูกนก อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๗ นครปฐม ก ำแพงแสน  อบต สระพัฒนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สระพัฒนำ อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๘ นครปฐม ก ำแพงแสน  อบต สระพัฒนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองพงนก องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสระพัฒนำ อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

๙ นครปฐม ก ำแพงแสน  อบต สระส่ีมุม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระส่ีมุม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระส่ีมุม อ ำเภอก ำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม

๑๐ นครปฐม ก ำแพงแสน  อบต ห้วยหมอนทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลห้วยหมอนทอง องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยหมอนทอง อ ำเภอก ำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม

๑๑ นครปฐม ดอนตูม  อบต ดอนพุทรำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนพุทรำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนพุทรำ อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

๑๒ นครปฐม ดอนตูม  อบต ดอนรวก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนรวกเล็ก องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดอนรวก อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

๑๓ นครปฐม ดอนตูม  อบต ดอนรวก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระส่ีเหล่ียม องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดอนรวก อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

๑๔ นครปฐม ดอนตูม  อบต บ้ำนหลวง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหลวง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนหลวง อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครปฐม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครปฐม
๑๕ นครปฐม ดอนตูม  อบต ห้วยพระ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเลำเต่ำ องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลห้วยพระ อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

๑๖ นครปฐม นครชัยศรี  ทต ขุนแก้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขุนแก้ว เทศบำล
ต ำบลขุนแก้ว อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๑๗ นครปฐม นครชัยศรี  ทต ห้วยพลู  โรงเรียนเทศบำลเทศบำลวัดห้วยพลู (โชติประชำนุ
เครำะห์) เทศบำลต ำบลห้วยพลู อ ำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม

๑๘ นครปฐม นครชัยศรี  อบต โคกพระเจดีย์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกพระ
เจดีย์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกพระเจดีย์ อ ำเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๑๙ นครปฐม นครชัยศรี  อบต ท่ำต ำหนัก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ำต ำหนัก องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำต ำหนัก อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๒๐ นครปฐม นครชัยศรี  อบต นครชัยศรี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดกลำงบำงแก้ว องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนครชัยศรี อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๒๑ นครปฐม นครชัยศรี  อบต บำงแก้วฟ้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำงแก้วฟ้ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงแก้วฟ้ำ อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๒๒ นครปฐม นครชัยศรี  อบต บำงระก ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบำงระก ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงระก ำ อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๒๓ นครปฐม นครชัยศรี  อบต ลำนตำกฟ้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท้ำยวัด ม 4 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำนตำกฟ้ำ อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๒๔ นครปฐม นครชัยศรี  อบต วัดแค  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแค องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัด
แค อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๒๕ นครปฐม นครชัยศรี  อบต วัดละมุด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัด
ละมุด อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๒๖ นครปฐม นครชัยศรี  อบต วัดละมุด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนลำนแหลม องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวัดละมุด อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๒๗ นครปฐม นครชัยศรี  อบต วัดละมุด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสวนถ่ัว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วัดละมุด อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๒๘ นครปฐม นครชัยศรี  อบต ห้วยพลู  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยพลู 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยพลู อ ำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครปฐม
๒๙ นครปฐม บำงเลน  อบต คลองนกกระทุง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคลองนกกระทุง ม7 องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลคลองนกกระทุง อ ำเภอบำงเลน จังหวัด
นครปฐม

๓๐ นครปฐม บำงเลน  อบต ดอนตูม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลดอนตูม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนตูม อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม

๓๑ นครปฐม บำงเลน  อบต ไทรงำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไทรงำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไทรงำม อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม

๓๒ นครปฐม บำงเลน  อบต นรำภิรมย์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนรำภิรมย์ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนรำภิรมย์ อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม

๓๓ นครปฐม บำงเลน  อบต นรำภิรมย์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสว่ำงอำรมณ์ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนรำภิรมย์ อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม

๓๔ นครปฐม บำงเลน  อบต นิลเพชร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิลเพชร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิลเพชร อ ำเภอบำงเลน 
จังหวัดนครปฐม

๓๕ นครปฐม บำงเลน  อบต บัวปำกท่ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวปำกท่ำ
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวปำกท่ำ อ ำเภอบำงเลน 
จังหวัดนครปฐม

๓๖ นครปฐม บำงเลน  อบต บำงไทรป่ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบำงไทรป่ำ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงไทรป่ำ อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม

๓๗ นครปฐม บำงเลน  อบต บำงภำษี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรำงก ำหยำด องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงภำษี อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม

๓๘ นครปฐม บำงเลน  อบต บำงหลวง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงหลวง
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงหลวง อ ำเภอบำงเลน 
จังหวัดนครปฐม

๓๙ นครปฐม บำงเลน  อบต หินมูล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลหินมูล องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหินมูล อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม

๔๐ นครปฐม พุทธมณฑล  ทต คลองโยง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลคลองโยง ศูนย์ 1 
เทศบำลต ำบลคลองโยง อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

๔๑ นครปฐม พุทธมณฑล  อบต ศำลำยำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวัดสุวรรณำรำม องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

๔๒ นครปฐม พุทธมณฑล  อบต ศำลำยำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศำลำยำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครปฐม
๔๓ นครปฐม เมืองนครปฐม  ทต โพรงมะเด่ือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพรงมะเด่ือ เทศบำลต ำบลโพรง

มะเด่ือ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๔๔ นครปฐม เมืองนครปฐม  ทต มำบแค  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมำบแค เทศบำลต ำบลมำบแค 
อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๔๕ นครปฐม เมืองนครปฐม  ทน นครปฐม  โรงเรียนอนุบำลสระแก้ว เทศบำลนครนครปฐม อ ำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๔๖ นครปฐม เมืองนครปฐม  ทน นครปฐม  โรงเรียนอนุบำลสุขสวัสด์ิ เทศบำลนครนครปฐม อ ำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๔๗ นครปฐม เมืองนครปฐม  ทน นครปฐม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศูนย์ 7 (ปฐมนคร) เทศบำลนคร
นครปฐม อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๔๘ นครปฐม เมืองนครปฐม  ทน นครปฐม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสุขสวัสด์ิ เทศบำลนครนครปฐม 
อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๔๙ นครปฐม เมืองนครปฐม  ทน นครปฐม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเหล่ำกำชำด(สวัสด์ิ-สุเทพ) เทศบำล
นครนครปฐม อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๕๐ นครปฐม เมืองนครปฐม  อบต ดอนยำยหอม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนยำย
หอม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนยำยหอม อ ำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๕๑ นครปฐม เมืองนครปฐม  อบต บำงแขม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำงแขม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงแขม อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๕๒ นครปฐม เมืองนครปฐม  อบต บำงแขม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กลำดปลำเค้ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงแขม อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๕๓ นครปฐม เมืองนครปฐม  อบต โพรงมะเด่ือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหุบรัก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพรงมะเด่ือ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๕๔ นครปฐม เมืองนครปฐม  อบต สระกระเทียม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต้นมะขำม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสระกระเทียม อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

๕๕ นครปฐม เมืองนครปฐม  อบต หนองปำกโลง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองปำกโลง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองปำกโลง อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

๕๖ นครปฐม สำมพรำน  ทต อ้อมใหญ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอนทรำยก้ำวหน้ำ เทศบำลต ำบล
อ้อมใหญ่ อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครปฐม
๕๗ นครปฐม สำมพรำน  ทม กระทุ่มล้ม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองกระทุ่มล้ม(เพลินเพชร)

 เทศบำลเมืองกระทุ่มล้ม อ ำเภอสำมพรำน จังหวัด
นครปฐม

๕๘ นครปฐม สำมพรำน  ทม ไร่ขิง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่ำพูด เทศบำลเมืองไร่ขิง
 อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

๕๙ นครปฐม สำมพรำน  อบต คลองจินดำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดวังน  ำขำว องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองจินดำ อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

๖๐ นครปฐม สำมพรำน  อบต ท่ำตลำด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กพระเทพศำสนำภิบำล องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำตลำด อ ำเภอสำมพรำน จังหวัด
นครปฐม

๖๑ นครปฐม สำมพรำน  อบต ท่ำตลำด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศูนย์ 3 วัดท่ำตลำด องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำตลำด อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

๖๒ นครปฐม สำมพรำน  อบต หอมเกร็ด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหอมเกร็ด องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหอมเกร็ด อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ นครราชสีมา แก้งสนามนาง  ทต บึงส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบึงส าโรง (บ้านหนอง
ปรือ) เทศบาลต าบลบึงส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

๒ นครราชสีมา แก้งสนามนาง  อบต แก้งสนามนาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนรัง องค์การบริหารส่วนต าบล
แก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

๓ นครราชสีมา แก้งสนามนาง  อบต โนนส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแค-ไทยสามัคคีธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ อ าเภอแก้งสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา

๔ นครราชสีมา แก้งสนามนาง  อบต บึงพะไล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหนองขอน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

๕ นครราชสีมา แก้งสนามนาง  อบต บึงพะไล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโคบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

๖ นครราชสีมา แก้งสนามนาง  อบต บึงพะไล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

๗ นครราชสีมา แก้งสนามนาง  อบต บึงพะไล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบึง-โนนระเวียง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

๘ นครราชสีมา แก้งสนามนาง  อบต สีสุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีสุก อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

๙ นครราชสีมา ขามทะเลสอ  อบต บึงอ้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบึงอ้อ(กุ่ม
พะยา) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงอ้อ อ าเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๑๐ นครราชสีมา ขามทะเลสอ  อบต หนองสรวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

๑๑ นครราชสีมา ขามสะแกแสง  ทต หนองหัวฟาน  โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาลต าบลหนองหัว
ฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๑๒ นครราชสีมา ขามสะแกแสง  อบต ขามสะแกแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๑๓ นครราชสีมา ขามสะแกแสง  อบต หนองหัวฟาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัว

ฟานแห่งท่ี2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟาน 
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๑๔ นครราชสีมา คง  อบต ขามสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม องค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสมบูรณ์ อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๑๕ นครราชสีมา คง  อบต คูขาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๑๖ นครราชสีมา คง  อบต ตาจ่ัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาจ่ัน(บ้านหนองบัวทุ่ง) องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาจ่ัน อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๑๗ นครราชสีมา คง  อบต เทพาลัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๑๘ นครราชสีมา คง  อบต โนนเต็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๑๙ นครราชสีมา คง  อบต บ้านปรางค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านปรางค์ อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๒๐ นครราชสีมา คง  อบต บ้านปรางค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประค า องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านปรางค์ อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๒๑ นครราชสีมา คง  อบต หนองมะนาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๒๒ นครราชสีมา คง  อบต หนองมะนาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๒๓ นครราชสีมา ครบุรี  ทต ครบุรีใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับก้านเหลือง เทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๒๔ นครราชสีมา ครบุรี  ทต จระเข้หิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ เทศบาลต าบล
จระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๒๕ นครราชสีมา ครบุรี  ทต อรพิมพ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอรพิมพ์ เทศบาล
ต าบลอรพิมพ์ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๒๖ นครราชสีมา ครบุรี  อบต โคกกระชาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบกราด องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๒๗ นครราชสีมา ครบุรี  อบต โคกกระชาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโบสถ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๒๘ นครราชสีมา ครบุรี  อบต แชะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๒๙ นครราชสีมา ครบุรี  อบต แชะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

๓๐ นครราชสีมา ครบุรี  อบต บ้านใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

๓๑ นครราชสีมา ครบุรี  อบต สระว่านพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสระว่าน
พระยา องค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๓๒ นครราชสีมา จักราช  อบต คลองเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๓๓ นครราชสีมา จักราช  อบต คลองเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๓๔ นครราชสีมา จักราช  อบต คลองเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๓๕ นครราชสีมา จักราช  อบต ทองหลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวตะแบง องค์การ
บริหารส่วนต าบลทองหลาง อ าเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

๓๖ นครราชสีมา จักราช  อบต ทองหลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมสูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทองหลาง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๓๗ นครราชสีมา จักราช  อบต สีสุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีสุก อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๓๘ นครราชสีมา จักราช  อบต หนองขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๓๙ นครราชสีมา จักราช  อบต หนองขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

๔๐ นครราชสีมา ชุมพวง  ทต ชุมพวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิกุลทอง เทศบาลต าบลชุมพวง 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๔๑ นครราชสีมา ชุมพวง  อบต ตลาดไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร องค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๔๒ นครราชสีมา ชุมพวง  อบต ตลาดไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด องค์การบริหารส่วน

ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๔๓ นครราชสีมา ชุมพวง  อบต ท่าลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๔๔ นครราชสีมา ชุมพวง  อบต ท่าลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๔๕ นครราชสีมา ชุมพวง  อบต โนนตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๔๖ นครราชสีมา ชุมพวง  อบต โนนรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๔๗ นครราชสีมา ชุมพวง  อบต โนนรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนรัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๔๘ นครราชสีมา ชุมพวง  อบต ประสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๔๙ นครราชสีมา ชุมพวง  อบต หนองหลัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก อ าเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

๕๐ นครราชสีมา โชคชัย  อบต ทุ่งอรุณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปอพราน องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๕๑ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต กุดพิมาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

๕๒ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต กุดพิมาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์
สามัคคี) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๕๓ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต ด่านขุนทด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

๕๔ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต ด่านนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๕๕ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต ตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนกุดม่วง องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๕๖ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต ตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโกรกลึก องค์การ

บริหารส่วนต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

๕๗ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต ตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองละม่ัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

๕๘ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต โนนเมืองพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

๕๙ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต บ้านเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่า-บ้านน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

๖๐ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต บ้านเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระพัง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๖๑ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต สระจรเข้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระจรเข้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระจรเข้ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๖๒ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต หนองไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไทรงาม ม9 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

๖๓ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต หนองบัวละคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
ละคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวละคร อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๖๔ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต ห้วยบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับยาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

๖๕ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต ห้วยบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

๖๖ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต ห้วยบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

๖๗ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต หินดาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนค่ายทะยิง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๖๘ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต หินดาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท่าข้ีเหล็ก องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๖๙ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต หินดาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยจรเข้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๗๐ นครราชสีมา ด่านขุนทด  อบต หินดาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด 
หมู่ท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด อ าเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๗๑ นครราชสีมา เทพารักษ์  อบต บึงปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา

๗๒ นครราชสีมา เทพารักษ์  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา

๗๓ นครราชสีมา โนนแดง  อบต โนนตาเถร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

๗๔ นครราชสีมา โนนแดง  อบต ส าพะเนียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคู องค์การบริหารส่วนต าบลส า
พะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๗๕ นครราชสีมา โนนแดง  อบต ส าพะเนียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาด องค์การบริหารส่วนต าบล
ส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๗๖ นครราชสีมา โนนไทย  ทต โนนไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนไทย เทศบาล
ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๗๗ นครราชสีมา โนนไทย  ทต บัลลังก์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบัลลังก์ เทศบาลต าบลบัลลังก์
 อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๗๘ นครราชสีมา โนนไทย  ทต บัลลังก์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจดีย์ เทศบาลต าบลบัลลังก์
 อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๗๙ นครราชสีมา โนนไทย  อบต ค้างพลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลค้างพลู 
(แห่งท่ี 2) องค์การบริหารส่วนต าบลค้างพลู อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา

๘๐ นครราชสีมา โนนไทย  อบต ด่านจาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๘๑ นครราชสีมา โนนไทย  อบต ด่านจาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอกลองกระสัง องค์การ

บริหารส่วนต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

๘๒ นครราชสีมา โนนไทย  อบต โนนไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนโนนไทย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๘๓ นครราชสีมา โนนไทย  อบต ส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนารายณ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๘๔ นครราชสีมา โนนสูง  ทต ด่านคล้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านคนคบ เทศบาลต าบลด่าน
คล้า อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๘๕ นครราชสีมา โนนสูง  ทต ตลาดแค  โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลต าบลตลาดแค 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๘๖ นครราชสีมา โนนสูง  ทต ตลาดแค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค เทศบาล
ต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๘๗ นครราชสีมา โนนสูง  ทต โนนสูง  โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา เทศบาลต าบล
โนนสูง อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๘๘ นครราชสีมา โนนสูง  ทต ใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกรา เทศบาลต าบลใหม่ อ าเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา

๘๙ นครราชสีมา โนนสูง  อบต โตนด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด
 องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

๙๐ นครราชสีมา โนนสูง  อบต บิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขามโนนสันติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบิง อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๙๑ นครราชสีมา โนนสูง  อบต พลสงคราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมันกระซาก องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

๙๒ นครราชสีมา โนนสูง  อบต หลุมข้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไพลจตุรมิตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๙๓ นครราชสีมา บัวลาย  อบต โนนจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดู่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนจาน อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

๙๔ นครราชสีมา บัวลาย  อบต โนนจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบกุง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนจาน อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

๙๕ นครราชสีมา บัวลาย  อบต เมืองพะไล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๙๖ นครราชสีมา บัวลาย  อบต หนองหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหว้า อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

๙๗ นครราชสีมา บัวใหญ่  ทต หนองบัวสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด 
เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

๙๘ นครราชสีมา บัวใหญ่  ทต หนองบัวสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูขาด เทศบาลต าบลหนองบัว
สะอาด อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๙๙ นครราชสีมา บัวใหญ่  ทม บัวใหญ่  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๐ นครราชสีมา บัวใหญ่  อบต กุดจอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านง้ิวใหม่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๑ นครราชสีมา บัวใหญ่  อบต ขุนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสี องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๒ นครราชสีมา บัวใหญ่  อบต ด่านช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๓ นครราชสีมา บัวใหญ่  อบต ด่านช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตระคร้อโนนทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๔ นครราชสีมา บัวใหญ่  อบต โนนทองหลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๕ นครราชสีมา บ้านเหล่ือม  อบต โคกกระเบ้ือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลุกพลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกระเบ้ือง อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัด
นครราชสีมา

๑๐๖ นครราชสีมา บ้านเหล่ือม  อบต โคกกระเบ้ือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตะหนิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกกระเบ้ือง อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัด
นครราชสีมา

๑๐๗ นครราชสีมา บ้านเหล่ือม  อบต โคกกระเบ้ือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปรือโป่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกระเบ้ือง อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัด
นครราชสีมา

๑๐๘ นครราชสีมา บ้านเหล่ือม  อบต ช่อระกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๙ นครราชสีมา ประทาย  อบต กระทุ่มราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทุ่มราย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๑๑๐ นครราชสีมา ประทาย  อบต กระทุ่มราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา องค์การ

บริหารส่วนต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๑๑ นครราชสีมา ประทาย  อบต โคกกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๒ นครราชสีมา ประทาย  อบต ดอนมัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๓ นครราชสีมา ประทาย  อบต ตลาดไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร องค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๔ นครราชสีมา ประทาย  อบต นางร า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนสูง องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางร า อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๑๕ นครราชสีมา ประทาย  อบต วังไม้แดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพระ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังไม้แดง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๖ นครราชสีมา ประทาย  อบต หนองค่าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๑๗ นครราชสีมา ประทาย  อบต หนองพลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองคิม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๑๘ นครราชสีมา ประทาย  อบต หันห้วยทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่องแมว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหันห้วยทราย อ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๑๙ นครราชสีมา ประทาย  อบต หันห้วยทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วย
ทราย องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย อ าเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๐ นครราชสีมา ปักธงชัย  ทต บ่อปลาทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง เทศบาลต าบลบ่อปลา
ทอง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๑ นครราชสีมา ปักธงชัย  ทต ล านางแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับน้อย เทศบาลต าบลล านาง
แก้ว อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๒ นครราชสีมา ปักธงชัย  อบต โคกไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองล้างช้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไทย อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๑๒๓ นครราชสีมา ปักธงชัย  อบต ง้ิว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจ องค์การ

บริหารส่วนต าบลง้ิว อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๔ นครราชสีมา ปักธงชัย  อบต ตะคุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๕ นครราชสีมา ปักธงชัย  อบต ภูหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกก องค์การ
บริหารส่วนต าบลภูหลวง อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๒๖ นครราชสีมา ปักธงชัย  อบต ภูหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง
(บ้านหลุมเงิน) องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๗ นครราชสีมา ปักธงชัย  อบต สะแกราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกหนองแฟบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๘ นครราชสีมา ปักธงชัย  อบต สะแกราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าปอแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๙ นครราชสีมา ปักธงชัย  อบต ส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพนทราย องค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๓๐ นครราชสีมา ปากช่อง  ทต วังไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังไทร เทศบาลต าบล
วังไทร อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๑ นครราชสีมา ปากช่อง  ทต วังไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอทรายทอง เทศบาลต าบลวัง
ไทร อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๒ นครราชสีมา ปากช่อง  ทต วังไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่าโพรง เทศบาลต าบลวัง
ไทร อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๓ นครราชสีมา ปากช่อง  ทต สีมามงคล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล(โรงเรียน
บุญบันดาลวิทยานุสรณ์) เทศบาลต าบลสีมามงคล 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๔ นครราชสีมา ปากช่อง  ทต สีมามงคล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล
(โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) เทศบาลต าบลสีมามงคล 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๑๓๕ นครราชสีมา ปากช่อง  ทม ปากช่อง  โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมล

อุปถัมภ์) เทศบาลเมืองปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

๑๓๖ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต ขนงพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนงพระเหนือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๗ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต ขนงพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกู องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๘ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต ขนงพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๙ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต คลองม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหมาก องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

๑๔๐ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต จันทึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่างอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลจันทึก อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๑ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต จันทึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจันทึก อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๒ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต จันทึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสอยดาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลจันทึก อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๓ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต จันทึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจันทึก อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๔ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต ปากช่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล าทองหลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๕ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต พญาเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง-ผ่านศึกฯ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

๑๔๖ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต พญาเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวโกรก องค์การบริหารส่วน
ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๗ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต วังกระทะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังกะทะ
(บ้านวังกะทะ) องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระทะ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๔๘ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต หนองน้ าแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองน้ าแดง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๑๔๙ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต หนองน้ าแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านเขาวง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

๑๕๐ นครราชสีมา ปากช่อง  อบต หนองสาหร่าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๑ นครราชสีมา พระทองค า  อบต ทัพร้ัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งท่ี 2 (หนองยาง) องค์การ
บริหารส่วนต าบลทัพร้ัง อ าเภอพระทองค า จังหวัด
นครราชสีมา

๑๕๒ นครราชสีมา พระทองค า  อบต ทัพร้ัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งท่ี 3 มาบลาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทัพร้ัง อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๓ นครราชสีมา พระทองค า  อบต พังเทียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๔ นครราชสีมา พระทองค า  อบต พังเทียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพังเทียม องค์การบริหารส่วนต าบล
พังเทียม อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๕ นครราชสีมา พระทองค า  อบต มาบกราด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบกราด องค์การบริหารส่วน
ต าบลมาบกราด อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๖ นครราชสีมา พระทองค า  อบต หนองหอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗ นครราชสีมา พิมาย  ทต รังกาใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคี เทศบาลต าบล
รังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๘ นครราชสีมา พิมาย  ทต รังกาใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทรา เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๙ นครราชสีมา พิมาย  อบต กระเบ้ืองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตย องค์การบริหารส่วนต าบล
กระเบ้ืองใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๐ นครราชสีมา พิมาย  อบต ดงใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๑ นครราชสีมา พิมาย  อบต ดงใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโชงโลง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๒ นครราชสีมา พิมาย  อบต ดงใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๑๖๓ นครราชสีมา พิมาย  อบต นิคมสร้างตนเอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทวีสงเคราะห์ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๖๔ นครราชสีมา พิมาย  อบต นิคมสร้างตนเอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิงามหนองหญ้าขาว 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๕ นครราชสีมา พิมาย  อบต นิคมสร้างตนเอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ฉมวก องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๖ นครราชสีมา พิมาย  อบต โบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๗ นครราชสีมา พิมาย  อบต โบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะบอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๘ นครราชสีมา พิมาย  อบต โบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนไม้แดง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๙ นครราชสีมา พิมาย  อบต โบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุงตามัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๗๐ นครราชสีมา พิมาย  อบต โบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๗๑ นครราชสีมา พิมาย  อบต โบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๗๒ นครราชสีมา พิมาย  อบต สัมฤทธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ า องค์การบริหารส่วน
ต าบลสัมฤทธ์ิ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๗๓ นครราชสีมา พิมาย  อบต สัมฤทธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสัมฤทธ์ิ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสัมฤทธ์ิ อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๗๔ นครราชสีมา พิมาย  อบต หนองระเวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระ
เวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๗๕ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต โคกกรวด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร เทศบาลต าบลโคก
กรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑๗๖ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต ปรุใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจ าต าบลปรุใหญ่ 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๑๗๗ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต พุดซา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพุดซา เทศบาลต าบล

พุดซา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑๗๘ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต หัวทะเล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลหัว
ทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑๗๙ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน นครราชสีมา  โรงเรียนเทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี เทศบาลนคร
นครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

๑๘๐ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน นครราชสีมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี เทศบาลนคร
นครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

๑๘๑ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน นครราชสีมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวสุระ ซอย 3 เทศบาลนคร
นครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

๑๘๒ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน นครราชสีมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล เทศบาลนครนครราชสีมา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑๘๓ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน นครราชสีมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 
เทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

๑๘๔ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน นครราชสีมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย เทศบาลนคร
นครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

๑๘๕ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต หนองจะบก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก(บ้านหนองปรู) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจะบก อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑๘๖ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต หนองบัวศาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวศาลา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

๑๘๗ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต หนองบัวศาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

๑๘๘ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต หนองบัวศาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างหนองแหน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๑๘๙ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต หนองระเวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระ

เวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑๙๐ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต หนองระเวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระ
เวียง (บ้านหนองม่วง) องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑๙๑ นครราชสีมา เมืองยาง  อบต กระเบ้ืองนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเบ้ืองนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

๑๙๒ นครราชสีมา เมืองยาง  อบต กระเบ้ืองนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเบ้ืองนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

๑๙๓ นครราชสีมา เมืองยาง  อบต กระเบ้ืองนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระเบ้ืองนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

๑๙๔ นครราชสีมา เมืองยาง  อบต โนนอุดม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสระบัว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนอุดม อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

๑๙๕ นครราชสีมา เมืองยาง  อบต โนนอุดม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนขาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนอุดม อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

๑๙๖ นครราชสีมา เมืองยาง  อบต ละหานปลาค้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

๑๙๗ นครราชสีมา เมืองยาง  อบต ละหานปลาค้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละหาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

๑๙๘ นครราชสีมา ล าทะเมนชัย  ทต ช่องแมว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดก่ี เทศบาลต าบลช่องแมว 
อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑๙๙ นครราชสีมา ล าทะเมนชัย  ทต ช่องแมว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหลบ เทศบาลต าบลช่องแมว
 อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๐ นครราชสีมา ล าทะเมนชัย  ทต ช่องแมว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบป่าแดง เทศบาลต าบลช่อง
แมว อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๑ นครราชสีมา ล าทะเมนชัย  ทต ช่องแมว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส่ีเหล่ียม เทศบาลต าบลช่อง
แมว อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๒๐๒ นครราชสีมา ล าทะเมนชัย  ทต ช่องแมว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง เทศบาลต าบลช่อง

แมว อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๓ นครราชสีมา ล าทะเมนชัย  ทต บ้านยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ เทศบาลต าบลบ้าน
ยาง อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๔ นครราชสีมา ล าทะเมนชัย  ทต ไพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไพล เทศบาลต าบล
ไพล อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๕ นครราชสีมา วังน้ าเขียว  อบต ไทยสามัคคี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบุไผ่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

๒๐๖ นครราชสีมา วังน้ าเขียว  อบต วังหมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจียรวนนท์อหุทิศ 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๗ นครราชสีมา วังน้ าเขียว  อบต วังหมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะท้อน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๘ นครราชสีมา วังน้ าเขียว  อบต วังหมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าวังไทร องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๙ นครราชสีมา วังน้ าเขียว  อบต อุดมทรัพย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหล่ือม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

๒๑๐ นครราชสีมา วังน้ าเขียว  อบต อุดมทรัพย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๑ นครราชสีมา วังน้ าเขียว  อบต อุดมทรัพย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๒ นครราชสีมา สีค้ิว  อบต กฤษณา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังโรงน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลกฤษณา อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๓ นครราชสีมา สีค้ิว  อบต กุดน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่ประชาอุปถัมภ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา

๒๑๔ นครราชสีมา สีค้ิว  อบต คลองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่างาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๕ นครราชสีมา สีค้ิว  อบต บ้านหัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๒๑๖ นครราชสีมา สีค้ิว  อบต มิตรภาพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดชะนวน องค์การบริหารส่วน

ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๗ นครราชสีมา สีค้ิว  อบต ลาดบัวขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดบัวขาว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๘ นครราชสีมา สีค้ิว  อบต ลาดบัวขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ส าโรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

๒๑๙ นครราชสีมา สีค้ิว  อบต ลาดบัวขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัว
ขาว องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐ นครราชสีมา สีดา  อบต โนนประดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ อ าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

๒๒๑ นครราชสีมา สีดา  อบต โพนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

๒๒๒ นครราชสีมา สีดา  อบต สามเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก-โนนส าราญ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

๒๒๓ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต นากลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๔ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต โนนค่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า 
(โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง) องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ค่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๕ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต โนนค่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า
(โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ) องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๖ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต บุ่งข้ีเหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งข้ีเหล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งข้ีเหล็ก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๗ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต มะเกลือเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๒๒๘ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต มะเกลือเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรางน้อย องค์การบริหารส่วน

ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๙ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต มะเกลือเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๐ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต มะเกลือเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๑ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต มะเกลือเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๒ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต มะเกลือใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

๒๓๓ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต สูงเนิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๔ นครราชสีมา สูงเนิน  อบต สูงเนิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระเพลง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๕ นครราชสีมา เสิงสาง  อบต กุดโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๖ นครราชสีมา เสิงสาง  อบต กุดโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุดโบสถ์ 
(บ้านหนองสนวน) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโบสถ์ 
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๗ นครราชสีมา เสิงสาง  อบต กุดโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุดโบสถ์
(บ้านเตาเหล็ก- ลุมปุ๊ก) องค์การบริหารส่วนต าบลกุด
โบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๘ นครราชสีมา เสิงสาง  อบต โนนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อลิง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๙ นครราชสีมา เสิงสาง  อบต โนนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์สามัคคี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

๒๔๐ นครราชสีมา เสิงสาง  อบต สระตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครรำชสีมำ
๒๔๑ นครราชสีมา เสิงสาง  อบต สระตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุง้ิว องค์การบริหารส่วน

ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๒ นครราชสีมา เสิงสาง  อบต สระตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๓ นครราชสีมา เสิงสาง  อบต สระตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๔ นครราชสีมา เสิงสาง  อบต สุขไพบูลย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเข้-หนองตูม องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุขไพบูลย์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

๒๔๕ นครราชสีมา หนองบุญมาก  ทต หนองหัวแรต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวแรต เทศบาลต าบล
หนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๖ นครราชสีมา หนองบุญมาก  อบต สารภี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสารภี องค์การบริหารส่วน
ต าบลสารภี อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๗ นครราชสีมา หนองบุญมาก  อบต หนองบุนนาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบุญ
นาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบุนนาก อ าเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๘ นครราชสีมา หนองบุญมาก  อบต หนองบุนนาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบุ
นนาก ม7 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบุนนาก 
อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๙ นครราชสีมา ห้วยแถลง  อบต หลุ่งตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแกรง ม2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

๒๕๐ นครราชสีมา ห้วยแถลง  อบต หลุ่งตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๑ นครราชสีมา ห้วยแถลง  อบต หลุ่งตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียน-ตะเคียนทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๒ นครราชสีมา ห้วยแถลง  อบต หลุ่งประดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งประดู่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุ่งประดู่ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๓ นครราชสีมา ห้วยแถลง  อบต ห้วยแถลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข-สันติสุข องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา
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๑ ปทุมธานี คลองหลวง  ทม คลองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง2 
(ประทานพรศุภมิตร) เทศบาลเมืองคลองหลวง อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๒ ปทุมธานี คลองหลวง  ทม คลองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง3(โรงเรียน
คลองสอง) เทศบาลเมืองคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

๓ ปทุมธานี คลองหลวง  ทม คลองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง4(โรงเรียน
วัดกล้าชอุ่ม) เทศบาลเมืองคลองหลวง อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี

๔ ปทุมธานี คลองหลวง  ทม คลองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง5 (คุณพระ)
 เทศบาลเมืองคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี

๕ ปทุมธานี คลองหลวง  ทม คลองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง6 (ชุมชน
ประดู่แดง) เทศบาลเมืองคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี

๖ ปทุมธานี คลองหลวง  ทม คลองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง7 (โฮม
เพลส) เทศบาลเมืองคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

๗ ปทุมธานี คลองหลวง  อบต คลองเจ็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด1
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

๘ ปทุมธานี คลองหลวง  อบต คลองเจ็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด2
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

๙ ปทุมธานี คลองหลวง  อบต คลองส่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะวันเรือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๐ ปทุมธานี คลองหลวง  อบต คลองส่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 15 องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๑ ปทุมธานี คลองหลวง  อบต คลองส่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

๑๒ ปทุมธานี คลองหลวง  อบต คลองหก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก 
(ศูนย์ท่ี 1) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปทุมธำนี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปทุมธำนี
๑๓ ปทุมธานี คลองหลวง  อบต คลองห้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

หมู่ท่ี 8 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๔ ปทุมธานี คลองหลวง  อบต คลองห้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอ้ืออาทร 5/1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๕ ปทุมธานี ธัญบุรี  ทต ธัญบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลธัญบุรี เทศบาลต าบล
ธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๑๖ ปทุมธานี ธัญบุรี  ทน รังสิต  โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีด์ิ เทศบาลนครรังสิต 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๑๗ ปทุมธานี ธัญบุรี  ทน รังสิต  โรงเรียนเพียรปัญญา เทศบาลนครรังสิต อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี

๑๘ ปทุมธานี ธัญบุรี  ทม บึงย่ีโถ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบึงย่ีโถ 2 เทศบาลเมือง
บึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๑๙ ปทุมธานี ธัญบุรี  ทม บึงย่ีโถ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบึงย่ีโถ 3 เทศบาลเมือง
บึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๒๐ ปทุมธานี ธัญบุรี  ทม บึงย่ีโถ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้ารังสิต เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๒๑ ปทุมธานี ธัญบุรี  ทม บึงย่ีโถ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขียนเขต เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๒๒ ปทุมธานี ธัญบุรี  ทม บึงย่ีโถ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมูลจินดาราม เทศบาลเมืองบึง
ย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๒๓ ปทุมธานี ธัญบุรี  ทม บึงย่ีโถ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านอยู่เจริญ เทศบาลเมืองบึง
ย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๒๔ ปทุมธานี ธัญบุรี  ทม สน่ันรักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 2 เทศบาล
เมืองสน่ันรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๒๕ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี  ทต บางกะดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางกะดี เทศบาล
ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

๒๖ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี  ทต บางพูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางพูน ศูนย์ท่ี2 (สิน
ธร) เทศบาลต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี

๒๗ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี  ทต บางหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางหลวง 2 เทศบาล
ต าบลบางหลวง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปทุมธำนี
๒๘ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี  ทต บ้านกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านกลาง เทศบาล

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

๒๙ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี  ทต หลักหก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรังสิต เทศบาลต าบลหลักหก 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

๓๐ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี  ทต หลักหก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุลักขณะ เทศบาลต าบลหลักหก 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

๓๑ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี  ทม บางคูวัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบางคูวัด เทศบาลเมือง
บางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

๓๒ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี  ทม ปทุมธานี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาล
เมืองปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

๓๓ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี  อบต บ้านกระแชง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิเล่ือน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกระแชง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี

๓๔ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี  อบต บ้านกระแชง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศดววัดส าแล องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกระแชง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี

๓๕ ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว  ทต คูขวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง เทศบาลต าบลคูขวาง 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

๓๖ ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว  อบต บ่อเงิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อเงิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

๓๗ ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว  อบต ลาดหลุมแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุทธาวาส องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี

๓๘ ปทุมธานี ล าลูกกา  ทม คูคต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต แห่งท่ี 2 (วังทอง
ธานี) เทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๓๙ ปทุมธานี ล าลูกกา  ทม คูคต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ท่ี 3 เทศบาลเมืองคูคต อ าเภอ
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๔๐ ปทุมธานี ล าลูกกา  ทม ลาดสวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดสวาย 1 เทศบาลเมืองลาดสวาย
 อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๔๑ ปทุมธานี ล าลูกกา  ทม ลาดสวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดสวาย2 เทศบาลเมืองลาดสวาย
 อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๔๒ ปทุมธานี ล าลูกกา  ทม ล าสามแก้ว  โรงเรียนอนุบาล 1 เทศบาลเมืองล าสามแก้ว เทศบาล
เมืองล าสามแก้ว อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปทุมธำนี
๔๓ ปทุมธานี ล าลูกกา  ทม ล าสามแก้ว  โรงเรียนอนุบาล 2 เทศบาลเมืองล าสามแก้ว เทศบาล

เมืองล าสามแก้ว อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๔๔ ปทุมธานี ล าลูกกา  ทม ล าสามแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1 ม3 เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๔๕ ปทุมธานี ล าลูกกา  อบต บึงค าพร้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี

๔๖ ปทุมธานี ล าลูกกา  อบต ล าไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี

๔๗ ปทุมธานี สามโคก  ทต บางเตย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทน์กะพ้อ เทศบาลต าบลบาง
เตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

๔๘ ปทุมธานี สามโคก  อบต กระแชง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี

๔๙ ปทุมธานี สามโคก  อบต เชียงรากใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเชียงรากใหญ่ ม5 องค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี

๕๐ ปทุมธานี สามโคก  อบต ท้ายเกาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี

๕๑ ปทุมธานี สามโคก  อบต บางกระบือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
กระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบือ อ าเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี

๕๒ ปทุมธานี สามโคก  อบต บ้านง้ิว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านง้ิว 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านง้ิว อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี

๕๓ ปทุมธานี หนองเสือ  ทต หนองเสือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเสือ เทศบาล
ต าบลหนองเสือ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

๕๔ ปทุมธานี หนองเสือ  อบต บึงกาสาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี

๕๕ ปทุมธานี หนองเสือ  อบต บึงช าอ้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคัคณางค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปทุมธำนี
๕๖ ปทุมธานี หนองเสือ  อบต บึงบอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สปก (บึงบอน) องค์การ

บริหารส่วนต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี

๕๗ ปทุมธานี หนองเสือ  อบต ศาลาครุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ นนทบุรี ไทรน้อย  อบต ราษฎร์นิยม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์นิยม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

๒ นนทบุรี บางกรวย  ทต บางสีทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร) เทศบาล
ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๓ นนทบุรี บางกรวย  ทต ปลายบาง  โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มช่ืนวิทยาคม) 
เทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๔ นนทบุรี บางกรวย  ทต ปลายบาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคนอน เทศบาลต าบลปลายบาง
 อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๕ นนทบุรี บางกรวย  ทต ปลายบาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ เทศบาลต าบลปลายบาง 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๖ นนทบุรี บางกรวย  ทต ปลายบาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห์ เทศบาลต าบลปลายบาง 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๗ นนทบุรี บางกรวย  ทต ปลายบาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุนทร เทศบาลต าบลปลายบาง 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๘ นนทบุรี บางกรวย  ทม บางกรวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์ เทศบาลเมืองบางกรวย 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๙ นนทบุรี บางกรวย  ทม บางกรวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่ม เทศบาลเมืองบางกรวย 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๑๐ นนทบุรี บางกรวย  อบต บางขนุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขนุน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๑๑ นนทบุรี บางกรวย  อบต บางขุนกอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดซองพลู องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนกอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๑๒ นนทบุรี บางบัวทอง  ทม บางบัวทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ชุมชน
เอ้ืออาทร) เทศบาลเมืองบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี

๑๓ นนทบุรี บางบัวทอง  ทม พิมลราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงกระโจม ม7 เทศบาลเมืองพิมล
ราช อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๑๔ นนทบุรี บางบัวทอง  ทม พิมลราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงสวด ม5 เทศบาลเมืองพิมลราช 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๑๕ นนทบุรี บางบัวทอง  อบต บางบัวทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองล ารี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๑๖ นนทบุรี บางบัวทอง  อบต บางรักใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะเด่ือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นนทบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นนทบุรี
๑๗ นนทบุรี บางบัวทอง  อบต ละหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม องค์การบริหารส่วน

ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๑๘ นนทบุรี บางบัวทอง  อบต ละหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซอและฮ์ศึกษา องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๑๙ นนทบุรี บางบัวทอง  อบต ละหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะลอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๐ นนทบุรี บางบัวทอง  อบต ละหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าเขียว องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๑ นนทบุรี บางบัวทอง  อบต ละหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าโมไฮยิดดิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๒ นนทบุรี บางบัวทอง  อบต ละหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒๓ นนทบุรี บางใหญ่  ทต บ้านบางม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระเงิน เทศบาลต าบลบ้านบาง
ม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๔ นนทบุรี บางใหญ่  ทต เสาธงหิน  โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เทศบาลต าบลเสาธงหิน 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕ นนทบุรี บางใหญ่  ทต เสาธงหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เทศบาลต าบล
เสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๖ นนทบุรี บางใหญ่  ทต เสาธงหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาธงหิน 2 เทศบาล
ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๗ นนทบุรี บางใหญ่  ทต เสาธงหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1 เทศบาลต าบล
เสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๘ นนทบุรี บางใหญ่  อบต บางแม่นาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลบางใหญ่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๙ นนทบุรี ปากเกร็ด  ทน ปากเกร็ด  โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 
เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓๐ นนทบุรี ปากเกร็ด  ทน ปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยรัฐวิทยา 95 เทศบาลนครปาก
เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓๑ นนทบุรี ปากเกร็ด  ทน ปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครปากเกร็ด(ประชาสงเคราะห์2) 
เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓๒ นนทบุรี ปากเกร็ด  ทน ปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครปากเกร็ด1 เทศบาลนครปาก
เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓๓ นนทบุรี ปากเกร็ด  ทน ปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาสุกมณีจักรมิตรภาพท่ี 116 
เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นนทบุรี
๓๔ นนทบุรี ปากเกร็ด  ทน ปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 

เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓๕ นนทบุรี ปากเกร็ด  ทน ปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกู้ เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓๖ นนทบุรี ปากเกร็ด  ทน ปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางพูดใน เทศบาลนครปากเกร็ด
 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓๗ นนทบุรี ปากเกร็ด  ทน ปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผาสุกมณีจักร เทศบาลนครปาก
เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓๘ นนทบุรี ปากเกร็ด  ทน ปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิบ้านอ้อย เทศบาลนครปาก
เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓๙ นนทบุรี ปากเกร็ด  ทน ปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสลักเหนือ เทศบาลนครปากเกร็ด
 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๔๐ นนทบุรี ปากเกร็ด  อบต เกาะเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศาลากุล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๔๑ นนทบุรี ปากเกร็ด  อบต เกาะเกร็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรมัยยิกาวาส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๔๒ นนทบุรี ปากเกร็ด  อบต คลองข่อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเขตนันนทาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี

๔๓ นนทบุรี ปากเกร็ด  อบต คลองข่อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามัคคีวิทยา องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๔๔ นนทบุรี ปากเกร็ด  อบต ท่าอิฐ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงเลน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๔๕ นนทบุรี ปากเกร็ด  อบต ท่าอิฐ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางบัวทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๔๖ นนทบุรี ปากเกร็ด  อบต ท่าอิฐ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอารุ้นอามาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๔๗ นนทบุรี ปากเกร็ด  อบต บางตะไนย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต าหนักเหนือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๔๘ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทต ไทรม้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลไทรม้า (แห่งท่ี 1) เทศบาล
ต าบลไทรม้า อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๔๙ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง เทศบาลนคร
นนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นนทบุรี
๕๐ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เทศบาลนคร

นนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๕๑ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาล
นครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๕๒ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 วัดท้ายเมือง เทศบาล
นครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๕๓ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 10 วัดบัวขวัญ เทศบาล
นครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๕๔ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่าทรายประชา
อุปถัมภ์ เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี

๕๕ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3 
เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๕๖ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 วัดฝาง เทศบาลนคร
นนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๕๗ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 3 วัดนครอินทร์ เทศบาล
นครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๕๘ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ต าบลบางเขน เทศบาล
นครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๕๙ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 ทางหลวงโพธ์ิทอง 
เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๖๐ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  ทน นนทบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ เทศบาล
นครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๖๑ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  อบต บางกร่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแคใน องค์การบริหารส่วนต าบล
บางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๖๒ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  อบต บางกร่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางระโหง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นนทบุรี
๖๓ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  อบต บางกร่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชารังสรรค์ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๖๔ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  อบต บางกร่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาท องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๖๕ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  อบต บางกร่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเอ้ืออาทรราชพฤกษ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี
 จังหวัดนนทบุรี

๖๖ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  อบต บางไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโชติการาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๖๗ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  อบต บางไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตึก องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๖๘ นนทบุรี เมืองนนทบุรี  อบต บางรักน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางรักน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี  ทต กุยบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุยบุรี (บ้านปลายน  า) 
เทศบาลต าบลกุยบุรี อ าเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๒ ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี  ทต ไร่ใหม่  โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ เทศบาลต าบลไร่ใหม่ 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓ ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี  ทต ไร่ใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไร่ใหม่ เทศบาลต าบล
ไร่ใหม่ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔ ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี  ทต ไร่ใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาลากลางบ้าน ม1 เทศบาลต าบล
ไร่ใหม่ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕ ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี  อบต ดอนยายหนู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนยายหนู อ าเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๖ ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี  อบต สามกระทาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗ ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี  อบต หาดขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่บน องค์การบริหารส่วนต าบล
หาดขาม อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๘ ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก  ทต ทับสะแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทับสะแก ศูนย์ 3 
เทศบาลต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๙ ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก  อบต นาหูกวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๑๐ ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก  อบต นาหูกวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาหูกวาง
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๑ ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก  อบต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งกว้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๒ ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก  อบต อ่างทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่างทอง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๓ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน  ทต บ้านกรูด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนธงชัยธรรมจักร เทศบาล
ต าบลบ้านกรูด อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ประจวบคีรีขันธ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ประจวบคีรีขันธ์
๑๔ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน  อบต ก าเนิดนพคุณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม8 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๑๕ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน  อบต ชัยเกษม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยเกษม องค์การบริหารส่วนต าบล
ชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๖ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน  อบต ชัยเกษม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๑๗ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน  อบต ชัยเกษม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๑๘ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน  อบต ทองมงคล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๑๙ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต ไชยราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยราช องค์การบริหารส่วนต าบล
ไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒๐ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต ไชยราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินเทิน องค์การบริหารส่วนต าบล
ไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒๑ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต ปากแพรก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้วยฝาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๒๒ ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี  ทต ปราณบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปราณบุรี (ตลาด
ปราณ) เทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒๓ ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี  ทต ปราณบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปราณบุรี (บ้านปลาย
น  า) เทศบาลต าบลปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๒๔ ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี  อบต วังก์พง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฎร์
บ ารุง) องค์การบริหารส่วนต าบลวังก์พง อ าเภอปราณบุรี
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒๕ ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี  อบต หนองตาแต้ม  โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ประจวบคีรีขันธ์
๒๖ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทต คลองวาฬ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลคลองวาฬ เทศบาล

ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๒๗ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม ประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๒๘ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม ประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๒๙ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม ประจวบคีรีขันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓๐ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม ประจวบคีรีขันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมิการามวรวิหาร เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓๑ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต เกาะหลัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๓๒ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต คลองวาฬ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๓๓ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต บ่อนอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเก่า องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๓๔ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต อ่าวน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ันกระได หมู่ท่ี 3 องค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓๕ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต อ่าวน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเด่ือ หมู่ท่ี 10 องค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓๖ ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด  ทต ไร่เก่า  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด เทศบาลต าบลไร่
เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓๗ ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด  ทต ไร่เก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านไร่เก่า เทศบาล
ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ประจวบคีรีขันธ์
๓๘ ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด  ทต ไร่เก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาลเจ็ดยอด เทศบาลต าบลไร่เก่า

 อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓๙ ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด  อบต ไร่ใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔๐ ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด  อบต ศาลาลัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหมาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๔๑ ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด  อบต ศาลาลัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๔๒ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน  ทม หัวหิน  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เทศบาลเมืองหัวหิน 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔๓ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน  ทม หัวหิน  โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔๔ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน  ทม หัวหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 
เทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

๔๕ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน  อบต ทับใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔๖ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน  อบต ทับใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔๗ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน  อบต ทับใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพรานพุก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔๘ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน  อบต ทับใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔๙ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน  อบต บึงนคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕๐ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน  อบต หินเหล็กไฟ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕๑ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน  อบต หินเหล็กไฟ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  ทต กบินทร์  โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอ ารุง เทศบาล
ต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  ทต กบินทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกบินทร์ เทศบาล
ต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  ทต เมืองเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๔ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต กบินทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านช าโสม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๕ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต กบินทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกป่าแพง องค์การ
บริหารส่วนต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๖ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต กบินทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปากแพรก องค์การ
บริหารส่วนต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๗ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต เขาไม้แก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองตาม่ัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๘ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต เขาไม้แก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งสะเดา องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาไม้แก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๙ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต นาแขม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าอุดม องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๑๐ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๑ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๒ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต เมืองเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๓ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต เมืองเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปรำจีนบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปรำจีนบุรี
๑๔ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต ย่านรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน องค์การ

บริหารส่วนต าบลย่านรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๑๕ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต ย่านรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลย่านรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๑๖ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต วังดาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนชมภู องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๑๗ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต วังตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๘ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต วังตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๑๙ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต วังตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๒๐ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต วังท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาถ  า องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังท่าช้าง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๑ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต วังท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหันแดง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังท่าช้าง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๒ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต วังท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังท่าช้าง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๓ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต วังท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังท่าช้าง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๔ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต วังท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินสอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังท่าช้าง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๕ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต หนองก่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองอุดม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒๖ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต หนองก่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสั น องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปรำจีนบุรี
๒๗ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  อบต หนองก่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกขี เหล็ก องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๒๘ ปราจีนบุรี นาดี  อบต ทุ่งโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลา
ดุกลาบ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธ์ิ อ าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี

๒๙ ปราจีนบุรี นาดี  อบต บุพราหมณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๓๐ ปราจีนบุรี นาดี  อบต บุพราหมณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทับลาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๓๑ ปราจีนบุรี นาดี  อบต บุพราหมณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

๓๒ ปราจีนบุรี นาดี  อบต สะพานหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะอม องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะพานหิน อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

๓๓ ปราจีนบุรี บ้านสร้าง  อบต บางพลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

๓๔ ปราจีนบุรี บ้านสร้าง  อบต บ้านสร้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมูลเหล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

๓๕ ปราจีนบุรี ประจันตคาม  ทต โพธ์ิงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดบ้านโง้ง เทศบาลต าบลโพธ์ิ
งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓๖ ปราจีนบุรี ประจันตคาม  ทต โพธ์ิงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแก้มช  า เทศบาลต าบล
โพธ์ิงาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓๗ ปราจีนบุรี ประจันตคาม  อบต ดงบัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงบัง อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓๘ ปราจีนบุรี ประจันตคาม  อบต บ้านหอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอย องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหอย อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๓๙ ปราจีนบุรี ประจันตคาม  อบต หนองแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเข่ือน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๔๐ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  ทม ปราจีนบุรี  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปรำจีนบุรี
๔๑ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  ทม ปราจีนบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล2 เทศบาลเมือง

ปราจีนบุรี อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔๒ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  ทม ปราจีนบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล4(ศูนย์ 2) เทศบาล
เมืองปราจีนบุรี อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔๓ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  ทม ปราจีนบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล5 เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔๔ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  อบต ดงขี เหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขี เหล็ก อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔๕ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  อบต ดงขี เหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดงขี เหล็ก
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี เหล็ก อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔๖ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  อบต ท่างาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี
 จังหวัดปราจีนบุรี

๔๗ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  อบต เนินหอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔๘ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  อบต ไม้เค็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔๙ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ  อบต กรอกสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังทะลุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๕๐ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ  อบต ท่าตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๕๑ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ  อบต ท่าตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านนางว่ิง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๕๒ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ  อบต ท่าตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื ออาทร องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๕๓ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ  อบต ท่าตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุยายใบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ปรำจีนบุรี
๕๔ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ  อบต ท่าตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี

๕๕ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ  อบต ศรีมหาโพธิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๕๖ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ  อบต หนองโพรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือวายใหญ่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี

๕๗ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ  อบต หนองโพรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพรง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี

๕๘ ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ  อบต โคกไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพนมดี องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

๕๙ ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ  อบต โคกไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระข่อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

๖๐ ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ  อบต โคกไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกตุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

๖๑ ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ  อบต โคกไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสงสว่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี

๖๒ ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ  อบต ไผ่ชะเลือด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่งาม องค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ชะเลือด อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
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๑ เพชรบุรี แก่งกระจาน  อบต แก่งกระจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหงษ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๒ เพชรบุรี แก่งกระจาน  อบต แก่งกระจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าทรัพย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๓ เพชรบุรี แก่งกระจาน  อบต ป่าเด็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเด็ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าเด็ง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๔ เพชรบุรี แก่งกระจาน  อบต วังจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะกอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๕ เพชรบุรี แก่งกระจาน  อบต สองพ่ีน้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอฮลิงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล
สองพ่ีน้อง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๖ เพชรบุรี แก่งกระจาน  อบต ห้วยแม่เพรียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแม่เพรียง อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๗ เพชรบุรี เขาย้อย  ทต เขาย้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง เทศบาลต าบลเขาย้อย 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

๘ เพชรบุรี เขาย้อย  อบต หนองชุมพลเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินรัก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

๙ เพชรบุรี เขาย้อย  อบต ห้วยท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยท่าช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยท่าช้าง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

๑๐ เพชรบุรี เขาย้อย  อบต ห้วยโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยโรง องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

๑๑ เพชรบุรี ชะอ า  ทต นายาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาง เทศบาลต าบลนายาง 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

๑๒ เพชรบุรี ชะอ า  ทต นายาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขุนห้วย เทศบาลต าบลนา
ยาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

๑๓ เพชรบุรี ชะอ า  ทต บางเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางเก่า เทศบาล
ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

๑๔ เพชรบุรี ชะอ า  ทม ชะอ า  โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมือง
ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

๑๕ เพชรบุรี ชะอ า  ทม ชะอ า  โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา เทศบาลเมือง
ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

๑๖ เพชรบุรี ชะอ า  ทม ชะอ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์เจริญธรรม เทศบาลเมือง
ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพชรบุรี
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพชรบุรี
๑๗ เพชรบุรี ชะอ า  ทม ชะอ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอ าคีรี เทศบาลเมืองชะอ า 

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

๑๘ เพชรบุรี ชะอ า  อบต ไร่ใหม่พัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก องค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่ใหม่พัฒนา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

๑๙ เพชรบุรี ชะอ า  อบต สามพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี

๒๐ เพชรบุรี ท่ายาง  ทต ท่าไม้รวก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเตียน เทศบาลต าบลท่าไม้
รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๒๑ เพชรบุรี ท่ายาง  ทต ท่ายาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว เทศบาลต าบลท่า
ยาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๒๒ เพชรบุรี ท่ายาง  ทต หนองจอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองจอก เทศบาล
ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๒๓ เพชรบุรี ท่ายาง  อบต กลัดหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางชุม องค์การบริหารส่วน
ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๒๔ เพชรบุรี ท่ายาง  อบต เขากระปุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๒๕ เพชรบุรี ท่ายาง  อบต ท่าคอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านหนองขานาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๒๖ เพชรบุรี ท่ายาง  อบต ปึกเตียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองใหม่พัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลปึกเตียน อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๒๗ เพชรบุรี ท่ายาง  อบต มาบปลาเค้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลมาบปลา
เค้า องค์การบริหารส่วนต าบลมาบปลาเค้า อ าเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี

๒๘ เพชรบุรี ท่ายาง  อบต วังไคร้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไคร้ องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ไคร้ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๒๙ เพชรบุรี บ้านลาด  ทต บ้านลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านลาด เทศบาล
ต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๓๐ เพชรบุรี บ้านลาด  อบต โรงเข้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกาทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๓๑ เพชรบุรี บ้านลาด  อบต หนองกระเจ็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกระเจ็ด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพชรบุรี
๓๒ เพชรบุรี บ้านลาด  อบต หนองกะปุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งสลอด องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๓๓ เพชรบุรี บ้านลาด  อบต ห้วยลึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไก่เถ่ือน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

๓๔ เพชรบุรี บ้านแหลม  ทต บางตะบูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว เทศบาลต าบล
บางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๓๕ เพชรบุรี บ้านแหลม  ทต บ้านแหลม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดในกลาง เทศบาลต าบล
บ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๓๖ เพชรบุรี บ้านแหลม  ทต บ้านแหลม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม เทศบาลต าบลบ้าน
แหลม อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๓๗ เพชรบุรี บ้านแหลม  อบต ท่าแร้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมอญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๓๘ เพชรบุรี บ้านแหลม  อบต ท่าแร้งออก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าแร้งออก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าแร้งออก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๓๙ เพชรบุรี บ้านแหลม  อบต บางแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๔๐ เพชรบุรี บ้านแหลม  อบต บางขุนไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนวัดหมู่ 6 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๔๑ เพชรบุรี บ้านแหลม  อบต ปากทะเล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปากทะเล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากทะเล อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๔๒ เพชรบุรี บ้านแหลม  อบต แหลมผักเบี ย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี ย องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี ย อ าเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๔๓ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  ทต หนองขนาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหว้า เทศบาลต าบลหนอง
ขนาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๔๔ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  ทต หาดเจ้าส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางทะลุ เทศบาลต าบลหาดเจ้า
ส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๔๕ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  ทม เพชรบุรี  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมือง
เพชรบุรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๔๖ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  ทม เพชรบุรี  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๔๗ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  อบต ต้นมะพร้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดหนองควง องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพชรบุรี
๔๘ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  อบต ต้นมะม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริ องค์การบริหารส่วนต าบล

ต้นมะม่วง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๔๙ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  อบต ธงชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราราม (วัดบ้านขลู่) 
องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี

๕๐ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  อบต นาพันสาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพันสาม อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี

๕๑ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  อบต บ้านกุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกุ่ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๕๒ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  อบต โพไร่หวาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบ่อหวาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี

๕๓ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  อบต ไร่ส้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่ดอน องค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี

๕๔ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  อบต ส ามะโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดโพธ์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลส ามะโรง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๕๕ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  อบต หนองพลับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๕๖ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี  อบต หนองโสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวข่อย องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๕๗ เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง อบต ท่าตะคร้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรี องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

๕๘ เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง อบต ยางน  ากลัดใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลยางน  า
กลัดใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลยางน  ากลัดใต้ อ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

๕๙ เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง อบต หนองหญ้าปล้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ระยอง แกลง  ทต กองดิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกองดิน เทศบาล
ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๒ ระยอง แกลง  ทต ทุ่งควายกิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินสมบูรณ์ เทศบาลต าบลทุ่ง
ควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๓ ระยอง แกลง  ทต เนินฆ้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเนินฆ้อ เทศบาลต าบล
เนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๔ ระยอง แกลง  ทต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนา เทศบาล
ต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๕ ระยอง แกลง  ทต ปากน  าประแส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากน  าประแส 
เทศบาลต าบลปากน  าประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๖ ระยอง แกลง  ทต สุนทรภู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลงไสว เทศบาลต าบลสุนทรภู่ 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๗ ระยอง แกลง  อบต กระแสบน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลกระแสบน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๘ ระยอง แกลง  อบต ชากโดน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๙ ระยอง แกลง  อบต ทางเกวียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกันเกรา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๑๐ ระยอง แกลง  อบต ทุ่งควายกิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งควายกิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๑๑ ระยอง แกลง  อบต พังราด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลพังราด 
องค์การบริหารส่วนต าบลพังราด อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

๑๒ ระยอง แกลง  อบต วังหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาดินชุ่มทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๑๓ ระยอง แกลง  อบต วังหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหินแท่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง

๑๔ ระยอง แกลง  อบต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

๑๕ ระยอง เขาชะเมา  ทต ช าฆ้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข าฆ้อ ม3 ตช าฆ้อ เทศบาล
ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ระยอง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ระยอง
๑๖ ระยอง เขาชะเมา  อบต เขาชะเมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง

๑๗ ระยอง เขาชะเมา  อบต เขาน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

๑๘ ระยอง นิคมพัฒนา  ทต มะขามคู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมะขามคู่ 1 เทศบาล
ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

๑๙ ระยอง นิคมพัฒนา  อบต นิคมพัฒนา  โรงเรียนอนุบาลต าบลนิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

๒๐ ระยอง นิคมพัฒนา  อบต พนานิคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 
องค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง

๒๑ ระยอง บ้านค่าย  ทต ชากบก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชากกอไผ่ เทศบาลต าบลชากบก 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๒๒ ระยอง บ้านค่าย  ทต บ้านค่ายพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระบกขึ นผึ ง (พระครูมนูญสาธุ
กิจ) เทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง

๒๓ ระยอง บ้านค่าย  อบต ตาขัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองคอกหมู องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาขัน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๒๔ ระยอง บ้านค่าย  อบต บางบุตร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากมะหาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๒๕ ระยอง บ้านค่าย  อบต บางบุตร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองพะวา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๒๖ ระยอง บ้านค่าย  อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกรับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง

๒๗ ระยอง บ้านค่าย  อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมาวาส องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๒๘ ระยอง บ้านค่าย  อบต หนองละลอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนจันทร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๒๙ ระยอง บ้านฉาง  ทต บ้านฉาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาห้วยมะหาด เทศบาลต าบล
บ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

๓๐ ระยอง บ้านฉาง  ทต พลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชมเอื ออาทร เทศบาลต าบลพลา 
เทศบาลต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ระยอง
๓๑ ระยอง บ้านฉาง  ทต ส านักท้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส านักท้อน เทศบาลต าบลส านักท้อน

 อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

๓๒ ระยอง บ้านฉาง  ทม บ้านฉาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกระปอก เทศบาลเมืองบ้าน
ฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

๓๓ ระยอง บ้านฉาง  อบต ส านักท้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน
 (โรงเรียนบ้านคลองไผ่) องค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

๓๔ ระยอง ปลวกแดง  ทต จอมพลเจ้าพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา 
เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง

๓๕ ระยอง ปลวกแดง  ทต บ้านปลวกแดง  โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง เทศบาลต าบล
บ้านปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

๓๖ ระยอง ปลวกแดง  อบต ตาสิทธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกร า องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

๓๗ ระยอง ปลวกแดง  อบต แม่น  าคู้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่น  าคู้ใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่น  าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

๓๘ ระยอง ปลวกแดง  อบต ละหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลละหาร องค์การ
บริหารส่วนต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

๓๙ ระยอง เมืองระยอง  ทต แกลง-กะเฉด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแกลงกะเฉด เทศบาล
ต าบลแกลง-กะเฉด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๔๐ ระยอง เมืองระยอง  ทต เชิงเนิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน เทศบาลต าบลเชิงเนิน 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๔๑ ระยอง เมืองระยอง  ทต น  าคอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าคอก เทศบาลต าบลน  าคอก 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๔๒ ระยอง เมืองระยอง  ทต บ้านเพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาส าเภาทอง เทศบาลต าบล
บ้านเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๔๓ ระยอง เมืองระยอง  ทน ระยอง  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เทศบาลนคร
ระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๔๔ ระยอง เมืองระยอง  ทน ระยอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ เทศบาลนครระยอง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ระยอง
๔๕ ระยอง เมืองระยอง  ทม มาบตาพุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมาบตาพุด ชุมชนมาบ

ข่า เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

๔๖ ระยอง เมืองระยอง  อบต กะเฉด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงหงส์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเฉด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๔๗ ระยอง เมืองระยอง  อบต ตะพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะพงใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๔๘ ระยอง เมืองระยอง  อบต บ้านแลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง 
(บ้านตะเกราทอง) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๔๙ ระยอง เมืองระยอง  อบต เพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเสม็ด องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๕๐ ระยอง เมืองระยอง  อบต ส านักทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านยายจ่ัน องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง

๕๑ ระยอง วังจันทร์  อบต ชุมแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

๕๒ ระยอง วังจันทร์  อบต ป่ายุบใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายุบใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

๕๓ ระยอง วังจันทร์  อบต พลงตาเอ่ียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลงตาเอ่ียม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

๕๔ ระยอง วังจันทร์  อบต วังจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมนุมใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ราชบุรี จอมบึง  อบต จอมบึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดควาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๒ ราชบุรี จอมบึง  อบต ด่านทับตะโก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกสิงขร องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๓ ราชบุรี จอมบึง  อบต ด่านทับตะโก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสีนวล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๔ ราชบุรี จอมบึง  อบต เบิกไพร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

๕ ราชบุรี จอมบึง  อบต ปากช่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๖ ราชบุรี จอมบึง  อบต รางบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนกกระเรียน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๗ ราชบุรี ด าเนินสะดวก  ทต ด าเนินสะดวก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
 เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี

๘ ราชบุรี ด าเนินสะดวก  ทต บ้านไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่ เทศบาลต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๙ ราชบุรี ด าเนินสะดวก  ทต ศรีดอนไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดหลักหกรัตนาราม 
เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี

๑๐ ราชบุรี ด าเนินสะดวก  ทต ศรีดอนไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดอุบลวรรณา เทศบาล
ต าบลศรีดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๑๑ ราชบุรี ด าเนินสะดวก  อบต ขุนพิทักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านดอนฟักทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนพิทักษ์ อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี

๑๒ ราชบุรี ด าเนินสะดวก  อบต ดอนกรวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนกรวย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๑๓ ราชบุรี ด าเนินสะดวก  อบต ดอนไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี

๑๔ ราชบุรี ด าเนินสะดวก  อบต ตาหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

รำชบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

รำชบุรี
๑๕ ราชบุรี ด าเนินสะดวก  อบต ท่านัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านรางสีหมอก องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี

๑๖ ราชบุรี ด าเนินสะดวก  อบต แพงพวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนกขัมเจริญวัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๑๗ ราชบุรี ด าเนินสะดวก  อบต ส่ีหม่ืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดคูหาสวรรค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลส่ีหม่ืน อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี

๑๘ ราชบุรี บางแพ  ทต บางแพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าราบ เทศบาลต าบลบางแพ 
อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

๑๙ ราชบุรี บางแพ  ทต บางแพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหลวง เทศบาลต าบลบางแพ 
อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

๒๐ ราชบุรี บางแพ  ทต โพหัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม เทศบาลต าบลโพหัก
 อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

๒๑ ราชบุรี บางแพ  อบต ดอนคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี

๒๒ ราชบุรี บางแพ  อบต ดอนใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวัดดอน
ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ
 จังหวัดราชบุรี

๒๓ ราชบุรี บางแพ  อบต วัดแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเอ่ียน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดแก้ว อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

๒๔ ราชบุรี บางแพ  อบต หัวโพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

๒๕ ราชบุรี บ้านคา  อบต บ้านคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน อนุบาลบ้านคา องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

๒๖ ราชบุรี บ้านคา  อบต บ้านบึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านโป่งกระทิงบน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี

๒๗ ราชบุรี บ้านคา  อบต หนองพันจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน หนองพันจันทร์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี

๒๘ ราชบุรี บ้านโป่ง  ทต กรับใหญ่  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ เทศบาลต าบล
กรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

รำชบุรี
๒๙ ราชบุรี บ้านโป่ง  ทต เบิกไพร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลัก

แรต) เทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี

๓๐ ราชบุรี บ้านโป่ง  ทม ท่าผา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดดอนเสลา เทศบาล
เมืองท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๓๑ ราชบุรี บ้านโป่ง  ทม ท่าผา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดยางหัก เทศบาลเมือง
ท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๓๒ ราชบุรี บ้านโป่ง  ทม บ้านโป่ง  โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
 อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๓๓ ราชบุรี บ้านโป่ง  อบต เขาขลุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดสัมมาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขลุง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๓๔ ราชบุรี บ้านโป่ง  อบต คุ้งพยอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาล องค์การบริหารส่วนต าบล
คุ้งพยอม อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๓๕ ราชบุรี บ้านโป่ง  อบต ดอนกระเบ้ือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
กระเบ้ือง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๓๖ ราชบุรี บ้านโป่ง  อบต บ้านม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๓๗ ราชบุรี บ้านโป่ง  อบต ปากแรต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปากแรต องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแรต อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๓๘ ราชบุรี บ้านโป่ง  อบต สวนกล้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนกล้วย อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี

๓๙ ราชบุรี บ้านโป่ง  อบต หนองกบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาดุก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกบ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๔๐ ราชบุรี บ้านโป่ง  อบต หนองปลาหมอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสระตะโก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี

๔๑ ราชบุรี ปากท่อ  ทต ทุ่งหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดสนามสุทธาวาส 
เทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๔๒ ราชบุรี ปากท่อ  อบต ดอนทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านหนองบัวห่ิง องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

รำชบุรี
๔๓ ราชบุรี ปากท่อ  อบต บ่อกระดาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ

กระดาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกระดาน อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๔๔ ราชบุรี ปากท่อ  อบต ปากท่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน โคกพระเจริญ องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากท่อ อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๔๕ ราชบุรี ปากท่อ  อบต วังมะนาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังมะนาว องค์การบริหารส่วนต าบล
วังมะนาว อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๔๖ ราชบุรี ปากท่อ  อบต วัดยางงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดยางงาม อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๔๗ ราชบุรี ปากท่อ  อบต หนองกระทุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดพิบูลนาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี

๔๘ ราชบุรี โพธาราม  ทต คลองตาคต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดส าราญ เทศบาลต าบลคลอง
ตาคต อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๔๙ ราชบุรี โพธาราม  ทต บ้านฆ้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านฆ้อง เทศบาล
ต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๕๐ ราชบุรี โพธาราม  ทต บ้านเลือก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเลือก เทศบาลต าบลบ้าน
เลือก อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๕๑ ราชบุรี โพธาราม  ทม โพธาราม  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ เทศบาลเมืองโพ
ธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๕๒ ราชบุรี โพธาราม  อบต เขาชะงุ้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านเขาแหลม องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

๕๓ ราชบุรี โพธาราม  อบต คลองข่อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมณีโชติ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองข่อย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๕๔ ราชบุรี โพธาราม  อบต ช าแระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านหนองสองห้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

๕๕ ราชบุรี โพธาราม  อบต เตาปูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน
(บ้านเขาราบ) องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน อ าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี

๕๖ ราชบุรี โพธาราม  อบต ธรรมเสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านเนินม่วง องค์การ
บริหารส่วนต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

รำชบุรี
๕๗ ราชบุรี โพธาราม  อบต บางโตนด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางโตนด องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๕๘ ราชบุรี โพธาราม  อบต สร้อยฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้อยฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบล
สร้อยฟ้า อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๕๙ ราชบุรี โพธาราม  อบต หนองกวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านหนองกวาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

๖๐ ราชบุรี เมืองราชบุรี  ทต เขางู  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเขางู เทศบาลต าบลเขางู
 อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๖๑ ราชบุรี เมืองราชบุรี  ทต หลักเมือง  โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง เทศบาลต าบลหลักเมือง 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๖๒ ราชบุรี เมืองราชบุรี  ทต หลักเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักเมือง เทศบาล
ต าบลหลักเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๖๓ ราชบุรี เมืองราชบุรี  ทต ห้วยชินสีห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดโพธ์ิดก เทศบาลต าบล
ห้วยชินสีห์ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๖๔ ราชบุรี เมืองราชบุรี  ทม ราชบุรี  โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี เทศบาล
เมืองราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๖๕ ราชบุรี เมืองราชบุรี  อบต เขาแร้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

๖๖ ราชบุรี เมืองราชบุรี  อบต คุ้งกระถิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดเกตุน้อย องค์การ
บริหารส่วนต าบลคุ้งกระถิน อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

๖๗ ราชบุรี เมืองราชบุรี  อบต คุ้งน้ าวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้งน้ าวน องค์การบริหารส่วนต าบล
คุ้งน้ าวน อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๖๘ ราชบุรี เมืองราชบุรี  อบต คูบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดหนามพุงดอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๖๙ ราชบุรี เมืองราชบุรี  อบต เจดีย์หัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก 
องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

๗๐ ราชบุรี เมืองราชบุรี  อบต บางป่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางป่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางป่า อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

รำชบุรี
๗๑ ราชบุรี เมืองราชบุรี  อบต สามเรือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

๗๒ ราชบุรี เมืองราชบุรี  อบต หนองกลางนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กลางนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๗๓ ราชบุรี เมืองราชบุรี  อบต หินกอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระทุ่ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินกอง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๗๔ ราชบุรี วัดเพลง  อบต จอมประทัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลจอม
ประทัด องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด อ าเภอวัด
เพลง จังหวัดราชบุรี

๗๕ ราชบุรี สวนผ้ึง  อบต ตะนาวศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ าหนัก องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

๗๖ ราชบุรี สวนผ้ึง  อบต ท่าเคย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี

๗๗ ราชบุรี สวนผ้ึง  อบต ป่าหวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี

๗๘ ราชบุรี สวนผ้ึง  อบต สวนผ้ึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปก องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนผ้ึง อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ลพบุรี โคกเจริญ  อบต ยางราก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสระเพลง องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

๒ ลพบุรี โคกเจริญ  อบต วังทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอโคกเจริญ 
จังหวัดลพบุรี

๓ ลพบุรี โคกส าโรง  อบต เกาะแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี

๔ ลพบุรี โคกส าโรง  อบต คลองเกตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเกตุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

๕ ลพบุรี โคกส าโรง  อบต เพนียด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพนียด องค์การบริหารส่วนต าบล
เพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

๖ ลพบุรี โคกส าโรง  อบต วังเพลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังเพลิง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังเพลิง อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี

๗ ลพบุรี โคกส าโรง  อบต สะแกราบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะแกราบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

๘ ลพบุรี โคกส าโรง  อบต หนองแขม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี

๙ ลพบุรี โคกส าโรง  อบต หลุมข้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรมทิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

๑๐ ลพบุรี ชัยบาดาล  ทต ล านารายณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุสสลาม เทศบาลต าบลล า
นารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

๑๑ ลพบุรี ชัยบาดาล  อบต เกาะรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลังกาประชาสรรค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะรัง อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

๑๒ ลพบุรี ชัยบาดาล  อบต เขาแหลม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

๑๓ ลพบุรี ชัยบาดาล  อบต ชัยนารายณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชัย
นารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ลพบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ลพบุรี
๑๔ ลพบุรี ชัยบาดาล  อบต ชัยบาดาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน องค์การ

บริหารส่วนต าบลชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี

๑๕ ลพบุรี ชัยบาดาล  อบต ซับตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะแคง องค์การบริหารส่วน
ต าบลซับตะเคียน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

๑๖ ลพบุรี ชัยบาดาล  อบต นาโสม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

๑๗ ลพบุรี ชัยบาดาล  อบต นิคมล านารายณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
พัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

๑๘ ลพบุรี ชัยบาดาล  อบต บัวชุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบัวชุม 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี

๑๙ ลพบุรี ชัยบาดาล  อบต บ้านใหม่สามัคคี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สามัคคี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่สามัคคี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี

๒๐ ลพบุรี ชัยบาดาล  อบต หนองยายโต๊ะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาย
โต๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายโต๊ะ อ าเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี

๒๑ ลพบุรี ท่าวุ้ง  ทต โคกสลุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองเม่า เทศบาลต าบลโคกสลุด
 อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

๒๒ ลพบุรี ท่าวุ้ง  ทต บางงา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางงา เทศบาลต าบลบางงา 
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

๒๓ ลพบุรี ท่าวุ้ง  อบต เขาสมอคอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

๒๔ ลพบุรี ท่าวุ้ง  อบต ท่าวุ้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวุ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวุ้ง อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี

๒๕ ลพบุรี ท่าวุ้ง  อบต บ้านเบิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงอยู่ประยงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเบิก อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

๒๖ ลพบุรี ท่าวุ้ง  อบต บ้านเบิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเบิก อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ลพบุรี
๒๗ ลพบุรี ท่าวุ้ง  อบต มุจลินท์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินทร์ องค์การ

บริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

๒๘ ลพบุรี ท่าวุ้ง  อบต หัวส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคงคาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวส าโรง อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

๒๙ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต ชอนม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลชอนม่วง อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

๓๐ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต บางกะพ้ีดงพลับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางกะพ้ี (ดงพลับ) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางกะพ้ีดงพลับ อ าเภอบ้านหม่ี 
จังหวัดลพบุรี

๓๑ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต บางขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางขาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขาม อ าเภอบ้านหม่ี 
จังหวัดลพบุรี

๓๒ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต บ้านกล้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกล้วย (องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกล้วย) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกล้วย 
อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

๓๓ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต ไผ่ใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้ าจ้ัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ใหญ่ อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

๓๔ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต พุคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระตาแวว (ต าบลพุคา) องค์การ
บริหารส่วนต าบลพุคา อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

๓๕ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต มหาสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางพ่ึง องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาสอน อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

๓๖ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต สนามแจง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาวงกฎ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสนามแจง อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

๓๗ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต หนองกระเบียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกระเบียน อ าเภอบ้านหม่ี 
จังหวัดลพบุรี

๓๘ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต หนองเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า อ าเภอบ้านหม่ี 
จังหวัดลพบุรี

๓๙ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต หนองทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระเตย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองทรายขาว อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

๔๐ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต หนองเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเมือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเมือง อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ลพบุรี
๔๑ ลพบุรี บ้านหม่ี  อบต หินปัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหินปัก องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินปัก อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี

๔๒ ลพบุรี พัฒนานิคม  ทต เขาพระยาเดินธง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอย17สาย2ซ้าย เทศบาล
ต าบลเขาพระยาเดินธง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

๔๓ ลพบุรี พัฒนานิคม  ทต ดีลัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมรังษี เทศบาลต าบลดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

๔๔ ลพบุรี พัฒนานิคม  อบต โคกสลุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยรัฐวิทยา 100 คันนาหิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี

๔๕ ลพบุรี พัฒนานิคม  อบต ช่องสาริกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี

๔๖ ลพบุรี พัฒนานิคม  อบต ชอนน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชอนน้อย
(ซอย 19 สาย 2 ขวา) องค์การบริหารส่วนต าบลชอน
น้อย อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

๔๗ ลพบุรี พัฒนานิคม  อบต มะนาวหวาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะนาวหวาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

๔๘ ลพบุรี พัฒนานิคม  อบต ห้วยขุนราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนมะเด่ือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

๔๙ ลพบุรี เมืองลพบุรี  ทต เขาพระงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก เทศบาลต าบล
เขาพระงาม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๕๐ ลพบุรี เมืองลพบุรี  ทต โคกตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิบูลสงเคราะห์ เทศบาลต าบลโคก
ตูม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๕๑ ลพบุรี เมืองลพบุรี  ทต ถนนใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรัลมุฮายีรัน เทศบาลต าบล
ถนนใหญ่ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๕๒ ลพบุรี เมืองลพบุรี  ทต ท่าศาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหนีบ เทศบาลต าบลท่าศาลา 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๕๓ ลพบุรี เมืองลพบุรี  ทม เขาสามยอด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบ
พิเศษท่ี 3) เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ าเภอเมืองลพบุรี
 จังหวัดลพบุรี

๕๔ ลพบุรี เมืองลพบุรี  ทม ลพบุรี  โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 
เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ลพบุรี
๕๕ ลพบุรี เมืองลพบุรี  อบต โคกล าพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกล า

พาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล าพาน อ าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๕๖ ลพบุรี เมืองลพบุรี  อบต ดอนโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรย้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๕๗ ลพบุรี เมืองลพบุรี  อบต ตะลุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี

๕๘ ลพบุรี เมืองลพบุรี  อบต ทะเลชุบศร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทะเลชุบ
ศร องค์การบริหารส่วนต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๕๙ ลพบุรี เมืองลพบุรี  อบต ท้ายตลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายตลาด อ าเภอเมืองลพบุรี
 จังหวัดลพบุรี

๖๐ ลพบุรี เมืองลพบุรี  อบต บางขันหมาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขันหมาก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๖๑ ลพบุรี เมืองลพบุรี  อบต บ้านข่อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านข่อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านข่อย อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี

๖๒ ลพบุรี เมืองลพบุรี  อบต พรหมมาสตร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมา
สตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๖๓ ลพบุรี เมืองลพบุรี  อบต โพธ์ิตรุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่แตร (องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิตรุ) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตรุ อ าเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๖๔ ลพบุรี ล าสนธิ  อบต กุดตาเพชร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตาเพชร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดตาเพชร อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี

๖๕ ลพบุรี ล าสนธิ  อบต หนองรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธิ จังหวัด
ลพบุรี

๖๖ ลพบุรี สระโบสถ์  อบต นิยมชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านจันทร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

๖๗ ลพบุรี สระโบสถ์  อบต มหาโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบล
มหาโพธ์ิ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ลพบุรี
๖๘ ลพบุรี หนองม่วง  ทต หนองม่วง  โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง เทศบาลต าบลหนอง

ม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

๖๙ ลพบุรี หนองม่วง  อบต ชอนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชอนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลชอนสมบูรณ์ อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

๗๐ ลพบุรี หนองม่วง  อบต ชอนสารเดช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคีรีนาครัตนาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี

๗๑ ลพบุรี หนองม่วง  อบต ดงดินแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงดินแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

๗๒ ลพบุรี หนองม่วง  อบต บ่อทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลวก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

๗๓ ลพบุรี หนองม่วง  อบต ยางโทน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง 
จังหวัดลพบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ สมุทรปราการ บางบ่อ  ทต คลองสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสวน เทศบาลต าบลคลอง
สวน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

๒ สมุทรปราการ บางบ่อ  อบต คลองด่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีล้ง องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

๓ สมุทรปราการ บางบ่อ  อบต คลองนิยมยาตรา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิยมยาตรา องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนิยมยาตรา อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ๔ สมุทรปราการ บางบ่อ  อบต บางบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกันยา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

๕ สมุทรปราการ บางบ่อ  อบต บางบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคอลาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

๖ สมุทรปราการ บางบ่อ  อบต บางบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

๗ สมุทรปราการ บางบ่อ  อบต บางเพรียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดหวาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

๘ สมุทรปราการ บางบ่อ  อบต บ้านระกาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดบางพลีน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านระกาศ อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ๙ สมุทรปราการ บางบ่อ  อบต เปร็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดปากคลองเจ้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

๑๐ สมุทรปราการ บางพลี  ทต บางพลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางพลี เทศบาล
ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๑๑ สมุทรปราการ บางพลี  อบต บางแก้ว  โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว 4 (เปรมฤทัย) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ๑๒ สมุทรปราการ บางพลี  อบต บางแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ๑๓ สมุทรปราการ บางพลี  อบต บางโฉลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางโฉลงนอก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๑๔ สมุทรปราการ บางพลี  อบต บางปลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าบางปลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๑๕ สมุทรปราการ บางพลี  อบต บางพลีใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ๑๖ สมุทรปราการ บางพลี  อบต หนองปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สมุทรปรำกำร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สมุทรปรำกำร
๑๗ สมุทรปราการ บางเสาธง  ทต บางเสาธง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร เทศบาลต าบลบาง

เสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

๑๘ สมุทรปราการ บางเสาธง  อบต บางเสาธง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

๑๙ สมุทรปราการ บางเสาธง  อบต บางเสาธง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงนอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

๒๐ สมุทรปราการ บางเสาธง  อบต ศีรษะจรเข้ใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย องค์การ
บริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ๒๑ สมุทรปราการ บางเสาธง  อบต ศีรษะจรเข้ใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศีระจรเข้
ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ๒๒ สมุทรปราการ พระประแดง  ทม ปู่เจ้าสมิงพราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉัตรทิพย์เทพวิทยา เทศบาลเมืองปู่
เจ้าสมิงพราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒๓ สมุทรปราการ พระประแดง  ทม ปู่เจ้าสมิงพราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวงษ์ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒๔ สมุทรปราการ พระประแดง  ทม ปู่เจ้าสมิงพราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางฝ้าย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒๕ สมุทรปราการ พระประแดง  ทม ปู่เจ้าสมิงพราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าโรงเหนือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒๖ สมุทรปราการ พระประแดง  ทม พระประแดง  โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒๗ สมุทรปราการ พระประแดง  ทม ลัดหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลาม 
เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ๒๘ สมุทรปราการ พระประแดง  ทม ลัดหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดครุนอก เทศบาลเมืองลัดหลวง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒๙ สมุทรปราการ พระประแดง  อบต ทรงคนอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรงคนอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ๓๐ สมุทรปราการ พระประแดง  อบต บางกระสอบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางกระสอบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกระสอบ อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ๓๑ สมุทรปราการ พระประแดง  อบต บางน้ าผ้ึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางน้ าผ้ึงใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางน้ าผ้ึง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ๓๒ สมุทรปราการ พระประแดง  อบต บางยอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางกะเจ้ากลาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สมุทรปรำกำร
๓๓ สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์  ทต พระสมุทรเจดีย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแค เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์

 อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

๓๔ สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์  อบต นาเกลือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาขลา องค์การบริหารส่วนต าบลนา
เกลือ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

๓๕ สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์  อบต ในคลองบางปลากด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ๓๖ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต ด่านส าโรง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านส าโรง เทศบาลต าบลด่าน
ส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๓๗ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต บางปู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางปู เทศบาลต าบล
บางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๓๘ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต บางเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองมหาวงก์ เทศบาลต าบลบาง
เมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๓๙ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต แพรกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแพรกษา เอ้ืออาทร 2 
เทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ๔๐ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน สมุทรปราการ  โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์ เทศบาลนคร
สมุทรปราการ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ๔๑ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน สมุทรปราการ  โรงเรียนเทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร เทศบาลนคร
สมุทรปราการ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ๔๒ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทม ปากน้ าสมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ 
เทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ๔๓ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต เทพารักษ์  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเทพารักษ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ๔๔ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต แพรกษา  โรงเรียนแพรกษาวิทยา องค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ สมุทรสงคราม บางคนที  ทต บางย่ีรงค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) 
เทศบาลต าบลบางย่ีรงค์ อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

๒ สมุทรสงคราม บางคนที  อบต กระดังงา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

๓ สมุทรสงคราม บางคนที  อบต บางคนที  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

๔ สมุทรสงคราม บางคนที  อบต บางพรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก่นจันทร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

๕ สมุทรสงคราม บางคนที  อบต บางสะแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางสะแก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

๖ สมุทรสงคราม บางคนที  อบต โรงหีบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

๗ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทต บางจะเกร็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านฉู่ฉ่ี เทศบาลต าบลบาง
จะเกร็ง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

๘ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม สมุทรสงคราม  โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

๙ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม สมุทรสงคราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

๑๐ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต คลองโคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโคน องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

๑๑ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต นางตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดเป้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

๑๒ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต บางแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงฟืน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สมุทรสงครำม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สมุทรสงครำม
๑๓ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต บางขันแตก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๔ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต ลาดใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสวนแก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

๑๕ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต ลาดใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๖ สมุทรสงคราม อัมพวา  ทต เหมืองใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทาราม เทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๗ สมุทรสงคราม อัมพวา  ทต อัมพวา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางจาก เทศบาลต าบลอัมพ
วา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๘ สมุทรสงคราม อัมพวา  ทต อัมพวา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนริมเข่ือน เทศบาลต าบลอัมพ
วา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๙ สมุทรสงคราม อัมพวา  อบต แควอ้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางเกาะเทพศักด์ิ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

๒๐ สมุทรสงคราม อัมพวา  อบต บางแค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรก ม6 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๑ สมุทรสงคราม อัมพวา  อบต บางช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬามณี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๒ สมุทรสงคราม อัมพวา  อบต ปลายโพงพาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส่ีแยก ม8 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๓ สมุทรสงคราม อัมพวา  อบต แพรกหนามแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแพรกหนามแดง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

๒๔ สมุทรสงคราม อัมพวา  อบต ย่ีสาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นล าแพน ม3 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลย่ีสาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน  ทต สวนหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโต้ลัง ม2 เทศบาลต าบลสวน
หลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๒ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน  ทน อ้อมน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก4 เทศบาลนครอ้อมน้อย เทศบาล
นครอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๓ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน  ทน อ้อมน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด2 เทศบาลนครอ้อมน้อย 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๔ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน  ทม กระทุ่มแบน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านตลาด เทศบาลเมือง
กระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๕ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน  ทม กระทุ่มแบน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูน  าอ่างทอง เทศบาล
เมืองกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๖ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน  ทม กระทุ่มแบน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมือง
กระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๗ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน  อบต ท่าไม้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปล่องเหล่ียม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าไม้ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๘ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน  อบต ท่าเสา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเสา องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
เสา อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๙ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน  อบต บางยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๑๐ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  ทต เกษตรพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครตันติคุณ เทศบาลต าบล
เกษตรพัฒนา อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

๑๑ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  ทต หลักห้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท านบแพ้ว เทศบาลต าบล
หลักห้า อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

๑๒ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  ทต หลักห้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 
เทศบาลต าบลหลักห้า อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร

๑๓ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  ทต หลักห้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองบัว เทศบาลต าบล
หลักห้า อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

๑๔ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  ทต หลักห้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองสองห้อง เทศบาล
ต าบลหลักห้า อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

๑๕ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  ทต หลักห้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหลวงสินธ์ุ เทศบาลต าบล
หลักห้า อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

๑๖ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  อบต คลองตัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรางสายบัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สมุทรสำคร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สมุทรสำคร
๑๗ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  อบต บ้านแพ้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองแพ้ว องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

๑๘ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  อบต สวนส้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสวนส้ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

๑๙ สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  อบต หลักสอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครคุณาธาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักสอง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

๒๐ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต ท่าจีน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าจีน หมู่ท่ี 5 
เทศบาลต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

๒๑ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต นาดี  โรงเรียนเทศบาลนาดี (ทนด1) เทศบาลต าบลนาดี 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

๒๒ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต บางปลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางปลา เทศบาล
ต าบลบางปลา อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

๒๓ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต บางหญ้าแพรก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมุทรมณีรัตน์ เทศบาลต าบลบาง
หญ้าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

๒๔ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน สมุทรสาคร  โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) 
เทศบาลนครสมุทรสาคร อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร

๒๕ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน สมุทรสาคร  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวม
วิทยา) เทศบาลนครสมุทรสาคร อ าเภอเมืองสมุทรสาคร
 จังหวัดสมุทรสาคร

๒๖ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต กาหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขวาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลกาหลง อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

๒๗ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต โคกขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร

๒๘ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต ชัยมงคล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตาด า องค์การบริหารส่วนต าบลชัย
มงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

๒๙ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต ท่าทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยกกระบัตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สมุทรสำคร
๓๐ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต นาโคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตาราม องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาโคก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

๓๑ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต บางโทรัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางน  าวน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

๓๒ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต บางโทรัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางพลี องค์การบริหารส่วนต าบล
บางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

๓๓ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต บ้านเกาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพันธ์ุวงศ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

๓๔ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต บ้านเกาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

๓๕ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต บ้านบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางขุด ม7 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

๓๖ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต พันท้ายนรสิงห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุขนคร องค์การ
บริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
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๑ สระแก้ว เขาฉกรรจ์  อบต เขาสามสิบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

๒ สระแก้ว เขาฉกรรจ์  อบต พระเพลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสายฝน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

๓ สระแก้ว เขาฉกรรจ์  อบต หนองหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

๔ สระแก้ว เขาฉกรรจ์  อบต หนองหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

๕ สระแก้ว เขาฉกรรจ์  อบต หนองหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโสน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

๖ สระแก้ว คลองหาด  ทต คลองหาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าช้ากวาง เทศบาลต าบลคลองหาด
 อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๗ สระแก้ว คลองหาด  ทต คลองหาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลคลองหาด เทศบาลต าบล
คลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๘ สระแก้ว คลองหาด  อบต คลองไก่เถ่ือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับทิมสยาม 05 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองไก่เถ่ือน อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว

๙ สระแก้ว คลองหาด  อบต ไทรทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว

๑๐ สระแก้ว คลองหาด  อบต เบญจขร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๑๑ สระแก้ว โคกสูง  ทต โคกสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพดโคกไม้งาม เทศบาลต าบลโคก
สูง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

๑๒ สระแก้ว โคกสูง  อบต โนนหมากมุ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหมากมุ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

๑๓ สระแก้ว โคกสูง  อบต หนองม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสามัคคี องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

๑๔ สระแก้ว ตาพระยา  อบต โคคลาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามัคคี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๑๕ สระแก้ว ตาพระยา  อบต ตาพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๑๖ สระแก้ว ตาพระยา  อบต ตาพระยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางลาง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาพระยา อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สระแก้ว
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สระแก้ว
๑๗ สระแก้ว ตาพระยา  อบต ทัพไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะสัง องค์การบริหารส่วน

ต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๑๘ สระแก้ว ตาพระยา  อบต ทัพไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๑๙ สระแก้ว ตาพระยา  อบต ทัพราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยถาวร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๒๐ สระแก้ว ตาพระยา  อบต ทัพราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 
(โคกไพล) องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว

๒๑ สระแก้ว ตาพระยา  อบต ทัพเสด็จ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๒๒ สระแก้ว ตาพระยา  อบต ทัพเสด็จ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๒๓ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  ทม สระแก้ว  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองกะพ้อ เทศบาลเมือง
สระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒๔ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  ทม สระแก้ว  โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง เทศบาลเมือง
สระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒๕ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  อบต โคกป่ีฆ้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังจ่ัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว

๒๖ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  อบต โคกป่ีฆ้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองข้ีเห็น องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว

๒๗ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  อบต โคกป่ีฆ้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง อ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒๘ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  อบต ท่าเกษม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายไพรีระย่อเดช องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒๙ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  อบต ท่าแยก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ากะบาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๓๐ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  อบต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสิงโต องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สระแก้ว
๓๑ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  อบต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหมากนัด องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๓๒ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  อบต ศาลาล าดวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๓๓ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  อบต สระแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส่ีแยก องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๓๔ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  อบต สระขวัญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะละกอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๓๕ สระแก้ว เมืองสระแก้ว  อบต สระขวัญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหินโคน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๓๖ สระแก้ว วังน้ าเย็น  ทม วังน้ าเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังน้ าเย็น 4 เทศบาล
เมืองวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว

๓๗ สระแก้ว วังน้ าเย็น  ทม วังน้ าเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น 5 เทศบาล
เมืองวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว

๓๘ สระแก้ว วังน้ าเย็น  อบต ตาหลังใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว

๓๙ สระแก้ว วังน้ าเย็น  อบต ทุ่งมหาเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว

๔๐ สระแก้ว วังน้ าเย็น  อบต ทุ่งมหาเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว

๔๑ สระแก้ว วังน้ าเย็น  อบต ทุ่งมหาเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว

๔๒ สระแก้ว วังสมบูรณ์  ทต วังทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกน้อย เทศบาลต าบลวังทอง 
อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

๔๓ สระแก้ว วังสมบูรณ์  ทต วังทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดารา ม5 เทศบาลต าบลวัง
ทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

๔๔ สระแก้ว วังสมบูรณ์  ทต วังสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ท่ี 2 (บ้าน
โพธ์ิเงิน) เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สระแก้ว
๔๕ สระแก้ว วังสมบูรณ์  ทต วังสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ ท่ี 3 (บ้าน

คลองทราย) เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์
 จังหวัดสระแก้ว

๔๖ สระแก้ว วังสมบูรณ์  อบต วังใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพจิตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

๔๗ สระแก้ว วัฒนานคร  อบต ช่องกุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องกุ่มวิทยา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๔๘ สระแก้ว วัฒนานคร  อบต แซร์ออ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่พัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแซร์ออ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๔๙ สระแก้ว วัฒนานคร  อบต ท่าเกวียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะนาว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเกวียน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๕๐ สระแก้ว วัฒนานคร  อบต ท่าเกวียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเกวียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเกวียน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๕๑ สระแก้ว วัฒนานคร  อบต โนนหมากเค็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใหญ่ หมู่ท่ี 8 องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว

๕๒ สระแก้ว วัฒนานคร  อบต วัฒนานคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๕๓ สระแก้ว วัฒนานคร  อบต วัฒนานคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคุ้ม ม6 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๕๔ สระแก้ว วัฒนานคร  อบต หนองตะเคียนบอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนผาสุก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว

๕๕ สระแก้ว วัฒนานคร  อบต หนองน้ าใส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๕๖ สระแก้ว วัฒนานคร  อบต ห้วยโจด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๕๗ สระแก้ว อรัญประเทศ  ทต บ้านใหม่หนองไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบรรพต เทศบาลต าบลบ้านใหม่
หนองไทร อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

๕๘ สระแก้ว อรัญประเทศ  ทต ฟากห้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผักบุ้ง เทศบาลต าบลฟากห้วย
 อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

๕๙ สระแก้ว อรัญประเทศ  ทม อรัญประเทศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ชุมชน
ฟ้าอัมพร) เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สระแก้ว
๖๐ สระแก้ว อรัญประเทศ  อบต คลองทับจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหมูน้อย องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว

๖๑ สระแก้ว อรัญประเทศ  อบต ทับพริก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับพริกท่ี 6 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

๖๒ สระแก้ว อรัญประเทศ  อบต ผ่านศึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

๖๓ สระแก้ว อรัญประเทศ  อบต เมืองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

๖๔ สระแก้ว อรัญประเทศ  อบต หันทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันทราย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ สระบุรี แก่งคอย  ทม ทับกวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ เทศบาลเมืองทับ
กวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๒ สระบุรี แก่งคอย  อบต ชะอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบึงไม้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๓ สระบุรี แก่งคอย  อบต ช าผักแพว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๔ สระบุรี แก่งคอย  อบต ตาลเด่ียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบุญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาลเด่ียว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๕ สระบุรี แก่งคอย  อบต เตาปูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี

๖ สระบุรี แก่งคอย  อบต ท่าคล้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสองแคว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคล้อ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๗ สระบุรี แก่งคอย  อบต ท่าตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๘ สระบุรี แก่งคอย  อบต ท่ามะปราง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตท่ามะปราง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๙ สระบุรี แก่งคอย  อบต สองคอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย
มิตรภาพ 69 องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑๐ สระบุรี แก่งคอย  อบต ห้วยแห้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี

๑๑ สระบุรี แก่งคอย  อบต หินซ้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหินซ้อน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑๒ สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต เขาดินพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน
พัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินพัฒนา อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

๑๓ สระบุรี ดอนพุด  ทต ดอนพุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง (วัดช้าง) เทศบาลต าบล
ดอนพุด อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

๑๔ สระบุรี ดอนพุด  อบต ดงตะงาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงตะงาว องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงตะงาว อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สระแก้ว



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สระแก้ว
๑๕ สระบุรี บ้านหมอ  ทต บ้านหมอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมอ เทศบาลต าบลบ้านหมอ

 อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

๑๖ สระบุรี บ้านหมอ  อบต โคกใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคก
ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี

๑๗ สระบุรี บ้านหมอ  อบต ไผ่ขวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี

๑๘ สระบุรี พระพุทธบาท  ทต ธารเกษม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารเกษม (วัดตรีบุญญาราม) 
เทศบาลต าบลธารเกษม อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี

๑๙ สระบุรี พระพุทธบาท  ทต นายาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนายาว เทศบาลต าบล
นายาว อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

๒๐ สระบุรี พระพุทธบาท  ทต ห้วยป่าหวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย (วัด
หนองสุทธะ) เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย อ าเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี

๒๑ สระบุรี พระพุทธบาท  ทม พระพุทธบาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพดเทศบาลเมืองพระพุทธบาล
แห่งท่ี 2 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ าเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี

๒๒ สระบุรี มวกเหล็ก  อบต มวกเหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๒๓ สระบุรี มวกเหล็ก  อบต ล าพญากลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโป่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๒๔ สระบุรี มวกเหล็ก  อบต ล าสมพุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล าสมพุง องค์การบริหารส่วนต าบล
ล าสมพุง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๒๕ สระบุรี มวกเหล็ก  อบต หนองย่างเสือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๒๖ สระบุรี เมืองสระบุรี  ทต ป๊อกแป๊ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก เทศบาล
ต าบลป๊อกแป๊ก อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๒๗ สระบุรี เมืองสระบุรี  ทม สระบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจดีย์งาม เทศบาลเมืองสระบุรี 
อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๒๘ สระบุรี เมืองสระบุรี  อบต โคกสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง อ าเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สระแก้ว
๒๙ สระบุรี เมืองสระบุรี  อบต ดาวเรือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าสัก องค์การบริหาร

ส่วนต าบลดาวเรือง อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๓๐ สระบุรี เมืองสระบุรี  อบต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน 
(บ้านห้วยล่ี) องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน อ าเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๓๑ สระบุรี เมืองสระบุรี  อบต ปากข้าวสาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากข้าวสาร อ าเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี

๓๒ สระบุรี เมืองสระบุรี  อบต หนองโน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองโนใต้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโน อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี

๓๓ สระบุรี เมืองสระบุรี  อบต หนองปลาไหล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลา
ไหล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล อ าเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๓๔ สระบุรี วังม่วง  ทต วังม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังม่วง เทศบาลต าบล
วังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

๓๕ สระบุรี วังม่วง  อบต วังม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 3 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

๓๖ สระบุรี วิหารแดง  อบต เจริญธรรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญธรรม
 องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญธรรม อ าเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี

๓๗ สระบุรี วิหารแดง  อบต หนองหมู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมู 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี

๓๘ สระบุรี เสาไห้  ทต ต้นตาล-พระยาทด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธ์ิ เทศบาลต าบลต้น
ตาล-พระยาทด อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

๓๙ สระบุรี เสาไห้  ทต บ้านยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านยาง เทศบาล
ต าบลบ้านยาง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

๔๐ สระบุรี เสาไห้  ทต เมืองเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองเก่า เทศบาล
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

๔๑ สระบุรี เสาไห้  ทต สวนดอกไม้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสวนดอกไม้ เทศบาล
ต าบลสวนดอกไม้ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

๔๒ สระบุรี เสาไห้  ทต เสาไห้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้ เทศบาลต าบล
เสาไห้ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สระแก้ว
๔๓ สระบุรี เสาไห้  อบต ช้างไทยงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช้างไทย

งาม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างไทยงาม อ าเภอเสาไห้
 จังหวัดสระบุรี

๔๔ สระบุรี เสาไห้  อบต บ้านยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านยาง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

๔๕ สระบุรี เสาไห้  อบต ม่วงงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงาม
(บ้านโคก) องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงาม อ าเภอเสา
ไห้ จังหวัดสระบุรี

๔๖ สระบุรี เสาไห้  อบต เริงราง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเริงราง องค์การบริหารส่วนต าบล
เริงราง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

๔๗ สระบุรี หนองแค  ทต คชสิทธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคชสิทธ์ิ เทศบาล
ต าบลคชสิทธ์ิ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๔๘ สระบุรี หนองแค  ทต ไผ่ต่ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไผ่ต่ า เทศบาลต าบล
ไผ่ต่ า อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๔๙ สระบุรี หนองแค  ทต หนองแค  โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เทศบาลต าบล
หนองแค อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๕๐ สระบุรี หนองแค  ทต หินกอง  โรงเรียนเทศบาลหินกอง เทศบาลต าบลหินกอง อ าเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี

๕๑ สระบุรี หนองแค  อบต กุ่มหัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุ่มหัก 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุ่มหัก อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี

๕๒ สระบุรี หนองแค  อบต โคกตูม-โพนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันติวิหาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม-โพนทอง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๕๓ สระบุรี หนองแค  อบต โคกแย้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองสมัคร องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกแย้ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๕๔ สระบุรี หนองแค  อบต หนองแขม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองอ่างทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแขม อ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี

๕๕ สระบุรี หนองแค  อบต หนองไข่น  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่วันนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไข่น  า อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๕๖ สระบุรี หนองแค  อบต หนองจรเข้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจรเข้
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจรเข้ อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สระแก้ว
๕๗ สระบุรี หนองแค  อบต หนองจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี

๕๘ สระบุรี หนองแค  อบต หนองนาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองครก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองนาก อ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี

๕๙ สระบุรี หนองแค  อบต หนองปลาหมอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลาหมอ (วัดหนองปลากะด่ี) องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๖๐ สระบุรี หนองแค  อบต หนองปลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง
(โรงเรียนวัดหนองปลิง) องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๖๑ สระบุรี หนองแค  อบต หนองโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองโรง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี

๖๒ สระบุรี หนองแค  อบต ห้วยขมิ น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขมิ น 
(โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง) องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยขมิ น อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๖๓ สระบุรี หนองแค  อบต ห้วยทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

๖๔ สระบุรี หนองแซง  อบต หนองกบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ อ าเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี

๖๕ สระบุรี หนองแซง  อบต หนองหัวโพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัว
โพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวโพ อ าเภอหนอง
แซง จังหวัดสระบุรี

๖๖ สระบุรี หนองโดน  อบต บ้านกลับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลับ อ าเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน  อบต คอทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคอทราย 
องค์การบริหารส่วนต าบลคอทราย อ าเภอค่ายบางระจัน
 จังหวัดสิงห์บุรี

๒ สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน  อบต ค่ายบางระจัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค่ายบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี

๓ สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน  อบต โพทะเล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน
 จังหวัดสิงห์บุรี

๔ สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน  อบต โพสังโฆ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสิงห์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

๕ สิงห์บุรี ท่าช้าง  อบต โพประจักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละเมาะยุบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

๖ สิงห์บุรี ท่าช้าง  อบต วิหารขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิหารขาว องค์การบริหารส่วนต าบล
วิหารขาว อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

๗ สิงห์บุรี บางระจัน  อบต บ้านจ่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโขลง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านจ่า อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

๘ สิงห์บุรี บางระจัน  อบต ไม้ดัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา องค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

๙ สิงห์บุรี พรหมบุรี  ทต บางน  าเช่ียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี เทศบาล
ต าบลบางน  าเช่ียว อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๑๐ สิงห์บุรี พรหมบุรี  ทต พรหมบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอัมพวัน เทศบาลต าบล
พรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๑๑ สิงห์บุรี พรหมบุรี  อบต บ้านแป้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

๑๒ สิงห์บุรี พรหมบุรี  อบต บ้านหม้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเก้าช่ัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๑๓ สิงห์บุรี พรหมบุรี  อบต โรงช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรหมเทพาวาส องค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงช้าง อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๑๔ สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี  ทม สิงห์บุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตึกราชา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สิงห์บุรี
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สิงห์บุรี
๑๕ สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี  ทม สิงห์บุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆราชาวาส เทศบาลเมือง

สิงห์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๑๖ สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี  อบต จักรสีห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลจักรสีห์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๑๗ สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี  อบต ต้นโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหม่ืนหาญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นโพธ์ิ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๑๘ สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี  อบต บางกระบือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดเค้า องค์การบริหารส่วนต าบล
บางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๑๙ สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี  อบต บางมัญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

๒๐ สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี  อบต โพกรวม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพกรวม อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๒๑ สิงห์บุรี อินทร์บุรี  ทต ทับยา  โรงเรียนวัดสุทธาวาส เทศบาลต าบลทับยา อ าเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๒๒ สิงห์บุรี อินทร์บุรี  ทต อินทร์บุรี  โรงเรียนเทศบาล 1 สหราษฎร์วิทยา เทศบาลต าบล
อินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๒๓ สิงห์บุรี อินทร์บุรี  อบต งิ วราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ่ิมประสิทธิผล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ วราย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๒๔ สิงห์บุรี อินทร์บุรี  อบต ชีน  าร้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางปูน องค์การบริหารส่วน
ต าบลชีน  าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๒๕ สิงห์บุรี อินทร์บุรี  อบต ทองเอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดล่องกะเบา องค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๒๖ สิงห์บุรี อินทร์บุรี  อบต น  าตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลน  าตาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าตาล อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๒๗ สิงห์บุรี อินทร์บุรี  อบต ห้วยชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยชัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยชัน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๒๘ สิงห์บุรี อินทร์บุรี  อบต อินทร์บุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอินทร์บุรี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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๑ สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์  อบต ดอนเจดีย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองหลอด องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี

๒ สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์  อบต ทะเลบก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลบก องค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเลบก อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓ สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์  อบต ไร่รถ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีธาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๔ สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์  อบต หนองสาหร่าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม้าลอย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี

๕ สุพรรณบุรี ด่านช้าง  ทต ด่านช้าง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลด่านช้าง เทศบาลต าบล
ด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖ สุพรรณบุรี ด่านช้าง  อบต ด่านช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลประทานเทพนิมิตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี

๗ สุพรรณบุรี ด่านช้าง  อบต ด่านช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี

๘ สุพรรณบุรี ด่านช้าง  อบต นิคมกระเสียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระด่ี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี

๙ สุพรรณบุรี ด่านช้าง  อบต วังคัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับผ้ึงน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคัน อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐ สุพรรณบุรี ด่านช้าง  อบต วังคัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายเงิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังคัน อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๑ สุพรรณบุรี ด่านช้าง  อบต วังยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกล้วย องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ยาว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๒ สุพรรณบุรี ด่านช้าง  อบต หนองมะค่าโมง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่กิโลแปด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี

๑๓ สุพรรณบุรี ด่านช้าง  อบต ห้วยขม้ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยขม้ิน อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๔ สุพรรณบุรี ด่านช้าง  อบต องค์พระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาธง องค์การบริหารส่วนต าบล
องค์พระ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุพรรณบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุพรรณบุรี
๑๕ สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต เขาพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาพระ เทศบาล

ต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๖ สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต เดิมบาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง เทศบาลต าบล
เดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๗ สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต โคกช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเอก องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกช้าง อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๘ สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต นางบวช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๙ สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต บ่อกรุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๐ สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต ยางนอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะนาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี

๒๑ สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต หัวเขา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร องค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๒ สุพรรณบุรี บางปลาม้า  ทต ต้นคราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นคราม เทศบาลต าบลต้นคราม 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๓ สุพรรณบุรี บางปลาม้า  ทต บ้านแหลมพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมพัฒนา เทศบาลต าบล
บ้านแหลมพัฒนา อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๔ สุพรรณบุรี บางปลาม้า  อบต จรเข้ใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาท่าทราย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี

๒๕ สุพรรณบุรี บางปลาม้า  อบต บางปลาม้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา
ม้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า อ าเภอบาง
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๖ สุพรรณบุรี บางปลาม้า  อบต บางใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๗ สุพรรณบุรี บางปลาม้า  อบต มะขามล้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๘ สุพรรณบุรี บางปลาม้า  อบต วัดดาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว องค์การบริหารส่วนต าบล
วัดดาว อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุพรรณบุรี
๒๙ สุพรรณบุรี บางปลาม้า  อบต วัดโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าตลาด องค์การบริหารส่วนต าบล

วัดโบสถ์ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๐ สุพรรณบุรี บางปลาม้า  อบต สาลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดน้ าขาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลสาลี อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๑ สุพรรณบุรี บางปลาม้า  อบต องครักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบล
องครักษ์ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๒ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  ทต ท่าระหัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคันทด เทศบาลต าบลท่าระหัด 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๓ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  ทต ท่าเสด็จ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านหนองปรือ เทศบาลต าบล
ท่าเสด็จ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๔ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  ทต บ้านโพธ์ิ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ เทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๕ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  ทม สุพรรณบุรี  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๖ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต โคกโคเฒ่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโคเฒ่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี

๓๗ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต ดอนก ายาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามนาค องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี

๓๘ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต ดอนก ายาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอู่ยา องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ก ายาน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๙ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต ดอนตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๐ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต ดอนโพธ์ิทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวไม้ซุง องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๑ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต ดอนโพธ์ิทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทุมพราราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธ์ิทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี

๔๒ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต ดอนมะสังข์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนมะสังข์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมะสังข์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุพรรณบุรี
๔๓ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระประทุม องค์การบริหารส่วน

ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๔ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตล่ิงชัน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๕ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต ไผ่ขวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๖ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต พิหารแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลพิหารแดง
 องค์การบริหารส่วนต าบลพิหารแดง อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๗ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต ร้ัวใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพดวัดกุฏีทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๘ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต ศาลาขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดนแจง องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาขาว อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี

๔๙ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต สนามคลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข้าม องค์การบริหารส่วนต าบล
สนามคลี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๐ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต สนามคลี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส านักตะค่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลสนามคลี อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๑ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี  อบต สนามชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนโพธ์ิ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๒ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์  ทต บ้านกร่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปู่เจ้า เทศบาลต าบลบ้านกร่าง 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๓ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์  ทต ปลายนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางหางม้า เทศบาลต าบล
ปลายนา อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๔ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์  ทต วังน้ าซับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปลายนา เทศบาลต าบล
วังน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๕ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์  ทต วังยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไก่เต้ีย เทศบาลต าบลวังยาง 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๖ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์  ทต วังหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะ เทศบาลต าบลวัง
หว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุพรรณบุรี
๕๗ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์  ทต ศรีประจันต์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านกร่าง เทศบาล

ต าบลศรีประจันต์ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๘ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์  อบต ดอนปรู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธ์ินฤมิตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนปรู อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕๙ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์  อบต บางงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตบางงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๐ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์  อบต มดแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังพลับเหนือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๑ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์  อบต ศรีประจันต์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดปลาเค้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีประจันต์ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๒ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  ทม สองพ่ีน้อง  โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคูปถัมภ์ เทศบาลเมือง
สองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๓ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต ต้นตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกงูเห่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นตาล อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๔ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต ทุ่งคอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๕ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต เนินพระปรางค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระปรางค์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเนินพระปรางค์ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

๖๖ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต บ่อสุพรรณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวกลับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๗ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต บ่อสุพรรณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระด่ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๘ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต บ่อสุพรรณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพันเทา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๖๙ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต บางตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสะแก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตะเคียน อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๗๐ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต บางตาเถร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเจ็ดลูก องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

๗๑ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต บางตาเถร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุพรรณบุรี
๗๒ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต บางเลน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล องค์การ

บริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

๗๓ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต บ้านกุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสะแก องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี

๗๔ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต บ้านช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

๗๕ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต ศรีส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๗๖ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต ศรีส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางกร่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๗๗ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต หนองบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๗๘ สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง  อบต หัวโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพธ์ิ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๗๙ สุพรรณบุรี สามชุก  ทต สามชุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสามชุก เทศบาล
ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๘๐ สุพรรณบุรี สามชุก  อบต กระเสียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกหม้อ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเสียว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๘๑ สุพรรณบุรี สามชุก  อบต ย่านยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดล าพระยา องค์การบริหารส่วน
ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๘๒ สุพรรณบุรี สามชุก  อบต วังลึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าพิกุล องค์การบริหารส่วนต าบล
วังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๘๓ สุพรรณบุรี สามชุก  อบต หนองผักนาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองผักนาก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผักนาก อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี

๘๔ สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ  อบต แจงงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเชือก องค์การบริหารส่วน
ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

๘๕ สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ  อบต ทัพหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนองแก้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทัพหลวง อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุพรรณบุรี
๘๖ สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ  อบต หนองขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

๘๗ สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ  อบต หนองโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล าพันบอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโพธ์ิ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

๘๘ สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ  อบต หนองราชวัตร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองราชวัตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองราชวัตร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี

๘๙ สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ  อบต หนองหญ้าไซ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี

๙๐ สุพรรณบุรี อู่ทอง  ทต กระจัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม เทศบาลต าบลกระ
จัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๙๑ สุพรรณบุรี อู่ทอง  ทต จรเข้สามพัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังหลุมพอง เทศบาลต าบลจรเข้
สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๙๒ สุพรรณบุรี อู่ทอง  ทต เจดีย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์ เทศบาลต าบล
เจดีย์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๙๓ สุพรรณบุรี อู่ทอง  ทต ท้าวอู่ทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๙๔ สุพรรณบุรี อู่ทอง  อบต ดอนคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กบ้านใหม่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๙๕ สุพรรณบุรี อู่ทอง  อบต พลับพลาไชย  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย
 องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

๙๖ สุพรรณบุรี อู่ทอง  อบต สระพังลาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรรษาสุจิตต์วิทยา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระพังลาน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๙๗ สุพรรณบุรี อู่ทอง  อบต หนองโอ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหิน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ  อบต ท่าเจ้าสนุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๒ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ  อบต ท่าหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวหิน องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ  อบต บ้านร่อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนประดู่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ  อบต ปากท่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอรัญญิก องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากท่า อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ  อบต ศาลาลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนางคุ่ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาลอย อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ  อบต หนองขนาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งมน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขนาก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗ พระนครศรีอยุธยา นครหลวง  ทต นครหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาย(ทวีปัญญา) เทศบาลต าบล
นครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘ พระนครศรีอยุธยา นครหลวง  ทต อรัญญิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันเจ้า เทศบาลต าบลอรัญญิก 
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙ พระนครศรีอยุธยา นครหลวง  อบต คลองสะแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองทรงธรรม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๑๐ พระนครศรีอยุธยา นครหลวง  อบต บ่อโพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ่อโพง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๑ พระนครศรีอยุธยา นครหลวง  อบต แม่ลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา
(โรงเรียนวัดมะกัน) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา 
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๒ พระนครศรีอยุธยา นครหลวง  อบต หนองปลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๓ พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย  ทต บางซ้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางซ้าย เทศบาลต าบลบาง
ซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พระนครศรีอยุธยำ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พระนครศรีอยุธยำ
๑๔ พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย  อบต เทพมงคล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมฤคทายวัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๑๕ พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย  อบต บางซ้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอตัน องค์การบริหารส่วนต าบล
บางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๖ พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย  อบต ปลายกลัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทางหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลายกลัด อ าเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๑๗ พระนครศรีอยุธยา บางไทร  ทต บางไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบางพลี เทศบาลต าบล
บางไทร อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๘ พระนครศรีอยุธยา บางไทร  ทต บางไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณา เทศบาล
ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๙ พระนครศรีอยุธยา บางไทร  ทต ราชคราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างใหญ่ เทศบาลต าบลราช
คราม อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๐ พระนครศรีอยุธยา บางไทร  อบต กระแชง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอนุกุญชราราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๒๑ พระนครศรีอยุธยา บางไทร  อบต บางย่ีโท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางย่ีโท องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางย่ีโท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๒ พระนครศรีอยุธยา บางไทร  อบต บ้านกลึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้ว(ประโชติวิทยาภรณ์) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลึง อ าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๓ พระนครศรีอยุธยา บางไทร  อบต บ้านม้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทางยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม้า อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔ พระนครศรีอยุธยา บางไทร  อบต ไผ่พระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาคสโมสร องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่พระ อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๕ พระนครศรีอยุธยา บางไทร  อบต โพแตง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพแตง อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๒๖ พระนครศรีอยุธยา บางไทร  อบต สนามชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามไชย องค์การ
บริหารส่วนต าบลสนามชัย อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๒๗ พระนครศรีอยุธยา บางบาล  ทต บางบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจุฬามณี เทศบาลต าบล
บางบาล อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พระนครศรีอยุธยำ
๒๘ พระนครศรีอยุธยา บางบาล  ทต บางบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ เทศบาลต าบล

บางบาล อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๙ พระนครศรีอยุธยา บางบาล  ทต มหาพราหมณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนกกระจาบ เทศบาล
ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๓๐ พระนครศรีอยุธยา บางบาล  อบต กบเจา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกบเจา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๑ พระนครศรีอยุธยา บางบาล  อบต น  าเต้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าเต้า อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๒ พระนครศรีอยุธยา บางบาล  อบต น  าเต้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน  าเต้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลน  าเต้า อ าเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๓๓ พระนครศรีอยุธยา บางบาล  อบต บ้านคลัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลัง อ าเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๔ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน  ทต บางปะหัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางปะหัน (วัดค่าย) 
เทศบาลต าบลบางปะหัน อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๓๕ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน  อบต ตานิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตานิม องค์การบริหารส่วนต าบลตา
นิม อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๖ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน  อบต บ้านขล้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางเพลิง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านขล้อ อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๓๗ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน  อบต บ้านล่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประมุง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล่ี อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๓๘ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน  อบต พุทเลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก องค์การบริหารส่วนต าบล
พุทเลา อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๙ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน  อบต โพธ์ิสามต้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมเกษ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิสามต้น อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พระนครศรีอยุธยำ
๔๐ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน  อบต โพธ์ิสามต้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาวคะนอง องค์การบริหารส่วน

ต าบลโพธ์ิสามต้น อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๔๑ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน  อบต เสาธง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเสาธง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๔๒ พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน  อบต หันสัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหันสัง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔๓ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน  ทต คลองจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนคลองจิก(สุขสิน) เทศบาล
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๔๔ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน  ทต เชียงรากน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงรากน้อย 
เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๔๕ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน  ทต บางกระสั น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกระสั น เทศบาลต าบลบาง
กระสั น อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔๖ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน  ทต บ้านกรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขนอนใต้ เทศบาลต าบลบ้านกรด
 อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔๗ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน  อบต ตล่ิงชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนราษฎร์บ ารุง องค์การ
บริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๔๘ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน  อบต บางประแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางปะ
แดง องค์การบริหารส่วนต าบลบางประแดง อ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔๙ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน  อบต บ้านแป้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้ง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแป้ง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๐ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน  อบต บ้านพลับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลับ อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๕๑ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน  อบต บ้านโพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พระนครศรีอยุธยำ
๕๒ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน  อบต บ้านหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านหว้า องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านหว้า อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๕๓ พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก  อบต คลองน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองน้อย อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๔ พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก  อบต ส าพะเนียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าพะเนียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าพะเนียง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๕๕ พระนครศรีอยุธยา ผักไห่  ทม ผักไห่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตาลานเหนือ เทศบาล
เมืองผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๖ พระนครศรีอยุธยา ผักไห่  อบต กุฎี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลกุฎี องค์การบริหารส่วนต าบล
กุฎี อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๗ พระนครศรีอยุธยา ผักไห่  อบต ดอนลาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนลาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนลาน อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๘ พระนครศรีอยุธยา ผักไห่  อบต ท่าดินแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๙ พระนครศรีอยุธยา ผักไห่  อบต นาคู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาคู องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู
 อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖๐ พระนครศรีอยุธยา ผักไห่  อบต ลาดน  าเค็ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลาด
น  าเค็ม องค์การบริหารส่วนต าบลลาดน  าเค็ม อ าเภอผัก
ไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖๑ พระนครศรีอยุธยา ผักไห่  อบต หน้าโคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าโคก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าโคก อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๖๒ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน พระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๖๓ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน พระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื ม เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พระนครศรีอยุธยำ
๖๔ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทม อโยธยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอโยธยา(วัดพระญาติ) 

เทศบาลเมืองอโยธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๖๕ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต เกาะเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอญ องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเรียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๖๖ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต บ้านเกาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖๗ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต บ้านป้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกษัตราธิราช องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๖๘ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต ปากกราน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางปากกราน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๖๙ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต ภูเขาทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗๐ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต วัดตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม องค์การบริหารส่วนต าบลวัด
ตูม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗๑ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต ส าเภาล่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพรพินิตพิทยาคาร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๗๒ พระนครศรีอยุธยา ภาชี  ทต ภาชี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทการาม เทศบาลต าบลภาชี 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗๓ พระนครศรีอยุธยา ภาชี  อบต โคกม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสังข์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกม่วง อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗๔ พระนครศรีอยุธยา ภาชี  อบต ดอนหญ้านาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวิมลสุนทร องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๗๕ พระนครศรีอยุธยา ภาชี  อบต ไผ่ล้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาอุ่น องค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ล้อม อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พระนครศรีอยุธยำ
๗๖ พระนครศรีอยุธยา ภาชี  อบต ระโสม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดระโสม องค์การ

บริหารส่วนต าบลระโสม อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๗๗ พระนครศรีอยุธยา มหาราช  อบต บ้านขวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านขวาง อ าเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๗๘ พระนครศรีอยุธยา มหาราช  อบต บ้านนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา อ าเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗๙ พระนครศรีอยุธยา มหาราช  อบต บ้านใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสุเมธ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘๐ พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง  ทต สามเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยานนท์ เทศบาลต าบลสามเมือง 
อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘๑ พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง  อบต คลองพระยาบันลือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสิทธิวิทยา องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๘๒ พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง  อบต คู้สลอด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคู้มักเม่า องค์การบริหารส่วนต าบล
คู้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘๓ พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง  อบต ลาดบัวหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทอารี องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดบัวหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๘๔ พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง  อบต สิงหนาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บ ารุง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๘๕ พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง  อบต หลักชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบันลือ
ฤทธ์ิ) องค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัว
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘๖ พระนครศรีอยุธยา วังน้อย  อบต ข้าวงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลข้าวงาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวงาม อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘๗ พระนครศรีอยุธยา วังน้อย  อบต บ่อตาโล่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุสลิมบ ารุง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อตาโล่ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พระนครศรีอยุธยำ
๘๘ พระนครศรีอยุธยา วังน้อย  อบต ล าไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎีประสิทธ์ิ องค์การบริหารส่วน

ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘๙ พระนครศรีอยุธยา วังน้อย  อบต วังจุฬา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดล าพระยา องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจุฬา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙๐ พระนครศรีอยุธยา วังน้อย  อบต วังน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๙๑ พระนครศรีอยุธยา เสนา  ทต เจ้าเจ็ด  โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙๒ พระนครศรีอยุธยา เสนา  ทต บางนมโค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางนมโค เทศบาลต าบลบางนม
โค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙๓ พระนครศรีอยุธยา เสนา  ทต สามกอ  โรงเรียนวัดสามกอ เทศบาลต าบลสามกอ อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙๔ พระนครศรีอยุธยา เสนา  ทต หัวเวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหัวเวียง (โรงเรียนวัด
บันไดช้าง) เทศบาลต าบลหัวเวียง อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๙๕ พระนครศรีอยุธยา เสนา  ทม เสนา  โรงเรียนเสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙๖ พระนครศรีอยุธยา เสนา  อบต ชายนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลชายนา อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๙๗ พระนครศรีอยุธยา เสนา  อบต ดอนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๙๘ พระนครศรีอยุธยา เสนา  อบต บ้านแพน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแพน อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙๙ พระนครศรีอยุธยา เสนา  อบต บ้านโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโพธ์ิ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๐๐ พระนครศรีอยุธยา เสนา  อบต บ้านหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

พระนครศรีอยุธยำ
๑๐๑ พระนครศรีอยุธยา เสนา  อบต มารวิชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 

หมุ่ท่ี 4 องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๐๒ พระนครศรีอยุธยา เสนา  อบต รางจรเข้  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด
 อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๐๓ พระนครศรีอยุธยา เสนา  อบต ลาดงา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลาดงา 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดงา อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๑๐๔ พระนครศรีอยุธยา เสนา  อบต สามตุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคู้สลอด องค์การบริหารส่วนต าบล
สามตุ่ม อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๐๕ พระนครศรีอยุธยา อุทัย  อบต คานหาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคานหาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๐๖ พระนครศรีอยุธยา อุทัย  อบต ธนู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระสังข์(เพ่ิม) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๐๗ พระนครศรีอยุธยา อุทัย  อบต บ้านหีบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านหีบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหีบ อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๐๘ พระนครศรีอยุธยา อุทัย  อบต เสนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านข่อยโทน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนา อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๑๐๙ พระนครศรีอยุธยา อุทัย  อบต หนองไม้ซุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้
ซุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ อ่างทอง ไชโย  ทต เกษไชโย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเกษไชโย เทศบาล
ต าบลเกษไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

๒ อ่างทอง ไชโย  ทต ไชโย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนางเล่ว เทศบาลต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

๓ อ่างทอง ไชโย  ทต ไชโย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านป่า เทศบาลต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

๔ อ่างทอง ไชโย  ทต ไชโย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะขาม เทศบาลต าบลไชโย 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

๕ อ่างทอง ไชโย  อบต เทวราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง

๖ อ่างทอง ป่าโมก  ทต ป่าโมก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ เทศบาล
ต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

๗ อ่างทอง ป่าโมก  ทต ป่าโมก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง เทศบาล
ต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

๘ อ่างทอง ป่าโมก  อบต นรสิงห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดเค้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

๙ อ่างทอง ป่าโมก  อบต โผงเผง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง

๑๐ อ่างทอง ป่าโมก  อบต สายทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลป่าโมก องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

๑๑ อ่างทอง โพธ์ิทอง  ทต โคกพุทรา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลโคกพุทรา เทศบาลต าบล
โคกพุทรา อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

๑๒ อ่างทอง โพธ์ิทอง  ทต ทางพระ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทางพระ เทศบาลต าบล
ทางพระ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

๑๓ อ่างทอง โพธ์ิทอง  ทต โพธ์ิทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลโพธ์ิทอง เทศบาลต าบลโพธ์ิ
ทอง อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

๑๔ อ่างทอง โพธ์ิทอง  ทต ร ามะสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดล่ันทม เทศบาลต าบลร ามะสัก 
อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

๑๕ อ่างทอง โพธ์ิทอง  อบต ค าหยาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าหยาด อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อ่ำงทอง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อ่ำงทอง
๑๖ อ่างทอง โพธ์ิทอง  อบต บางระก า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า อ าเภอโพธ์ิทอง 
จังหวัดอ่างทอง

๑๗ อ่างทอง โพธ์ิทอง  อบต ยางช้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดง้ิวราย องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางช้าย อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

๑๘ อ่างทอง โพธ์ิทอง  อบต องครักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางมณี องค์การบริหารส่วน
ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

๑๙ อ่างทอง โพธ์ิทอง  อบต องครักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราชหงษ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง

๒๐ อ่างทอง เมืองอ่างทอง  ทต โพสะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลต าบล
โพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๒๑ อ่างทอง เมืองอ่างทอง  ทม อ่างทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดโล่ห์สุทธาวาส เทศบาล
เมืองอ่างทอง อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๒๒ อ่างทอง เมืองอ่างทอง  อบต จ าป่าหล่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ
 องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหล่อ อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๒๓ อ่างทอง เมืองอ่างทอง  อบต ตลาดกรวด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดตาลเจ็ดช่อ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดกรวด อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง

๒๔ อ่างทอง เมืองอ่างทอง  อบต บ้านแห  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวงษ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแห อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๒๕ อ่างทอง เมืองอ่างทอง  อบต ป่าง้ิว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าง้ิว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๒๖ อ่างทอง เมืองอ่างทอง  อบต ย่านซ่ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องคุ้ง ม4 องค์การบริหารส่วน
ต าบลย่านซ่ือ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๒๗ อ่างทอง วิเศษชัยชาญ  ทต บางจัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส่ีร้อย เทศบาลต าบลบางจัก 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๒๘ อ่างทอง วิเศษชัยชาญ  ทต วิเศษไชยชาญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา เทศบาลต าบลวิเศษ
ไชยชาญ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๒๙ อ่างทอง วิเศษชัยชาญ  ทต สาวร้องไห้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคล้า เทศบาลต าบลสาว
ร้องไห้ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๓๐ อ่างทอง วิเศษชัยชาญ  ทต ห้วยคันแหลน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยคันแหลน 
เทศบาลต าบลห้วยคันแหลน อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อ่ำงทอง
๓๑ อ่างทอง วิเศษชัยชาญ  อบต คลองขนาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองขนาก อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๓๒ อ่างทอง วิเศษชัยชาญ  อบต บางจัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองพูล องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจัก อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๓๓ อ่างทอง วิเศษชัยชาญ  อบต ไผ่จ าศีล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดขุมทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๓๔ อ่างทอง วิเศษชัยชาญ  อบต ย่ีล้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลย่ี
ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๓๕ อ่างทอง วิเศษชัยชาญ  อบต หัวตะพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแปดแก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวตะพาน อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๓๖ อ่างทอง สามโก้  ทต สามโก้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่แหลม เทศบาลต าบลสามโก้ 
อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

๓๗ อ่างทอง สามโก้  ทต สามโก้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามโก้ เทศบาลต าบลสามโก้ 
อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

๓๘ อ่างทอง สามโก้  อบต โพธ์ิม่วงพันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าชุมนุม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิม่วงพันธ์ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

๓๙ อ่างทอง แสวงหา  อบต จ าลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวสะแกตก องค์การ
บริหารส่วนต าบลจ าลอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

๔๐ อ่างทอง แสวงหา  อบต วังน้ าเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหม่ืนเกลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

๔๑ อ่างทอง แสวงหา  อบต ศรีพราน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านพราน องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง

๔๒ อ่างทอง แสวงหา  อบต สีบัวทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสีบัวทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
สีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ อุทัยธานี ทัพทัน  ทต หนองสระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสระ เทศบาล
ต าบลหนองสระ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

๒ อุทัยธานี ทัพทัน  อบต หนองกระทุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเคว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

๓ อุทัยธานี ทัพทัน  อบต หนองกระทุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

๔ อุทัยธานี ทัพทัน  อบต หนองกลางดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพิกุล องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกลางดง อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

๕ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต คอกควาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง องค์การบริหารส่วนต าบล
คอกควาย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๖ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต ทัพหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัพคล้าย-ทุ่งนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทัพหลวง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๗ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต ทัพหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัพหลวงร่วมใจ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทัพหลวง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๘ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต บ้านบึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๙ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต บ้านไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเสลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๑๐ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต บ้านใหม่คลองเคียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาลูกโล่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่คลองเคียน อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๑๑ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต เมืองการุ้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านคลองโป่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองการุ้ง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี

๑๒ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต วังหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังพง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหิน อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๑๓ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต หนองจอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองจอก อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๑๔ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต หนองบ่มกล้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาสวน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่มกล้วย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๑๕ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต ห้วยแห้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพลู องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุทัยธำนี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุทัยธำนี
๑๖ อุทัยธานี บ้านไร่  อบต หูช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน ซับสุราษฎร์ องค์การ

บริหารส่วนต าบลหูช้าง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๑๗ อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี  อบต ดอนขวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดหนองตางู องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนขวาง อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี

๑๘ อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี  อบต ท่าซุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซุง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซุง อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี

๑๙ อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี  อบต น  าซึม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดสังกัสรัตนคีรี องค์การ
บริหารส่วนต าบลน  าซึม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี

๒๐ อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี  อบต สะแกกรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านเนินตูม องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกกรัง อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี

๒๑ อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี  อบต หนองแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเต่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

๒๒ อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี  อบต หนองไผ่แบน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังปลากด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

๒๓ อุทัยธานี ลานสัก  อบต ทุ่งนางาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน  าโจน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๒๔ อุทัยธานี ลานสัก  อบต ทุ่งนางาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งฝาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๒๕ อุทัยธานี ลานสัก  อบต น  ารอบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกลึก องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  ารอบ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๒๖ อุทัยธานี ลานสัก  อบต น  ารอบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  ารอบ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๒๗ อุทัยธานี ลานสัก  อบต ประดู่ยืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสามแท่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประดู่ยืน อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๒๘ อุทัยธานี ลานสัก  อบต ประดู่ยืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแขม องค์การบริหารส่วน
ต าบลประดู่ยืน อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๒๙ อุทัยธานี ลานสัก  อบต ป่าอ้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองชะนี องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าอ้อ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุทัยธำนี
๓๐ อุทัยธานี ลานสัก  อบต ป่าอ้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับป่าพลู องค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าอ้อ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๓๑ อุทัยธานี ลานสัก  อบต ระบ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาเขียว องค์การบริหารส่วนต าบล
ระบ า อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๓๒ อุทัยธานี ลานสัก  อบต ระบ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์สมบูรณ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๓๓ อุทัยธานี ลานสัก  อบต ระบ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีวงศ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๓๔ อุทัยธานี ลานสัก  อบต ลานสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพระยาพายเรือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๓๕ อุทัยธานี ลานสัก  อบต ลานสัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินเหนือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๓๖ อุทัยธานี สว่างอารมณ์  ทต สว่างแจ้งสบายใจ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน เทศบาลต าบลสว่าง
แจ้งสบายใจ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

๓๗ อุทัยธานี สว่างอารมณ์  อบต บ่อยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเคียน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อยาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

๓๘ อุทัยธานี สว่างอารมณ์  อบต ไผ่เขียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองข่อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่เขียว อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

๓๙ อุทัยธานี สว่างอารมณ์  อบต ไผ่เขียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่เขียว อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

๔๐ อุทัยธานี หนองขาหย่าง  ทต หนองขาหย่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหนองขาหย่าง เทศบาล
ต าบลหนองขาหย่าง อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัด
อุทัยธานี

๔๑ อุทัยธานี หนองขาหย่าง  อบต ดงขวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง อ าเภอหนองขาหย่าง
 จังหวัดอุทัยธานี

๔๒ อุทัยธานี หนองขาหย่าง  อบต หนองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองขาหย่าง
 จังหวัดอุทัยธานี

๔๓ อุทัยธานี หนองฉาง  ทต เขาบางแกรก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเลา เทศบาลต าบลเขาบาง
แกรก อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

๔๔ อุทัยธานี หนองฉาง  ทต หนองฉาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองฉาง เทศบาล
ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุทัยธำนี
๔๕ อุทัยธานี หนองฉาง  อบต เขากวางทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากวางทอง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

๔๖ อุทัยธานี หนองฉาง  อบต ทุ่งพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลทุ่งพง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งพง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

๔๗ อุทัยธานี หนองฉาง  อบต ทุ่งโพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าพุ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ
 อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

๔๘ อุทัยธานี หนองฉาง  อบต ทุ่งโพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินพยอม องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

๔๙ อุทัยธานี หนองฉาง  อบต หนองยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองยาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

๕๐ อุทัยธานี ห้วยคต  อบต ทองหลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแห้งวิทยา องค์การ
บริหารส่วนต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี

๕๑ อุทัยธานี ห้วยคต  อบต ทองหลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมอทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

๕๒ อุทัยธานี ห้วยคต  อบต สุขฤทัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังบ่างสามัคคี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสุขฤทัย อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

๕๓ อุทัยธานี ห้วยคต  อบต ห้วยคต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยคต อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ กาฬสินธ์ุ กมลาไสย  ทต กมลาไสย  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลกมลาไสย เทศบาล
ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๒ กาฬสินธ์ุ กมลาไสย  ทต กมลาไสย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิโนนสวาง เทศบาลต าบล
กมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๓ กาฬสินธ์ุ กมลาไสย  ทต ดงลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนเมือง เทศบาลต าบลดงลิง 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๔ กาฬสินธ์ุ กมลาไสย  ทต ดงลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเมย เทศบาลต าบลดงลิง 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๕ กาฬสินธ์ุ กมลาไสย  ทต หลักเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีบึงไฮ เทศบาลต าบลหลัก
เมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๖ กาฬสินธ์ุ กมลาไสย  อบต เจ้าท่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์ท่าเพลิง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๗ กาฬสินธ์ุ กมลาไสย  อบต เจ้าท่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาขาท่ากลาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๘ กาฬสินธ์ุ กมลาไสย  อบต เจ้าท่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมือดแอ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
เจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๙ กาฬสินธ์ุ กมลาไสย  อบต โพนงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนหัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๐ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  ทต จุมจัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลาง เทศบาลต าบลจุมจัง 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๑ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  ทต จุมจัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจุมจัง เทศบาลต าบล
จุมจัง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๒ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  ทต นาขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าป่าหว้าน เทศบาลต าบลนาขาม 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๓ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  ทต นาขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนฟองแก้ว เทศบาลต าบลนาขาม
 อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๔ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  ทต นาขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวาง เทศบาลต าบลนาขาม 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๕ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  ทต นาขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์ เทศบาลต าบลนา
ขาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๖ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  ทต นาขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์สุขเจริญ เทศบาล
ต าบลนาขาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๗ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  ทต นาขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรพานาขาม เทศบาลต าบล
นาขาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

กาฬสินธ์ุ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาฬสินธ์ุ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๑๘ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  ทต เหล่าใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะนาว เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๙ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  ทต เหล่าใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยดงเหนือ เทศบาลต าบล
เหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๒๐ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต กุดค้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งคลองไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดค้าว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๒๑ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต กุดค้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยบ้านค้อ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดค้าว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๒๒ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต แจนแลน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแจนแลน ม1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๒๓ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต แจนแลน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแจนแลน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๒๔ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต แจนแลน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองฟ้าเล่ือน องค์การ
บริหารส่วนต าบลแจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ

๒๕ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต นาโก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโก ม1 องค์การบริหารส่วนต าบล
นาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๒๖ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต นาโก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยบ้านหวาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ

๒๗ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต บัวขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกกตาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๒๘ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต บัวขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยบุ่งคล้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๒๙ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต สามขา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยสามขา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามขา อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๓๐ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต สามขา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสามขา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๓๑ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต หนองห้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๓๒ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต เหล่าไฮงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลาง องค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาฬสินธ์ุ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๓๓ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต เหล่าไฮงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสินเธาว์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๓๔ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต เหล่าไฮงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนผ้ึง องค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๓๕ กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์  อบต เหล่าไฮงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าไฮงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๓๖ กาฬสินธ์ุ เขาวง  ทต สงเปลือย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี เทศบาลต าบลสงเปลือย
 อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๓๗ กาฬสินธ์ุ เขาวง  ทต สงเปลือย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง เทศบาลต าบลสง
เปลือย อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๓๘ กาฬสินธ์ุ ค าม่วง  ทต นาทัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวนพัฒนา เทศบาลต าบลนาทัน
 อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๓๙ กาฬสินธ์ุ ค าม่วง  ทต นาทัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาไร่เดียว เทศบาลต าบลนาทัน 
อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๔๐ กาฬสินธ์ุ ค าม่วง  ทต นาทัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ าปาทอง เทศบาลต าบลนาทัน 
อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๔๑ กาฬสินธ์ุ ค าม่วง  ทต นาทัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาตาล เทศบาลต าบลนาทัน 
อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๔๒ กาฬสินธ์ุ ค าม่วง  ทต นาทัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยแสงสว่าง เทศบาลต าบล
นาทัน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๔๓ กาฬสินธ์ุ ค าม่วง  ทต นาทัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยธาราม เทศบาลต าบลนาทัน
 อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๔๔ กาฬสินธ์ุ ค าม่วง  อบต ดินจ่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดินจ่ี องค์การบริหารส่วนต าบลดินจ่ี
 อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๔๕ กาฬสินธ์ุ ค าม่วง  อบต ดินจ่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพูลสวัสด์ิประชาสามัคคี องค์การ
บริหารส่วนต าบลดินจ่ี อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๔๖ กาฬสินธ์ุ ค าม่วง  อบต ดินจ่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม องค์การบริหารส่วน
ต าบลดินจ่ี อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๔๗ กาฬสินธ์ุ ค าม่วง  อบต เนินยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์สว่างคงคา องค์การ
บริหารส่วนต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๔๘ กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย  ทต ฆ้องชัยพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเขวา เทศบาลต าบลฆ้อง
ชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาฬสินธ์ุ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๔๙ กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย  อบต โคกสะอาด  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธ์ุ

๕๐ กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย  อบต โนนศิลาเลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวัฒนาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๕๑ กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย  อบต เหล่ากลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีบ้านตูม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่ากลาง อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๕๒ กาฬสินธ์ุ ดอนจาน  ทต ดอนจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแต้ เทศบาลต าบลดอนจาน 
อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๕๓ กาฬสินธ์ุ ดอนจาน  ทต ดอนจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีนพรัตน์ เทศบาลต าบลดอน
จาน อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๕๔ กาฬสินธ์ุ ดอนจาน  ทต ม่วงนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตตาราม เทศบาลต าบลม่วงนา
 อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๕๕ กาฬสินธ์ุ ดอนจาน  อบต นาจ าปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโพน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๕๖ กาฬสินธ์ุ ดอนจาน  อบต สะอาดไชยศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพอก1,2,6 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธ์ุ

๕๗ กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท  ทต กุงเก่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดขอนแก่น เทศบาลต าบลกุง
เก่า อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๕๘ กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท  ทต กุดจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลต าบลกุดจิก 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๕๙ กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท  ทต กุดจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข เทศบาลต าบลกุดจิก 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๖๐ กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท  ทต ดงสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธรรม เทศบาล
ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๖๑ กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท  ทต นาตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนอ านวย เทศบาลต าบลนาตาล 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๖๒ กาฬสินธ์ุ นาคู  อบต บ่อแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางาม ม10 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๖๓ กาฬสินธ์ุ นาคู  อบต บ่อแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อแก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาฬสินธ์ุ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๖๔ กาฬสินธ์ุ นาคู  อบต บ่อแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินลาด องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแก้ว อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๖๕ กาฬสินธ์ุ นามน  ทต นามน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดนามน เทศบาลต าบล
นามน อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๖๖ กาฬสินธ์ุ นามน  ทต สงเปลือย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวาง เทศบาลต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๖๗ กาฬสินธ์ุ นามน  ทต สงเปลือย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวงัว เทศบาลต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๖๘ กาฬสินธ์ุ นามน  ทต สงเปลือย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าง้ิว เทศบาลต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๖๙ กาฬสินธ์ุ นามน  อบต นามน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าย่ิงหมี องค์การบริหารส่วนต าบล
นามน อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๗๐ กาฬสินธ์ุ นามน  อบต ยอดแกง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
ยอดแกง อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๗๑ กาฬสินธ์ุ นามน  อบต ยอดแกง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโพนสูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๗๒ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต กลางหม่ืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่ากลาง เทศบาลต าบลกลาง
หม่ืน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๗๓ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต ขม้ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอินทร์แปลง ม5 เทศบาล
ต าบลขม้ิน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๗๔ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต ขม้ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาฤทธาราม เทศบาลต าบล
ขม้ิน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๗๕ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต เชียงเครือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงเครือ เทศบาล
ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๗๖ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต เชียงเครือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชูเถาวัลย์ เทศบาลต าบลเชียง
เครือ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๗๗ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต นาจารย์  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาจารย์ เทศบาลต าบล
นาจารย์ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๗๘ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต บึงวิชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองทุ่ม เทศบาลต าบลบึงวิชัย 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๗๙ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต ไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทอง-ค าเม็ก เทศบาลต าบลไผ่ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๘๐ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต ภูดิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายลูกเสือ ม2 เทศบาลต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาฬสินธ์ุ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๘๑ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต ภูดิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง ม1 เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๘๒ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต ภูปอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงเหนือ เทศบาลต าบลภูปอ
 อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๘๓ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต ล าพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าอุดม-วังยูง เทศบาลต าบลล าพาน
 อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๘๔ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต ล าพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเมือง เทศบาลต าบลล าพาน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๘๕ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต หนองสอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสมบูรณ์ เทศบาลต าบลหนองสอ
 อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๘๖ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต หลุบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธ์ิชัยคอนเรียบ เทศบาลต าบล
หลุบ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๘๗ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ  ทต ห้วยโพธ์ิ  โรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลต าบลห้วยโพธ์ิ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๘๘ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  ทต เขาพระนอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไตรมิตร เทศบาลต าบลเขาพระ
นอน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๘๙ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  ทต เขาพระนอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีสมบูรณ์ เทศบาลต าบลเขา
พระนอน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๙๐ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  ทต โนนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนสวาง ม11 เทศบาลต าบลโนน
สูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๙๑ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  ทต บัวบาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยบ้านเว่อ เทศบาลต าบล
บัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๙๒ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  ทต บัวบาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวเชียงสา เทศบาลต าบลบัว
บาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๙๓ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  ทต หัวนาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกค่ายโคกใหญ่ เทศบาล
ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๙๔ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  ทต หัวนาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวนาค า เทศบาลต าบลหัวนาค า 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๙๕ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  ทต อิต้ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอิต้ือ เทศบาลต าบลอิ
ต้ือ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๙๖ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  ทต อิต้ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรียางค า เทศบาลต าบลอิต้ือ
 อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๙๗ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  ทต อิต้ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีหนองแวง เทศบาล
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาฬสินธ์ุ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๙๘ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  ทต อุ่มเม่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีท่างาม เทศบาลต าบลอุ่ม
เม่า อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๙๙ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  อบต คลองขาม  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๐๐ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  อบต คลองขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๐๑ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  อบต คลองขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหน่วย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๐๒ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  อบต คลองขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธ์ิศรี องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๐๓ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  อบต ดอนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนยานาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๐๔ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  อบต ดอนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมชนป่าแดง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๐๕ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  อบต นาเชือก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแก องค์การบริหารส่วนต าบลนา
เชือก อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๐๖ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  อบต นาเชือก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บ ารุงหนองกาว องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธ์ุ

๑๐๗ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  อบต นาดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาดวารี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๐๘ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  อบต ยางตลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีนวลหัวงัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๐๙ กาฬสินธ์ุ ยางตลาด  อบต ยางตลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮองฮี ม14 องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๑๐ กาฬสินธ์ุ ร่องค า  อบต สามัคคี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าเขือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามัคคี อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๑๑ กาฬสินธ์ุ ร่องค า  อบต เหล่าอ้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านใต้ องค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าอ้อย อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๑๒ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  ทต แซงบาดาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าเม็ก เทศบาลต าบลแซง
บาดาล อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาฬสินธ์ุ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๑๑๓ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  ทต ผาเสวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก เทศบาลต าบลผาเสวย 
อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๑๔ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  ทต ผาเสวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงน้อย เทศบาลต าบล
ผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๑๕ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  ทต ผาเสวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังวรวราราม เทศบาลต าบลผา
เสวย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๑๖ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  ทต มหาไชย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง เทศบาลต าบลมหา
ไชย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๑๗ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  ทต ล าห้วยหลัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านค้อ เทศบาลต าบลล า
ห้วยหลัว อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๑๘ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  ทต ล าห้วยหลัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน ม6 เทศบาลต าบลล าห้วย
หลัว อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๑๙ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  อบต ศรีสมเด็จ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๒๐ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  อบต สมเด็จ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวโดน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๒๑ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๒๒ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผ้าอ้อม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๒๓ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างแก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๒๔ กาฬสินธ์ุ สมเด็จ  อบต หมูม่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งพฤาชัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๒๕ กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์  ทต นามะเขือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทรทอง เทศบาลต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๒๖ กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์  ทต นิคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวรารามเจริญรังษี 
เทศบาลต าบลนิคม อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๒๗ กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์  ทต โนนศิลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา เทศบาลต าบลโนน
ศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๒๘ กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์  ทต ภูสิงห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดม เทศบาลต าบลภูสิงห์ 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๒๙ กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์  อบต สหัสขันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสิงห์สะอาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสหัสขันธ์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาฬสินธ์ุ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๑๓๐ กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์  อบต สหัสขันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าปลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลสหัสขันธ์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๓๑ กาฬสินธ์ุ สามชัย  อบต ส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแซง องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๓๒ กาฬสินธ์ุ สามชัย  อบต ส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๓๓ กาฬสินธ์ุ สามชัย  อบต ส าราญใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนศาลาทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๓๔ กาฬสินธ์ุ สามชัย  อบต ส าราญใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแห่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๓๕ กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี  ทต ดงมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าขาม เทศบาลต าบลดงมูล อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๓๖ กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี  ทต ดงมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภูฮัง เทศบาลต าบลดงมูล อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๓๗ กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี  ทต หนองกุงศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาดนาดี เทศบาลต าบลหนอง
กุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๓๘ กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี  ทต หนองกุงศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองริวหนัง เทศบาลต าบลหนอง
กุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๓๙ กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี  ทต หนองสรวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบง เทศบาลต าบลหนองสรวง 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๔๐ กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี  อบต โคกเครือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกเครือ องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเครือ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๔๑ กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี  อบต โคกเครือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยยางดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๔๒ กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี  อบต เสาเล้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าถาวร ม1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเล้า อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๔๓ กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง  ทต ค าบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าม่วง เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอ
ห้วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๔๔ กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง  ทต ค าบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส เทศบาลต าบลค าบง 
อ าเภอห้วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๔๕ กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง  ทต ค าบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะงง เทศบาลต าบลค าบง 
อ าเภอห้วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๔๖ กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง  อบต ไค้นุ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ้ึง องค์การบริหารส่วนต าบล
ไค้นุ่น อ าเภอห้วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธ์ุ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด
กาฬสินธ์ุ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๑๔๗ กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง  อบต ไค้นุ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างโพธ์ิไทร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไค้นุ่น อ าเภอห้วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๔๘ กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก  ทต ค าเหมือดแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าเหมือดแก้ว ม3 เทศบาลต าบลค า
เหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๔๙ กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก  ทต ค าเหมือดแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนศิลาอาสน์ ม2 เทศบาลต าบลค า
เหมือดแก้ว อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๕๐ กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก  ทต ห้วยเม็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อค า เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๕๑ กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก  อบต โนนสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงไทย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนสะอาด อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ

๑๕๒ กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก  อบต หัวหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรืองโคกกลางเหนือ ม5 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหิน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธ์ุ

๑๕๓ กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก  อบต หัวหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโน องค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหิน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ขอนแก่น กระนวน  ทต น ้ำอ้อม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กน ้ำอ้อม เทศบำลต้ำบลน ้ำอ้อม 
อ้ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

๒ ขอนแก่น กระนวน  อบต บ้ำนฝำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุ่งใหญ่ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
บ้ำนฝำง อ้ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

๓ ขอนแก่น กระนวน  อบต บ้ำนฝำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองแวงคู องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลบ้ำนฝำง อ้ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

๔ ขอนแก่น กระนวน  อบต หนองกุงใหญ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองกุงใหญ่ อ้ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

๕ ขอนแก่น กระนวน  อบต หนองโก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนรำศรี องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองโก อ้ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

๖ ขอนแก่น กระนวน  อบต หนองโก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีสมบูรณ์ศรีสถิตย์ องค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลหนองโก อ้ำเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

๗ ขอนแก่น กระนวน  อบต หัวนำค้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค้ำคร่ึง องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
หัวนำค้ำ อ้ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

๘ ขอนแก่น เขำสวนกวำง  ทต โนนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงอำรมณ์ (ป่ำเปือยเทพ
อ้ำนวย) เทศบำลต้ำบลโนนสมบูรณ์ อ้ำเภอเขำสวนกวำง
 จังหวัดขอนแก่น

๙ ขอนแก่น เขำสวนกวำง  อบต เขำสวนกวำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเขำสวน
กวำง (วัดบัวระพำ) องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเขำสวน
กวำง อ้ำเภอเขำสวนกวำง จังหวัดขอนแก่น

๑๐ ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย  ทต โพธ์ิไชย  โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต้ำบลโพธ์ิไชย เทศบำลต้ำบล
โพธ์ิไชย อ้ำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

๑๑ ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย  ทต โพธ์ิไชย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมัชฌิมำวำส เทศบำลต้ำบลโพธ์ิ
ไชย อ้ำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

๑๒ ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย  ทต ภูผำแดง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทุ่งสว่ำงนำยำว เทศบำลต้ำบลภู
ผำแดง อ้ำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

๑๓ ขอนแก่น ชนบท  อบต กุดเพียขอม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำผำย องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
กุดเพียขอม อ้ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

๑๔ ขอนแก่น ชนบท  อบต โนนพะยอม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเจริญวำรี องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลโนนพะยอม อ้ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

๑๕ ขอนแก่น ชุมแพ  ทต โนนสะอำด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำภิรมย์ เทศบำลต้ำบลโนน
สะอำด อ้ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ขอนแก่น



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ขอนแก่น
๑๖ ขอนแก่น ชุมแพ  ทม ชุมแพ  โรงเรียนเทศบำล 1 (ส้ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล

อุปถัมภ์) เทศบำลเมืองชุมแพ อ้ำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

๑๗ ขอนแก่น ชุมแพ  อบต ชุมแพ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพัฒนำรำมหนองจิก องค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลชุมแพ อ้ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๑๘ ขอนแก่น ชุมแพ  อบต นำหนองทุ่ม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำหนองทุ่ม องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลนำหนองทุ่ม อ้ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๑๙ ขอนแก่น ชุมแพ  อบต โนนหัน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองคอง องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลโนนหัน อ้ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๒๐ ขอนแก่น ชุมแพ  อบต หนองเขียด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดใหม่สำมัคคี องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองเขียด อ้ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๒๑ ขอนแก่น ซ้ำสูง  อบต ค้ำแมด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค้ำแมด องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
ค้ำแมด อ้ำเภอซ้ำสูง จังหวัดขอนแก่น

๒๒ ขอนแก่น ซ้ำสูง  อบต คูค้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคูค้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลคูค้ำ 
อ้ำเภอซ้ำสูง จังหวัดขอนแก่น

๒๓ ขอนแก่น ซ้ำสูง  อบต บ้ำนโนน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนน องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ้ำน
โนน อ้ำเภอซ้ำสูง จังหวัดขอนแก่น

๒๔ ขอนแก่น ซ้ำสูง  อบต บ้ำนโนน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแห้ว องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
บ้ำนโนน อ้ำเภอซ้ำสูง จังหวัดขอนแก่น

๒๕ ขอนแก่น ซ้ำสูง  อบต ห้วยเตย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลห้วยเตย 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลห้วยเตย อ้ำเภอซ้ำสูง จังหวัด
ขอนแก่น

๒๖ ขอนแก่น น ้ำพอง  ทต กุดน ้ำใส  โรงเรียนเทศบำลกุดน ้ำใส เทศบำลต้ำบลกุดน ้ำใส 
อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๒๗ ขอนแก่น น ้ำพอง  ทต น ้ำพอง  โรงเรียนเทศบำลน ้ำพองภูริพัฒน์ เทศบำลต้ำบลน ้ำพอง
 อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๒๘ ขอนแก่น น ้ำพอง  ทต น ้ำพอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลน ้ำพอง เทศบำล
ต้ำบลน ้ำพอง อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๒๙ ขอนแก่น น ้ำพอง  ทต ม่วงหวำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค้ำแก่นคูณ เทศบำลต้ำบลม่วงหวำน
 อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๓๐ ขอนแก่น น ้ำพอง  ทต ม่วงหวำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ำเม่ำ-โนนพยอม (บ้ำนม่วงหวำน) 
เทศบำลต้ำบลม่วงหวำน อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๓๑ ขอนแก่น น ้ำพอง  ทต ม่วงหวำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กม่วงหวำน เทศบำลต้ำบลม่วงหวำน 
อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ขอนแก่น
๓๒ ขอนแก่น น ้ำพอง  ทต ล้ำน ้ำพอง  โรงเรียนเทศบำลล้ำน ้ำพอง เทศบำลต้ำบลล้ำน ้ำพอง 

อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๓๓ ขอนแก่น น ้ำพอง  ทต ล้ำน ้ำพอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยเสือเต้น เทศบำลต้ำบลล้ำ
น ้ำพอง อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๓๔ ขอนแก่น น ้ำพอง  ทต สะอำด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีชมช่ืน เทศบำลต้ำบลสะอำด 
อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๓๕ ขอนแก่น น ้ำพอง  อบต ท่ำกระเสริม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ำมะเด่ือ องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลท่ำกระเสริม อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๓๖ ขอนแก่น น ้ำพอง  อบต ท่ำกระเสริม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอิสำณ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
ท่ำกระเสริม อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๓๗ ขอนแก่น น ้ำพอง  อบต บัวเงิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค้ำจ่ัน องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบัว
เงิน อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๓๘ ขอนแก่น น ้ำพอง  อบต บัวเงิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกใหญ่ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
บัวเงิน อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๓๙ ขอนแก่น น ้ำพอง  อบต บัวเงิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพี ยฟำน องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
บัวเงิน อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๔๐ ขอนแก่น น ้ำพอง  อบต บัวเงิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองกุงขี ควง องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลบัวเงิน อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๔๑ ขอนแก่น น ้ำพอง  อบต พังทุย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กพังทุย-หัวบึง องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลพังทุย อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๔๒ ขอนแก่น โนนศิลำ  อบต เปือยใหญ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเปือยใหญ่
 องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเปือยใหญ่ อ้ำเภอโนนศิลำ 
จังหวัดขอนแก่น

๔๓ ขอนแก่น โนนศิลำ  อบต หนองปลำหมอ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหนอง
ปลำหมอ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหนองปลำหมอ 
อ้ำเภอโนนศิลำ จังหวัดขอนแก่น

๔๔ ขอนแก่น บ้ำนไผ่  ทม บ้ำนไผ่  โรงเรียนเทศบำลบ้ำนไผ่ เทศบำลเมืองบ้ำนไผ่ อ้ำเภอ
บ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๔๕ ขอนแก่น บ้ำนไผ่  ทม บ้ำนไผ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่งท่ี 1 (บ้ำนเกิ ง) เทศบำลเมือง
บ้ำนไผ่ อ้ำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๔๖ ขอนแก่น บ้ำนไผ่  ทม บ้ำนไผ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแห่งท่ี 3 ชุมชนโนนสว่ำง เทศบำล
เมืองบ้ำนไผ่ อ้ำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ขอนแก่น
๔๗ ขอนแก่น บ้ำนไผ่  อบต เมืองเพีย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองเพีย 

องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองเพีย อ้ำเภอบ้ำนไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น

๔๘ ขอนแก่น บ้ำนไผ่  อบต หินตั ง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหินตั ง 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหินตั ง อ้ำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

๔๙ ขอนแก่น บ้ำนฝำง  ทต แก่นฝำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลแก่นฝำง เทศบำล
ต้ำบลแก่นฝำง อ้ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น

๕๐ ขอนแก่น บ้ำนฝำง  ทต ป่ำมะนำว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลป่ำมะนำว เทศบำล
ต้ำบลป่ำมะนำว อ้ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น

๕๑ ขอนแก่น บ้ำนฝำง  อบต บ้ำนเหล่ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสุขเจริญ องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลบ้ำนเหล่ำ อ้ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น

๕๒ ขอนแก่น บ้ำนฝำง  อบต บ้ำนเหล่ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ้ำนเหล่ำ
 องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ้ำนเหล่ำ อ้ำเภอบ้ำนฝำง 
จังหวัดขอนแก่น

๕๓ ขอนแก่น บ้ำนฝำง  อบต ป่ำหวำยน่ัง  โรงเรียนอนุบำลองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลป่ำหวำนน่ัง 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลป่ำหวำยน่ัง อ้ำเภอบ้ำนฝำง 
จังหวัดขอนแก่น

๕๔ ขอนแก่น บ้ำนแฮด  อบต โนนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสระจันทร์ องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลโนนสมบูรณ์ อ้ำเภอบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น

๕๕ ขอนแก่น บ้ำนแฮด  อบต หนองแซง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองแซง อ้ำเภอบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น

๕๖ ขอนแก่น เปือยน้อย  ทต เปือยน้อย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนเหล่ือม เทศบำลต้ำบลเปือยน้อย
 อ้ำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕๗ ขอนแก่น เปือยน้อย  ทต เปือยน้อย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำยทอง เทศบำลต้ำบลเปือยน้อย
 อ้ำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕๘ ขอนแก่น เปือยน้อย  อบต ขำมป้อม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองโก องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
ขำมป้อม อ้ำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

๕๙ ขอนแก่น เปือยน้อย  อบต ขำมป้อม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลขำมป้อม 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลขำมป้อม อ้ำเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น

๖๐ ขอนแก่น เปือยน้อย  อบต วังม่วง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยแร่ องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลวังม่วง อ้ำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ขอนแก่น
๖๑ ขอนแก่น เปือยน้อย  อบต วังม่วง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวัน องค์กำรบริหำรส่วน

ต้ำบลวังม่วง อ้ำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

๖๒ ขอนแก่น พระยืน  ทต บ้ำนโต้น  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลบ้ำนโต้น เทศบำล
ต้ำบลบ้ำนโต้น อ้ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

๖๓ ขอนแก่น พระยืน  ทต พระบุ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กพระบุ เทศบำลต้ำบลพระบุ อ้ำเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น

๖๔ ขอนแก่น พระยืน  ทต พระยืนม่ิงมงคล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนบ่อ เทศบำลต้ำบลพระยืน
ม่ิงมงคล อ้ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

๖๕ ขอนแก่น พระยืน  ทต พระยืนม่ิงมงคล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหินเหิบ เทศบำลต้ำบลพระยืนม่ิง
มงคล อ้ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

๖๖ ขอนแก่น พล  ทม เมืองพล  โรงเรียนเทศบำลหนองแวงประชำอุปถัมภ์ เทศบำล
เมืองเมืองพล อ้ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

๖๗ ขอนแก่น พล  อบต เก่ำงิ ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเก่ำงิ ว 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเก่ำงิ ว อ้ำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

๖๘ ขอนแก่น พล  อบต โจดหนองแก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเตำเหล็ก องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลโจดหนองแก อ้ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

๖๙ ขอนแก่น พล  อบต โจดหนองแก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหว้ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลโจดหนองแก อ้ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

๗๐ ขอนแก่น พล  อบต โสกนกเต็น  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโสกนกเต็นพัฒนำ องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลโสกนกเต็น อ้ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

๗๑ ขอนแก่น พล  อบต โสกนกเต็น  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองบัว องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
โสกนกเต็น อ้ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

๗๒ ขอนแก่น พล  อบต หนองแวงนำงเบ้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยค้อ องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองแวงนำงเบ้ำ อ้ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

๗๓ ขอนแก่น ภูผำม่ำน  ทต โนนคอม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคีธรรม เทศบำลต้ำบลโนน
คอม เทศบำลต้ำบลโนนคอม อ้ำเภอภูผำม่ำน จังหวัด
ขอนแก่น

๗๔ ขอนแก่น ภูผำม่ำน  อบต วังสวำป  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองแห้ว องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลวังสวำป อ้ำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น

๗๕ ขอนแก่น ภูผำม่ำน  อบต ห้วยม่วง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กห้วยซ้อ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
ห้วยม่วง อ้ำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น

๗๖ ขอนแก่น ภูเวียง  ทต ภูเวียง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดม่ิงเมืองพัฒนำรำม เทศบำล
ต้ำบลภูเวียง อ้ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ขอนแก่น
๗๗ ขอนแก่น ภูเวียง  อบต ดินด้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล

ดินด้ำ อ้ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

๗๘ ขอนแก่น ภูเวียง  อบต ทุ่งชมพู  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธำนี องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
ทุ่งชมพู อ้ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

๗๙ ขอนแก่น ภูเวียง  อบต นำชุมแสง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้ำบลนำชุมแสง (วัดศรีสะอำด) 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลนำชุมแสง อ้ำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

๘๐ ขอนแก่น ภูเวียง  อบต นำหว้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหว้ำ-นำเจริญ องค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลนำหว้ำ อ้ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

๘๑ ขอนแก่น ภูเวียง  อบต นำหว้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลนำหว้ำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลนำหว้ำ อ้ำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

๘๒ ขอนแก่น ภูเวียง  อบต บ้ำนเรือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีชมช่ืน องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลบ้ำนเรือ อ้ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

๘๓ ขอนแก่น ภูเวียง  อบต หนองกุงเซิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสะอำดโนนงำม องค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลหนองกุงเซิน อ้ำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

๘๔ ขอนแก่น ภูเวียง  อบต หนองกุงเซิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโสภำรัตน์นำรำม องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลหนองกุงเซิน อ้ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

๘๕ ขอนแก่น ภูเวียง  อบต หนองกุงธนสำร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแก้วสว่ำง องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลหนองกุงธนสำร อ้ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

๘๖ ขอนแก่น มัญจำคีรี  อบต กุดเค้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโจด องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
กุดเค้ำ อ้ำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น

๘๗ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทต ท่ำพระ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลท่ำพระ เทศบำล
ต้ำบลท่ำพระ อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๘๘ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทต เมืองเก่ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนบม เทศบำลต้ำบลเมืองเก่ำ
 อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๘๙ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทต เมืองเก่ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะอำด-โสกแสง เทศบำลต้ำบล
เมืองเก่ำ อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๙๐ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทต สำวะถี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กงิ ว เทศบำลต้ำบลสำวะถี อ้ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๙๑ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทต สำวะถี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนกู่ เทศบำลต้ำบลสำวะถี อ้ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ขอนแก่น
๙๒ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทต สำวะถี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนรัง เทศบำลต้ำบลสำวะถี อ้ำเภอ

เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๙๓ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทต สำวะถี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีชมบำลบ้ำนม่วงโป้ เทศบำล
ต้ำบลสำวะถี อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๙๔ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทต สำวะถี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสำวะถี เทศบำลต้ำบลสำวะถี อ้ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๙๕ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทต สำวะถี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองตำไก้ เทศบำลต้ำบลสำวะถี 
อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๙๖ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทต สำวะถี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองปิง เทศบำลต้ำบลสำวะถี 
อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๙๗ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  โรงเรียนเทศบำลคุ้มหนองคู เทศบำลนครขอนแก่น 
อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๙๘ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  โรงเรียนเทศบำลบ้ำนตูม เทศบำลนครขอนแก่น อ้ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๙๙ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  โรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนทัน เทศบำลนครขอนแก่น 
อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๐๐ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  โรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนหนองวัด เทศบำลนคร
ขอนแก่น อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๐๑ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  โรงเรียนเทศบำลบ้ำนศรีฐำน เทศบำลนครขอนแก่น 
อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๐๒ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหล่ียม เทศบำลนคร
ขอนแก่น อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๐๓ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  โรงเรียนเทศบำลบ้ำนหนองใหญ่ เทศบำลนครขอนแก่น
 อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๐๔ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  โรงเรียนเทศบำลวัดกลำง เทศบำลนครขอนแก่น อ้ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๐๕ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนทัน เทศบำลนครขอนแก่น 
อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๐๖ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดกลำง เทศบำลนครขอนแก่น 
อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๐๗ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำชัยวัน เทศบำลนครขอนแก่น 
อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๐๘ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสว่ำงโนนทัน เทศบำลนคร
ขอนแก่น อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ขอนแก่น
๑๐๙ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสำมเหล่ียม เทศบำลนครขอนแก่น 

อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๑๐ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทน ขอนแก่น  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองใหญ่ เทศบำลนครขอนแก่น 
อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๑๑ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ทม บ้ำนทุ่ม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลบ้ำนทุ่ม เทศบำล
เมืองบ้ำนทุ่ม อ้ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑๑๒ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  อบต ท่ำพระ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำพระ อ้ำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น

๑๑๓ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  อบต ท่ำพระ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนหนองแวงบวรวิทย์ 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำพระ อ้ำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น

๑๑๔ ขอนแก่น แวงน้อย  ทต แวงน้อย  โรงเรียนเทศบำลต้ำบลแวงน้อย เทศบำลต้ำบลแวงน้อย
 อ้ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๑๑๕ ขอนแก่น แวงน้อย  ทต แวงน้อย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลแวงน้อย เทศบำล
ต้ำบลแวงน้อย อ้ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๑๑๖ ขอนแก่น แวงน้อย  อบต ละหำนนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลละหำนนำ
 องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลละหำนนำ อ้ำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น

๑๑๗ ขอนแก่น แวงน้อย  อบต แวงน้อย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองแขม องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลแวงน้อย อ้ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๑๑๘ ขอนแก่น แวงใหญ่  ทต แวงใหญ่  โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต้ำบลแวงใหญ่ เทศบำลต้ำบล
แวงใหญ่ อ้ำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

๑๑๙ ขอนแก่น แวงใหญ่  ทต แวงใหญ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลแวงใหญ่ เทศบำล
ต้ำบลแวงใหญ่ อ้ำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

๑๒๐ ขอนแก่น แวงใหญ่  อบต ดอนฉิม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดลัฏฐิวัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลดอนฉิม อ้ำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

๑๒๑ ขอนแก่น แวงใหญ่  อบต โนนทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้ำบลโนนทอง(ชุมชนร่วมใจ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนทอง อ้ำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น

๑๒๒ ขอนแก่น แวงใหญ่  อบต ใหม่นำเพียง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนหัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลใหม่นำเพียง อ้ำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

๑๒๓ ขอนแก่น สีชมพู  ทต วังเพ่ิม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลวังเพ่ิม เทศบำลต้ำบล
วังเพ่ิม อ้ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ขอนแก่น
๑๒๔ ขอนแก่น สีชมพู  อบต ดงลำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซ้ำจ้ำปำ องค์กำรบริหำรส่วน

ต้ำบลดงลำน อ้ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

๑๒๕ ขอนแก่น สีชมพู  อบต ดงลำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังขอนแดง องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลดงลำน อ้ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

๑๒๖ ขอนแก่น สีชมพู  อบต ดงลำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอ่ำงทอง องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
ดงลำน อ้ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

๑๒๗ ขอนแก่น สีชมพู  อบต บริบูรณ์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทพชมพู องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
บริบูรณ์ อ้ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

๑๒๘ ขอนแก่น สีชมพู  อบต บ้ำนใหม่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโสกส้มกบ องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลบ้ำนใหม่ อ้ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

๑๒๙ ขอนแก่น สีชมพู  อบต บ้ำนใหม่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใหม่สำมัคคี องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลบ้ำนใหม่ อ้ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

๑๓๐ ขอนแก่น สีชมพู  อบต สีชมพู  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสีชมพู 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสีชมพู อ้ำเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

๑๓๑ ขอนแก่น หนองนำค้ำ  อบต กุดธำตุ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโพนแพง องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
กุดธำตุ อ้ำเภอหนองนำค้ำ จังหวัดขอนแก่น

๑๓๒ ขอนแก่น หนองนำค้ำ  อบต กุดธำตุ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีวนำรำม องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลกุดธำตุ อ้ำเภอหนองนำค้ำ จังหวัดขอนแก่น

๑๓๓ ขอนแก่น หนองเรือ  ทต กุดกว้ำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบะยำว-โนนพันเรือ เทศบำลต้ำบล
กุดกว้ำง อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑๓๔ ขอนแก่น หนองเรือ  ทต กุดกว้ำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนส้ำรำญหินลำด เทศบำลต้ำบล
กุดกว้ำง อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑๓๕ ขอนแก่น หนองเรือ  ทต ดอนโมง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลดอนโมง เทศบำล
ต้ำบลดอนโมง อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑๓๖ ขอนแก่น หนองเรือ  ทต โนนทอง  โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต้ำบลโนนทอง เทศบำลต้ำบล
โนนทอง อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑๓๗ ขอนแก่น หนองเรือ  ทต บ้ำนผือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลบ้ำนผือ (บ้ำนโพธ์ิ
ตำก) เทศบำลต้ำบลบ้ำนผือ อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

๑๓๘ ขอนแก่น หนองเรือ  ทต ยำงค้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแวง เทศบำลต้ำบลยำงค้ำ
 อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑๓๙ ขอนแก่น หนองเรือ  ทต ยำงค้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสวรรค์คงคำ เทศบำลต้ำบลยำง
ค้ำ อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ขอนแก่น
๑๔๐ ขอนแก่น หนองเรือ  ทต หนองแก  โรงเรียนเทศบำลหนองแก เทศบำลต้ำบลหนองแก 

อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑๔๑ ขอนแก่น หนองเรือ  อบต จระเข้  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวนำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลจระเข้ อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑๔๒ ขอนแก่น หนองเรือ  อบต โนนทัน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิงำม องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลโนนทัน อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑๔๓ ขอนแก่น หนองเรือ  อบต บ้ำนเม็ง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเหมือดแอ่ องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลบ้ำนเม็ง อ้ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑๔๔ ขอนแก่น หนองสองห้อง  อบต คึมชำด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัยเตำะแตะบ้ำนศุภฯ องค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลคึมชำด อ้ำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

๑๔๕ ขอนแก่น หนองสองห้อง  อบต ดอนดู่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนดู่ 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนดู่ อ้ำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

๑๔๖ ขอนแก่น หนองสองห้อง  อบต วังหิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวังหิน องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลวัง
หิน อ้ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

๑๔๗ ขอนแก่น หนองสองห้อง  อบต หันโจด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหันโจด 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหันโจด อ้ำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

๑๔๘ ขอนแก่น อเวียงเก่ำ  ทต ในเมือง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต้ำบลในเมือง เทศบำล
ต้ำบลในเมือง อ้ำเภออเวียงเก่ำ จังหวัดขอนแก่น

๑๔๙ ขอนแก่น อเวียงเก่ำ  ทต ในเมือง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโพธ์ิทอง-หนองเตำปูน เทศบำล
ต้ำบลในเมือง อ้ำเภออเวียงเก่ำ จังหวัดขอนแก่น

๑๕๐ ขอนแก่น อเวียงเก่ำ  อบต เขำน้อย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเขำน้อย 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเขำน้อย อ้ำเภออเวียงเก่ำ 
จังหวัดขอนแก่น

๑๕๑ ขอนแก่น อุบลรัตน์  อบต ทุ่งโป่ง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กห้วยยำง องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
ทุ่งโป่ง อ้ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
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๑ ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์  ทต บ้านเด่ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ เทศบาลต าบลบ้าน
เด่ือ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒ ชัยภูมิ  ทต บ้านเด่ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี (บ้านเด่ือ) เทศบาลต าบล
บ้านเด่ือ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓ ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์  ทต บ้านเด่ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่างดาราม เทศบาลต าบล
บ้านเด่ือ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๔ ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์  อบต บ้านหัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไฮ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๕ ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์  อบต บ้านหัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหินลาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๖ ชัยภูมิ แก้งคร้อ  ทต หนองสังข์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่าน เทศบาลต าบลหนองสังข์ 
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๗ ชัยภูมิ แก้งคร้อ  ทต หนองสังข์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสง่าสามัคคี เทศบาลต าบล
หนองสังข์ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๘ ชัยภูมิ แก้งคร้อ  อบต นาหนองทุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวาส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๙ ชัยภูมิ แก้งคร้อ  อบต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแก้ง อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๑๐ ชัยภูมิ แก้งคร้อ  อบต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวิไลย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๑๑ ชัยภูมิ แก้งคร้อ  อบต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าคงคาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๑๒ ชัยภูมิ แก้งคร้อ  อบต หนองขาม  โรงเรียนอนุบาลหนองขาม องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๑๓ ชัยภูมิ แก้งคร้อ  อบต หนองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแกหนองโน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๑๔ ชัยภูมิ คอนสวรรค์  อบต โคกม่ังงอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกม่ังงอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกม่ังงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑๕ ชัยภูมิ คอนสวรรค์  อบต โคกม่ังงอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวลาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกม่ังงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑๖ ชัยภูมิ คอนสวรรค์  อบต บ้านโสก  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยภูมิ
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยภูมิ
๑๗ ชัยภูมิ คอนสวรรค์  อบต ห้วยไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง องค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๑๘ ชัยภูมิ คอนสาร  ทต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะหมาก เทศบาลต าบลห้วย
ยาง อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑๙ ชัยภูมิ คอนสาร  ทต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน(ห้วยยางโง) เทศบาล
ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๒๐ ชัยภูมิ คอนสาร  ทต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหล่ม เทศบาลต าบลห้วยยาง 
อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๒๑ ชัยภูมิ คอนสาร  อบต ดงกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ

๒๒ ชัยภูมิ คอนสาร  อบต ดงบัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองม่วง องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงบัง อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๒๓ ชัยภูมิ คอนสาร  อบต ทุ่งนาเลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนจ าปาทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๒๔ ชัยภูมิ คอนสาร  อบต โนนคูณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๒๕ ชัยภูมิ จัตุรัส  อบต กุดน  าใส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลกุด
น  าใส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒๖ ชัยภูมิ จัตุรัส  อบต กุดน  าใส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่ือ องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒๗ ชัยภูมิ จัตุรัส  อบต กุดน  าใส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังเสมา องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒๘ ชัยภูมิ จัตุรัส  อบต บ้านกอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระส่ีเหล่ียม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒๙ ชัยภูมิ จัตุรัส  อบต บ้านขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านขาม อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓๐ ชัยภูมิ จัตุรัส  อบต ละหาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนจาน องค์การบริหารส่วนต าบล
ละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓๑ ชัยภูมิ จัตุรัส  อบต ส้มป่อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเชือก องค์การบริหารส่วน
ต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓๒ ชัยภูมิ จัตุรัส  อบต หนองโดน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้านหญ้าใหม่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโดน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยภูมิ
๓๓ ชัยภูมิ จัตุรัส  อบต หนองบัวโคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

โคก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓๔ ชัยภูมิ ซับใหญ่  อบต ซับใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกคูณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

๓๕ ชัยภูมิ ซับใหญ่  อบต ตะโกทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหม่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

๓๖ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต นายางกลัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหินฝน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๓๗ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต บ้านไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๓๘ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต บ้านไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๓๙ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต โป่งนก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๔๐ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต โป่งนก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๔๑ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต โป่งนก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๔๒ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต โป่งนก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๔๓ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต โป่งนก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสะพานยาว องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๔๔ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต โป่งนก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพบุตรบรรพต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๔๕ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต วะตะแบก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางเก่ียวแฝก องค์การบริหารส่วน
ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๔๖ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต ห้วยยายจ๋ิว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยายจ๋ิว อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๔๗ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต ห้วยยายจ๋ิว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะกอกงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยายจ๋ิว อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๔๘ ชัยภูมิ เทพสถิต  อบต ห้วยยายจ๋ิว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยายจ๋ิว อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยภูมิ
๔๙ ชัยภูมิ เนินสง่า  อบต กะฮาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระเทือง องค์การบริหารส่วน

ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

๕๐ ชัยภูมิ เนินสง่า  อบต ตาเนิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

๕๑ ชัยภูมิ เนินสง่า  อบต ตาเนิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

๕๒ ชัยภูมิ เนินสง่า  อบต หนองฉิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักชี องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

๕๓ ชัยภูมิ บ้านเขว้า  ทต ตลาดแร้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองไผ่ล้อม เทศบาลต าบล
ตลาดแร้ง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๕๔ ชัยภูมิ บ้านเขว้า  ทต ตลาดแร้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสะอาด เทศบาลต าบล
ตลาดแร้ง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๕๕ ชัยภูมิ บ้านเขว้า  ทต ทุ่งทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองธรรมชาติ เทศบาลต าบลทุ่ง
ทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๕๖ ชัยภูมิ บ้านเขว้า  ทต ทุ่งทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางค์ปราสาท เทศบาลต าบล
ทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๕๗ ชัยภูมิ บ้านเขว้า  ทต ทุ่งทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณาราม เทศบาลต าบลทุ่ง
ทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๕๘ ชัยภูมิ บ้านเขว้า  ทต บ้านเขว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเขว้า เทศบาล
ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๕๙ ชัยภูมิ บ้านเขว้า  ทต ลุ่มล าชี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแก เทศบาลต าบลลุ่มล าชี 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๖๐ ชัยภูมิ บ้านเขว้า  ทต ลุ่มล าชี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหางเรียง เทศบาลต าบลลุ่ม
ล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๖๑ ชัยภูมิ บ้านเขว้า  ทต ลุ่มล าชี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าราญจิตรบ้านวังกุ่ม เทศบาล
ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๖๒ ชัยภูมิ บ้านเขว้า  อบต ชีบน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๖๓ ชัยภูมิ บ้านเขว้า  อบต ภูแลนคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหว้าเฒ่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๖๔ ชัยภูมิ บ้านแท่น  ทต บ้านเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก เทศบาลต าบลบ้าน
เต่า อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

๖๕ ชัยภูมิ บ้านแท่น  อบต บ้านแท่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผักหลอด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยภูมิ
๖๖ ชัยภูมิ บ้านแท่น  อบต บ้านแท่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ

๖๗ ชัยภูมิ บ้านแท่น  อบต สามสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนข่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

๖๘ ชัยภูมิ บ้านแท่น  อบต สามสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบค่าย องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

๖๙ ชัยภูมิ บ้านแท่น  อบต หนองคู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ

๗๐ ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์  ทต บ าเหน็จณรงค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลุง เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

๗๑ ชัยภูมิ ภักดีชุมพล  อบต เจาทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเจาทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

๗๒ ชัยภูมิ ภักดีชุมพล  อบต บ้านเจียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองจันลา-นาเจริญ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเจียง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัด
ชัยภูมิ

๗๓ ชัยภูมิ ภักดีชุมพล  อบต บ้านเจียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเจียง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

๗๔ ชัยภูมิ ภักดีชุมพล  อบต วังทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาระยะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

๗๕ ชัยภูมิ ภูเขียว  ทต ธาตุทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายพญานาค เทศบาลต าบล
ธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๗๖ ชัยภูมิ ภูเขียว  ทต ธาตุทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่ เทศบาลต าบล
ธาตุทอง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๗๗ ชัยภูมิ ภูเขียว  ทต ธาตุทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชมพลอย เทศบาลต าบลธาตุทอง
 อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๗๘ ชัยภูมิ ภูเขียว  ทต ธาตุทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคัน เทศบาลต าบลธาตุทอง 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๗๙ ชัยภูมิ ภูเขียว  ทต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาล เทศบาลต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๘๐ ชัยภูมิ ภูเขียว  ทต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรมอารีย์ เทศบาลต าบลบ้าน
แก้ง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยภูมิ
๘๑ ชัยภูมิ ภูเขียว  ทต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาหงษ์ เทศบาลต าบลบ้านแก้ง 

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๘๒ ชัยภูมิ ภูเขียว  ทต ภูเขียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบราณ เทศบาลต าบลภูเขียว 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๘๓ ชัยภูมิ ภูเขียว  อบต กวางโจน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัวพักเกวียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๘๔ ชัยภูมิ ภูเขียว  อบต กวางโจน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนจ าปา องค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๘๕ ชัยภูมิ ภูเขียว  อบต กวางโจน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฝือแฝง องค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๘๖ ชัยภูมิ ภูเขียว  อบต กุดยม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเรือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดยม อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๘๗ ชัยภูมิ ภูเขียว  อบต โคกสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๘๘ ชัยภูมิ ภูเขียว  อบต โคกสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสามัคคีธรรม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๘๙ ชัยภูมิ ภูเขียว  อบต บ้านดอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดอน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๙๐ ชัยภูมิ ภูเขียว  อบต หนองคอนไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวลอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๙๑ ชัยภูมิ ภูเขียว  อบต โอโล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนดินจ่ี องค์การ
บริหารส่วนต าบลโอโล อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๙๒ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  ทต โคกสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยยาง เทศบาลต าบล
โคกสูง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๙๓ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  ทต ชีลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวขาว เทศบาลต าบลชี
ลอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๙๔ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  ทม ชัยภูมิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิวนาราม เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๙๕ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต กุดตุ้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผือ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม
 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๙๖ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต กุดตุ้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคอนไทย องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๙๗ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต ซับสีทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยภูมิ
๙๘ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต ซับสีทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองฉนวน องค์การบริหารส่วน

ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๙๙ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต ท่าหินโงม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโพน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑๐๐ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต ท่าหินโงม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมากแดง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑๐๑ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต นาฝาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนมะเกลือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑๐๒ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต นาเสียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเสียว อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑๐๓ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต โพนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางเม้ง องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑๐๔ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต โพนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้ารังกา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑๐๕ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต ห้วยต้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีลองเหนือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑๐๖ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต ห้วยต้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งคลองเหนือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

๑๐๗ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต ห้วยต้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพันตา องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑๐๘ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อบต ห้วยบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหว้า องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑๐๙ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต กุดชุมแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงศ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๑๐ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต กุดชุมแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๑๑ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต คูเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข่อย องค์การบริหารส่วนต าบลคู
เมือง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๑๒ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต คูเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลคู
เมือง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๑๓ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต ถ  าวัวแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุสีเสียด องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ  าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยภูมิ
๑๑๔ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต ถ  าวัวแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาค า องค์การบริหารส่วน

ต าบลถ  าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๑๕ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต ถ  าวัวแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ าเหน็จสุวรรณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ  าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๑๖ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต ถ  าวัวแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหอยปัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ  าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๑๗ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต นางแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๑๘ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต นางแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสวรรค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๑๙ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต นางแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิกพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ

๑๒๐ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต นางแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ่ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๒๑ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต นางแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ส าราญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๒๒ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต วังชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคงคาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังชมภู อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๒๓ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต วังชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ววนาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังชมภู อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๒๔ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๒๕ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนารี องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๒๖ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๒๗ ชัยภูมิ หนองบัวแดง  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม่วง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑๒๘ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว  ทต โคกสะอาด  โรงเรียนเทศบาลต าบลโคกสะอาด เทศบาลต าบลโคก
สะอาด อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ชัยภูมิ
๑๒๙ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว  ทต หนองบัวระเหว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ม2 

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว อ าเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ

๑๓๐ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว  ทต ห้วยแย้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้งใหญ่ เทศบาลต าบลห้วยแย้
 อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

๑๓๑ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว  อบต วังตะเฆ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนม่วง องค์การบริหารส่วนต าบล
วังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

๑๓๒ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว  อบต วังตะเฆ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

๑๓๓ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว  อบต วังตะเฆ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งนคร องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

๑๓๔ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว  อบต วังตะเฆ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

๑๓๕ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว  อบต วังตะเฆ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

๑๓๖ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว  อบต วังตะเฆ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตะเฆ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
วังตะเฆ่ อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ นครพนม ท่าอุเทน  อบต ไชยบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดกวน องค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๒ นครพนม ท่าอุเทน  อบต ไชยบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบล
ไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๓ นครพนม ท่าอุเทน  อบต ท่าจ าปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนแดง องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๔ นครพนม ท่าอุเทน  อบต ท่าจ าปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าจ าปา องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๕ นครพนม ท่าอุเทน  อบต ท่าจ าปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดอกแก้วเหนือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม

๖ นครพนม ท่าอุเทน  อบต ท่าจ าปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยพระ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๗ นครพนม ท่าอุเทน  อบต โนนตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาล องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๘ นครพนม ท่าอุเทน  อบต โนนตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๙ นครพนม ท่าอุเทน  อบต โนนตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๑๐ นครพนม ท่าอุเทน  อบต พะทาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศดวจอมแจ้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๑๑ นครพนม ท่าอุเทน  อบต รามราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแดงน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรามราช อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๑๒ นครพนม ท่าอุเทน  อบต รามราช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลรามราช อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๑๓ นครพนม ท่าอุเทน  อบต หนองเทา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อยลวงมอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเทา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

๑๔ นครพนม ธาตุพนม  ทต นาหนาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอนขว้าง เทศบาลต าบลนาหนาด 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๑๕ นครพนม ธาตุพนม  ทต น  าก  า  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลน  าก  า เทศบาลต าบลน  า
ก  า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๑๖ นครพนม ธาตุพนม  ทต น  าก  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายมูล เทศบาลต าบลน  าก  า 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครพนม
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครพนม
๑๗ นครพนม ธาตุพนม  ทต น  าก  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง เทศบาลต าบลน  าก  า 

อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๑๘ นครพนม ธาตุพนม  ทต ฝ่ังแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝ่ังแดง เทศบาลต าบลฝ่ังแดง 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๑๙ นครพนม ธาตุพนม  อบต พระกลางทุ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๒๐ นครพนม ธาตุพนม  อบต พระกลางทุ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลักศิลาใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๒๑ นครพนม ธาตุพนม  อบต โพนแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาลกุด องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนแพง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๒๒ นครพนม ธาตุพนม  อบต โพนแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางเดี ยว องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๒๓ นครพนม ธาตุพนม  อบต อุ่มเหม้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโสกแมว องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุ่มเหม้า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๒๔ นครพนม นาแก  ทต พระซอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงอิน า เทศบาลต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒๕ นครพนม นาแก  ทต พระซอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี เทศบาลต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒๖ นครพนม นาแก  ทต พระซอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระโบกบังทอง เทศบาลต าบล
พระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒๗ นครพนม นาแก  อบต นาเลียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาอุดม องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลียง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒๘ นครพนม นาแก  อบต นาเลียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลียง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒๙ นครพนม นาแก  อบต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แก้ง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓๐ นครพนม นาแก  อบต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแกน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓๑ นครพนม นาแก  อบต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓๒ นครพนม นาแก  อบต พิมาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบล
พิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓๓ นครพนม นาแก  อบต พิมาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยศรี องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครพนม
๓๔ นครพนม นาแก  อบต พิมาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิสว่าง องค์การบริหารส่วน

ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓๕ นครพนม นาแก  อบต พุ่มแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตับเต่า องค์การบริหารส่วนต าบล
พุ่มแก อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓๖ นครพนม นาแก  อบต พุ่มแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางเลิศ องค์การบริหารส่วนต าบล
พุ่มแก อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓๗ นครพนม นาแก  อบต สีชมพู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบล
สีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓๘ นครพนม นาแก  อบต หนองบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเฉลียวนภาลัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓๙ นครพนม นาแก  อบต หนองสังข์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสังข์ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔๐ นครพนม นาแก  อบต หนองสังข์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห์ทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสังข์ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔๑ นครพนม นาแก  อบต หนองสังข์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสังข์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสังข์ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔๒ นครพนม นาทม  อบต ดอนเตย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนเตย องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนเตย อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

๔๓ นครพนม นาทม  อบต ดอนเตย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห์ทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

๔๔ นครพนม นาทม  อบต นาทม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าพันโฮง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

๔๕ นครพนม นาทม  อบต หนองซน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าแม่นาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

๔๖ นครพนม นาทม  อบต หนองซน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยมงคล องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

๔๗ นครพนม นาทม  อบต หนองซน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนานอ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

๔๘ นครพนม นาหว้า  ทต ท่าเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าเรือ อ าเภอ
นาหว้า จังหวัดนครพนม

๔๙ นครพนม นาหว้า  ทต ท่าเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปู่ตานาซ่อม เทศบาลต าบลท่าเรือ 
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครพนม
๕๐ นครพนม นาหว้า  ทต ท่าเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโอภาสวิทยาราม เทศบาลต าบล

ท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๕๑ นครพนม นาหว้า  ทต นาหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาหว้า เทศบาล
ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๕๒ นครพนม นาหว้า  อบต นาคูณใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณ
ใหญ่(ม่วง) องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอ
นาหว้า จังหวัดนครพนม

๕๓ นครพนม นาหว้า  อบต นางัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน  าใส องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๕๔ นครพนม นาหว้า  อบต นางัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมภู (บ้านอูนนา) องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๕๕ นครพนม นาหว้า  อบต นางัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามัคคี องค์การบริหารส่วนต าบล
นางัว อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๕๖ นครพนม นาหว้า  อบต นาหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาลใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
นาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๕๗ นครพนม นาหว้า  อบต นาหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพระ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๕๘ นครพนม นาหว้า  อบต นาหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๕๙ นครพนม นาหว้า  อบต นาหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๖๐ นครพนม นาหว้า  อบต เหล่าพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนป่อ องค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าพัฒนา อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๖๑ นครพนม นาหว้า  อบต เหล่าพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนศาลา องค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าพัฒนา อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๖๒ นครพนม นาหว้า  อบต เหล่าพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองดุด องค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าพัฒนา อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๖๓ นครพนม บ้านแพง  ทต บ้านแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าลาด เทศบาลต าบลบ้านแพง 
อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

๖๔ นครพนม บ้านแพง  อบต นางัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางัว อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

๖๕ นครพนม บ้านแพง  อบต นางัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางัว อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครพนม
๖๖ นครพนม บ้านแพง  อบต โพนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหว้าน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

๖๗ นครพนม บ้านแพง  อบต โพนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนทอง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

๖๘ นครพนม บ้านแพง  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาพระชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

๖๙ นครพนม บ้านแพง  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาข่าค าพอก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

๗๐ นครพนม บ้านแพง  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

๗๑ นครพนม บ้านแพง  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

๗๒ นครพนม ปลาปาก  อบต กุตาไก้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันศรีนารี องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๗๓ นครพนม ปลาปาก  อบต กุตาไก้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุปผาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๗๔ นครพนม ปลาปาก  อบต กุตาไก้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนทา องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๗๕ นครพนม ปลาปาก  อบต นามะเขือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวค า องค์การบริหารส่วน
ต าบลนามะเขือ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๗๖ นครพนม ปลาปาก  อบต นามะเขือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
นามะเขือ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๗๗ นครพนม ปลาปาก  อบต ปลาปาก  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก 
องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม

๗๘ นครพนม ปลาปาก  อบต ปลาปาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิมิตศรัทธาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๗๙ นครพนม ปลาปาก  อบต ปลาปาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมถาวร องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๘๐ นครพนม ปลาปาก  อบต ปลาปาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๘๑ นครพนม ปลาปาก  อบต ปลาปาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสมนัสไชยาวาส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครพนม
๘๒ นครพนม ปลาปาก  อบต หนองฮี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าชาลีล าพร องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๘๓ นครพนม ปลาปาก  อบต หนองฮี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมูลสารกิต องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๘๔ นครพนม ปลาปาก  อบต หนองฮี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างภูมิกาวาส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๘๕ นครพนม โพนสวรรค์  ทต โพนสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง เทศบาลต าบลโพน
สวรรค์ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

๘๖ นครพนม โพนสวรรค์  อบต นาขมิ น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดง องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ขมิ น อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

๘๗ นครพนม โพนสวรรค์  อบต นาขมิ น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขมิ น องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาขมิ น อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

๘๘ นครพนม โพนสวรรค์  อบต นาใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสีมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

๘๙ นครพนม โพนสวรรค์  อบต นาใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

๙๐ นครพนม โพนสวรรค์  อบต นาหัวบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนตูม องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

๙๑ นครพนม โพนสวรรค์  อบต บ้านค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไหสมบูรณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

๙๒ นครพนม โพนสวรรค์  อบต บ้านค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง  ม7 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

๙๓ นครพนม โพนสวรรค์  อบต บ้านค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ 
จังหวัดนครพนม

๙๔ นครพนม โพนสวรรค์  อบต โพนจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

๙๕ นครพนม โพนสวรรค์  อบต โพนบก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนบก อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

๙๖ นครพนม เมืองนครพนม  ทต หนองญาติ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง เทศบาลต าบลหนอง
ญาติ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๙๗ นครพนม เมืองนครพนม  ทต หนองญาติ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลหนอง
ญาติ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครพนม
๙๘ นครพนม เมืองนครพนม  ทม นครพนม  โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโส เทศบาลเมือง

นครพนม อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๙๙ นครพนม เมืองนครพนม  อบต ขามเฒ่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดข้าวปุ้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๑๐๐ นครพนม เมืองนครพนม  อบต ขามเฒ่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชะโนดใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๑๐๑ นครพนม เมืองนครพนม  อบต ขามเฒ่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโดน ม11 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

๑๐๒ นครพนม เมืองนครพนม  อบต ค าเตย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าเตย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๑๐๓ นครพนม เมืองนครพนม  อบต ท่าค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๑๐๔ นครพนม เมืองนครพนม  อบต นาราชควาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินสะอาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

๑๐๕ นครพนม เมืองนครพนม  อบต นาราชควาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวหนองแวง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

๑๐๖ นครพนม เมืองนครพนม  อบต บ้านผึ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระแส องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านผึ ง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๑๐๗ นครพนม เมืองนครพนม  อบต บ้านผึ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผึ งหลวง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านผึ ง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๑๐๘ นครพนม เมืองนครพนม  อบต วังตามัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าสว่าง ม5 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตามัว อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

๑๐๙ นครพนม เมืองนครพนม  อบต วังตามัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคอ านวย ม3 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตามัว อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

๑๑๐ นครพนม เรณูนคร  อบต ท่าลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสร้างเม็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๑๑๑ นครพนม เรณูนคร  อบต นาขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครพนม
๑๑๒ นครพนม เรณูนคร  อบต นางาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนกกโพธ์ิ องค์การบริหารส่วน

ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๑๑๓ นครพนม เรณูนคร  อบต นางาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางาม องค์การบริหารส่วนต าบลนา
งาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๑๑๔ นครพนม เรณูนคร  อบต นางาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างแป้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๑๑๕ นครพนม เรณูนคร  อบต เรณู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๑๑๖ นครพนม เรณูนคร  อบต เรณูใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบล
เรณูใต้ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๑๑๗ นครพนม วังยาง  อบต ยอดชาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม

๑๑๘ นครพนม วังยาง  อบต ยอดชาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแคน องค์การบริหารส่วน
ต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

๑๑๙ นครพนม วังยาง  อบต วังยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง องค์การบริหารส่วนต าบล
วังยาง อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

๑๒๐ นครพนม ศรีสงคราม  ทต นาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง เทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๒๑ นครพนม ศรีสงคราม  ทต นาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม เทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๒๒ นครพนม ศรีสงคราม  ทต บ้านข่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจูมมณี เทศบาลต าบลบ้านข่า 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๒๓ นครพนม ศรีสงคราม  ทต สามผง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาหนองหวาย เทศบาลต าบลสามผง
 อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๒๔ นครพนม ศรีสงคราม  ทต สามผง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสบาย เทศบาลต าบลสามผง
 อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๒๕ นครพนม ศรีสงคราม  ทต สามผง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีเวินชัย เทศบาลต าบลสามผง 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๒๖ นครพนม ศรีสงคราม  ทต หาดแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสียวสงคราม เทศบาลต าบลหาด
แพง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๒๗ นครพนม ศรีสงคราม  ทต หาดแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดแพง เทศบาลต าบลหาดแพง 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

นครพนม
๑๒๘ นครพนม ศรีสงคราม  อบต ท่าบ่อสงคราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนแดง องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๒๙ นครพนม ศรีสงคราม  อบต ท่าบ่อสงคราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๓๐ นครพนม ศรีสงคราม  อบต นาเดื อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ าปา องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเดื อ อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๓๑ นครพนม ศรีสงคราม  อบต นาเดื อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเดื อ อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๓๒ นครพนม ศรีสงคราม  อบต บ้านเอื อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เอื อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๓๓ นครพนม ศรีสงคราม  อบต บ้านเอื อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเซียงเซา องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเอื อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๓๔ นครพนม ศรีสงคราม  อบต บ้านเอื อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเอื อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๓๕ นครพนม ศรีสงคราม  อบต บ้านเอื อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเอื อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๓๖ นครพนม ศรีสงคราม  อบต บ้านเอื อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเอื อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๓๗ นครพนม ศรีสงคราม  อบต บ้านเอื อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเอื อง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๓๘ นครพนม ศรีสงคราม  อบต โพนสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสวาสด์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑๓๙ นครพนม ศรีสงคราม  อบต ศรีสงคราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปฏิรูป องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ บึงกาฬ เซกา  ทต ซาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคส์ เทศบาลต าบลซาง 
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๒ บึงกาฬ เซกา  ทต ท่าสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภูมิบาล เทศบาลต าบลท่าสะอาด
 อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๓ บึงกาฬ เซกา  ทต ศรีพนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีพนา เทศบาล
ต าบลศรีพนา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๔ บึงกาฬ เซกา  ทต ศรีพนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญวิเวก เทศบาลต าบลศรี
พนา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๕ บึงกาฬ เซกา  อบต เซกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยเสรี องค์การบริหารส่วนต าบล
เซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๖ บึงกาฬ เซกา  อบต เซกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักขะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๗ บึงกาฬ เซกา  อบต เซกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิกุลทองพรพนม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๘ บึงกาฬ เซกา  อบต ท่ากกแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดอกคูณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๙ บึงกาฬ เซกา  อบต ท่ากกแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิน้อยหนองสิม องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๑๐ บึงกาฬ เซกา  อบต น้ าจ้ัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระพุง องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าจ้ัน อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๑๑ บึงกาฬ เซกา  อบต บ้านต้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๑๒ บึงกาฬ เซกา  อบต บ้านต้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๑๓ บึงกาฬ เซกา  อบต บ้านต้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๑๔ บึงกาฬ เซกา  อบต ป่งไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่งไฮ องค์การบริหารส่วนต าบลป่ง
ไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๑๕ บึงกาฬ เซกา  อบต ป่งไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๑๖ บึงกาฬ เซกา  อบต ป่งไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๑๗ บึงกาฬ เซกา  อบต ป่งไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บึงกำฬ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บึงกำฬ
๑๘ บึงกาฬ เซกา  อบต ป่งไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองชัยวาน องค์การบริหารส่วน

ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๑๙ บึงกาฬ เซกา  อบต โสกก่าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อพนา องค์การบริหารส่วนต าบล
โสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๒๐ บึงกาฬ เซกา  อบต โสกก่าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโสกก่าม องค์การบริหารส่วนต าบล
โสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๒๑ บึงกาฬ เซกา  อบต หนองทุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลธรรมวาส องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๒๒ บึงกาฬ เซกา  อบต หนองทุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๒๓ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต ค าแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๒๔ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต ค าแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าแวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๒๕ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต ค าแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๒๖ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต โซ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนมันปลา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๒๗ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต โซ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยทรายทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๒๘ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต ถ้ าเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ าเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๒๙ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต ถ้ าเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างรดาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓๐ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต บัวตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนอุดร องค์การบริหารส่วนต าบล
บัวตูม อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓๑ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต บัวตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสามหนอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวตูม อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓๒ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต ศรีชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓๓ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต ศรีชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓๔ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต ศรีชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงอรุณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บึงกำฬ
๓๕ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต หนองพันทา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไร่-โนนม่วง องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓๖ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต หนองพันทา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓๗ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต หนองพันทา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาราษฎร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓๘ บึงกาฬ โซ่พิสัย  อบต หนองพันทา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพันทา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

๓๙ บึงกาฬ บึงโขงหลง  ทต บึงโขงหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลวราราม เทศบาลต าบล
บึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๔๐ บึงกาฬ บึงโขงหลง  ทต บึงโขงหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสโมธานนิคม เทศบาลต าบลบึง
โขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๔๑ บึงกาฬ บึงโขงหลง  ทต บึงโขงหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเลิง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง
 อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๔๒ บึงกาฬ บึงโขงหลง  ทต บึงงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าสมบูรณ์ เทศบาลต าบลบึง
งาม อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๔๓ บึงกาฬ บึงโขงหลง  ทต บึงงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโสกโพธ์ิ เทศบาลต าบลบึงงาม 
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๔๔ บึงกาฬ บึงโขงหลง  อบต ท่าดอกค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าดอกค า องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๔๕ บึงกาฬ บึงโขงหลง  อบต ท่าดอกค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสา องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๔๖ บึงกาฬ บึงโขงหลง  อบต ท่าดอกค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝอยลม องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๔๗ บึงกาฬ บึงโขงหลง  อบต ท่าดอกค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองฮู องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๔๘ บึงกาฬ บึงโขงหลง  อบต โพธ์ิหมากแข้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๔๙ บึงกาฬ บุ่งคล้า  อบต หนองเด่ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคงคา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

๕๐ บึงกาฬ ปากคาด  อบต หนองยอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดงบังใต้เจริญสว่างฯ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึง
กาฬ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บึงกำฬ
๕๑ บึงกาฬ ปากคาด  อบต หนองยอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองยอง องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๕๒ บึงกาฬ พรเจริญ  ทต ดอนหญ้านาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหญ้านาง เทศบาลต าบลดอน
หญ้านาง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

๕๓ บึงกาฬ พรเจริญ  ทต ดอนหญ้านาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ศิริมงคล เทศบาลต าบลดอน
หญ้านาง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

๕๔ บึงกาฬ พรเจริญ  อบต ป่าแฝก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอรุณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

๕๕ บึงกาฬ พรเจริญ  อบต หนองหัวช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

๕๖ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  ทต โคกก่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตวราราม เทศบาลต าบล
โคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๕๗ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  ทต ไคสี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไคสี เทศบาลต าบลไค
สี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๕๘ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  ทต หนองเลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญสังวรบ ารุงราษฎร์ เทศบาล
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๕๙ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  ทต หนองเลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาสามัคคีธรรม เทศบาล
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๖๐ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  ทต หนองเลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ (หนองเลิง) 
เทศบาลต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง
กาฬ

๖๑ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  อบต ค านาดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมคลสามัคคี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๖๒ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  อบต ค านาดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๖๓ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  อบต ชัยพร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมสโมสร องค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๖๔ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  อบต ชัยพร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๖๕ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  อบต นาสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิเงินคณาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บึงกำฬ
๖๖ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  อบต โนนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก าแพงเพชร องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง
กาฬ

๖๗ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  อบต โนนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างสามัคคี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง
กาฬ

๖๘ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  อบต โนนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๖๙ บึงกาฬ ศรีวิไล  ทต ศรีวิไล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทวารี เทศบาลต าบลศรีวิไล 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

๗๐ บึงกาฬ ศรีวิไล  อบต นาสะแบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันทรายงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

๗๑ บึงกาฬ ศรีวิไล  อบต นาสะแบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวเงิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

๗๒ บึงกาฬ ศรีวิไล  อบต นาแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ บุรีรัมย์ กระสัง  ทต สองช้ัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอม เทศบาลต าบลสองช้ัน 
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒ บุรีรัมย์ กระสัง  ทต หนองเต็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนแดง เทศบาลต าบล
หนองเต็ง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓ บุรีรัมย์ กระสัง  ทต หนองเต็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมรัตนาราม เทศบาลต าบล
หนองเต็ง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔ บุรีรัมย์ กระสัง  ทต อุดมธรรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมพลมณีรัตน์ เทศบาลต าบล
อุดมธรรม อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๕ บุรีรัมย์ กระสัง  ทต อุดมธรรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านระโยงใหญ่ เทศบาลต าบล
อุดมธรรม อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๖ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต กันทรารมณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลกันทรารมณ์ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๗ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต ชุมแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง อ าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์

๘ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต บ้านปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกัลยาณวัฒน์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านปรือ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๙ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต บ้านปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านระกา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านปรือ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต บ้านปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมคงคา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านปรือ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต เมืองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันรุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต เมืองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองไผ่ถาวร องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต ล าดวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเจา องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าดวน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต ล าดวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าดวน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต ล าดวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองพลวง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าดวน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต สูงเนิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสูงเนิน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
๑๗ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต สูงเนิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวถนน องค์การบริหารส่วน

ต าบลสูงเนิน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๘ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต สูงเนิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสูงเนิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสูงเนิน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๙ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต สูงเนิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาททอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสูงเนิน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒๐ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต ห้วยส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุดโคลน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒๑ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต ห้วยส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ส าราญบ้านครองสุข องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒๒ บุรีรัมย์ กระสัง  อบต ห้วยส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ส าราญบ้านน้ าอ้อม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒๓ บุรีรัมย์ คูเมือง  อบต ตูมใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ อ าเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์

๒๔ บุรีรัมย์ คูเมือง  อบต บ้านแพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแพ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๒๕ บุรีรัมย์ คูเมือง  อบต ปะเคียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๒๖ บุรีรัมย์ คูเมือง  อบต ปะเคียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะเคียบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๒๗ บุรีรัมย์ คูเมือง  อบต พรส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบัวทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๒๘ บุรีรัมย์ คูเมือง  อบต หนองขมาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองไทร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขมาร อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

๒๙ บุรีรัมย์ แคนดง  ทต แคนดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซองแมว เทศบาลต าบลแคนดง
 อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

๓๐ บุรีรัมย์ แคนดง  ทต แคนดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง เทศบาลต าบลแคน
ดง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

๓๑ บุรีรัมย์ แคนดง  ทต แคนดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอนามัย เทศบาลต าบลแคนดง 
อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
๓๒ บุรีรัมย์ แคนดง  อบต แคนดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วน

ต าบลแคนดง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

๓๓ บุรีรัมย์ แคนดง  อบต ดงพลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้ึตุ่น องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงพลอง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

๓๔ บุรีรัมย์ แคนดง  อบต ดงพลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาชาติดงพลอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงพลอง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

๓๕ บุรีรัมย์ แคนดง  อบต ดงพลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าหนาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงพลอง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

๓๖ บุรีรัมย์ แคนดง  อบต หัวฝาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวารีมุขาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวฝาย อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

๓๗ บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ ทต ถาวร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน เทศบาลต าบลถาวร 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

๓๘ บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ ทต ยายแย้มวัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยายแย้มวัฒนา 
เทศบาลต าบลยายแย้มวัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์

๓๙ บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ อบต อิสานเขต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอิสานเขต อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์

๔๐ บุรีรัมย์ ช านิ  ทต หนองปล่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองปล่อง เทศบาล
ต าบลหนองปล่อง อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์

๔๑ บุรีรัมย์ ช านิ  อบต ช่อผกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัด
บุรีรัมย์

๔๒ บุรีรัมย์ ช านิ  อบต เมืองยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองยาง อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์

๔๓ บุรีรัมย์ ช านิ  อบต ละลวด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพะอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์

๔๔ บุรีรัมย์ นางรอง  ทม นางรอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางนางรอง เทศบาลเมือง
นางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๔๕ บุรีรัมย์ นางรอง  ทม นางรอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขุนก้อง เทศบาลเมืองนางรอง 
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๔๖ บุรีรัมย์ นางรอง  ทม นางรอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองนางรอง 
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
๔๗ บุรีรัมย์ นางรอง  อบต ก้านเหลือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง

 องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์

๔๘ บุรีรัมย์ นางรอง  อบต นางรอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหนองง้ิวหนองไทร องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๔๙ บุรีรัมย์ นางรอง  อบต บ้านสิงห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๕๐ บุรีรัมย์ นางรอง  อบต สะเดา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ าไหล (อนุบาล 3 ขวบ)
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์

๕๑ บุรีรัมย์ นางรอง  อบต หนองกง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุตาเวสน์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๕๒ บุรีรัมย์ นางรอง  อบต หนองโบสถ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโบสถ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๕๓ บุรีรัมย์ นางรอง  อบต หัวถนน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์

๕๔ บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ  ทต นาโพธ์ิ  โรงเรียนเทศบาลต าบลนาโพธ์ิ เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 
อ าเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์

๕๕ บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ  อบต ดอนกอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประทุมเมศ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนกอก อ าเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์

๕๖ บุรีรัมย์ โนนดินแดง  อบต ล านางรอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหิน องค์การบริหารส่วนต าบล
ล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

๕๗ บุรีรัมย์ โนนดินแดง  อบต ล านางรอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโป่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

๕๘ บุรีรัมย์ โนนดินแดง  อบต ล านางรอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล านางรอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

๕๙ บุรีรัมย์ โนนดินแดง  อบต ล านางรอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

๖๐ บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ  อบต ดงอีจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงบัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงอีจาน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
๖๑ บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ  อบต ทุ่งจังหัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธ์ิทองวนาราม องค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย์

๖๒ บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ  อบต โนนสุวรรณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระเบ้ือง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๖๓ บุรีรัมย์ บ้านกรวด  ทต หนองไม้งาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล เทศบาลต าบลหนองไม้
งาม อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

๖๔ บุรีรัมย์ บ้านกรวด  อบต สายตะกู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกระชาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

๖๕ บุรีรัมย์ บ้านด่าน  ทต บ้านด่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกระดึงทอง เทศบาลต าบล
บ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

๖๖ บุรีรัมย์ บ้านด่าน  ทต ปราสาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระชายสามัคคี เทศบาลต าบล
ปราสาท อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

๖๗ บุรีรัมย์ บ้านด่าน  อบต โนนขวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเย็น องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนขวาง อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

๖๘ บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต แดงใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอิสาณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด
บุรีรัมย์

๖๙ บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต แดงใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชย
พจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗๐ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  ทต เขาคอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาคอก เทศบาลต าบลเขาคอก 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๗๑ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  ทต แสลงโทน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน เทศบาลต าบลแสลง
โทน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๗๒ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  ทต แสลงโทน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพดเทศบาลต าบลแสลงโทน 
เทศบาลต าบลแสลงโทน อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์

๗๓ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต โคกตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปล่ียนราษฎร์อนุสรณ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
๗๔ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต โคกมะขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคก

มะขาม (บ้านโคกมะขาม) องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
มะขาม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๗๕ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต โคกย่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกย่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกย่าง อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๗๖ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต จรเข้มาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจรเข้มาก องค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์

๗๗ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต ตะโกตาพิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกตาพิ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๗๘ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต บ้านไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพบูลย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๗๙ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต ประทัดบุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายตาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๘๐ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต ปังกู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลปังกู อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๘๑ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต ปังกู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปังกู อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๘๒ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต ไพศาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพศาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพศาล อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๘๓ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต ไพศาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะเขือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไพศาล อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๘๔ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต ไพศาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพศาล อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๘๕ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต ไพศาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละลมพนู องค์การบริหารส่วนต าบล
ไพศาล อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๘๖ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต ละเว้ีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเว้ีย องค์การบริหารส่วน
ต าบลละเว้ีย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๘๗ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต ละเว้ีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูณพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลละเว้ีย อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์

๘๘ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต หนองบอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนเสน่ห์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
๘๙ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต หนองบอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๙๐ บุรีรัมย์ ประโคนชัย  อบต หนองบอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ าขุ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๙๑ บุรีรัมย์ ปะค า  อบต โคกมะม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกมะม่วง อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์

๙๒ บุรีรัมย์ ปะค า  อบต โคกมะม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหินโคน องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกมะม่วง อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์

๙๓ บุรีรัมย์ ปะค า  อบต หูท านบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัด
บุรีรัมย์

๙๔ บุรีรัมย์ ปะค า  อบต หูท านบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสุขส าราญ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์

๙๕ บุรีรัมย์ พลับพลาชัย  ทต จันดุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจบก เทศบาลต าบลจันดุม อ าเภอ
พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๙๖ บุรีรัมย์ พลับพลาชัย  ทต พลับพลาชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนกเกรียน เทศบาลต าบลพลับพลา
ชัย อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๙๗ บุรีรัมย์ พลับพลาชัย  ทต พลับพลาชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลับพลา เทศบาลต าบล
พลับพลาชัย อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๙๘ บุรีรัมย์ พลับพลาชัย  อบต โคกขม้ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาพระ องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกขม้ิน อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๙๙ บุรีรัมย์ พลับพลาชัย  อบต โคกขม้ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกขม้ิน อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๐ บุรีรัมย์ พลับพลาชัย  อบต โคกขม้ิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงคง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกขม้ิน อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๑ บุรีรัมย์ พลับพลาชัย  อบต ป่าชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเหนือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าชัน อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๒ บุรีรัมย์ พลับพลาชัย  อบต ป่าชัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลป่าชัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าชัน อ าเภอพลับพลาชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๓ บุรีรัมย์ พลับพลาชัย  อบต สะเดา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญช่วย องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดา อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
๑๐๔ บุรีรัมย์ พุทไธสง  ทต พุทไธสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ เทศบาล

ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๕ บุรีรัมย์ พุทไธสง  อบต บ้านเป้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๖ บุรีรัมย์ พุทไธสง  อบต บ้านเป้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวรอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๗ บุรีรัมย์ พุทไธสง  อบต มะเฟือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาด องค์การบริหารส่วนต าบล
มะเฟือง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๘ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  ทต หนองตาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองตาด เทศบาลต าบล
หนองตาด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๙ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  ทต หนองตาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีส าโรง เทศบาลต าบลหนอง
ตาด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑๐ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  ทต อิสาณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 2 เทศบาลต าบลอิ
สาณ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑๑ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  ทม ชุมเห็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองไผ่น้อย เทศบาลเมือง
ชุมเห็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑๒ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  อบต บ้านยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะโก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑๓ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  อบต บ้านยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิทองบ้านยาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑๔ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  อบต ลุมปุ๊ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองทะลอก องค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมปุ๊ก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์

๑๑๕ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  อบต ลุมปุ๊ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่น้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมปุ๊ก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑๖ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  อบต สองห้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑๗ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  อบต สะแกซ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกซ า 
ศูนย์ท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกซ า อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
๑๑๘ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  อบต สะแกโพรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสมสนุก องค์การ

บริหารส่วนต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๑๙ บุรีรัมย์ ละหานทราย  ทต ตาจง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพพยัคฆ์ เทศบาลต าบลตาจง
 อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๐ บุรีรัมย์ ละหานทราย  ทต ตาจง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา (เทศบาลต าบล
ตาจง) เทศบาลต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์

๑๒๑ บุรีรัมย์ ละหานทราย  ทต ตาจง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม-ไทยพัฒนา ม9 
เทศบาลต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๒ บุรีรัมย์ ละหานทราย  ทต ตาจง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ เทศบาลต าบลตาจง 
อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๓ บุรีรัมย์ ละหานทราย  ทต ละหานทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลละหานทราย 
เทศบาลต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๔ บุรีรัมย์ ละหานทราย  ทต ส าโรงใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ เทศบาล
ต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๕ บุรีรัมย์ ละหานทราย  ทต ส าโรงใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส าโรง เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๖ บุรีรัมย์ ละหานทราย  ทต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหงอนไก่ เทศบาลต าบลหนอง
แวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๗ บุรีรัมย์ ละหานทราย  ทต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง เทศบาลต าบลหนอง
แวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๘ บุรีรัมย์ ละหานทราย  ทต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาเยา เทศบาลต าบลหนอง
แวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๒๙ บุรีรัมย์ ละหานทราย  ทต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า เทศบาลต าบลหนองแวง
 อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๐ บุรีรัมย์ ละหานทราย  อบต โคกว่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน อ าเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๑ บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ  ทต ล าปลายมาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกะทิง เทศบาลต าบลล า
ปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
๑๓๒ บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ  อบต หนองบัวโคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่ีเหล่ียมประชามิตร องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

๑๓๓ บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ  อบต หินโคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๔ บุรีรัมย์ สตึก  ทต ศรีสตึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวเจ้าป่า เทศบาลต าบล
ศรีสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๕ บุรีรัมย์ สตึก  ทต สตึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสตึก เทศบาลต าบลส
ตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๖ บุรีรัมย์ สตึก  ทต สะแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอีสานสะแกทอง เทศบาลต าบล
สะแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๗ บุรีรัมย์ สตึก  อบต กระสัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง อ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์

๑๓๘ บุรีรัมย์ สตึก  อบต ชุมแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามา องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๙ บุรีรัมย์ สตึก  อบต ชุมแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๐ บุรีรัมย์ สตึก  อบต ชุมแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกสิงห์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๑ บุรีรัมย์ สตึก  อบต ชุมแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลเสม็ด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๒ บุรีรัมย์ สตึก  อบต ท่าม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าม่วง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๓ บุรีรัมย์ สตึก  อบต ทุ่งวัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอะโตด องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งวัง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๔ บุรีรัมย์ สตึก  อบต นิคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกอิสระ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคม อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๕ บุรีรัมย์ สตึก  อบต นิคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระกอไทร องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคม อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๖ บุรีรัมย์ สตึก  อบต เมืองแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองนกเกรียน (กระทุ่ม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
๑๔๗ บุรีรัมย์ สตึก  อบต เมืองแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวช้างหนองเชือก องค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๘ บุรีรัมย์ สตึก  อบต ร่อนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระทุ่ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๔๙ บุรีรัมย์ สตึก  อบต ร่อนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๐ บุรีรัมย์ สตึก  อบต สนามชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลสนามชัย อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๑ บุรีรัมย์ สตึก  อบต หนองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวายตาหงวน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองใหญ่ อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๒ บุรีรัมย์ สตึก  อบต หนองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๓ บุรีรัมย์ สตึก  อบต หนองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๔ บุรีรัมย์ หนองก่ี  ทต ศาลเจ้าพ่อขุนศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศาลเจ้าพ่อขุน (แห่งท่ี
2) เทศบาลต าบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี อ าเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๕ บุรีรัมย์ หนองก่ี  อบต โคกสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างชัยศรี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๖ บุรีรัมย์ หนองก่ี  อบต โคกสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๗ บุรีรัมย์ หนองก่ี  อบต ท่าโพธ์ิชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่ไถอัฎฐธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิชัย อ าเภอหนองก่ี จังหวัด
บุรีรัมย์

๑๕๘ บุรีรัมย์ หนองก่ี  อบต บุกระสัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระสัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุกระสัง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

๑๕๙ บุรีรัมย์ หนองก่ี  อบต เมืองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจาน องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๐ บุรีรัมย์ หนองก่ี  อบต เมืองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๑ บุรีรัมย์ หนองหงส์  ทต ห้วยหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเพชร เทศบาลต าบลห้วยหิน 
อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

บุรีรัมย์
๑๖๒ บุรีรัมย์ หนองหงส์  อบต ไทยสามัคคี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม องค์การบริหารส่วนต าบล

ไทยสามัคคี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๓ บุรีรัมย์ หนองหงส์  อบต ไทยสามัคคี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทยสามัคคี องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๔ บุรีรัมย์ หนองหงส์  อบต ไทยสามัคคี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยสามัคคี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๕ บุรีรัมย์ หนองหงส์  อบต ไทยสามัคคี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวนาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๖ บุรีรัมย์ หนองหงส์  อบต เมืองฝ้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ้าย องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองฝ้าย อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๗ บุรีรัมย์ หนองหงส์  อบต เมืองฝ้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองย่างหมู องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย อ าเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์

๑๖๘ บุรีรัมย์ หนองหงส์  อบต สระแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพประดิษฐ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระแก้ว อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๖๙ บุรีรัมย์ หนองหงส์  อบต สระทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระทอง อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๐ บุรีรัมย์ หนองหงส์  อบต เสาเดียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่-ห้วยก้อม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเดียว อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๑ บุรีรัมย์ หนองหงส์  อบต หนองชัยศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีภูมิวนาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองชัยศรี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๒ บุรีรัมย์ หนองหงส์  อบต หนองชัยศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองชัยศรี องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองชัยศรี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๓ บุรีรัมย์ ห้วยราช  ทต โคกเหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านถนนกระสัง เทศบาลต าบล
โคกเหล็ก อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

๑๗๔ บุรีรัมย์ ห้วยราช  อบต บ้านตะโก  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะโก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะโก อ าเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์
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๑ มหาสารคาม กันทรวิชัย  ทต ขามเรียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขียบ เทศบาลต าบลขามเรียง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

๒ มหาสารคาม กันทรวิชัย  ทต ขามเรียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา เทศบาลต าบลขามเรียง
 อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

๓ มหาสารคาม กันทรวิชัย  อบต กุดใส้จ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุดใส้จ่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดใส้จ่อ อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

๔ มหาสารคาม กันทรวิชัย  อบต เขวาใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขวาใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
เขวาใหญ่ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

๕ มหาสารคาม กันทรวิชัย  อบต คันธารราษฎร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

๖ มหาสารคาม กันทรวิชัย  อบต นาสีนวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิมี องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

๗ มหาสารคาม กันทรวิชัย  อบต มะค่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

๘ มหาสารคาม กันทรวิชัย  อบต ศรีสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

๙ มหาสารคาม กุดรัง  อบต กุดรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง อ าเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม

๑๐ มหาสารคาม กุดรัง  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยแคนโนนสูง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

๑๑ มหาสารคาม แกด า  ทต แกด า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแกด า เทศบาลต าบล
แกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม

๑๒ มหาสารคาม แกด า  ทต มิตรภาพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุ่น เทศบาลต าบล
มิตรภาพ อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม

๑๓ มหาสารคาม แกด า  ทต มิตรภาพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าข่าง เทศบาลต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม

๑๔ มหาสารคาม แกด า  อบต แกด า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มหำสำรคำม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มหำสำรคำม
๑๕ มหาสารคาม แกด า  อบต โนนภิบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล

โนนภิบาล อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม

๑๖ มหาสารคาม แกด า  อบต โนนภิบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาคูณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนภิบาล อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม

๑๗ มหาสารคาม โกสุมพิสัย  ทต โกสุมพิสัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโกสุมพิสัย เทศบาล
ต าบลโกสุมพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑๘ มหาสารคาม โกสุมพิสัย  อบต เขวาไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

๑๙ มหาสารคาม โกสุมพิสัย  อบต เข่ือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข่ือน องค์การบริหารส่วนต าบล
เข่ือน อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒๐ มหาสารคาม โกสุมพิสัย  อบต ดอนกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒๑ มหาสารคาม โกสุมพิสัย  อบต แพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมืองสองคอน องค์การ
บริหารส่วนต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

๒๒ มหาสารคาม โกสุมพิสัย  อบต ยางท่าแจ้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนเมือง องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒๓ มหาสารคาม โกสุมพิสัย  อบต วังยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังยาว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒๔ มหาสารคาม โกสุมพิสัย  อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุยเชือก องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒๕ มหาสารคาม โกสุมพิสัย  อบต หัวขวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่งโกสุม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒๖ มหาสารคาม โกสุมพิสัย  อบต เหล่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
 อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒๗ มหาสารคาม โกสุมพิสัย  อบต แห่ใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบล
แห่ใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒๘ มหาสารคาม ช่ืนชม  ทต กุดปลาดุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดปลาดุก เทศบาลต าบลกุดปลาดุก
 อ าเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม

๒๙ มหาสารคาม ช่ืนชม  ทต หนองกุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผือ เทศบาลต าบลหนองกุง อ าเภอ
ช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม

๓๐ มหาสารคาม ช่ืนชม  อบต เหล่าดอกไม้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส้มกบ องค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าดอกไม้ อ าเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มหำสำรคำม
๓๑ มหาสารคาม เชียงยืน  ทต โพนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคู เทศบาลต าบลโพนทอง 

อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๓๒ มหาสารคาม เชียงยืน  อบต กู่ทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิหนองบุญชู องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๓๓ มหาสารคาม เชียงยืน  อบต กู่ทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระเกตุหนองมันปลา องค์การ
บริหารส่วนต าบลกู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม

๓๔ มหาสารคาม เชียงยืน  อบต เชียงยืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองศิริราษฎร์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๓๕ มหาสารคาม เชียงยืน  อบต นาทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังน  าใส องค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๓๖ มหาสารคาม เชียงยืน  อบต เสือเฒ่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเข็ง องค์การบริหารส่วนต าบล
เสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๓๗ มหาสารคาม เชียงยืน  อบต หนองซอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะโมเหนือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๓๘ มหาสารคาม นาเชือก  อบต นาเชือก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาหัวช้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเชือก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๓๙ มหาสารคาม นาเชือก  อบต ปอพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดรหนองสระ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๔๐ มหาสารคาม นาเชือก  อบต ส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุรารัฐโพธาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าโรง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๔๑ มหาสารคาม นาเชือก  อบต ส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๔๒ มหาสารคาม นาเชือก  อบต ส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าราษฎร์บ ารุง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าโรง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๔๓ มหาสารคาม นาเชือก  อบต หนองกุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต าบล
หนองกุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง อ าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม

๔๔ มหาสารคาม นาเชือก  อบต หนองแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มหำสำรคำม
๔๕ มหาสารคาม นาเชือก  อบต หนองแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ชัยมงคล องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๔๖ มหาสารคาม นาเชือก  อบต หนองแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเก่าใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๔๗ มหาสารคาม นาเชือก  อบต หนองเม็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๔๘ มหาสารคาม นาเชือก  อบต หนองเม็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมาภิรตาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๔๙ มหาสารคาม นาเชือก  อบต หนองเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม

๕๐ มหาสารคาม นาดูน  อบต ดงดวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม

๕๑ มหาสารคาม นาดูน  อบต ดงดวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกยาว องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงดวน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

๕๒ มหาสารคาม นาดูน  อบต ดงบัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงบัง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

๕๓ มหาสารคาม นาดูน  อบต ดงยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดงยาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม

๕๔ มหาสารคาม นาดูน  อบต หนองคู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

๕๕ มหาสารคาม บรบือ  ทต บรบือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เทศบาลต าบลบรบือ 
เทศบาลต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๕๖ มหาสารคาม บรบือ  อบต ก าพี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่ายาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าพี  อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๕๗ มหาสารคาม บรบือ  อบต ดอนงัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนงัว องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนงัว อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๕๘ มหาสารคาม บรบือ  อบต โนนแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มหำสำรคำม
๕๙ มหาสารคาม บรบือ  อบต โนนแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองทุงวราราม องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๖๐ มหาสารคาม บรบือ  อบต โนนราษี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยทราย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนราษี อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๖๑ มหาสารคาม บรบือ  อบต บรบือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม

๖๒ มหาสารคาม บรบือ  อบต บ่อใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเค็ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
ใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๖๓ มหาสารคาม บรบือ  อบต บัวมาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวมาศ อ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม

๖๔ มหาสารคาม บรบือ  อบต วังไชย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนเกษตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังไชย อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๖๕ มหาสารคาม บรบือ  อบต วังไชย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังไชย อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๖๖ มหาสารคาม บรบือ  อบต วังใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ใหม่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๖๗ มหาสารคาม บรบือ  อบต วังใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง-หนองสมบูรณ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ อ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม

๖๘ มหาสารคาม บรบือ  อบต หนองโก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตูบ-เปลือย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๖๙ มหาสารคาม บรบือ  อบต หนองคูขาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองคูใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๗๐ มหาสารคาม บรบือ  อบต หนองจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนบม องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองจิก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๗๑ มหาสารคาม บรบือ  อบต หนองม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองม่วง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๗๒ มหาสารคาม บรบือ  อบต หนองสิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพงโพด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสิม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มหำสำรคำม
๗๓ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  ทต พยัคฆภูมิพิสัย  โรงเรียนเทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลต าบล

พยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๗๔ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต ก้ามปู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านผือ
 องค์การบริหารส่วนต าบลก้ามปู อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม

๗๕ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต นาสีนวล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบะ ม3 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสีนวล อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

๗๖ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต ปะหลาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองห้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปะหลาน อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

๗๗ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต ภารแอ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะชมโนนสง่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลภารแอ่น อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

๗๘ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต เม็กด า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๗๙ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต เม็กด า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพยอมดงหนองไผ่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

๘๐ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต เม็กด า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านส าโรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๘๑ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต เมืองเตา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนจาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

๘๒ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต เมืองเตา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนบ่อ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๘๓ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต เมืองเสือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองกก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเสือ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

๘๔ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต ราษฎร์พัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์
พัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พัฒนา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มหำสำรคำม
๘๕ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต เวียงสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง

สะอาด 2 (บ้านโนนแคน) องค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงสะอาด อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๘๖ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย  อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเรียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

๘๗ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม มหาสารคาม  โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๘๘ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม มหาสารคาม  โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๘๙ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต เกิ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินด าพัฒนา หมู่ท่ี 11 องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกิ ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

๙๐ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต แก่งเลิงจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเลิงจาน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

๙๑ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต เขวา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเขวา 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขวา อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๙๒ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต โคกก่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมศรี องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

๙๓ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต โคกก่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวช้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกก่อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๙๔ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต ดอนหว่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่มใหญ่ ม3 องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหว่าน อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

๙๕ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต บัวค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนมี  องค์การบริหารส่วนต าบลบัว
ค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๙๖ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต ลาดพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดวารี องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มหำสำรคำม
๙๗ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต แวงน่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าน้อย องค์การบริหารส่วน

ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

๙๘ มหาสารคาม ยางสีสุราช  อบต นาภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กบ้านนาภู หมู่ท่ี 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาภู อ าเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม

๙๙ มหาสารคาม ยางสีสุราช  อบต หนองบัวสันตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวสันตุ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวสันตุ อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม

๑๐๐ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต ขามป้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนน ม 12 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑๐๑ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต ขามป้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแวง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑๐๒ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต โคกสีทองหลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแปะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม

๑๐๓ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต นาข่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านวังจาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑๐๔ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต นาข่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเต่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑๐๕ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต บ้านหวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหวาย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑๐๖ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต ประชาพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลประชา
พัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลประชาพัฒนา อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑๐๗ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต โพธ์ิชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นเท่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑๐๘ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต เสือโก้ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
เสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑๐๙ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต เสือโก้ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองผือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑๑๐ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต เสือโก้ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหัวฝาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มหำสำรคำม
๑๑๑ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต หนองแสง  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม

๑๑๒ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต หนองไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑๑๓ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต หัวเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑๑๔ มหาสารคาม วาปีปทุม  อบต หัวเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาฝายเหล่าหุ่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ มุกดาหาร ค าชะอี  อบต ค าชะอี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกะปาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๒ มุกดาหาร ค าชะอี  อบต น  าเท่ียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน  าเท่ียง 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเท่ียง อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร

๓ มุกดาหาร ค าชะอี  อบต บ้านค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยเสกมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๔ มุกดาหาร ค าชะอี  อบต บ้านค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๕ มุกดาหาร ค าชะอี  อบต บ้านค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภูเขาวงค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๖ มุกดาหาร ค าชะอี  อบต บ้านซ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดสงคราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอี จังหวัด
มุกดาหาร

๗ มุกดาหาร ค าชะอี  อบต บ้านซ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๘ มุกดาหาร ค าชะอี  อบต บ้านเหล่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๙ มุกดาหาร ค าชะอี  อบต หนองเอ่ียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีประดิษฐาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเอ่ียน อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๑๐ มุกดาหาร ค าชะอี  อบต หนองเอ่ียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเอ่ียน อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๑๑ มุกดาหาร ค าชะอี  อบต หนองเอ่ียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเอ่ียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเอ่ียน อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๑๒ มุกดาหาร ดงหลวง  ทต กกตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากช่อง เทศบาลต าบลกกตูม 
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๑๓ มุกดาหาร ดงหลวง  ทต ดงหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางนวล ม12 เทศบาลต าบล
ดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๑๔ มุกดาหาร ดงหลวง  ทต หนองแคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยาว เทศบาลต าบลหนอง
แคน อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๑๕ มุกดาหาร ดงหลวง  อบต ชะโนดน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนทัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลชะโนดน้อย อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มุกดำหำร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มุกดำหำร
๑๖ มุกดาหาร ดงหลวง  อบต พังแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยเลา องค์การบริหารส่วนต าบล

พังแดง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๑๗ มุกดาหาร ดงหลวง  อบต พังแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๑๘ มุกดาหาร ดอนตาล  ทต ดอนตาลผาสุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกอก เทศบาลต าบลดอน
ตาลผาสุก อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

๑๙ มุกดาหาร ดอนตาล  ทต บ้านแก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง เทศบาลต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

๒๐ มุกดาหาร ดอนตาล  อบต นาละเม็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูผาหอม องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาละเม็ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

๒๑ มุกดาหาร ดอนตาล  อบต นาละเม็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระยัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาละเม็ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

๒๒ มุกดาหาร ดอนตาล  อบต บ้านบาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านบาก อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

๒๓ มุกดาหาร ดอนตาล  อบต ป่าไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

๒๔ มุกดาหาร ดอนตาล  อบต ป่าไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

๒๕ มุกดาหาร ดอนตาล  อบต โพธ์ิไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธ์ิไทร องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิไทร อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

๒๖ มุกดาหาร ดอนตาล  อบต เหล่าหมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนายอ องค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหมี อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

๒๗ มุกดาหาร นิคมค าสร้อย  ทต นิคมค าสร้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมมธโร เทศบาลต าบล
นิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

๒๘ มุกดาหาร นิคมค าสร้อย  ทต ร่มเกล้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนกเขียน เทศบาลต าบลร่ม
เกล้า อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

๒๙ มุกดาหาร นิคมค าสร้อย  อบต กกแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกแดง องค์การบริหารส่วนต าบล
กกแดง อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

๓๐ มุกดาหาร นิคมค าสร้อย  อบต นาอุดม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

๓๑ มุกดาหาร นิคมค าสร้อย  อบต นิคมค าสร้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษม องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มุกดำหำร
๓๒ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ค าป่าหลาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าน  าเท่ียง เทศบาลต าบลค าป่า

หลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓๓ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ค าป่าหลาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง เทศบาลต าบลค าป่าหลาย
 อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓๔ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ค าป่าหลาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามขาเหนือ เทศบาลต าบลค าป่า
หลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓๕ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ค าป่าหลาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าป่าหลาย เทศบาลต าบลค าป่า
หลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓๖ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ค าป่าหลาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาค าน้อย เทศบาลต าบลค าป่า
หลาย อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓๗ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ค าอาฮวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน เทศบาลต าบลค าอาฮวน
 อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓๘ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ค าอาฮวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓๙ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ค าอาฮวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสะอาด เทศบาลต าบลค าอาฮวน
 อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๔๐ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ค าอาฮวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีชมช่ืน เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๔๑ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ดงมอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกกาวาส เทศบาลต าบลดง
มอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๔๒ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ดงเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน เทศบาลต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๔๓ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ดงเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน เทศบาลต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๔๔ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ดงเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง เทศบาลต าบลดงเย็น
 อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๔๕ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต นาสีนวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้ม กม6 เทศบาลต าบลนาสีนวน 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๔๖ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต นาโสก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังวรณ์ เทศบาลต าบลนาโสก 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๔๗ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต นาโสก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีแก้ว เทศบาลต าบลนาโสก
 อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๔๘ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต บางทรายใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแอก เทศบาลต าบลบางทราย
ใหญ่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

มุกดำหำร
๔๙ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต ผ่ึงแดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาญจนประดิษฐ์ เทศบาลต าบล

ผ่ึงแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๕๐ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต โพนทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่งเป้า เทศบาลต าบลโพนทราย 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๕๑ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทต มุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดโง้งใหญ่ เทศบาลต าบลมุก อ าเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๕๒ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทม มุกดาหาร  โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง) 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร

๕๓ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  ทม มุกดาหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบรรพดมโนรมย์ เทศบาลเมือง
มุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๕๔ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  อบต กุดแข้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวนาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแข้ อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๕๕ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร  อบต บ้านโคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงเปือย องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโคก อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๕๖ มุกดาหาร หนองสูง  อบต หนองสูงใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๕๗ มุกดาหาร หว้านใหญ่  ทต หว้านใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแพงโคกน  าสร้าง เทศบาล
ต าบลหว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

๕๘ มุกดาหาร หว้านใหญ่  อบต บางทรายน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวเรือง องค์การบริหารส่วนต าบล
บางทรายน้อย อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

๕๙ มุกดาหาร หว้านใหญ่  อบต ป่งขามดงหมู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองคอน องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่งขามดงหมู อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

๖๐ มุกดาหาร หว้านใหญ่  อบต ป่งขามดงหมู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิเวศน์วิหาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่งขามดงหมู อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ยโสธร กุดชุม  อบต ก ำแมด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีนวลโคกสวำท องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำแมด อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๒ ยโสธร กุดชุม  อบต ก ำแมด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดหิน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลก ำแมด อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๓ ยโสธร กุดชุม  อบต กุดชุม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบอน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกุดชุม อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๔ ยโสธร กุดชุม  อบต กุดชุม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแก องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดชุม อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๕ ยโสธร กุดชุม  อบต โนนเปือย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำโนนเปือย องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนเปือย อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๖ ยโสธร กุดชุม  อบต โพนงำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสิงห์ทอง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๗ ยโสธร กุดชุม  อบต โพนงำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหว้ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนงำม อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๘ ยโสธร กุดชุม  อบต หนองแหน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดค ำฝักหนำม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแหน อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

๙ ยโสธร ค้อวัง  ทต ค้อวัง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำล ำดวน เทศบำลต ำบลค้อวัง 
อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

๑๐ ยโสธร ค้อวัง  ทต ค้อวัง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดค้อวัง เทศบำลต ำบลค้อวัง 
อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

๑๑ ยโสธร ค้อวัง  อบต กุดน  ำใส  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กุดน  ำใส อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

๑๒ ยโสธร ค้อวัง  อบต น  ำอ้อม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำอ้อม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลน  ำอ้อม อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

๑๓ ยโสธร ค้อวัง  อบต ฟ้ำห่วน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฟ้ำห่วน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลฟ้ำห่วน อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

๑๔ ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว  ทต ดงแคนใหญ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนกลำงนำ เทศบำล
ต ำบลดงแคนใหญ่ อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑๕ ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว  ทต ดงแคนใหญ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผักบุ้ง เทศบำลต ำบลดงแคน
ใหญ่ อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑๖ ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว  อบต กุดกุง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำโพธ์ิ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดกุง อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑๗ ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว  อบต กู่จำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำเวียง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกู่
จำน อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ยโสธร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ยโสธร
๑๘ ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว  อบต ทุ่งมน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพนสิม องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลทุ่งมน อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

๑๙ ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว  อบต นำแก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำแก อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว 
จังหวัดยโสธร

๒๐ ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว  อบต นำค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอนเสำเรือน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำค ำ อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

๒๑ ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว  อบต ย่อ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำม่วง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลย่อ อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

๒๒ ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว  อบต ลุมพุก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนเขือง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลุมพุก อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

๒๓ ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว  อบต สงเปือย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบุ่งหวำย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสงเปือย อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

๒๔ ยโสธร ค ำเข่ือนแก้ว  อบต เหล่ำไฮ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกุดเป่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เหล่ำไฮ อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร

๒๕ ยโสธร ทรำยมูล  ทต ทรำยมูล  โรงเรียนเทศบำลต ำบลทรำยมูล เทศบำลต ำบลทรำย
มูล อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร

๒๖ ยโสธร ทรำยมูล  ทต นำเวียง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโป่ง เทศบำลต ำบลนำเวียง 
อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร

๒๗ ยโสธร ทรำยมูล  อบต ดงมะไฟ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำแขนศอก องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร

๒๘ ยโสธร ทรำยมูล  อบต ดู่ลำด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโสกผักหวำน องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดู่ลำด อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร

๒๙ ยโสธร ทรำยมูล  อบต ทรำยมูล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนนำโป่ง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร

๓๐ ยโสธร ทรำยมูล  อบต ไผ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ อ ำเภอทรำยมูล จังหวัด
ยโสธร

๓๑ ยโสธร ไทยเจริญ  ทต ค ำเตย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำเตย เทศบำลต ำบลค ำเตย 
อ ำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

๓๒ ยโสธร ไทยเจริญ  ทต ค ำเตย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงสวรรค์ เทศบำลต ำบลค ำเตย
 อ ำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ยโสธร
๓๓ ยโสธร ไทยเจริญ  อบต ไทยเจริญ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสำมแยกภูกลอย องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลไทยเจริญ อ ำเภอไทยเจริญ จังหวัด
ยโสธร

๓๔ ยโสธร ไทยเจริญ  อบต น  ำค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำงช้ำงเฒ่ำ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลน  ำค ำ อ ำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

๓๕ ยโสธร ไทยเจริญ  อบต ส้มผ่อ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนแดง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลส้มผ่อ อ ำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

๓๖ ยโสธร ป่ำติ ว  ทต ป่ำติ ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนป่ำติ ว เทศบำลต ำบลป่ำติ ว 
อ ำเภอป่ำติ ว จังหวัดยโสธร

๓๗ ยโสธร ป่ำติ ว  อบต กระจำย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองบำก องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกระจำย อ ำเภอป่ำติ ว จังหวัดยโสธร

๓๘ ยโสธร ป่ำติ ว  อบต กระจำย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนิคม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกระจำย อ ำเภอป่ำติ ว จังหวัดยโสธร

๓๙ ยโสธร ป่ำติ ว  อบต กระจำย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโคกพระเจ้ำ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกระจำย อ ำเภอป่ำติ ว จังหวัดยโสธร

๔๐ ยโสธร ป่ำติ ว  อบต โคกนำโก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกนำโก อ ำเภอป่ำติ ว จังหวัดยโสธร

๔๑ ยโสธร ป่ำติ ว  อบต โคกนำโก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสุวรรณ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกนำโก อ ำเภอป่ำติ ว จังหวัดยโสธร

๔๒ ยโสธร ป่ำติ ว  อบต โคกนำโก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนนำดี องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกนำโก อ ำเภอป่ำติ ว จังหวัดยโสธร

๔๓ ยโสธร ป่ำติ ว  อบต เชียงเพ็ง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเชียงเพ็ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เชียงเพ็ง อ ำเภอป่ำติ ว จังหวัดยโสธร

๔๔ ยโสธร ป่ำติ ว  อบต โพธ์ิไทร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองแสง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพธ์ิไทร อ ำเภอป่ำติ ว จังหวัดยโสธร

๔๕ ยโสธร ป่ำติ ว  อบต โพธ์ิไทร  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลำงสระเกษ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโพธ์ิไทร อ ำเภอป่ำติ ว จังหวัดยโสธร

๔๖ ยโสธร ป่ำติ ว  อบต ศรีฐำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดส ำโรง ม6 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลศรีฐำน อ ำเภอป่ำติ ว จังหวัดยโสธร

๔๗ ยโสธร มหำชนะชัย  อบต คูเมือง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคูเมือง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคูเมือง อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร

๔๘ ยโสธร มหำชนะชัย  อบต คูเมือง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คูเมือง อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ยโสธร
๔๙ ยโสธร มหำชนะชัย  อบต บำกเรือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำกเรือ องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบำกเรือ อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร

๕๐ ยโสธร มหำชนะชัย  อบต บึงแก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุทยำรำม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบึงแก อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร

๕๑ ยโสธร มหำชนะชัย  อบต ผือฮี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผือฮี หมู่ท่ี 1 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลผือฮี อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร

๕๒ ยโสธร มหำชนะชัย  อบต พระเสำร์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหัวดง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พระเสำร์ อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร

๕๓ ยโสธร มหำชนะชัย  อบต ฟ้ำหยำด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงบ้ำนโนนธำตุ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลฟ้ำหยำด อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัด
ยโสธร

๕๔ ยโสธร มหำชนะชัย  อบต ม่วง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ม่วง อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร

๕๕ ยโสธร มหำชนะชัย  อบต สงยำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซ ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สงยำง อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร

๕๖ ยโสธร มหำชนะชัย  อบต หัวเมือง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองตุ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหัวเมือง อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร

๕๗ ยโสธร เมืองยโสธร  ทต ตำดทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทุ่งสะเดำ เทศบำลต ำบลตำดทอง
 อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๕๘ ยโสธร เมืองยโสธร  ทต ทุ่งแต้  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนค ำเม็ก เทศบำลต ำบลทุ่งแต้
 อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๕๙ ยโสธร เมืองยโสธร  ทต ส ำรำญ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหัวค ำ เทศบำลต ำบลส ำรำญ 
อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๖๐ ยโสธร เมืองยโสธร  ทต ส ำรำญ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนสว่ำง เทศบำลต ำบลส ำรำญ
 อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๖๑ ยโสธร เมืองยโสธร  ทต ส ำรำญ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคลบ้ำนส ำรำญ เทศบำล
ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๖๒ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต ขั นไดใหญ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองบัว องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลขั นไดใหญ่ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๖๓ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต ขั นไดใหญ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโพนขวำว องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลขั นไดใหญ่ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๖๔ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต ขุมเงิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุมเงิน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลขุมเงิน อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ยโสธร
๖๕ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต เข่ืองค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดปัจฉิมมำวำส องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๖๖ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต ค้อเหนือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนค้อเหนือ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลค้อเหนือ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๖๗ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต ค้อเหนือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนดอนยำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลค้อเหนือ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๖๘ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต ดู่ทุ่ง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนสำมเฟีย องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดู่ทุ่ง อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๖๙ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต ทุ่งนำงโอก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเป้ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทุ่งนำงโอก อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๗๐ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต นำสะไมย์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำจำน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำสะไมย์ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๗๑ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต สิงห์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสิงห์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สิงห์ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๗๒ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต หนองคู  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองคู องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองคู อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๗๓ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต หนองเป็ด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองถ่ม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองเป็ด อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๗๔ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต หนองเรือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนกลอง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองเรือ อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๗๕ ยโสธร เมืองยโสธร  อบต หนองหิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองบ่อ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองหิน อ ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๗๖ ยโสธร เลิงนกทำ  ทต กุดเชียงหมี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสวำสด์ิ เทศบำลต ำบลกุดเชียงหมี
 อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร

๗๗ ยโสธร เลิงนกทำ  ทต กุดแห่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนดอนม่วงป่ำโมง 
เทศบำลต ำบลกุดแห่ อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร

๗๘ ยโสธร เลิงนกทำ  ทต บุ่งค้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกเจริญ เทศบำลต ำบลบุ่งค้ำ 
อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร

๗๙ ยโสธร เลิงนกทำ  ทต บุ่งค้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนช่องเม็ก เทศบำลต ำบลบุ่งค้ำ 
อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร

๘๐ ยโสธร เลิงนกทำ  ทต เลิงนกทำ  โรงเรียนเทศบำลเลิงนกทำ เทศบำลต ำบลเลิงนกทำ 
อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร

๘๑ ยโสธร เลิงนกทำ  ทต ศรีแก้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกใหญ่ เทศบำลต ำบลศรีแก้ว
 อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ยโสธร
๘๒ ยโสธร เลิงนกทำ  ทต สวำท  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแย เทศบำลต ำบลสวำท อ ำเภอ

เลิงนกทำ จังหวัดยโสธร

๘๓ ยโสธร เลิงนกทำ  ทต สำมัคคี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกวิไล เทศบำลต ำบลสำมัคคี 
อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร

๘๔ ยโสธร เลิงนกทำ  ทต ห้องแซง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้องคลองร่องค ำ เทศบำล
ต ำบลห้องแซง อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร

๘๕ ยโสธร เลิงนกทำ  ทต ห้องแซง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงยำง เทศบำลต ำบลห้องแซง 
อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร

๘๖ ยโสธร เลิงนกทำ  ทต ห้องแซง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนแดง เทศบำลต ำบลห้อง
แซง อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร

๘๗ ยโสธร เลิงนกทำ  อบต โคกส ำรำญ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหินส่ิว องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกส ำรำญ อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร

๘๘ ยโสธร เลิงนกทำ  อบต โคกส ำรำญ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกส ำรำญ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกส ำรำญ อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต ดงคร่ังใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงคร่ังใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงคร่ังใหญ่ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๒ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต ดงคร่ังน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขิงแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงคร่ังน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๓ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต น  าอ้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าอ้อม อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๔ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  ทต เมืองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเงินโพนทอง เทศบาลต าบล
เมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๕ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต เหล่าหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสะอาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๖ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต น  าอ้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางจ้องหนองแวง องค์การ
บริหารส่วนต าบลน  าอ้อม อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๗ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต ดงคร่ังน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสี องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงคร่ังน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๘ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต สิงห์โคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสิงห์โคก อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๙ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต ทุ่งทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ลุ่ม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  ทต เกษตรวิสัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง เทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๑ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต บ้านฝาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอนชาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านฝาง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต ก าแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องทราย องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต ทุ่งทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชิโนวาทธ ารง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๔ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  ทต เกษตรวิสัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต ทุ่งทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้อยเจริญศรี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต กู่กาสิงห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเบญจธรรมาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๑๗ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต ดงคร่ังใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์เจริญ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงคร่ังใหญ่ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต ก าแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองสระพระบาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑๙ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต เกษตรวิสัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๐ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต โนนสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระพังทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๑ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  ทต เมืองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมโฮง เทศบาลต าบลเมืองบัว 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๒ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๓ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย  ทต เมืองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวดงก าแพง เทศบาลต าบลเมืองบัว
 อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๔ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต น  าใส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุมดิน องค์การบริหารส่วนต าบลน  า
ใส อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๕ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต ศรีโคตร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนแคน องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีโคตร อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๖ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต ดู่น้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่น้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๗ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต ลิ นฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดวน เทศบาลต าบลลิ นฟ้า 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๘ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต ป่าสังข์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสังข์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าสังข์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๒๙ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต ดงแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮี หมู่ 11 เทศบาลต าบลดง
แดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๓๐ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต เมืองหงส์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองหงส์ เทศบาลต าบลเมืองหงส์ 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๓๑ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต โคกล่าม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคูบอน เทศบาลต าบลโคกล่าม
 อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๓๒ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต หัวช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตอ เทศบาลต าบลหัวช้าง 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๓๓ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต หนองผือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผือ เทศบาลต าบลหนองผือ 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๓๔ ร้อยเอ็ด จังหาร  ทต ดงสิงห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดงสิงห์ เทศบาล
ต าบลดงสิงห์ อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๓๕ ร้อยเอ็ด จังหาร  ทต ผักแว่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักแว่น เทศบาลต าบลผักแว่น 
อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๓๖ ร้อยเอ็ด จังหาร  อบต ยางใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางใหญ่ อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๓๗ ร้อยเอ็ด จังหาร  อบต ม่วงลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงท่าลาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลม่วงลาด อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๓๘ ร้อยเอ็ด จังหาร  ทต ดินด า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิงคา เทศบาลต าบลดินด า 
อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๓๙ ร้อยเอ็ด จังหาร  อบต แสนชาติ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงโดน องค์การบริหารส่วนต าบล
แสนชาติ อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๐ ร้อยเอ็ด จังหาร  อบต ปาฝา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาฝา องค์การบริหารส่วนต าบลปา
ฝา อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๑ ร้อยเอ็ด จังหาร  ทต จังหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจังหาร เทศบาลต าบล
จังหาร อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๒ ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ  อบต พระธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนส าราญใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๓ ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ  อบต บ้านเขือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๔ ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ  ทต เชียงขวัญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม เทศบาลต าบล
เชียงขวัญ อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๕ ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ  อบต พระเจ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบล
พระเจ้า อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๖ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี  ทต ธงธานี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม เทศบาลต าบลธงธานี 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๗ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี  อบต ธวัชบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๘ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี  อบต บึงนคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงนคร อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๔๙ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี  อบต หนองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๕๐ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี  อบต เมืองน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะยาง องค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองน้อย อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๕๑ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี  อบต ธวัชบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวโนน องค์การบริหารส่วน
ต าบลธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๕๒ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี  ทต นิเวศน์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 
เทศบาลต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๕๓ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  อบต ดอกล  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค้อ-แสนสี องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอกล  า อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๕๔ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  อบต ดอกล  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอกล  า องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอกล  า อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๕๕ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  ทต โนนสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโนนสวรรค์ เทศบาล
ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๕๖ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  อบต โนนสง่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนจาน องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนสง่า อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๕๗ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  ทต ปทุมรัตต์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยแต้ เทศบาลต าบลปทุมรัตต์ 
อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๕๘ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  ทต โนนสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดูน-บักตู้ เทศบาลต าบลโนน
สวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๕๙ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  อบต สระบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวขาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๖๐ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  ทต ปทุมรัตต์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม เทศบาลต าบลปทุม
รัตต์ อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๖๑ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  อบต หนองแคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๖๒ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  ทต โพนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนสูง เทศบาลต าบลโพนสูง 
อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๖๓ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  ทต โพนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทราราม เทศบาลต าบลโพนสูง
 อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๖๔ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  อบต สระบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่วยราษฎร์บ ารุง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๖๕ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์  อบต สระบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหญ้ารังกา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๖๖ ร้อยเอ็ด พนมไพร  อบต กุดน  าใส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบล

กุดน  าใส อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๖๗ ร้อยเอ็ด พนมไพร  อบต ค าไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเตี ยไศลทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๖๘ ร้อยเอ็ด พนมไพร  อบต ชานุวรรณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนัสดงสว่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชานุวรรณ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๖๙ ร้อยเอ็ด พนมไพร  อบต โพธ์ิใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๐ ร้อยเอ็ด พนมไพร  อบต แสนสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธ์ิน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
แสนสุข อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๑ ร้อยเอ็ด พนมไพร  อบต หนองทัพไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองทัพไทย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองทัพไทย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๒ ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย  ทต เชียงใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงใหม่ เทศบาล
ต าบลเชียงใหม่ อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๓ ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย  ทต ค าพอุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภูเขาทอง เทศบาลต าบลค าพอุง 
อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๔ ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย  อบต สะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสะอาด องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะอาด อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๕ ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย  อบต ขามเป้ีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเป้ีย อ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๖ ร้อยเอ็ด โพนทราย  ทต สามขา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะแก้ว เทศบาลต าบลสามขา 
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๗ ร้อยเอ็ด โพนทราย  อบต ท่าหาดยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหาดยาว อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๘ ร้อยเอ็ด โพนทราย  อบต ศรีสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสว่าง อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๗๙ ร้อยเอ็ด โพนทราย  อบต ยางค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าข้าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

๘๐ ร้อยเอ็ด โพนทอง  ทต โคกกกม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกกม่วง เทศบาลต าบลโคกกก
ม่วง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๘๑ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต หนองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงดิบ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๘๒ ร้อยเอ็ด โพนทอง  ทต โนนชัยศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัยศรี เทศบาลต าบลโนนชัยศรี 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๘๓ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต หนองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๘๔ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต หนองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนลาด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๘๕ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต สว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าอุปราช องค์การบริหารส่วน
ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๘๖ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต นาอุดม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส่ีแยก องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาอุดม อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๘๗ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต ค านาดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบล
ค านาดี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๘๘ ร้อยเอ็ด โพนทอง  ทต โนนชัยศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมน  าใจโคกสมบูรณ์ เทศบาล
ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๘๙ ร้อยเอ็ด โพนทอง  ทต โพธ์ิทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาทม เทศบาลต าบล
โพธ์ิทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๙๐ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต วังสามัคคี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังยาว องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
สามัคคี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๙๑ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต นาอุดม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรีสว่างวราราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาอุดม อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๙๒ ร้อยเอ็ด โพนทอง  ทต โพธ์ิทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาวารี เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
 อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๙๓ ร้อยเอ็ด โพนทอง  ทต โคกสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวิไลมงคล เทศบาลต าบลโคก
สูง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๙๔ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต อุ่มเม่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยธาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๙๕ ร้อยเอ็ด โพนทอง  ทต โพนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทาวาส เทศบาลต าบลโพน
ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๙๖ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต ค านาดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขสมบูรณ์-หนองขอนแก่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด

๙๗ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต โพธ์ิศรีสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโกโพธ์ิเงิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิศรีสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๙๘ ร้อยเอ็ด โพนทอง  ทต แวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแสงทุ่ง เทศบาลต าบลแวง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๙๙ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต พรมสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองห่ิงหาย องค์การบริหารส่วน

ต าบลพรมสวรรค์ อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๐ ร้อยเอ็ด โพนทอง  อบต สระนกแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
นกแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลสระนกแก้ว อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๑ ร้อยเอ็ด เมยวดี  ทต บุ่งเลิศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลิศสมบูรณ์ เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ 
อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๒ ร้อยเอ็ด เมยวดี  ทต ชมสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัยศรี เทศบาลต าบลชม
สะอาด อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๓ ร้อยเอ็ด เมยวดี  ทต ชุมพร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณาราม เทศบาลต าบล
ชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๔ ร้อยเอ็ด เมยวดี  ทต เมยวดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองส าราญ เทศบาลต าบลเมยวดี 
อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๕ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  ทม ร้อยเอ็ด  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๖ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  ทม ร้อยเอ็ด  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๗ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  ทม ร้อยเอ็ด  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๘ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  อบต นาโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกนายูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธ์ิ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐๙ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  ทต ปอภาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า ม5 เทศบาลต าบลปอ
ภาร อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๑๐ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๑๑ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  อบต รอบเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขวา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๑๒ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  อบต ดงลาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดงลาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑๑๓ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  อบต รอบเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเปือยนอก องค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๑๑๔ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  ทต สีแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ เทศบาล

ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๑๕ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  อบต โนนรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านโนนรัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนรัง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๑๖ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  อบต สะอาดสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังข์ องค์การบริหารส่วนต าบล
สะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๑๗ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  อบต แคนใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเขวา องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนใหญ่ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๑๘ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด  ทต สีแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าต าแย เทศบาลต าบลสีแก้ว 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๑๙ ร้อยเอ็ด เมืองสรวง  ทต หนองหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่อย - เมืองแก้ว เทศบาลต าบล
หนองหิน อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒๐ ร้อยเอ็ด เมืองสรวง  ทต เมืองสรวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองสรวง เทศบาล
ต าบลเมืองสรวง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒๑ ร้อยเอ็ด เมืองสรวง  ทต คูเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดวน เทศบาลต าบลคูเมือง 
อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒๒ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ  ทต ศรีสมเด็จ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลศรี
สมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒๓ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ  อบต สวนจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจิก องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนจิก อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒๔ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ  อบต สวนจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่ากุด องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนจิก อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒๕ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ  อบต โพธ์ิสัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธ์ิสัย องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิสัย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒๖ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ  ทต บ้านบาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผักตบ เทศบาลต าบลบ้านบาก
 อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒๗ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต ทุ่งศรีเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งศรีเมือง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒๘ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  ทต หินกอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหินกอง เทศบาล
ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒๙ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  ทต ทุ่งหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูดินทราย ม6 เทศบาลต าบล
ทุ่งหลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓๐ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต หัวโทน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าโรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโทน อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๑๓๑ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  ทต ทุ่งกุลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแคน เทศบาลต าบลทุ่งกุลา

 อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓๒ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  ทต ทุ่งหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเด่ือ ม4 เทศบาลต าบลทุ่ง
หลวง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓๓ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต สระคู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓๔ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต หัวช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้างหว้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวช้าง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓๕ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต สระคู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหม้าหนองข่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓๖ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต สระคู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนยาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑๓๗ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  ทต หินกอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตังหมอง เทศบาล
ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓๘ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต ห้วยหินลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแวง องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑๓๙ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  ทต ทุ่งกุลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ เทศบาล
ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๔๐ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต น  าค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าค า อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๔๑ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต น  าค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนผักเผ็ดบัวคุรุประชาสรรค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าค า อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๔๒ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  ทต สุวรรณภูมิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๔๓ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  ทต หินกอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนดวน เทศบาลต าบลหิน
กอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๔๔ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  ทต ดอกไม้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเลิง เทศบาลต าบล
ดอกไม้ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๔๕ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  ทต หินกอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวิลัย เทศบาลต าบลหินกอง
 อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๑๔๖ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต สระคู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตอกแป้นหนองม่ัง องค์การ

บริหารส่วนต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑๔๗ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต นาใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหริหารส่วนต าบลนาใหญ่
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๔๘ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต เมืองทุ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
(บ้านดงเมือง) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๔๙ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ  อบต สระคู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสระคู 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕๐ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  ทต ขวาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขวาว เทศบาลต าบลขวาว อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕๑ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  ทต หนองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตหนองหลวง เทศบาลต าบลหนอง
หลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕๒ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  ทต เมืองไพร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาลม เทศบาลต าบลเมืองไพร 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕๓ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  ทต ท่าม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าม่วง เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕๔ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  ทต เกาะแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าสี เทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕๕ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  ทต นาเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขว้างน้อย เทศบาลต าบลนา
เมือง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕๖ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  ทต นาแซง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไค้นุ่นหนองบัวบาน เทศบาล
ต าบลนาแซง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕๗ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  อบต ศรีวิลัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕๘ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  อบต บึงเกลือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕๙ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  ทต วังหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากหนองเทา เทศบาลต าบล
วังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖๐ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  อบต นางาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันขาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางาม อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๑๖๑ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  อบต ภูเงิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกุง องค์การ

บริหารส่วนต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖๒ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  อบต โพธ์ิทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองฟ้า องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖๓ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  ทต นาเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาด เทศบาลต าบลนาเมือง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖๔ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  ทต พรสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณค า เทศบาลต าบลพรสวรรค์
 อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖๕ ร้อยเอ็ด หนองพอก  อบต โคกสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสว่าง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖๖ ร้อยเอ็ด หนองพอก  อบต หนองขุ่นใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงบัง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่ อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖๗ ร้อยเอ็ด หนองพอก  ทต ท่าสีดา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสีดา เทศบาล
ต าบลท่าสีดา อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖๘ ร้อยเอ็ด หนองพอก  อบต กกโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าโพนสูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลกกโพธ์ิ อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๖๙ ร้อยเอ็ด หนองพอก  อบต หนองพอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนาด า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๗๐ ร้อยเอ็ด หนองพอก  อบต ภูเขาทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑๗๑ ร้อยเอ็ด หนองพอก  อบต ภูเขาทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม องค์การ
บริหารส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑๗๒ ร้อยเอ็ด หนองพอก  อบต รอบเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโพธ์ิทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๗๓ ร้อยเอ็ด หนองพอก  อบต ภูเขาทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริแก้วมงคล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๗๔ ร้อยเอ็ด หนองพอก  อบต ผาน  าย้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าขุมมันท่าสะอาด องค์การ
บริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑๗๕ ร้อยเอ็ด หนองฮี  อบต เด่นราษฎร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบล
เด่นราษฎร์ อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๑๗๖ ร้อยเอ็ด หนองฮี  ทต หนองฮี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชมพู เทศบาลต าบล

หนองฮี อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๗๗ ร้อยเอ็ด หนองฮี  อบต ดูกอ่ึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไศล องค์การบริหารส่วน
ต าบลดูกอ่ึง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๗๘ ร้อยเอ็ด หนองฮี  อบต ดูกอ่ึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแห้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลดูกอ่ึง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๗๙ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  อบต หนองหม่ืนถ่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแขม องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหม่ืนถ่าน อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘๐ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  ทต โพนเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าค า เทศบาลต าบลโพนเมือง 
อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘๑ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  อบต บ้านแจ้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนยาง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแจ้ง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘๒ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  อบต หน่อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑๘๓ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  อบต บ้านดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านดู่ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘๔ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  อบต หนองขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคลอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘๕ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  อบต หนองขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘๖ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  อบต หน่อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมันเหลือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘๗ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  อบต หนองหม่ืนถ่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฏร์เจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหม่ืนถ่าน อ าเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑๘๘ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  อบต โหรา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนาหล้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘๙ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  อบต หนองหม่ืนถ่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหม่ืนถ่าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหม่ืนถ่าน อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ร้อยเอ็ด
๑๙๐ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ  อบต อาจสามารถ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลอาจ

สามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ อ าเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ เลย เชียงคาน  ทต เขาแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาป่าหนาด เทศบาลต าบลเขาแก้ว 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๒ เลย เชียงคาน  ทต เขาแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบม เทศบาลต าบลเขาแก้ว 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๓ เลย เชียงคาน  ทต เขาแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโสกเก่า เทศบาลต าบลเขาแก้ว 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๔ เลย เชียงคาน  ทต เชียงคาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองร้อยต ารวจตะเวนชายแดนท่ี 
246 เทศบาลต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๕ เลย เชียงคาน  ทต เชียงคาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงคาน เทศบาล
ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๖ เลย เชียงคาน  ทต ธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุ (วัดอ้อมแก้ว) เทศบาล
ต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๗ เลย เชียงคาน  ทต ธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุ (วัดอินทราราม) 
เทศบาลต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๘ เลย เชียงคาน  ทต ธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาพอด เทศบาลต าบลธาตุ 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๙ เลย เชียงคาน  อบต จอมศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาสี องค์การบริหารส่วนต าบลจอม
ศรี อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๑๐ เลย เชียงคาน  อบต นาซ่าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมพล องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๑๑ เลย เชียงคาน  อบต บุฮม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมช่ืน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๑๒ เลย เชียงคาน  อบต บุฮม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมสนุก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๑๓ เลย เชียงคาน  อบต ปากตม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าดีหมี องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๑๔ เลย เชียงคาน  อบต ปากตม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีหายโศก (บ้านกลาง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย

๑๕ เลย ด่านซ้าย  ทต ด่านซ้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน ด่านซ้าย เทศบาลต าบล
ด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๑๖ เลย ด่านซ้าย  อบต กกสะทอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมันขาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย

เลย

ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย

เลย

ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๑๗ เลย ด่านซ้าย  อบต กกสะทอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมากแข้ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๑๘ เลย ด่านซ้าย  อบต โคกงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเจียง องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๑๙ เลย ด่านซ้าย  อบต โคกงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒๐ เลย ด่านซ้าย  อบต โคกงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอรุณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒๑ เลย ด่านซ้าย  อบต โคกงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสนุ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒๒ เลย ด่านซ้าย  อบต นาดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งม่วง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒๓ เลย ด่านซ้าย  อบต ปากหมัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโป่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒๔ เลย ด่านซ้าย  อบต โป่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินสวรรค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒๕ เลย ด่านซ้าย  อบต โป่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรัทธาธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒๖ เลย ด่านซ้าย  อบต โป่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีกาญจนาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒๗ เลย ด่านซ้าย  อบต โพนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกโพธ์ิวังก า องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒๘ เลย ด่านซ้าย  อบต โพนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาลานข้าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒๙ เลย ด่านซ้าย  อบต โพนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนสูง องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนสูง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๓๐ เลย ด่านซ้าย  อบต โพนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนสูง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๓๑ เลย ด่านซ้าย  อบต วังยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังยาว อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๓๒ เลย ด่านซ้าย  อบต อิปุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าห้วยลาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๓๓ เลย ท่าล่ี  อบต ท่าล่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย

เลย

ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๓๔ เลย ท่าล่ี  อบต น  าแคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าแคม อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย

๓๕ เลย ท่าล่ี  อบต หนองผือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพระ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย

๓๖ เลย ท่าล่ี  อบต หนองผือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย

๓๗ เลย ท่าล่ี  อบต อาฮี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนากระเซ็ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย

๓๘ เลย นาด้วง  ทต นาด้วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาด้วง  2 เทศบาล
ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย

๓๙ เลย นาด้วง  ทต นาดอกค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยตาด เทศบาลต าบลนาดอกค า 
อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย

๔๐ เลย นาด้วง  ทต นาดอกค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยเตย เทศบาลต าบลนาดอกค า 
อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย

๔๑ เลย นาด้วง  อบต แก้วเมธี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้วเมธี อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย

๔๒ เลย นาแห้ว  ทต นาแห้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างมงคล เทศบาลต าบลนา
แห้ว อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๔๓ เลย นาแห้ว  อบต นาพึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกลี ยง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพึง อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๔๔ เลย นาแห้ว  อบต นามาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนอุดม องค์การบริหารส่วน
ต าบลนามาลา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๔๕ เลย นาแห้ว  อบต แสงภา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อเหมืองน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๔๖ เลย ปากชม  ทต คอนสา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยผักกูด เทศบาลต าบลคอนสา 
อ าเภอปากชม จังหวัดเลย

๔๗ เลย ปากชม  อบต ชมเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาสรรค์ (อัมพวัน) องค์การ
บริหารส่วนต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย

๔๘ เลย ปากชม  อบต ปากชม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าส าราญ (คกไผ่) องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย

๔๙ เลย ปากชม  อบต ห้วยบ่อซืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังผา องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบ่อซืน อ าเภอปากชม จังหวัดเลย

๕๐ เลย ปากชม  อบต ห้วยพิชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งส าราญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยพิชัย อ าเภอปากชม จังหวัดเลย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย

เลย

ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๕๑ เลย ปากชม  อบต หาดคัมภีร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดคัมภีร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดคัมภีร์ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย

๕๒ เลย ผาขาว  ทต ท่าช้างคล้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าช้างคล้อง เทศบาลต าบลท่าช้าง
คล้อง อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย

๕๓ เลย ผาขาว  ทต ท่าช้างคล้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนภูทอง เทศบาลต าบลท่าช้าง
คล้อง อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย

๕๔ เลย ผาขาว  ทต ท่าช้างคล้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาคหงษา เทศบาลต าบลท่าช้าง
คล้อง อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย

๕๕ เลย ผาขาว  ทต โนนปอแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลโนน
ปอแดง อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย

๕๖ เลย ผาขาว  อบต โนนป่าซาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถาวรมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย

๕๗ เลย ผาขาว  อบต โนนป่าซาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย

๕๘ เลย ผาขาว  อบต โนนป่าซาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยยาง องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย

๕๙ เลย ผาขาว  อบต บ้านเพ่ิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ่ิมผล องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพ่ิม อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย

๖๐ เลย ผาขาว  อบต บ้านเพ่ิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพ่ิม อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย

๖๑ เลย ผาขาว  อบต บ้านเพ่ิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทองสามัคคีธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพ่ิม อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย

๖๒ เลย ภูกระดึง  ทต ภูกระดึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีภูกระดึงพัฒนาราม เทศบาล
ต าบลภูกระดึง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

๖๓ เลย ภูกระดึง  อบต ผานกเค้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ าไฮ องค์การบริหารส่วน
ต าบลผานกเค้า อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

๖๔ เลย ภูกระดึง  อบต ผานกเค้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยหมากพัฒนาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลผานกเค้า อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

๖๕ เลย ภูกระดึง  อบต ภูกระดึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทราราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูกระดึง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

๖๖ เลย ภูกระดึง  อบต ศรีฐาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแท่นศิลาอาสน์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

๖๗ เลย ภูกระดึง  อบต ศรีฐาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าบุปผาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย

เลย

ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๖๘ เลย ภูกระดึง  อบต ศรีฐาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

๖๙ เลย ภูกระดึง  อบต ศรีฐาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

๗๐ เลย ภูกระดึง  อบต ห้วยส้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ  าผาฆ้อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส้ม อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

๗๑ เลย ภูกระดึง  อบต ห้วยส้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทธาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส้ม อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

๗๒ เลย ภูกระดึง  อบต ห้วยส้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส้ม อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

๗๓ เลย ภูเรือ  ทต ร่องจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกโพธ์ิแสนเอี ยม เทศบาล
ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

๗๔ เลย ภูเรือ  ทต ร่องจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง เทศบาลต าบลร่องจิก 
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

๗๕ เลย ภูเรือ  อบต ท่าศาลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่งม่วง องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าศาลา อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

๗๖ เลย ภูเรือ  อบต ปลาบ่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งกวาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

๗๗ เลย ภูเรือ  อบต ลาดค่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยติ ว องค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

๗๘ เลย ภูเรือ  อบต สานตม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคนผง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

๗๙ เลย ภูเรือ  อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

๘๐ เลย เมืองเลย  ทต นาดินด า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจริญสุข เทศบาลต าบลนาดินด า 
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๘๑ เลย เมืองเลย  ทต นาดินด า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าไซ เทศบาลต าบลนาดิน
ด า อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๘๒ เลย เมืองเลย  ทต นาโป่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกชุมแสง เทศบาลต าบลนาโป่ง
 อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๘๓ เลย เมืองเลย  ทต นาโป่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติ วน้อย เทศบาลต าบลนาโป่ง 
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๘๔ เลย เมืองเลย  ทต นาอ้อ  โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เทศบาลต าบลนาอ้อ อ าเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย

เลย

ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๘๕ เลย เมืองเลย  ทต นาอาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ทาม เทศบาลต าบลนาอาน 
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๘๖ เลย เมืองเลย  ทม เลย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมือง
เลย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๘๗ เลย เมืองเลย  ทม เลย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลเมือง
เลย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๘๘ เลย เมืองเลย  ทม เลย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวิชัยวนาราม เทศบาลเมืองเลย
 อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๘๙ เลย เมืองเลย  อบต กกดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อไผ่โทน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกกดู่ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๙๐ เลย เมืองเลย  อบต ชัยพฤกษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๙๑ เลย เมืองเลย  อบต นาแขม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแขม องค์การบริหารส่วนต าบล
นาแขม อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๙๒ เลย เมืองเลย  อบต นาแขม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาวังยาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแขม อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๙๓ เลย เมืองเลย  อบต น  าสวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าสวย อ าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย

๙๔ เลย เมืองเลย  อบต เมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนก าเนิดเพชร องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๙๕ เลย เมืองเลย  อบต ศรีสองรักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีสองรักษ์ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๙๖ เลย เมืองเลย  อบต เสี ยว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอไร่ใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสี ยว อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๙๗ เลย วังสะพุง  ทต ปากปวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังเด่ือ - บุ่งตาข่าย เทศบาลต าบล
ปากปวน อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๙๘ เลย วังสะพุง  ทต ศรีสงคราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อยเหนือ เทศบาลต าบลศรีสงคราม
 อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๙๙ เลย วังสะพุง  ทม วังสะพุง  โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล เทศบาลเมือง
วังสะพุง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๑๐๐ เลย วังสะพุง  อบต เขาหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย

เลย

ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

๑๐๑ เลย วังสะพุง  อบต โคกขมิ น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกขมิ น อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๑๐๒ เลย วังสะพุง  อบต ทรายขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่างพัฒนาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๑๐๓ เลย วังสะพุง  อบต ผาบิ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกเกลี ยง องค์การบริหารส่วนต าบล
ผาบิ ง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๑๐๔ เลย วังสะพุง  อบต วังสะพุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่านาอีเลิศ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๑๐๕ เลย วังสะพุง  อบต หนองหญ้าปล้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดอกไม้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๑๐๖ เลย หนองหิน  อบต ตาดข่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมรินทร์พัฒนาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาดข่า อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย

๑๐๗ เลย หนองหิน  อบต ปวนพุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชุม องค์การบริหารส่วน
ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย

๑๐๘ เลย หนองหิน  อบต ปวนพุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย

๑๐๙ เลย หนองหิน  อบต หนองหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องป่าไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหิน อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย

๑๑๐ เลย เอราวัณ  ทต ผาอินทร์แปลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมาราม เทศบาลต าบลผา
อินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

๑๑๑ เลย เอราวัณ  อบต ทรัพย์ไพวัลย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชัยเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรัพย์ไพวัลย์ อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

๑๑๒ เลย เอราวัณ  อบต ผาสามยอด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวุฒิสมานชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

๑๑๓ เลย วังสะพุง  อบต โคกขมิ น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าหนองสิม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกขมิ น อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  ทม กันทรลักษ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
 อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต กระแชง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต ขนุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขนุน องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนุน อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต จานใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่เจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๕ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต ช า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลซ า ม1 
องค์การบริหารส่วนต าบลช า อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ

๖ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต ตระกาจ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๗ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต น  าอ้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะยูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าอ้อม อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๘ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต โนนส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสว่างสามัคคี องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนส าราญ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ

๙ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต โนนส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองติม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต โนนส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต บึงมะลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเปือย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต บึงมะลู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสะอาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต ภูเงิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม13 ศรีสมบูรณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูเงิน อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต ภูผาหมอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูผาหมอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูผาหมอก อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต ภูผาหมอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม1 ด่านกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูผาหมอก อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๑๖ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต เมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าเย็น องค์การบริหารส่วน

ต าบลเมือง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๗ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต รุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลรุง 
องค์การบริหารส่วนต าบลรุง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ

๑๘ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต ละลาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านสามเส้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลาย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๙ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต เวียงเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเดียงตะวันตก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียงเหนือ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒๐ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต สังเม็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเข่ือนช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสังเม็ก อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒๑ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต สังเม็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากันตม องค์การบริหารส่วน
ต าบลสังเม็ก อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒๒ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต เสาธงชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ าเม็ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒๓ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์  อบต เสาธงชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม1 เสาธงชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒๔ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต ค าเนียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองทามใหญ่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลค าเนียม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี
สะเกษ

๒๕ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต จาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลจาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลจาน อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

๒๖ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต ดู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองถ่ม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดู่ อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒๗ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต ดูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดูน องค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒๘ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต ทาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลทาม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒๙ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต โนนสัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย ม4 องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนสัง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี
สะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๓๐ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต บัวน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเทิน องค์การบริหารส่วน

ต าบลบัวน้อย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓๑ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต ผักแพว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเกาะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลผักแพว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓๒ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต ผักแพว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาดี องค์การบริหารส่วน
ต าบลผักแพว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓๓ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต ผักแพว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบกบ่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลผักแพว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓๔ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต ผักแพว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสวนฝ้าย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผักแพว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓๕ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต เมืองน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน  าเต้าโนนสวน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองน้อย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัด
ศรีสะเกษ

๓๖ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต ละทาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกอก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓๗ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต ละทาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองเรือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓๘ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต หนองแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ าปา องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓๙ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขามป้อม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔๐ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔๑ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต หนองหัวช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งพาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

๔๒ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต หนองหัวช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบกขี ยาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ
เกษ

๔๓ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  อบต หนองหัวช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองถ่มธรรมาวาส องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

๔๔ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต กฤษณา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านฮ่องธาตุ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกฤษณา อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๔๕ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต กันทรารมย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง องค์การบริหารส่วนต าบล

กันทรารมย์ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔๖ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต โคกเพชร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนส าราญ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเพชร อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ

๔๗ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต โคกเพชร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกเพชร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกเพชร อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔๘ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต โคกเพชร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านระกา องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเพชร อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔๙ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต จะกง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะเคียนน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะกง อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๕๐ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ใจดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเยียวตาสุ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลใจดี อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๕๑ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ใจดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรี
สะเกษ

๕๒ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ดองก าเม็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกันจาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลดองก าเม็ด อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๕๓ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะก า องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเคียน อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๕๔ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ตาอุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม5 ตาอุดใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอุด อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๕๕ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต นิคมพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม4 ยางตากวย องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๕๖ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ปราสาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง-สะพาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาท อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๕๗ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ปรือใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๕๘ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ปรือใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม6 โนนสมบูรณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๕๙ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ปรือใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านปรือคัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๖๐ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ส าโรงตาเจ็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระโพธ์ิเริงรมย์ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๖๑ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ส าโรงตาเจ็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเศวต องค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๖๒ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ส าโรงตาเจ็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตา
เจ็น องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๖๓ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต โสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสน อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๖๔ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต โสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส่ีแยกนาเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสน อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๖๕ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต โสน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม11 แสงอรุณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสน อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๖๖ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต หนองฉลอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตรอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๖๗ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ห้วยใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขว องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยใต้ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๖๘ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ห้วยใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช าเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยใต้ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๖๙ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต ห้วยส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๗๐ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต หัวเสือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม11 ตาทึง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๗๑ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต หัวเสือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม13 หัวเสือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๗๒ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  อบต หัวเสือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสวงษ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๗๓ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  ทต กระหวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม5 โพธ์ิน้อย เทศบาลต าบลกระหวัน
 อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๗๔ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  ทต กันทรอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันทรอมใต้ เทศบาลต าบล
กันทรอม อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๗๕ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  ทต โนนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระเบา-กันตรวจ เทศบาลต าบล
โนนสูง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๗๖ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  ทต โพธ์ิกระสังข์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี2 ม3 วัดสด า เทศบาลต าบลโพธ์ิ

กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๗๗ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  ทต โพธ์ิกระสังข์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี3 ม1 บ้านซ า เทศบาลต าบลโพธ์ิ
กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๗๘ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  ทต โพธ์ิกระสังข์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี4 ม10 บ้านพอก เทศบาลต าบล
โพธ์ิกระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๗๙ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  อบต ขุนหาญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระเวียง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนหาญ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๘๐ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  อบต บักดอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ

๘๑ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  อบต บักดอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ

๘๒ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  อบต บักดอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส าโรงเก่า-ส าโรงใหม่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ

๘๓ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  อบต บักดอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส าโรงเกียรติ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๘๔ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  อบต พราน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ าตาโตง องค์การบริหารส่วน
ต าบลพราน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๘๕ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  อบต พราน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเลน องค์การบริหารส่วน
ต าบลพราน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๘๖ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  อบต พราน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงแยก องค์การบริหารส่วน
ต าบลพราน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๘๗ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  อบต ภูฝ้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูทองตะวันตก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูฝ้าย อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๘๘ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  อบต ห้วยจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม4ห้วยจันทร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยจันทร์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๘๙ ศรีสะเกษ ขุนหาญ  อบต ห้วยจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกันตรวจ-ห้วย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยจันทร์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๙๐ ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง  อบต เขิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนหนองสิม องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขิน อ าเภอน  าเกลี ยง จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๙๑ ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง  อบต คูบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแวง องค์การบริหารส่วน

ต าบลคูบ อ าเภอน  าเกลี ยง จังหวัดศรีสะเกษ

๙๒ ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง  อบต ตองปิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
องค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด อ าเภอน  าเกลี ยง 
จังหวัดศรีสะเกษ

๙๓ ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง  อบต น  าเกลี ยง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านหนอง
บาง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเกลี ยง อ าเภอน  า
เกลี ยง จังหวัดศรีสะเกษ

๙๔ ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง  อบต รุ่งระวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านรุ่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรุ่งระวี อ าเภอน  าเกลี ยง จังหวัดศรีสะเกษ

๙๕ ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง  อบต รุ่งระวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินดารามฯ องค์การบริหารส่วน
ต าบลรุ่งระวี อ าเภอน  าเกลี ยง จังหวัดศรีสะเกษ

๙๖ ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง  อบต ละเอาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขี เหล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลละเอาะ อ าเภอน  าเกลี ยง จังหวัดศรีสะเกษ

๙๗ ศรีสะเกษ โนนคูณ  อบต โนนค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองจิก องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๙๘ ศรีสะเกษ โนนคูณ  อบต บก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๙๙ ศรีสะเกษ โนนคูณ  อบต โพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านผักขย่าใหญ่ ม3
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ อ าเภอโนนคูณ จังหวัด
ศรีสะเกษ

๑๐๐ ศรีสะเกษ โนนคูณ  อบต หนองกุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงเป องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐๑ ศรีสะเกษ โนนคูณ  อบต เหล่ากวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหยอด องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่ากวาง อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐๒ ศรีสะเกษ บึงบูรพ์  ทต บึงบูรพ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านค้อ เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 
อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐๓ ศรีสะเกษ บึงบูรพ์  อบต เป๊าะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหมากยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐๔ ศรีสะเกษ เบญจลักษ์  อบต ท่าคล้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนส าโรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคล้อ อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐๕ ศรีสะเกษ เบญจลักษ์  อบต เสียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนไหล่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๑๐๖ ศรีสะเกษ เบญจลักษ์  อบต หนองหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแพ็ก องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองหว้า อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐๗ ศรีสะเกษ เบญจลักษ์  อบต หนองฮาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองฮาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐๘ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต กู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกระโพธ์ิสามัคคี องค์การ
บริหารส่วนต าบลกู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐๙ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต ตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาครินทร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑๐ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต พิมายเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิสามัคคี องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิมายเหนือ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑๑ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต โพธ์ิศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิศรี อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑๒ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต สมอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสมอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑๓ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต สมอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสมอ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัด
ศรีสะเกษ

๑๑๔ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต ส าโรงปราสาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเปียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑๕ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต ส าโรงปราสาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขอนแต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑๖ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต หนองเชียงทูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านมัดกา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเชียงทูน อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะ
เกษ

๑๑๗ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต หนองเชียงทูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองระนาม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเชียงทูน อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัด
ศรีสะเกษ

๑๑๘ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต หนองเชียงทูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบ่อ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเชียงทูน อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑๙ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต หนองเชียงทูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัดกา องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเชียงทูน อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒๐ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่  อบต หนองเชียงทูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลา องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเชียงทูน อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๑๒๑ ศรีสะเกษ พยุห์  อบต ต าแย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระแซง องค์การบริหารส่วน

ต าบลต าแย อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒๒ ศรีสะเกษ พยุห์  อบต โนนเพ็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเพ็ก อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒๓ ศรีสะเกษ พยุห์  อบต พยุห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลพยุห์ อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒๔ ศรีสะเกษ พยุห์  อบต พรหมสวัสด์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบล
พรหมสวัสด์ิ อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒๕ ศรีสะเกษ พยุห์  อบต พรหมสวัสด์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเตย องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมสวัสด์ิ อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒๖ ศรีสะเกษ พยุห์  อบต พรหมสวัสด์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านป่าไร่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมสวัสด์ิ อ าเภอพยุห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒๗ ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ  ทต โดด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโดด เทศบาลต าบลโดด 
อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒๘ ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ  ทต ผือใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่ือ เทศบาลต าบลผือใหญ่ 
อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒๙ ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ  อบต เสียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม6 สามขา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสียว อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓๐ ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ  อบต หนองม้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองม้า อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓๑ ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ  อบต อีเซ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามวิทยาสรรค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓๒ ศรีสะเกษ ไพรบึง  ทต ไพรบึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจังกระดาน เทศบาลต าบลไพรบึง
 อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓๓ ศรีสะเกษ ไพรบึง  ทต ส าโรงพลัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้แก่น เทศบาลต าบลส าโรง
พลัน อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓๔ ศรีสะเกษ ไพรบึง  อบต ดินแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดินแดง อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓๕ ศรีสะเกษ ไพรบึง  อบต ปราสาทเยอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม2 ปราสาทเยอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๑๓๖ ศรีสะเกษ ไพรบึง  อบต ไพรบึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกหนองไพร องค์การบริหาร

ส่วนต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓๗ ศรีสะเกษ ภูสิงห์  อบต โคกตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา-นาศิลา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตาล อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓๘ ศรีสะเกษ ภูสิงห์  อบต ดงรัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ าปานวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงรัก อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓๙ ศรีสะเกษ ภูสิงห์  อบต ตะเคียนราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขยอง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียนราม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๐ ศรีสะเกษ ภูสิงห์  อบต ไพรพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม8 แซร์ไปรใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๑ ศรีสะเกษ ภูสิงห์  อบต ละลม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขะยูง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๒ ศรีสะเกษ ภูสิงห์  อบต ละลม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๓ ศรีสะเกษ ภูสิงห์  อบต ห้วยตามอญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยตามอญ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๔ ศรีสะเกษ ภูสิงห์  อบต ห้วยตึ กชู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคียงศิริบ้านโพธ์ิทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยตึ กชู อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะ
เกษ

๑๔๕ ศรีสะเกษ ภูสิงห์  อบต ห้วยตึ กชู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกยูงเงิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยตึ กชู อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๖ ศรีสะเกษ เมืองจันทร์  ทต เมืองจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเก็บงา เทศบาลต าบลเมืองจันทร์
 อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๗ ศรีสะเกษ เมืองจันทร์  ทต เมืองจันทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองจัมทร์ เทศบาลต าบลเมือง
จันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๘ ศรีสะเกษ เมืองจันทร์  อบต ตาโกน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกน องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๙ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  ทต น  าค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองค า เทศบาลต าบลน  าค า 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕๐ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  ทต น  าค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโน เทศบาลต าบลน  าค า 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕๑ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  ทม ศรีสะเกษ  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๑๕๒ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  ทม ศรีสะเกษ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองตะมะ เทศบาล

เมืองศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕๓ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  ทม ศรีสะเกษ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองยางหนองม่วง เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕๔ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต คูซอด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคูซอด องค์การบริหารส่วนต าบล
คูซอด อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕๕ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต ซ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแทง องค์การบริหารส่วน
ต าบลซ า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕๖ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต ตะดอบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน-หนองเทา องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ

๑๕๗ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต ทุ่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕๘ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต โพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโพธ์ิ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕๙ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต โพนข่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดโง้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนข่า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๖๐ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต โพนเขวา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๖๑ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต หญ้าปล้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม5 (บ้านเอก) องค์การบริหารส่วน
ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๖๒ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต หนองแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนด่ัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๖๓ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต หนองครก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองครก อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๖๔ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต หนองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองไผ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๖๕ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  อบต หมากเขียบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมศิลาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรี
สะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๑๖๖ ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย  อบต คอนกาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค้อทอง องค์การบริหารส่วน

ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑๖๗ ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย  อบต โนนคูณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอย องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนคูณ อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑๖๘ ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย  อบต บึงบอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บ้านจอม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงบอน อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑๖๙ ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย  อบต ลิ นฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม7 เมืองทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลลิ นฟ้า อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

๑๗๐ ศรีสะเกษ ราษีไศล  ทต ส้มป่อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 
เทศบาลต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

๑๗๑ ศรีสะเกษ ราษีไศล  อบต จิกสังข์ทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเชือก องค์การบริหารส่วน
ต าบลจิกสังข์ทอง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

๑๗๒ ศรีสะเกษ ราษีไศล  อบต เมืองคง  โรงเรียนบ้านบากเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง
 อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

๑๗๓ ศรีสะเกษ ราษีไศล  อบต สร้างป่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 องค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างป่ี อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ

๑๗๔ ศรีสะเกษ ราษีไศล  อบต หนองแค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

๑๗๕ ศรีสะเกษ ราษีไศล  อบต หนองแค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านมะยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

๑๗๖ ศรีสะเกษ ราษีไศล  อบต หนองแค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ

๑๗๗ ศรีสะเกษ ราษีไศล  อบต หนองหมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม2 หนองหมี องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมี อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

๑๗๘ ศรีสะเกษ ราษีไศล  อบต หนองอ่ึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเปือยขาม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอ่ึง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ

๑๗๙ ศรีสะเกษ วังหิน  ทต บุสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิสว่าง เทศบาลต าบลบุสูง 
อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

๑๘๐ ศรีสะเกษ วังหิน  ทต บุสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพนดวน เทศบาลต าบลบุสูง 
อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๑๘๑ ศรีสะเกษ วังหิน  ทต วังหิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสร้างบาก เทศบาล

ต าบลวังหิน อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

๑๘๒ ศรีสะเกษ วังหิน  อบต ดวนใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดวนใหญ่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

๑๘๓ ศรีสะเกษ วังหิน  อบต ดวนใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริโภคาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

๑๘๔ ศรีสะเกษ วังหิน  อบต ทุ่งสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าโรงหนองหมากแซว 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสว่าง อ าเภอวังหิน จังหวัด
ศรีสะเกษ

๑๘๕ ศรีสะเกษ วังหิน  อบต ธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านธาตุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลธาตุ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

๑๘๖ ศรีสะเกษ วังหิน  อบต บ่อแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว ม2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแก้ว อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

๑๘๗ ศรีสะเกษ วังหิน  อบต โพนยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม7 โพนยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนยาง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

๑๘๘ ศรีสะเกษ วังหิน  อบต ศรีส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกบิลนิมิตร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีส าราญ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

๑๘๙ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ  ทต ศรีรัตนะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอก-ทุ่งระวี เทศบาลต าบลศรี
รัตนะ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๙๐ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ  อบต ตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
 อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๙๑ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ  อบต พิงพวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ

๑๙๒ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ  อบต พิงพวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านศิลาทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ

๑๙๓ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ  อบต พิงพวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสังข์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ

๑๙๔ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ  อบต ศรีแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแบน องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีแก้ว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๑๙๕ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ  อบต ศรีโนนงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่-ตาไทย องค์การ

บริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรี
สะเกษ

๑๙๖ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ  อบต สระเยาว์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระเยาว์ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๙๗ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ  อบต สระเยาว์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตายู องค์การบริหารส่วนต าบล
สระเยาว์ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๙๘ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ  อบต สะพุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะพุง อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๙๙ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ  อบต เส่ืองข้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจานบัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลเส่ืองข้าว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๒๐๐ ศรีสะเกษ ศิลาลาด  อบต คลีกลิ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโจดม่วงนาห่อม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลีกลิ ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

๒๐๑ ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน  ทต ห้วยทับทัน  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) เทศบาลต าบล
ห้วยทับทัน อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๒๐๒ ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน  อบต กล้วยกว้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไพรพะยอม องค์การบริหารส่วน
ต าบลกล้วยกว้าง อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๒๐๓ ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน  อบต ปราสาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขะยูง องค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๒๐๔ ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน  อบต ผักไหม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเต็ล องค์การบริหารส่วน
ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๒๐๕ ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน  อบต ผักไหม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง ม7 องค์การบริหารส่วน
ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๒๐๖ ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน  อบต ผักไหม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระสังข์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๒๐๗ ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน  อบต ผักไหม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชาด-ห่องน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๒๐๘ ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน  อบต เมืองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม2เมืองหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองหลวง อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๒๐๙ ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน  อบต เมืองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองหลวง อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๒๑๐ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต ก้านเหลือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก่บ้านหัวช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลก้านเหลือง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

ศรีสะเกษ
๒๑๑ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต ก้านเหลือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม1 ก้านเหลือง องค์การบริหารส่วน

ต าบลก้านเหลือง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๑๒ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต ก้านเหลือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเหล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลก้านเหลือง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๑๓ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต แข้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแข้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแข้ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๑๔ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต แขม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแขม องค์การบริหารส่วน
ต าบลแขม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๑๕ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต แขม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเหง่ียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแขม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๑๖ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต ทุ่งไชย  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งไชย 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งไชย อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ

๒๑๗ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต ปะอาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านฝาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปะอาว อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๑๘ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต โพธ์ิชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะเดา องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิชัย อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๑๙ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต รังแร้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม3 ขี เหล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลรังแร้ง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๒๐ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต ส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส าโรงใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๒๑ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต หนองห้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพงพต องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองห้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๒๒ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต หนองไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาโนน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไฮ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๒๒๓ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย  อบต หัวช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองหว้า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวช้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
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๑ สกลนคร กุดบาก  ทต กุดไห  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดไห เทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอ
กุดบาก จังหวัดสกลนคร

๒ สกลนคร กุดบาก  ทต กุดไห  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อย เทศบาลต าบลกุดไห 
อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

๓ สกลนคร กุดบาก  ทต กุดไห  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใหญ่ เทศบาลต าบลกุดไห 
อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

๔ สกลนคร กุดบาก  ทต กุดแฮด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว เทศบาลต าบลกุดแฮด 
อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

๕ สกลนคร กุดบาก  ทต กุดแฮด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองสองหาง เทศบาลต าบลกุด
แฮด อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

๖ สกลนคร กุดบาก  ทต นาม่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งบ้านนาขาม เทศบาลต าบล
นาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

๗ สกลนคร กุดบาก  ทต นาม่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาม่อง เทศบาลต าบลนาม่
อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

๘ สกลนคร กุสุมาลย์  อบต กุสุมาลย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๙ สกลนคร กุสุมาลย์  อบต กุสุมาลย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีกุด องค์การบริหารส่วนต าบล
กุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๑๐ สกลนคร กุสุมาลย์  อบต กุสุมาลย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๑๑ สกลนคร กุสุมาลย์  อบต นาเพียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคงค า องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเพียง อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๑๒ สกลนคร กุสุมาลย์  อบต นาเพียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลนา
เพียง อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๑๓ สกลนคร กุสุมาลย์  อบต นาโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
นาโพธ์ิ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๑๔ สกลนคร กุสุมาลย์  อบต โพธิไพศาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิไพศาล อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๑๕ สกลนคร กุสุมาลย์  อบต โพธิไพศาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนแพง องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิไพศาล อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๑๖ สกลนคร กุสุมาลย์  อบต อุ่มจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวสร้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๑๗ สกลนคร กุสุมาลย์  อบต อุ่มจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนามบิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สกลนคร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สกลนคร
๑๘ สกลนคร กุสุมาลย์  อบต อุ่มจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุ่มจาน องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่

มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๑๙ สกลนคร ค าตากล้า  ทต ค าตากล้า  โรงเรียนเทศบาลค าตากล้า เทศบาลต าบลค าตากล้า 
อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร

๒๐ สกลนคร ค าตากล้า  ทต แพด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดจาน เทศบาลต าบลแพด อ าเภอ
ค าตากล้า จังหวัดสกลนคร

๒๑ สกลนคร ค าตากล้า  ทต แพด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงบัง เทศบาลต าบลแพด อ าเภอค า
ตากล้า จังหวัดสกลนคร

๒๒ สกลนคร ค าตากล้า  อบต ค าตากล้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาศักด์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร

๒๓ สกลนคร ค าตากล้า  อบต ค าตากล้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า 
จังหวัดสกลนคร

๒๔ สกลนคร ค าตากล้า  อบต นาแต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแต้ องค์การบริหารส่วนต าบลนา
แต้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร

๒๕ สกลนคร ค าตากล้า  อบต หนองบัวสิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่างาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวสิม อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร

๒๖ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ  ทต ตองโขบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามน เทศบาลต าบลตองโขบ 
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

๒๗ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ  ทต ตองโขบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยแคน เทศบาลต าบลตองโขบ 
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

๒๘ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ  ทต ตองโขบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหีบ เทศบาลต าบลตองโขบ 
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

๒๙ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ  อบต ด่านม่วงค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านม่วงค า องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

๓๐ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ  อบต ด่านม่วงค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

๓๑ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ  อบต แมดนาท่ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
แมดนาท่ม อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

๓๒ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ  อบต เหล่าโพนค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร

๓๓ สกลนคร เจริญศิลป์  อบต โคกศิลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สกลนคร
๓๔ สกลนคร เจริญศิลป์  อบต เจริญศิลป์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดนาขาม องค์การบริหารส่วนต าบล

เจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๓๕ สกลนคร เจริญศิลป์  อบต ทุ่งแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๓๖ สกลนคร เจริญศิลป์  อบต บ้านเหล่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนบกหนองผือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร

๓๗ สกลนคร เจริญศิลป์  อบต บ้านเหล่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๓๘ สกลนคร เจริญศิลป์  อบต หนองแปน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสง่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๓๙ สกลนคร เต่างอย  อบต จันทร์เพ็ญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบล
จันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

๔๐ สกลนคร เต่างอย  อบต เต่างอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล องค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

๔๑ สกลนคร เต่างอย  อบต นาตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตาล องค์การบริหารส่วนต าบล
นาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

๔๒ สกลนคร เต่างอย  อบต บึงทวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงทวาย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

๔๓ สกลนคร นิคมน  าอูน  อบต นิคมน  าอูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมน  าอูน อ าเภอนิคมน  าอูน จังหวัดสกลนคร

๔๔ สกลนคร นิคมน  าอูน  อบต หนองปลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน  าอูน จังหวัดสกลนคร

๔๕ สกลนคร บ้านม่วง  ทต ห้วยหลัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยนนท์ เทศบาลต าบลห้วย
หลัว อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๔๖ สกลนคร บ้านม่วง  อบต ดงหม้อทองใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าสมบูรณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร

๔๗ สกลนคร บ้านม่วง  อบต ดงเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค ายาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเหนือ อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๔๘ สกลนคร บ้านม่วง  อบต ดงเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญไพศาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเหนือ อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สกลนคร
๔๙ สกลนคร บ้านม่วง  อบต โนนสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามแยกพิทักษ์ องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนสะอาด อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๕๐ สกลนคร บ้านม่วง  อบต บ่อแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงมะไฟ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแก้ว อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๕๑ สกลนคร บ้านม่วง  อบต ม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชา-นาดอกไม้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๕๒ สกลนคร บ้านม่วง  อบต มาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจาน องค์การบริหารส่วนต าบล
มาย อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๕๓ สกลนคร บ้านม่วง  อบต หนองกว่ัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกว่ัง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๕๔ สกลนคร พรรณานิคม  ทต นาใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน เทศบาลต าบลนาใน 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๕๕ สกลนคร พรรณานิคม  ทต นาใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลา เทศบาลต าบลนาใน 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๕๖ สกลนคร พรรณานิคม  ทต นาหัวบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๕๗ สกลนคร พรรณานิคม  ทต บัวสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกอย ม 2 เทศบาลต าบล
บัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๕๘ สกลนคร พรรณานิคม  ทต บัวสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๕๙ สกลนคร พรรณานิคม  ทต พรรณานคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงไข่ เทศบาลต าบลพรรณานคร 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๖๐ สกลนคร พรรณานิคม  ทต พอกน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอกใหญ่ เทศบาลต าบลพอกน้อย 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๖๑ สกลนคร พรรณานิคม  ทต ไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าข่า เทศบาลต าบลไร่ อ าเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๖๒ สกลนคร พรรณานิคม  อบต ช้างม่ิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโดก องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างม่ิง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๖๓ สกลนคร พรรณานิคม  อบต เชิงชุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชิงชุม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๖๔ สกลนคร พรรณานิคม  อบต บะฮี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตากาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบะฮี อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๖๕ สกลนคร พังโคน  ทต พังโคนศรีจ าปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนตาลโนนสูง เทศบาลต าบลพัง
โคนศรีจ าปา อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สกลนคร
๖๖ สกลนคร พังโคน  ทต แร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว-หนองบัวหลวง 

เทศบาลต าบลแร่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

๖๗ สกลนคร พังโคน  ทต ไฮหย่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเปลือย เทศบาลต าบลไฮหย่อง 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

๖๘ สกลนคร พังโคน  อบต ต้นผึ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธ์ิทอง องค์การบริหารส่วนต าบล
ต้นผึ ง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

๖๙ สกลนคร โพนนาแก้ว  ทต เชียงสือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนกุง เทศบาลต าบลเชียงสือ 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

๗๐ สกลนคร โพนนาแก้ว  ทต นาแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเด่ือ เทศบาลต าบลนาแก้ว 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

๗๑ สกลนคร โพนนาแก้ว  ทต นาแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เทศบาลต าบลนาแก้ว 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

๗๒ สกลนคร โพนนาแก้ว  ทต บ้านโพน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังปลาเซือม เทศบาลต าบลบ้านโพน
 อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

๗๓ สกลนคร โพนนาแก้ว  อบต นาตงวัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าผาง องค์การบริหารส่วนต าบล
นาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

๗๔ สกลนคร โพนนาแก้ว  อบต บ้านแป้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนงามโคก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

๗๕ สกลนคร โพนนาแก้ว  อบต บ้านแป้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนงามท่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

๗๖ สกลนคร ภูพาน  ทต โคกภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าเพ่ิม เทศบาลต าบลโคกภู อ าเภอ
ภูพาน จังหวัดสกลนคร

๗๗ สกลนคร ภูพาน  ทต โคกภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางเต่ิง เทศบาลต าบลโคกภู 
อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

๗๘ สกลนคร ภูพาน  ทต สร้างค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสร้างค้อ เทศบาลต าบล
สร้างค้อ อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

๗๙ สกลนคร ภูพาน  ทต สร้างค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างค้อ ม2 เทศบาลต าบลสร้างค้อ
 อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

๘๐ สกลนคร ภูพาน  ทต สร้างค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะพานสาม ม13 เทศบาลต าบล
สร้างค้อ อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

๘๑ สกลนคร ภูพาน  อบต หลุบเลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลุบเลา องค์การบริหารส่วนต าบล
หลุบเลา อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

๘๒ สกลนคร เมืองสกลนคร  ทต งิ วด่อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกกอกใหม่ เทศบาลต าบลงิ วด่อน 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สกลนคร
๘๓ สกลนคร เมืองสกลนคร  ทต เชียงเครือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย เทศบาลต าบลเชียง

เครือ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๘๔ สกลนคร เมืองสกลนคร  ทต ท่าแร่  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ เทศบาลต าบลท่า
แร่ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๘๕ สกลนคร เมืองสกลนคร  ทต เมืองทองท่าแร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวทอง เทศบาลต าบล
เมืองทองท่าแร่ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๘๖ สกลนคร เมืองสกลนคร  ทต หนองลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนแคน เทศบาลต าบลหนองลาด 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๘๗ สกลนคร เมืองสกลนคร  ทต เหล่าปอแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าปอแดง เทศบาลต าบลเหล่า
ปอแดง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๘๘ สกลนคร เมืองสกลนคร  ทต ฮางโฮง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโง๊ะ เทศบาลต าบลฮาง
โฮง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๘๙ สกลนคร เมืองสกลนคร  ทน สกลนคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
สะพานค า เทศบาลนครสกลนคร อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

๙๐ สกลนคร เมืองสกลนคร  ทน สกลนคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่าง
เต็กสมบูรณ์ เทศบาลนครสกลนคร อ าเภอเมืองสกลนคร
 จังหวัดสกลนคร

๙๑ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต ขมิ น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขมิ น ม2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลขมิ น อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๙๒ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต โคกก่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกก่อง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๙๓ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต ดงชน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงชน อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๙๔ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต ดงมะไฟ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๙๕ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต โนนหอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนยางค า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนหอม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร

๙๖ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต พังขว้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงขุมข้าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังขว้าง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๙๗ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต ม่วงลาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีเลิศ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
ลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สกลนคร
๙๘ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาขาม องค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๙๙ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาค า องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑๐๐ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑๐๑ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีวิชา องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑๐๒ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยยาง องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑๐๓ สกลนคร เมืองสกลนคร  อบต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่า องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑๐๔ สกลนคร วานรนิวาส  ทต กุดเรือค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงป่าแดง เทศบาลต าบลกุดเรือค า 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๐๕ สกลนคร วานรนิวาส  ทต นาซอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง (ดอนย่านาง) 
เทศบาลต าบลนาซอ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๐๖ สกลนคร วานรนิวาส  ทต หนองสนม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อใต้ เทศบาลต าบลหนองสนม 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๐๗ สกลนคร วานรนิวาส  ทต หนองสนม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งโพธ์ิ เทศบาลต าบลหนองสนม 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๐๘ สกลนคร วานรนิวาส  ทต หนองสนม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจาร เทศบาลต าบลหนองสนม 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๐๙ สกลนคร วานรนิวาส  ทต หนองสนม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าบุ้น เทศบาลต าบลหนองสนม 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๑๐ สกลนคร วานรนิวาส  ทต หนองสนม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะนกทา เทศบาลต าบลหนองสนม 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๑๑ สกลนคร วานรนิวาส  อบต ขัวก่าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนาแซง องค์การบริหารส่วน
ต าบลขัวก่าย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๑๒ สกลนคร วานรนิวาส  อบต ธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธาตุใหม่พัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๑๓ สกลนคร วานรนิวาส  อบต ธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๑๔ สกลนคร วานรนิวาส  อบต นาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฝก องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาค า อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สกลนคร
๑๑๕ สกลนคร วานรนิวาส  อบต วานรนิวาส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาหลาย องค์การบริหารส่วน

ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๑๖ สกลนคร วานรนิวาส  อบต วานรนิวาส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุวรรณคีรี องค์การบริหารส่วน
ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๑๗ สกลนคร วานรนิวาส  อบต วานรนิวาส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๑๘ สกลนคร วานรนิวาส  อบต ศรีวิชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๑๙ สกลนคร วานรนิวาส  อบต ศรีวิชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแสง องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๑๒๐ สกลนคร วาริชภูมิ  ทต ค าบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าบ่อ เทศบาลต าบลค าบ่อ อ าเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๑๒๑ สกลนคร วาริชภูมิ  ทต ค าบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าบิด-ค าปู่ตา เทศบาลต าบลค าบ่อ 
อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๑๒๒ สกลนคร วาริชภูมิ  ทต ค าบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแปน เทศบาลต าบลค าบ่อ 
อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๑๒๓ สกลนคร วาริชภูมิ  ทต ปลาโหล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผักตบ เทศบาลต าบลปลาโหล 
อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๑๒๔ สกลนคร วาริชภูมิ  ทต หนองลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนยาวน้อย เทศบาลต าบลหนอง
ลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๑๒๕ สกลนคร วาริชภูมิ  อบต ค้อเขียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนส้มโฮง องค์การบริหารส่วน
ต าบลค้อเขียว อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๑๒๖ สกลนคร วาริชภูมิ  อบต วาริชภูมิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดตะกาบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๑๒๗ สกลนคร วาริชภูมิ  อบต วาริชภูมิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดพร้าว องค์การบริหารส่วนต าบล
วาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๑๒๘ สกลนคร วาริชภูมิ  อบต วาริชภูมิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอนขว้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๑๒๙ สกลนคร วาริชภูมิ  อบต วาริชภูมิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่า องค์การบริหารส่วนต าบล
วาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สกลนคร
๑๓๐ สกลนคร สว่างแดนดิน  ทต โคกสี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามแยก เทศบาลต าบลโคกสี 

อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๓๑ สกลนคร สว่างแดนดิน  ทต โคกสี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ เทศบาลต าบลโคกสี 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๓๒ สกลนคร สว่างแดนดิน  ทต ดอนเขือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย เทศบาลต าบลดอนเขือง 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๓๓ สกลนคร สว่างแดนดิน  ทต บงใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบงใต้โนนรัง เทศบาลต าบลบงใต้ 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๓๔ สกลนคร สว่างแดนดิน  ทต บ้านต้าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าไชยวาน เทศบาลต าบลบ้าน
ต้าย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๓๕ สกลนคร สว่างแดนดิน  ทต พันนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี เทศบาลต าบล
พันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๓๖ สกลนคร สว่างแดนดิน  ทต หนองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ เทศบาลต าบล
หนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๓๗ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต ค้อใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาม ม9 องค์การบริหารส่วนต าบล
ค้อใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๓๘ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต ค าสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีมาธิการาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๓๙ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต ค าสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหมากแซว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร

๑๔๐ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต ตาลโกน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพดตาลโกน องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาลโกน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๔๑ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต ธาตุทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสร้างไพ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๔๒ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต บงเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๔๓ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต บงเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าปา องค์การบริหารส่วนต าบลบง
เหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๔๔ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต บงเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน องค์การบริหารส่วนต าบล
บงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๔๕ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต บงเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุง องค์การบริหารส่วนต าบล
บงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สกลนคร
๑๔๖ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต บ้านถ่อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาล องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านถ่อน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๔๗ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต บ้านถ่อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแพ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านถ่อน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๔๘ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต โพนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนเชียงยืน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนสูง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๔๙ สกลนคร สว่างแดนดิน  อบต สว่างแดนดิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑๕๐ สกลนคร ส่องดาว  ทต ท่าศิลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าก้าว เทศบาลต าบลท่าศิลา 
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

๑๕๑ สกลนคร ส่องดาว  ทต ปทุมวาปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง เทศบาลต าบลปทุมวาปี 
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

๑๕๒ สกลนคร ส่องดาว  ทต วัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดแสง เทศบาลต าบลวัฒนา 
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

๑๕๓ สกลนคร ส่องดาว  ทต วัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าใหญ่ เทศบาลต าบลวัฒนา 
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

๑๕๔ สกลนคร อากาศอ านวย  ทต ท่าก้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าควาย เทศบาลต าบลท่าก้อน 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๕๕ สกลนคร อากาศอ านวย  ทต บะหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะยาว เทศบาลต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๕๖ สกลนคร อากาศอ านวย  ทต บะหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังม่วง เทศบาลต าบลบะหว้า 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๕๗ สกลนคร อากาศอ านวย  ทต โพนแพง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลโพนแพง เทศบาลต าบล
โพนแพง อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๕๘ สกลนคร อากาศอ านวย  ทต โพนแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเซือม เทศบาลต าบลโพนแพง 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๕๙ สกลนคร อากาศอ านวย  ทต วาใหญ่  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวาใหญ่ เทศบาลต าบลวาใหญ่ 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๖๐ สกลนคร อากาศอ านวย  ทต วาใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนกลาง เทศบาลต าบลวาใหญ่ 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สกลนคร
๑๖๑ สกลนคร อากาศอ านวย  ทต วาใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจอก เทศบาลต าบลวาใหญ่ 

อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๖๒ สกลนคร อากาศอ านวย  ทต สามัคคีพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผือ เทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๖๓ สกลนคร อากาศอ านวย  ทต อากาศอ านวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่ง เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๖๔ สกลนคร อากาศอ านวย  อบต นาฮี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนากะทาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาฮี อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๖๕ สกลนคร อากาศอ านวย  อบต โพนงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเสียว องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๖๖ สกลนคร อากาศอ านวย  อบต โพนงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสาวัด องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

๑๖๗ สกลนคร อากาศอ านวย  อบต อากาศ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเมือง องค์การบริหารส่วนต าบล
อากาศ อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ สุรินทร์ กาบเชิง  ทต กาบเชิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบักจรัง เทศบาลต าบลกาบเชิง 
อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๒ สุรินทร์ กาบเชิง  ทต โคกตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่ เทศบาลต าบลโคกตะเคียน 
อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๓ สุรินทร์ กาบเชิง  ทต โคกตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง เทศบาลต าบลโคก
ตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๔ สุรินทร์ กาบเชิง  อบต คูตัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโย องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูตัน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๕ สุรินทร์ กาบเชิง  อบต ด่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโจรก องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
 อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๖ สุรินทร์ กาบเชิง  อบต ด่าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทม องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๗ สุรินทร์ กาบเชิง  อบต ตะเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสกล องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๘ สุรินทร์ กาบเชิง  อบต แนงมุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองน  าซับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแนงมุด อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๙ สุรินทร์ เขวาสินรินทร์  ทต เขวาสินรินทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตัง เทศบาลต าบลเขวาสินรินทร์ 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐ สุรินทร์ เขวาสินรินทร์  อบต ตากูก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตากูก องค์การบริหารส่วนต าบลตา
กูก อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๑ สุรินทร์ เขวาสินรินทร์  อบต บ้านแร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแร่ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๒ สุรินทร์ เขวาสินรินทร์  อบต ปราสาททอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล องค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๓ สุรินทร์ จอมพระ  ทต กระหาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประทุมทอง เทศบาลต าบลกระ
หาด อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๑๔ สุรินทร์ จอมพระ  ทต บุแกรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านว่าน เทศบาลต าบลบุแกรง 
อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๑๕ สุรินทร์ จอมพระ  ทต บุแกรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางหนองขอนใหญ่ เทศบาล
ต าบลบุแกรง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๑๖ สุรินทร์ จอมพระ  อบต จอมพระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมพระ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๑๗ สุรินทร์ จอมพระ  อบต ชุมแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมแสง องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์
๑๘ สุรินทร์ จอมพระ  อบต เป็นสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาม-เป็นสุข องค์การบริหารส่วน

ต าบลเป็นสุข อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๑๙ สุรินทร์ จอมพระ  อบต เมืองลีง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาค องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๒๐ สุรินทร์ จอมพระ  อบต เมืองลีง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทุมพร องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๒๑ สุรินทร์ จอมพระ  อบต เมืองลีง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลวงอุดม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๒๒ สุรินทร์ จอมพระ  อบต ลุ่มระวี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเหล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุ่มระวี อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๒๓ สุรินทร์ ชุมพลบุรี  ทต ทุ่งศรีชุมพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล เทศบาล
ต าบลทุ่งศรีชุมพล อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๒๔ สุรินทร์ ชุมพลบุรี  ทต นาหนองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพย์นวด เทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๒๕ สุรินทร์ ชุมพลบุรี  ทต ยะวึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี เหล็ก เทศบาลต าบลยะวึก 
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๒๖ สุรินทร์ ชุมพลบุรี  ทต ยะวึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน  าอ้อม เทศบาลต าบล
ยะวึก อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๒๗ สุรินทร์ ชุมพลบุรี  ทต ยะวึก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสนสุข เทศบาลต าบลยะวึก อ าเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๒๘ สุรินทร์ ชุมพลบุรี  อบต กระเบื อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเบื อง อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๒๙ สุรินทร์ ชุมพลบุรี  อบต ไพรขลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนม่วง-ม่วงสวรรค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์

๓๐ สุรินทร์ ชุมพลบุรี  อบต เมืองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระทะ องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองบัว อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๓๑ สุรินทร์ ชุมพลบุรี  อบต เมืองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไพรงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองบัว อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๓๒ สุรินทร์ ชุมพลบุรี  อบต หนองเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางใหม่ยางขามเฒ่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเรือ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์
๓๓ สุรินทร์ ท่าตูม  ทต ท่าตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิพฤกษาราม เทศบาลต าบล

ท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๓๔ สุรินทร์ ท่าตูม  ทต เมืองแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด เทศบาลต าบลเมือง
แก อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๓๕ สุรินทร์ ท่าตูม  ทต เมืองแก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแวง เทศบาล
ต าบลเมืองแก อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๓๖ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต กระโพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตระมูง องค์การบริหารส่วนต าบล
กระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๓๗ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต กระโพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบอน องค์การบริหารส่วนต าบลกระ
โพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๓๘ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต กระโพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๓๙ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต กระโพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองอีด า องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๔๐ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต ท่าตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๔๑ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต ท่าตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหมากหม่ี องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๔๒ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต ทุ่งกุลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาฮะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๔๓ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต ทุ่งกุลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนระเวียง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๔๔ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต บะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉนียง องค์การบริหารส่วนต าบลบะ
 อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๔๕ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต บัวโคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างทักษิณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวโคก อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๔๖ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต บัวโคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุนทรธรรมาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวโคก อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๔๗ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต พรมเทพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนม่วง องค์การบริหารส่วนต าบล
พรมเทพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๔๘ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต พรมเทพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาโรช องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๔๙ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต โพนครก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ าปาสะเอิง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์
๕๐ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีไกลเสนียด องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๕๑ สุรินทร์ ท่าตูม  อบต หนองเมธี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเมธี อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๕๒ สุรินทร์ โนนนารายณ์  อบต ค าผง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

๕๓ สุรินทร์ โนนนารายณ์  อบต ค าผง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงหนองตาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

๕๔ สุรินทร์ โนนนารายณ์  อบต โนน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวงาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

๕๕ สุรินทร์ โนนนารายณ์  อบต ระเวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก้านเหลือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลระเวียง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

๕๖ สุรินทร์ โนนนารายณ์  อบต ระเวียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาด องค์การบริหารส่วนต าบล
ระเวียง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

๕๗ สุรินทร์ โนนนารายณ์  อบต หนองเทพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโสด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

๕๘ สุรินทร์ โนนนารายณ์  อบต หนองเทพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ า องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

๕๙ สุรินทร์ โนนนารายณ์  อบต หนองเทพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโนนสะเดา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

๖๐ สุรินทร์ โนนนารายณ์  อบต หนองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนโนนนารายณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัด
สุรินทร์

๖๑ สุรินทร์ บัวเชด  ทต บัวเชด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบัวเชด 2 เทศบาล
ต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๖๒ สุรินทร์ บัวเชด  อบต จรัส  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาสนวนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรัส อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๖๓ สุรินทร์ บัวเชด  อบต ตาวัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกส าโรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาวัง อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๖๔ สุรินทร์ บัวเชด  อบต สะเดา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสนาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะเดา อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๖๕ สุรินทร์ บัวเชด  อบต ส าเภาลูน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาปัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ส าเภาลูน อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์
๖๖ สุรินทร์ บัวเชด  อบต อาโพน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช าปะโต องค์การบริหารส่วนต าบล

อาโพน อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๖๗ สุรินทร์ บัวเชด  อบต อาโพน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจารย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาโพน อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๖๘ สุรินทร์ ปราสาท  อบต กังแอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลูง องค์การบริหารส่วนต าบล
กังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๖๙ สุรินทร์ ปราสาท  อบต โคกยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดัดสันตูจ องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๗๐ สุรินทร์ ปราสาท  อบต โคกสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตายัวะ องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะอาด อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๗๑ สุรินทร์ ปราสาท  อบต โคกสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาบกระบือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๗๒ สุรินทร์ ปราสาท  อบต เชื อเพลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชื อเพลิง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชื อเพลิง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๗๓ สุรินทร์ ปราสาท  อบต โชคนาสาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจริญสุข-พยุงสุข องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๗๔ สุรินทร์ ปราสาท  อบต โชคนาสาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนนหัก องค์การบริหารส่วน
ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๗๕ สุรินทร์ ปราสาท  อบต ตานี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกจ าเริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตานี อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๗๖ สุรินทร์ ปราสาท  อบต ตาเบา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๗๗ สุรินทร์ ปราสาท  อบต ทมอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๗๘ สุรินทร์ ปราสาท  อบต ทุ่งมน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลับ ม6 องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๗๙ สุรินทร์ ปราสาท  อบต บ้านไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระวัน องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านไทร อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๘๐ สุรินทร์ ปราสาท  อบต บ้านพลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพลวง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๘๑ สุรินทร์ ปราสาท  อบต ปราสาทหนง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุอันโนง องค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาทหนง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๘๒ สุรินทร์ ปราสาท  อบต ปรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ
 อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์
๘๓ สุรินทร์ ปราสาท  อบต ไพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพล องค์การบริหารส่วนต าบล

ไพล อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๘๔ สุรินทร์ ปราสาท  อบต หนองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลัด โคกลาว หนองตายึง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์

๘๕ สุรินทร์ ปราสาท  อบต หนองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส าโรง-ระหาร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๘๖ สุรินทร์ ปราสาท  อบต หนองใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลังโกม องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๘๗ สุรินทร์ พนมดงรัก  อบต โคกกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

๘๘ สุรินทร์ พนมดงรัก  อบต จีกแดก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลวก องค์การบริหารส่วน
ต าบลจีกแดก อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

๘๙ สุรินทร์ พนมดงรัก  อบต ตาเมียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมดิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

๙๐ สุรินทร์ พนมดงรัก  อบต บักได  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนน  าตาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

๙๑ สุรินทร์ พนมดงรัก  อบต บักได  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพูน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

๙๒ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  ทม สุรินทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศบาลเมือง
สุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๙๓ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต แกใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบล
แกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๙๔ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต คอโค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอโค อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๙๕ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต เฉนียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๙๖ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต ตระแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์

๙๗ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต ตั งใจ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขวาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
ตั งใจ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๙๘ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต ตาอ็อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงทรัพย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์
๙๙ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต ท่าสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสวาย องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐๐ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต เทนมีย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทนมีย์ องค์การบริหารส่วนต าบล
เทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐๑ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต นอกเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไถงตรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐๒ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต นาดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัดโคกอรุณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐๓ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต นาบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระทม องค์การบริหารส่วนต าบล
นาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐๔ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต บุฤาษี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเยีย องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุฤาษี อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐๕ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต เพี ยราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพันธ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพี ยราม อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐๖ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต ราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตุงคนิวาส องค์การบริหารส่วน
ต าบลราม อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐๗ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต สลักได  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก องค์การบริหารส่วน
ต าบลสลักได อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐๘ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต สวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระไซร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวาย อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๐๙ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์  อบต ส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กรักป่าแสลงพันธ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าโรง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๑๐ สุรินทร์ รัตนบุรี  ทต รัตนบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บูรพาราม เทศบาลต าบลรัต
นบุรี อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๑๑ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต กุดขาคีม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเปือย องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดขาคีม อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๑๒ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต แก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าโจ้ก องค์การบริหารส่วนต าบลแก
 อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๑๓ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต คอนแรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาง องค์การบริหารส่วนต าบลคอน
แรด อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๑๔ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต คอนแรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าศรี องค์การบริหารส่วนต าบล
คอนแรด อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์
๑๑๕ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต คอนแรด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์ องค์การ

บริหารส่วนต าบลคอนแรด อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๑๖ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต ทับใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใหญ่ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๑๗ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต ธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแต้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ธาตุ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๑๘ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต น  าเขียว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกส้ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าเขียว อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๑๙ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต เบิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผือ องค์การบริหารส่วนต าบล
เบิด อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๒๐ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต ไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง องค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๒๑ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต ยางสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างบ้านยาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางสว่าง อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๒๒ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต รัตนบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือน้อย ม17 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรัตนบุรี อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๒๓ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต รัตนบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส าโรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลรัตนบุรี อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๒๔ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต รัตนบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผือ  ม5 องค์การบริหารส่วนต าบล
รัตนบุรี อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๒๕ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต หนองบัวทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวทอง อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๒๖ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต หนองบัวบาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวบาน อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๒๗ สุรินทร์ รัตนบุรี  อบต หนองบัวบาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวบาน อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๒๘ สุรินทร์ ล าดวน  อบต โชกเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลโชกเหนือ อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์

๑๒๙ สุรินทร์ ล าดวน  อบต ตระเปียงเตีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาทเทพนิมิต องค์การ
บริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวัด
สุรินทร์

๑๓๐ สุรินทร์ ล าดวน  อบต ตร าดม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางจรม-โคกตระมูง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์
๑๓๑ สุรินทร์ ล าดวน  อบต ล าดวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจรวย องค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดวน อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์

๑๓๒ สุรินทร์ ล าดวน  อบต อู่โลก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโชคใต้  องค์การบริหารส่วนต าบลอู่
โลก อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์

๑๓๓ สุรินทร์ ศรีณรงค์  อบต แจนแวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส าโรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

๑๓๔ สุรินทร์ ศรีณรงค์  อบต ณรงค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างหนองคู องค์การบริหาร
ส่วนต าบลณรงค์ อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

๑๓๕ สุรินทร์ ศรีณรงค์  อบต ตรวจ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโชคชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
ตรวจ อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

๑๓๖ สุรินทร์ ศรีณรงค์  อบต ศรีสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกอ านวย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

๑๓๗ สุรินทร์ ศรีณรงค์  อบต ศรีสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกควาย(โคกไพล) องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

๑๓๘ สุรินทร์ ศรีณรงค์  อบต ศรีสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านอ้อมแก้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

๑๓๙ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต กุดหวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดหวาย องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๔๐ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต คาละแมะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคาละแมะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๔๑ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต จารพัต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะพี  องค์การบริหารส่วนต าบล
จารพัต อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๔๒ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต จารพัต  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะดอ องค์การบริหารส่วนต าบล
จารพัต อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๔๓ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต ช่างป่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองผือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่างป่ี อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๔๔ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต ตรมไพร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะกุย องค์การบริหารส่วนต าบล
ตรมไพร อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๔๕ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต ตรึม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกาเจาะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๔๖ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต แตล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ม (วัดป่านิมิตมงคล) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์
๑๔๗ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต ยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอนันต์ องค์การบริหารส่วน

ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๔๘ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต ระแงง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเวียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๔๙ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต หนองขวาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฮัง-นาแก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขวาว อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๕๐ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต หนองขวาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสัตว์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขวาว อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๕๑ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๕๒ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๕๓ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต หนองเหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกลาว องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเหล็ก อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๕๔ สุรินทร์ ศีขรภูมิ  อบต หนองเหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าหอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑๕๕ สุรินทร์ สนม  ทต แคน  โรงเรียนเทศบาลต าบลแคน เทศบาลต าบลแคน อ าเภอ
สนม จังหวัดสุรินทร์

๑๕๖ สุรินทร์ สนม  อบต นานวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลนานวน อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

๑๕๗ สุรินทร์ สนม  อบต โพนโก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

๑๕๘ สุรินทร์ สนม  อบต โพนโก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนดวน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

๑๕๙ สุรินทร์ สนม  อบต โพนโก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

๑๖๐ สุรินทร์ สนม  อบต หนองระฆัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาดี องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองระฆัง อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

๑๖๑ สุรินทร์ สนม  อบต หัวงัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธิวงศา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวงัว อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

๑๖๒ สุรินทร์ สังขะ  ทต สังขะ  โรงเรียนเทศบาลสังขะ เทศบาลต าบลสังขะ อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๖๓ สุรินทร์ สังขะ  อบต กระเทียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสบาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเทียม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์
๑๖๔ สุรินทร์ สังขะ  อบต กระเทียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนน องค์การบริหารส่วนต าบล

กระเทียม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๖๕ สุรินทร์ สังขะ  อบต กระเทียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระเทียม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๖๖ สุรินทร์ สังขะ  อบต คม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี องค์การบริหารส่วน
ต าบลคม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๖๗ สุรินทร์ สังขะ  อบต ตาคง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาคง อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๖๘ สุรินทร์ สังขะ  อบต ตาตุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนตาแตรวทัพดัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาตุม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๖๙ สุรินทร์ สังขะ  อบต ทับทัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านล าหาด องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับทัน อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๗๐ สุรินทร์ สังขะ  อบต ทับทัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพวรรณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับทัน อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๗๑ สุรินทร์ สังขะ  อบต ทับทัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่มเย็นปุญญาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับทัน อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๗๒ สุรินทร์ สังขะ  อบต เทพรักษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพรักษา อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๗๓ สุรินทร์ สังขะ  อบต บ้านจารย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไทรงาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านจารย์ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๗๔ สุรินทร์ สังขะ  อบต บ้านชบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนชาย องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชบ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๗๕ สุรินทร์ สังขะ  อบต พระแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกระสัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๗๖ สุรินทร์ สังขะ  อบต พระแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรหมสะอาด องค์การ
บริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๗๗ สุรินทร์ สังขะ  อบต พระแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนแสนกาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๗๘ สุรินทร์ สังขะ  อบต สะกาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาโมม องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะกาด อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๗๙ สุรินทร์ สังขะ  อบต สะกาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายขาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะกาด อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

สุรินทร์
๑๘๐ สุรินทร์ สังขะ  อบต สังขะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดง องค์การบริหารส่วน

ต าบลสังขะ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๑๘๑ สุรินทร์ ส าโรงทาบ  ทต หม่ืนศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีมงคล เทศบาลต าบลหม่ืนศรี
 อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๑๘๒ สุรินทร์ ส าโรงทาบ  อบต กระออม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเหล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระออม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๑๘๓ สุรินทร์ ส าโรงทาบ  อบต ส าโรงทาบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๑๘๔ สุรินทร์ ส าโรงทาบ  อบต เสม็จ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังแก องค์การบริหารส่วนต าบล
เสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๑๘๕ สุรินทร์ ส าโรงทาบ  อบต หนองไผ่ล้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแคน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๑๘๖ สุรินทร์ ส าโรงทาบ  อบต หนองไผ่ล้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคู องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

๑๘๗ สุรินทร์ ส าโรงทาบ  อบต หนองฮะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ฮะ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ หนองคาย ท่าบ่อ  ทต กองนาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองนาง เทศบาลต าบลกองนาง
 อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๒ หนองคาย ท่าบ่อ  ทต บ้านถ่อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม เทศบาลต าบลบ้าน
ถ่อน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๓ หนองคาย ท่าบ่อ  ทม ท่าบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อ (น  าโมง) 
เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๔ หนองคาย ท่าบ่อ  อบต โคกคอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างธรรมาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย

๕ หนองคาย ท่าบ่อ  อบต ท่าบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย

๖ หนองคาย ท่าบ่อ  อบต นาข่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกวด องค์การบริหารส่วนต าบล
นาข่า อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๗ หนองคาย ท่าบ่อ  อบต โพนสา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย

๘ หนองคาย ท่าบ่อ  อบต หนองนาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน  าพาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๙ หนองคาย เฝ้าไร่  ทต เฝ้าไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนองยาง เทศบาลต าบลเฝ้า
ไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

๑๐ หนองคาย เฝ้าไร่  อบต วังหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าศิลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

๑๑ หนองคาย เฝ้าไร่  อบต หนองหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

๑๒ หนองคาย เฝ้าไร่  อบต อุดมพร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกอุดม องค์การบริหารส่วนต าบล
อุดมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

๑๓ หนองคาย โพธ์ิตาก  อบต โพธ์ิตาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรุกขาภิรมณ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิตาก อ าเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย

๑๔ หนองคาย โพธ์ิตาก  อบต โพนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง อ าเภอโพธ์ิตาก 
จังหวัดหนองคาย

๑๕ หนองคาย โพนพิสัย  ทต สร้างนางขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส่ัง เทศบาลต าบลสร้างนาง
ขาว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

หนองคำย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

หนองคำย
๑๖ หนองคาย โพนพิสัย  อบต กุดบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนฤาษี องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดบง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๑๗ หนองคาย โพนพิสัย  อบต จุมพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตาล องค์การบริหารส่วนต าบล
จุมพล อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๑๘ หนองคาย โพนพิสัย  อบต จุมพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเพียงน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๑๙ หนองคาย โพนพิสัย  อบต ชุมช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุยลุมพุกโนนหนามแท่งฯ องค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย

๒๐ หนองคาย โพนพิสัย  อบต เซิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าตอยูง องค์การบริหารส่วนต าบล
เซิม อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๒๑ หนองคาย โพนพิสัย  อบต ทุ่งหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาลเหนือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๒๒ หนองคาย โพนพิสัย  อบต ทุ่งหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องโน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๒๓ หนองคาย โพนพิสัย  อบต นาหนัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้น องค์การบริหารส่วนต าบล
นาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๒๔ หนองคาย โพนพิสัย  อบต นาหนัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๒๕ หนองคาย โพนพิสัย  อบต บ้านผือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าอินแปลง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านผือ อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๒๖ หนองคาย โพนพิสัย  อบต บ้านโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าปะกั ง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโพธ์ิ อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๒๗ หนองคาย โพนพิสัย  อบต วัดหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงกระพันชาตรี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๒๘ หนองคาย โพนพิสัย  อบต เหล่าต่างค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าต่างค า อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๒๙ หนองคาย เมืองหนองคาย  ทต บ้านเด่ือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเด่ือ เทศบาลต าบลบ้าน
เด่ือ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๓๐ หนองคาย เมืองหนองคาย  ทต ปะโค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโกเสยเขต เทศบาลต าบลปะโค 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๓๑ หนองคาย เมืองหนองคาย  ทต วัดธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม เทศบาลต าบลวัดธาตุ 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

หนองคำย
๓๒ หนองคาย เมืองหนองคาย  ทต หาดค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญสมณกิจ เทศบาลต าบล

หาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๓๓ หนองคาย เมืองหนองคาย  ทม หนองคาย  โรงเรียนเทศบาล 2 ช านาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมือง
หนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๓๔ หนองคาย เมืองหนองคาย  อบต ค่ายบกหวาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฮี องค์การบริหารส่วนต าบล
ค่ายบกหวาน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๓๕ หนองคาย เมืองหนองคาย  อบต พระธาตุบังพวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระธาตุบังพวน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระธาตุบังพวน อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

๓๖ หนองคาย เมืองหนองคาย  อบต เมืองหมี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองหมี องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองหมี อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๓๗ หนองคาย เมืองหนองคาย  อบต สีกาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสีกาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีกาย อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

๓๘ หนองคาย รัตนวาปี  อบต นาทับไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชมภูพร องค์การบริหารส่วนต าบล
นาทับไฮ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

๓๙ หนองคาย รัตนวาปี  อบต นาทับไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาค ามูล องค์การบริหารส่วนต าบล
นาทับไฮ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

๔๐ หนองคาย รัตนวาปี  อบต นาทับไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนภูทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทับไฮ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

๔๑ หนองคาย รัตนวาปี  อบต พระบาทนาสิงห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุดลึก องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

๔๒ หนองคาย รัตนวาปี  อบต พระบาทนาสิงห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีหราช องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

๔๓ หนองคาย รัตนวาปี  อบต พระบาทนาสิงห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามัคคีชัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

๔๔ หนองคาย รัตนวาปี  อบต โพนแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

๔๕ หนองคาย รัตนวาปี  อบต รัตนวาปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวรรค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลรัตนวาปี อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

หนองคำย
๔๖ หนองคาย รัตนวาปี  อบต รัตนวาปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร องค์การบริหารส่วน

ต าบลรัตนวาปี อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

๔๗ หนองคาย ศรีเชียงใหม่  ทต หนองปลาปาก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงบัง เทศบาลต าบลหนองปลาปาก
 อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

๔๘ หนองคาย ศรีเชียงใหม่  อบต พระพุทธบาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยเจริญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

๔๙ หนองคาย ศรีเชียงใหม่  อบต พานพร้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

๕๐ หนองคาย สระใคร  อบต คอกช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมือดแอ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

๕๑ หนองคาย สระใคร  อบต สระใคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

๕๒ หนองคาย สระใคร  อบต สระใคร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยาประดิษฐ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

๕๓ หนองคาย สังคม  ทต สังคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสังคม เทศบาลต าบล
สังคม อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

๕๔ หนองคาย สังคม  อบต แก้งไก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาขาม องค์การบริหารส่วนต าบล
แก้งไก่ อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

๕๕ หนองคาย สังคม  อบต นางิ ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพประทับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ ว อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

๕๖ หนองคาย สังคม  อบต นางิ ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ าเจียง-ดงปลาเปลือย 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ ว อ าเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย

๕๗ หนองคาย สังคม  อบต นางิ ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านเทานาบอน องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ ว อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

๕๘ หนองคาย สังคม  อบต บ้านม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังมน องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านม่วง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

๕๙ หนองคาย สังคม  อบต ผาตั ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงต้อง องค์การบริหารส่วนต าบล
ผาตั ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

๖๐ หนองคาย สังคม  อบต ผาตั ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโคก องค์การบริหารส่วนต าบล
ผาตั ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

๖๑ หนองคาย สังคม  อบต ผาตั ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไซงัว องค์การบริหารส่วนต าบล
ผาตั ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

หนองคำย
๖๒ หนองคาย สังคม  อบต สังคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งใหม่ องค์การบริหารส่วน

ต าบลสังคม อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ หนองบัวล ำภู นำกลำง  ทต กุดดินจ่ี  โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลกุดดินจ่ี เทศบำลต ำบล
กุดดินจ่ี อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๒ หนองบัวล ำภู นำกลำง  ทต เก่ำกลอย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเก่ำกลอย เทศบำล
ต ำบลเก่ำกลอย อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๓ หนองบัวล ำภู นำกลำง  ทต นำกลำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเทพมงคลพิชัย เทศบำลต ำบลนำ
กลำง อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๔ หนองบัวล ำภู นำกลำง  ทต นำกลำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมัชฌิมโพธิกำรำม เทศบำลต ำบล
นำกลำง อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๕ หนองบัวล ำภู นำกลำง  ทต นำหนองทุ่ม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสว่ำง เทศบำลต ำบลนำ
หนองทุ่ม อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๖ หนองบัวล ำภู นำกลำง  อบต ดงสวรรค์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนธำตุ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดงสวรรค์ อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๗ หนองบัวล ำภู นำกลำง  อบต โนนเมือง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้ำงค ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โนนเมือง อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๘ หนองบัวล ำภู นำกลำง  อบต โนนเมือง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนเปรมชัย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนเมือง อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๙ หนองบัวล ำภู นำกลำง  อบต โนนเมือง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูพระ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนเมือง อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๑๐ หนองบัวล ำภู นำวัง  ทต นำเหล่ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเทพคีรี เทศบำลต ำบลนำเหล่ำ 
อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๑๑ หนองบัวล ำภู นำวัง  อบต นำแก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กผำสุก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำ
แก อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๑๒ หนองบัวล ำภู นำวัง  อบต นำเหล่ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกะทอ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำเหล่ำ อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๑๓ หนองบัวล ำภู นำวัง  อบต วังทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไทยนิยม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวังทอง อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๑๔ หนองบัวล ำภู นำวัง  อบต วังทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจอมมณี องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวังทอง อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๑๕ หนองบัวล ำภู นำวัง  อบต วังปลำป้อม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวังปลำป้อม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวังปลำป้อม อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๑๖ หนองบัวล ำภู โนนสัง  ทต โนนสัง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพรหมประสิทธ์ิ เทศบำลต ำบล
โนนสัง อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๑๗ หนองบัวล ำภู โนนสัง  ทต บ้ำนค้อ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกป่ำกุง เทศบำลต ำบลบ้ำนค้อ 
อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

หนองบัวล ำภู
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

หนองบัวล ำภู
๑๘ หนองบัวล ำภู โนนสัง  ทต บ้ำนค้อ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดฉิม-ศรีวิไล เทศบำลต ำบล

บ้ำนค้อ อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๑๙ หนองบัวล ำภู โนนสัง  ทต บ้ำนค้อ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนันทวิชัย เทศบำลต ำบลบ้ำนค้อ 
อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๒๐ หนองบัวล ำภู โนนสัง  ทต หนองเรือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดกำญจนำรำม เทศบำลต ำบล
หนองเรือ อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๒๑ หนองบัวล ำภู โนนสัง  ทต หนองเรือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยมงคล เทศบำลต ำบลหนองเรือ
 อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๒๒ หนองบัวล ำภู โนนสัง  ทต หนองเรือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำวิทยำรำม เทศบำลต ำบล
หนองเรือ อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๒๓ หนองบัวล ำภู โนนสัง  อบต กุดดู่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนศรีสมบูรณ์ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกุดดู่ อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๒๔ หนองบัวล ำภู โนนสัง  อบต โคกม่วง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนชัยมงคล องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกม่วง อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๒๕ หนองบัวล ำภู โนนสัง  อบต นิคมพัฒนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสะอำด องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนิคมพัฒนำ อ ำเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๒๖ หนองบัวล ำภู โนนสัง  อบต นิคมพัฒนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโสกแดง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนิคมพัฒนำ อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๒๗ หนองบัวล ำภู โนนสัง  อบต โนนเมือง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกม่วงชุม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนเมือง อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๒๘ หนองบัวล ำภู โนนสัง  อบต โนนเมือง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชัยชนะวิทยำรำม องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโนนเมือง อ ำเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๒๙ หนองบัวล ำภู โนนสัง  อบต บ้ำนถ่ิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสมัย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนถ่ิน อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๓๐ หนองบัวล ำภู โนนสัง  อบต บ้ำนถ่ิน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศิลำถำวร องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนถ่ิน อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๓๑ หนองบัวล ำภู โนนสัง  อบต ปำงกู่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนิคมศรีวิไล องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลปำงกู่ อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๓๒ หนองบัวล ำภู โนนสัง  อบต ปำงกู่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลปำงกู่ อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๓๓ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู ทต หัวนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลำรำม เทศบำลต ำบล
หัวนำ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู
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บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

หนองบัวล ำภู
๓๔ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู ทม หนองบัวล ำภู  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี เทศบำลเมือง

หนองบัวล ำภู อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๓๕ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต กุดจิก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนอุดม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดจิก อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๓๖ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต นำค ำไฮ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกุดฉิม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำ
ค ำไฮ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู

๓๗ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต บ้ำนขำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนข้องโป้ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนขำม อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๓๘ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต ป่ำไม้งำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกน้ ำเกล้ียง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลป่ำไม้งำม อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๓๙ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต ป่ำไม้งำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนนำดี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ป่ำไม้งำม อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู

๔๐ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต ป่ำไม้งำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกลำงเหนือ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลป่ำไม้งำม อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๔๑ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต ป่ำไม้งำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กลำด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำไม้
งำม อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู

๔๒ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต หนองบัว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกแก่นช้ำง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๔๓ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต หนองภัยศูนย์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนสงเปลือย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองภัยศูนย์ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๔๔ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต หนองภัยศูนย์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุดมพัฒนำรำม องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองภัยศูนย์ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 
จังหวัดหนองบัวล ำภู

๔๕ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต หนองสวรรค์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนงำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองสวรรค์ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

หนองบัวล ำภู
๔๖ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต หนองสวรรค์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสมสะอำด องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลหนองสวรรค์ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 
จังหวัดหนองบัวล ำภู

๔๗ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต หนองหว้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคีธรรม องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองหว้ำ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๔๘ หนองบัวล ำภู เมืองหนองบัวล ำภู อบต หัวนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนเข็ม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหัวนำ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๔๙ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  ทต โนนสะอำด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำอุดม เทศบำลต ำบลโนนสะอำด 
อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๕๐ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  ทต โนนสะอำด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดรำษฎรบ ำรุง เทศบำลต ำบลโนน
สะอำด อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๕๑ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  ทต โนนสะอำด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัสสุทธวำสสำมัคคี เทศบำลต ำบล
โนนสะอำด อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๕๒ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  ทต โนนสูงเปลือย  โรงเรียนเทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือย เทศบำลต ำบล
โนนสูงเปลือย อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๕๓ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  ทต ยำงหล่อ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนสมบูรณ์ เทศบำลต ำบลยำงหล่อ
 อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๕๔ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  อบต ทรำยทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทรำยทอง-กุดแข้ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทรำยทอง อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๕๕ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  อบต ทรำยทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศิลำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทรำยทอง อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๕๖ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  อบต นำกอก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระแก้ว องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำกอก อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๕๗ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  อบต โนนม่วง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมอเหนือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โนนม่วง อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๕๘ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  อบต เมืองใหม่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองม่วงชมพูทอง องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๕๙ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  อบต ศรีบุญเรือง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดฐิติปัญญำรำม องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลศรีบุญเรือง อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล ำภู



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

หนองบัวล ำภู
๖๐ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  อบต หนองกุงแก้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนสะอำด องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลหนองกุงแก้ว อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๖๑ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  อบต หนองกุงแก้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุนทรำรำม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองกุงแก้ว อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๖๒ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  อบต หนองบัวใต้  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจอมบึงพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัวใต้ อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๖๓ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  อบต หนองบัวใต้  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำทับควำย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัวใต้ อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๖๔ หนองบัวล ำภู ศรีบุญเรือง  อบต หันนำงำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิชัย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหันนำงำม อ ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล ำภู

๖๕ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  ทต นำด่ำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกุดฮู้-ชมภูทอง เทศบำลต ำบลนำ
ด่ำน อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู

๖๖ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  ทต นำดี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเซิน เทศบำลต ำบลนำดี อ ำเภอ
สุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู

๖๗ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  ทต นำดี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนส ำรำญ เทศบำลต ำบลนำดี 
อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู

๖๘ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  ทต นำดี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวิจิตรพัฒนำ เทศบำลต ำบลนำดี 
อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู

๖๙ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  ทต บ้ำนโคก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดทุ่งสว่ำง เทศบำลต ำบลบ้ำนโคก 
อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู

๗๐ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  ทต บุญทัน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกนกสำริกำ เทศบำลต ำบลบุญทัน
 อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู

๗๑ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  ทต สุวรรณคูหำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดงยำง เทศบำลต ำบลสุวรรณคูหำ 
อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู

๗๒ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  ทต สุวรรณคูหำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไพบูลย์ประชำนุเครำะห์ เทศบำล
ต ำบลสุวรรณคูหำ อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๗๓ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  อบต กุดผ้ึง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทรำยทอง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดผ้ึง อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

หนองบัวล ำภู
๗๔ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  อบต กุดผ้ึง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนป่ำหว้ำน องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลกุดผ้ึง อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู

๗๕ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  อบต ดงมะไฟ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนสง่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดงมะไฟ อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู

๗๖ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  อบต ดงมะไฟ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนสะอำด องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู

๗๗ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  อบต ดงมะไฟ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสังคมสำมัคคี องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัด
หนองบัวล ำภู

๗๘ หนองบัวล ำภู สุวรรณคูหำ  อบต บ้ำนโคก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต่ำงแคน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนโคก อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน  ทต โคกก่ง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีวิไล เทศบำลต ำบลโคกก่ง 
อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๒ อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน  อบต ค ำเข่ือนแก้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค ำเดือย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ค ำเข่ือนแก้ว อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๓ อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน  อบต ชำนุมำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโนนโพธ์ิ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ชำนุมำน อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๔ อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน  อบต ป่ำก่อ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำหนองแดง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลป่ำก่อ อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๕ อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน  อบต ป่ำก่อ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยกระเเสน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลป่ำก่อ อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๖ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  ทต นำป่ำแซง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำป่ำแซง ม1 เทศบำลต ำบล
นำป่ำแซง อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๗ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  ทต นำป่ำแซง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวังยำงเครือพัฒนำ เทศบำลต ำบล
นำป่ำแซง อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๘ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  ทต นำป่ำแซง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมัคคยำรำม เทศบำลต ำบลนำ
ป่ำแซง อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๙ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  ทต ปทุมรำชวงศำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดนำถำวร เทศบำลต ำบลปทุมรำช
วงศำ อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๑๐ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  ทต หนองข่ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสงยำงนำตะกล้ำ เทศบำล
ต ำบลหนองข่ำ อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๑๑ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  ทต ห้วย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำดน้อย เทศบำลต ำบลห้วย 
อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๑๒ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  ทต ห้วย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองสะโน เทศบำลต ำบลห้วย
 อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๑๓ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  ทต ห้วย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนดอนดู่ เทศบำลต ำบลห้วย 
อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๑๔ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  อบต ค ำโพน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนิคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ค ำโพน อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๑๕ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  อบต ค ำโพน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนภูดำนกอย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลค ำโพน อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อ ำนำจเจริญ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อ ำนำจเจริญ
๑๖ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  อบต นำหว้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโนนส ำรำญ องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลนำหว้ำ อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๑๗ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  อบต โนนงำม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำไหล องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนงำม อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๑๘ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  อบต ลือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชูชำติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลือ
 อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๑๙ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  อบต ลือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโฆสิตำรำม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลือ อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๒๐ อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ  อบต ลือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจันทรังษี องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลือ อ ำเภอปทุมรำชวงศำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๒๑ อ ำนำจเจริญ พนำ  ทต พนำ  โรงเรียนเทศบำลพนำ (สำมัคคีวิทยำ) เทศบำลต ำบล
พนำ อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๒๒ อ ำนำจเจริญ พนำ  ทต พระเหลำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต ำแย เทศบำลต ำบลพระเหลำ 
อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๒๓ อ ำนำจเจริญ พนำ  ทต พระเหลำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำสะแบง (วัดแสงทอง) 
เทศบำลต ำบลพระเหลำ อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๒๔ อ ำนำจเจริญ พนำ  อบต จำนลำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจำนลำน อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๒๕ อ ำนำจเจริญ พนำ  อบต จำนลำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีมงคล องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจำนลำน อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๒๖ อ ำนำจเจริญ พนำ  อบต พนำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนธำตุ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลพนำ อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๒๗ อ ำนำจเจริญ พนำ  อบต ไม้กลอน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอนหวำย องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไม้กลอน อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๒๘ อ ำนำจเจริญ พนำ  อบต ไม้กลอน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนเมือง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไม้กลอน อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๒๙ อ ำนำจเจริญ พนำ  อบต ไม้กลอน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีมงคล องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไม้กลอน อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๓๐ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ ทต ไก่ค ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกศรีบุญเรือง เทศบำลต ำบลไก่ค ำ
 อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อ ำนำจเจริญ
๓๑ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ ทต นำยม  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำเยีย เทศบำลต ำบลนำยม 

อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๓๒ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ ทต นำหมอม้ำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำหมอม้ำ เทศบำลต ำบลนำหมอม้ำ
 อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๓๓ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ ทต น  ำปลีก  โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลน  ำปลีก เทศบำลต ำบล
น  ำปลีก อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๓๔ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ ทม อ ำนำจเจริญ  โรงเรียนเทศบำล 1 วัดเทพมงคล เทศบำลเมือง
อ ำนำจเจริญ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๓๕ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ ทม อ ำนำจเจริญ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนหวำย เทศบำลเมือง
อ ำนำจเจริญ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๓๖ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต กุดปลำดุก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำสีนวน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดปลำดุก อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๓๗ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต คึมใหญ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอนไร่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคึม
ใหญ่ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๓๘ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต ดอนเมย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองปลิง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนเมย อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๓๙ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต นำจิก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลนำจิก องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำจิก อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๔๐ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต นำแต้  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกุดน  ำกิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำแต้ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๔๑ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต นำผือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกสวำสด์ิ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำผือ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๔๒ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต นำผือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำหนำด องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำผือ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อ ำนำจเจริญ
๔๓ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต โนนโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก้ำวหน้ำสำมัคคีค ำงูเหลือม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนโพธ์ิ อ ำเภอเมือง
อ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๔๔ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต โนนหนำมแท่ง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค ำกลำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๔๕ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต ปลำค้ำว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนโคกก่อง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลปลำค้ำว อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๔๖ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต สร้ำงนกทำ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดค ำมะโค้ง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสร้ำงนกทำ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๔๗ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต หนองมะแซว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค ำมะเบ่ือห้วยไร่แสงเพชร องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองมะแซว อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ
 จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๔๘ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต ห้วยไร่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดจันทิมำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๔๙ อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ อบต เหล่ำพรวน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองบัว องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเหล่ำพรวน อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๕๐ อ ำนำจเจริญ ลืออ ำนำจ  ทต โคกกลำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงแดงหนองกะเลำ เทศบำล
ต ำบลโคกกลำง อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๕๑ อ ำนำจเจริญ ลืออ ำนำจ  ทต ดงมะยำง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองแคน เทศบำลต ำบลดงมะยำง
 อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๕๒ อ ำนำจเจริญ ลืออ ำนำจ  ทต อ ำนำจ  โรงเรียนเทศบำลอ ำนำจ เทศบำลต ำบลอ ำนำจ อ ำเภอ
ลืออ ำนำจ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๕๓ อ ำนำจเจริญ ลืออ ำนำจ  อบต ดงบัง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอนชี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดง
บัง อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๕๔ อ ำนำจเจริญ ลืออ ำนำจ  อบต แมด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนบ้ำนน  ำซับ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแมด อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๕๕ อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม  ทต สิริเสนำงค์  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคึมข่ำ เทศบำลต ำบลสิริเสนำงค์ 
อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อ ำนำจเจริญ
๕๖ อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม  อบต นำเวียง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโคกกลำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

นำเวียง อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๕๗ อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม  อบต นำเวียง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองคู องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำเวียง อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๕๘ อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม  อบต โพนทอง  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโป่งหิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนทอง อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๕๙ อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม  อบต ไร่สีสุก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนำหนองใหญ่ หมู่ท่ี 6 องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไร่สีสุก อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๖๐ อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม  อบต ไร่สีสุก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไร่สีสุก หมู่ท่ี 1 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไร่สีสุก อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๖๑ อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม  อบต หนองสำมสี  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเนินกุง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองสำมสี อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๖๒ อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม  อบต หนองไฮ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอนหมู องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองไฮ อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๖๓ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน  ทต เค็งใหญ่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนดู่พัฒนำ เทศบำลต ำบลเค็ง
ใหญ่ อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๖๔ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน  ทต รัตนวำรีศรีเจริญ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวัน เทศบำลต ำบลรัตนวำรี
ศรีเจริญ อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๖๕ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน  ทต หัวตะพำน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพระศรีเจริญ เทศบำลต ำบลหัว
ตะพำน อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๖๖ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน  อบต จิกดู่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจิกดู่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจิกดู่
 อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๖๗ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน  อบต โพนเมืองน้อย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชะแงะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพนเมืองน้อย อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๖๘ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน  อบต โพนเมืองน้อย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขุมเหล็ก องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพนเมืองน้อย อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัด
อ ำนำจเจริญ

๖๙ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน  อบต สร้ำงถ่อน้อย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำข่ำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อ ำนำจเจริญ
๗๐ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน  อบต สร้ำงถ่อน้อย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำน้อย องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลสร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๗๑ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน  อบต สร้ำงถ่อน้อย  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสร้ำงถ่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สร้ำงถ่อน้อย อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๗๒ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน  อบต หนองแก้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนค้อ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ

๗๓ อ ำนำจเจริญ หัวตะพำน  อบต หนองแก้ว  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบ่อชะเนง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ อุดรธานี กุดจับ  ทต เชียงเพ็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเดชสว่าง เทศบาลต าบลเชียงเพ็ง
 อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๒ อุดรธานี กุดจับ  ทต เชียงเพ็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิไทรสว่าง เทศบาลต าบลเชียง
เพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๓ อุดรธานี กุดจับ  ทต ปะโค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างดอนพิลา เทศบาลต าบล
ปะโค อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๔ อุดรธานี กุดจับ  ทต ปะโค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิโครธาราม เทศบาลต าบลปะโค
 อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๕ อุดรธานี กุดจับ  ทต ปะโค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนม่วง เทศบาลต าบลปะโค 
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๖ อุดรธานี กุดจับ  ทต ปะโค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวรรัตนคุณ เทศบาลต าบลปะโค
 อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๗ อุดรธานี กุดจับ  ทต ปะโค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์สามัคคีธรรม เทศบาล
ต าบลปะโค อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๘ อุดรธานี กุดจับ  ทต เมืองเพีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีหนาราม เทศบาลต าบลเมือง
เพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๙ อุดรธานี กุดจับ  ทต ยางชุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างโนนทอง เทศบาลต าบล
ยางชุม อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๑๐ อุดรธานี กุดจับ  ทต ยางชุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุยางชุม เทศบาลต าบล
ยางชุม อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๑๑ อุดรธานี กุดจับ  อบต กุดจับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสันติธาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๑๒ อุดรธานี กุดจับ  อบต กุดจับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ  าจันได องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๑๓ อุดรธานี กุดจับ  อบต กุดจับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุสามัคคี องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๑๔ อุดรธานี กุดจับ  อบต ขอนยูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้วสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๑๕ อุดรธานี กุดจับ  อบต ขอนยูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวรพุทธาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๑๖ อุดรธานี กุดจับ  อบต ขอนยูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขอนยูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๑๗ อุดรธานี กุดจับ  อบต สร้างก่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ 2

 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี

๑๘ อุดรธานี กุมภวาปี  ทต กงพานพันดอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกงพาน เทศบาลต าบลกงพานพัน
ดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๑๙ อุดรธานี กุมภวาปี  ทต แชแล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเงิน เทศบาลต าบลแชแล 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๒๐ อุดรธานี กุมภวาปี  ทต เวียงค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าไผ่ เทศบาลต าบลเวียงค า อ าเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๒๑ อุดรธานี กุมภวาปี  ทต เวียงค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าม่วงเวียงค า เทศบาลต าบลเวียง
ค า อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๒๒ อุดรธานี กุมภวาปี  ทต เวียงค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแบก เทศบาลต าบลเวียงค า 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๒๓ อุดรธานี กุมภวาปี  ทต หนองหว้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมะข่า เทศบาลต าบลหนอง
หว้า อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๒๔ อุดรธานี กุมภวาปี  ทต ห้วยเกิ ง  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโสกคูณ เทศบาลต าบลห้วยเกิ ง
 อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๒๕ อุดรธานี กุมภวาปี  อบต ท่าล่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าล่ี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๒๖ อุดรธานี กุมภวาปี  อบต ผาสุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเรือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๒๗ อุดรธานี กุมภวาปี  อบต เสอเพลอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกศรีส าราญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๒๘ อุดรธานี กู่แก้ว  ทต คอนสาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าแคนแก่นคูณ เทศบาลต าบล
คอนสาย อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

๒๙ อุดรธานี กู่แก้ว  อบต โนนทองอินทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแข้ องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองอินทร์ อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

๓๐ อุดรธานี กู่แก้ว  อบต โนนทองอินทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าสวนกล้วย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ อ าเภอกู่แก้ว จังหวัด
อุดรธานี

๓๑ อุดรธานี ไชยวาน  ทต ไชยวาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลไชยวาน เทศบาล
ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๓๒ อุดรธานี ไชยวาน  ทต โพนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ เทศบาลต าบล
โพนสูง อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๓๓ อุดรธานี ไชยวาน  ทต โพนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลขันธ์ เทศบาลต าบลโพนสูง 

อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๓๔ อุดรธานี ไชยวาน  ทต โพนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยยาง เทศบาลต าบลโพนสูง 
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๓๕ อุดรธานี ไชยวาน  ทต หนองแวงแก้มหอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมช่ืน เทศบาลต าบลหนอง
แวงแก้มหอม อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๓๖ อุดรธานี ไชยวาน  อบต ค าเลาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๓๗ อุดรธานี ไชยวาน  อบต ค าเลาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าบอน องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๓๘ อุดรธานี ไชยวาน  อบต ค าเลาะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงตาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๓๙ อุดรธานี ไชยวาน  อบต หนองหลัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลัก อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๔๐ อุดรธานี ไชยวาน  อบต หนองหลัก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแคน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลัก อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

๔๑ อุดรธานี ทุ่งฝน  ทต ทุ่งใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ เทศบาล
ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๔๒ อุดรธานี ทุ่งฝน  อบต ทุ่งฝน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช่วง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๔๓ อุดรธานี ทุ่งฝน  อบต นาชุมแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าสีดา องค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๔๔ อุดรธานี นายูง  ทต นายูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมพล เทศบาลต าบลนายูง อ าเภอ
นายูง จังหวัดอุดรธานี

๔๕ อุดรธานี นายูง  ทต นายูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากราง เทศบาลต าบลนายูง 
อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

๔๖ อุดรธานี นายูง  ทต นายูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสามัคคีธรรม เทศบาล
ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

๔๗ อุดรธานี นายูง  ทต นายูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง เทศบาลต าบลนายูง อ าเภอ
นายูง จังหวัดอุดรธานี

๔๘ อุดรธานี นายูง  ทต นายูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยเวียงงาม เทศบาลต าบลนายูง 
อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

๔๙ อุดรธานี นายูง  ทต โนนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเมืองทอง เทศบาลต าบลโนนทอง
 อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๕๐ อุดรธานี นายูง  อบต นาแค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทวีวิหาร องค์การบริหารส่วน

ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

๕๑ อุดรธานี นายูง  อบต บ้านก้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตูม หมู่ท่ี 5 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านก้อง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

๕๒ อุดรธานี นายูง  อบต บ้านก้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยคงคาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านก้อง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

๕๓ อุดรธานี นายูง  อบต บ้านก้อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านก้อง อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

๕๔ อุดรธานี น  าโสม  ทต น  าโสม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม เทศบาลต าบลน  าโสม
 อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี

๕๕ อุดรธานี น  าโสม  อบต น  าโสม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเมืองไทย องค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าโสม อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี

๕๖ อุดรธานี น  าโสม  อบต บ้านหยวก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าปู่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หยวก อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี

๕๗ อุดรธานี น  าโสม  อบต บ้านหยวก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าล่ี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหยวก อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี

๕๘ อุดรธานี น  าโสม  อบต สามัคคี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโชคชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
สามัคคี อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี

๕๙ อุดรธานี น  าโสม  อบต โสมเย่ียม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสมเย่ียม อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี

๖๐ อุดรธานี น  าโสม  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน  าซึมน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี

๖๑ อุดรธานี น  าโสม  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโสมสะอาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี

๖๒ อุดรธานี โนนสะอาด  ทต โนนสะอาด  โรงเรียนเทศบาลต าบลโนนสะอาด เทศบาลต าบลโนน
สะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

๖๓ อุดรธานี โนนสะอาด  อบต โคกกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยอัมพร องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

๖๔ อุดรธานี โนนสะอาด  อบต โคกกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

๖๕ อุดรธานี โนนสะอาด  อบต โคกกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีส าราญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

๖๖ อุดรธานี โนนสะอาด  อบต ทมนางาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสถาพร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๖๗ อุดรธานี โนนสะอาด  อบต บุ่งแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนส าราญ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

๖๘ อุดรธานี โนนสะอาด  อบต บุ่งแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะยาว องค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

๖๙ อุดรธานี โนนสะอาด  อบต โพธ์ิศรีส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวิสาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

๗๐ อุดรธานี โนนสะอาด  อบต โพธ์ิศรีส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอรุณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

๗๑ อุดรธานี โนนสะอาด  อบต หนองกุงศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านนาเหล่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงศรี อ าเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี

๗๒ อุดรธานี บ้านดุง  ทม บ้านดุง  โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง
 จังหวัดอุดรธานี

๗๓ อุดรธานี บ้านดุง  อบต ดงเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๗๔ อุดรธานี บ้านดุง  อบต ดงเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีส าราญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๗๕ อุดรธานี บ้านดุง  อบต ถ่อนนาลับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวรมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๗๖ อุดรธานี บ้านดุง  อบต นาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรสันติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาค า อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๗๗ อุดรธานี บ้านดุง  อบต นาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านดงวัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาค า อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๗๘ อุดรธานี บ้านดุง  อบต นาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านหัวดงยาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาค า อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๗๙ อุดรธานี บ้านดุง  อบต นาไหม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งกว้างพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไหม อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๘๐ อุดรธานี บ้านดุง  อบต นาไหม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังคางฮุง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไหม อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๘๑ อุดรธานี บ้านดุง  อบต นาไหม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไหม อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๘๒ อุดรธานี บ้านดุง  อบต นาไหม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไหม อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๘๓ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านจันทน์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์สมบูรณ์ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านจันทน์ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๘๔ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านจันทน์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านดงหวาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี

๘๕ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านจันทน์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีดาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านจันทน์ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๘๖ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค้อเขียว องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชัย อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๘๗ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชัย อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๘๘ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ศรีสุมังค์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านชัย อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๘๙ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านดุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อนค าหวด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๙๐ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านดุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโฮง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๙๑ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านดุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกกบาก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๙๒ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านดุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๙๓ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านดุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๙๔ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านตาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ ว องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านตาด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๙๕ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านตาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมีชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านตาด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๙๖ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านตาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี  ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตาด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๙๗ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านเมืองไพร องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๙๘ อุดรธานี บ้านดุง  อบต บ้านม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริสุทโธ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๙๙ อุดรธานี บ้านดุง  อบต โพนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโชคอ านวย องค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนสูง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๑๐๐ อุดรธานี บ้านดุง  อบต วังทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าแมด องค์การบริหารส่วนต าบล
วังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๑๐๑ อุดรธานี บ้านดุง  อบต วังทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังสมบัติ องค์การบริหารส่วนต าบล
วังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๑๐๒ อุดรธานี บ้านดุง  อบต วังทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีเจริญธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๑๐๓ อุดรธานี บ้านดุง  อบต อ้อมกอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลอ้อมกอ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๑๐๔ อุดรธานี บ้านดุง  อบต อ้อมกอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมช่ืน องค์การบริหารส่วน
ต าบลอ้อมกอ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๑๐๕ อุดรธานี บ้านผือ  ทต กลางใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา เทศบาลต าบลกลาง
ใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๐๖ อุดรธานี บ้านผือ  ทต ค าบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็นพัฒนา เทศบาลต าบลค า
บง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๐๗ อุดรธานี บ้านผือ  ทต ค าบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาล้อม เทศบาลต าบลค าบง 
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๐๘ อุดรธานี บ้านผือ  อบต ข้าวสาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าวสารกุดเข็ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลข้าวสาร อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๐๙ อุดรธานี บ้านผือ  อบต ข้าวสาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทรายทอง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลข้าวสาร อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๑๐ อุดรธานี บ้านผือ  อบต เขือน  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี องค์การบริหารส่วนต าบล
เขือน  า อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๑๑ อุดรธานี บ้านผือ  อบต เขือน  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมข้าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขือน  า อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๑๒ อุดรธานี บ้านผือ  อบต ค าด้วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดน  าพุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าด้วง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๑๓ อุดรธานี บ้านผือ  อบต ค าด้วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางิ ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าด้วง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๑๔ อุดรธานี บ้านผือ  อบต ค าด้วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระคลองพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลค าด้วง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๑๑๕ อุดรธานี บ้านผือ  อบต ค าด้วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยศิลาผาสุก องค์การบริหาร

ส่วนต าบลค าด้วง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๑๖ อุดรธานี บ้านผือ  อบต จ าปาโมง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลางน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๑๗ อุดรธานี บ้านผือ  อบต จ าปาโมง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ าปาโมง องค์การบริหารส่วนต าบล
จ าปาโมง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๑๘ อุดรธานี บ้านผือ  อบต จ าปาโมง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
จ าปาโมง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๑๙ อุดรธานี บ้านผือ  อบต จ าปาโมง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจักเสตตาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ าปาโมง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๒๐ อุดรธานี บ้านผือ  อบต จ าปาโมง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๒๑ อุดรธานี บ้านผือ  อบต โนนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทอง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๒๒ อุดรธานี บ้านผือ  อบต โนนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิโคเขตตาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๒๓ อุดรธานี บ้านผือ  อบต โนนทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาสดาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๒๔ อุดรธานี บ้านผือ  อบต บ้านค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างอรุณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านค้อ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๒๕ อุดรธานี บ้านผือ  อบต บ้านผือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภูดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ผือ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๒๖ อุดรธานี บ้านผือ  อบต เมืองพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกาลึม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๒๗ อุดรธานี บ้านผือ  อบต เมืองพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาลก่อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๒๘ อุดรธานี บ้านผือ  อบต เมืองพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทบัวบาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี

๑๒๙ อุดรธานี บ้านผือ  อบต เมืองพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโยธานิมิตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๓๐ อุดรธานี บ้านผือ  อบต เมืองพาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวันทนียวิหาร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๑๓๑ อุดรธานี บ้านผือ  อบต หนองแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๓๒ อุดรธานี บ้านผือ  อบต หนองหัวคู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหัวคู อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๓๓ อุดรธานี บ้านผือ  อบต หายโศก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมพวงสวรรค์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหายโศก อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๓๔ อุดรธานี บ้านผือ  อบต หายโศก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิทองวนาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหายโศก อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑๓๕ อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม อบต นาม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบล
นาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

๑๓๖ อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม อบต อุ่มจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

๑๓๗ อุดรธานี พิบูลย์รักษ์  อบต ดอนกลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนายม องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนกลอย อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

๑๓๘ อุดรธานี พิบูลย์รักษ์  อบต ดอนกลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวสะอาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนกลอย อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

๑๓๙ อุดรธานี พิบูลย์รักษ์  อบต นาทราย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนานกหงส์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทราย อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

๑๔๐ อุดรธานี พิบูลย์รักษ์  อบต บ้านแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

๑๔๑ อุดรธานี เพ็ญ  ทต บ้านธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพูนทรัพย์ เทศบาลต าบล
บ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๔๒ อุดรธานี เพ็ญ  ทต บ้านธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ าเพ็ญสมญานุกูล เทศบาล
ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๔๓ อุดรธานี เพ็ญ  ทต บ้านธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเจริญโพนบก เทศบาลต าบล
บ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๔๔ อุดรธานี เพ็ญ  อบต โคกกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกกลาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๔๕ อุดรธานี เพ็ญ  อบต โคกกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกโฮง องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกกลาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๔๖ อุดรธานี เพ็ญ  อบต จอมศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมศรี อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๑๔๗ อุดรธานี เพ็ญ  อบต จอมศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อ องค์การบริหารส่วน

ต าบลจอมศรี อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๔๘ อุดรธานี เพ็ญ  อบต เชียงหวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๔๙ อุดรธานี เพ็ญ  อบต เชียงหวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๕๐ อุดรธานี เพ็ญ  อบต เชียงหวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๕๑ อุดรธานี เพ็ญ  อบต เตาไห  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๕๒ อุดรธานี เพ็ญ  อบต เตาไห  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบล
เตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๕๓ อุดรธานี เพ็ญ  อบต เตาไห  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดมพร องค์การบริหารส่วน
ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๕๔ อุดรธานี เพ็ญ  อบต นาพู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๕๕ อุดรธานี เพ็ญ  อบต นาพู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๕๖ อุดรธานี เพ็ญ  อบต นาพู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๕๗ อุดรธานี เพ็ญ  อบต บ้านเหล่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๕๘ อุดรธานี เพ็ญ  อบต เพ็ญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๕๙ อุดรธานี เพ็ญ  อบต สร้างแป้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอนดอนยาว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างแป้น อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๖๐ อุดรธานี เพ็ญ  อบต สุมเส้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๖๑ อุดรธานี เพ็ญ  อบต สุมเส้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยวังโตน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑๖๒ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  ทต บ้านตาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบหวาย เทศบาลต าบลบ้าน
ตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๑๖๓ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  ทต บ้านตาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านศึก 2 เทศบาลต าบลบ้านตาด 

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๖๔ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  ทต บ้านตาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลบ้านตาด
 อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๖๕ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  ทต หนองขอนกว้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง เทศบาลต าบลหนอง
ขอนกว้าง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๖๖ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  ทต หนองบัว  โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๖๗ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  ทต หนองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่นนท์ เทศบาลต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๖๘ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  ทต หนองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวเงิน เทศบาลต าบลหนองไผ่
 อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๖๙ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  ทน อุดรธานี  โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี เทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๗๐ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  ทน อุดรธานี  โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๗๑ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  ทน อุดรธานี  โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนคร
อุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๗๒ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  ทน อุดรธานี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 
เทศบาลนครอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

๑๗๓ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต เชียงพิณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่านิเวกโนนแคน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงพิณ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๗๔ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต เชียงยืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงยืน อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๗๕ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต เชียงยืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านจ าปา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงยืน อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๗๖ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต เชียงยืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านดงหนองโพธ์ิ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงยืน อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๑๗๗ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต เชียงยืน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองน  าเค็ม องค์การ

บริหารส่วนต าบลเชียงยืน อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

๑๗๘ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต นากว้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากว้าง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๗๙ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต นาข่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอย องค์การบริหารส่วนต าบล
นาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๘๐ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต นาดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๘๑ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต นิคมสงเคราะห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บ ารุง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

๑๘๒ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต โนนสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้าวสารน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนสูง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๘๓ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต บ้านขาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านขาว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๘๔ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต บ้านจ่ัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล่ียมพิลึก องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านจ่ัน อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๘๕ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต สามพร้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนหาด องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี

๑๘๖ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต หนองนาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหวาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๘๗ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต หนองนาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโก่ย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

๑๘๘ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต หนองไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะกรูด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๘๙ อุดรธานี เมืองอุดรธานี  อบต หมูม่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลหมู
ม่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑๙๐ อุดรธานี วังสามหมอ  ทต บะยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโปร่ง เทศบาลต าบลบะยาว 
อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๑๙๑ อุดรธานี วังสามหมอ  ทต บะยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านโคกเล้า เทศบาล
ต าบลบะยาว อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๑๙๒ อุดรธานี วังสามหมอ  ทต บะยาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านนาตาด-นาโปร่ง 

เทศบาลต าบลบะยาว อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๑๙๓ อุดรธานี วังสามหมอ  ทต ผาสุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกลาง เทศบาลต าบลผาสุก 
อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๑๙๔ อุดรธานี วังสามหมอ  ทต ผาสุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังทอง (ศูนย์แยก) เทศบาล
ต าบลผาสุก อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๑๙๕ อุดรธานี วังสามหมอ  ทต ผาสุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุมณฑา เทศบาลต าบลผาสุก 
อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๑๙๖ อุดรธานี วังสามหมอ  ทต ผาสุก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านค าน้อย เทศบาลต าบล
ผาสุก อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๑๙๗ อุดรธานี วังสามหมอ  ทต หนองหญ้าไซ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน โคกสะอาด เทศบาลต าบล
หนองหญ้าไซ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๑๙๘ อุดรธานี วังสามหมอ  ทต หนองหญ้าไซ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน เลิงก่อนโนนสมบูรณ์ 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัด
อุดรธานี

๑๙๙ อุดรธานี วังสามหมอ  ทต หนองหญ้าไซ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน หนองไผ่พรเจริญ เทศบาล
ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๒๐๐ อุดรธานี วังสามหมอ  อบต ค าโคกสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๒๐๑ อุดรธานี วังสามหมอ  อบต ค าโคกสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวระพา องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๒๐๒ อุดรธานี วังสามหมอ  อบต หนองกุงทับม้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุงทับม้า อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๒๐๓ อุดรธานี ศรีธาตุ  ทต จ าปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกน้อย เทศบาลต าบลจ าปี 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

๒๐๔ อุดรธานี ศรีธาตุ  ทต จ าปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดูนเลา-ไทรทอง เทศบาลต าบล
จ าปี อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

๒๐๕ อุดรธานี ศรีธาตุ  ทต บ้านโปร่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่ง เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

๒๐๖ อุดรธานี ศรีธาตุ  ทต หัวนาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดอีเฒ่า เทศบาลต าบลหัวนาค า 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๒๐๗ อุดรธานี ศรีธาตุ  ทต หัวนาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลต าบลหัวนา

ค า อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

๒๐๘ อุดรธานี ศรีธาตุ  ทต หัวนาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวนาค า เทศบาลต าบลหัวนาค า 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

๒๐๙ อุดรธานี ศรีธาตุ  อบต ศรีธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยวังปลา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีธาตุ อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

๒๑๐ อุดรธานี ศรีธาตุ  อบต หนองนกเขียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกก่อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองนกเขียน อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

๒๑๑ อุดรธานี สร้างคอม  ทต บ้านโคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่ือ เทศบาลต าบลบ้านโคก 
อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

๒๑๒ อุดรธานี สร้างคอม  ทต สร้างคอม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสาวเอ้ เทศบาลต าบลสร้างคอม
 อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

๒๑๓ อุดรธานี สร้างคอม  อบต เชียงดา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด องค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงดา อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

๒๑๔ อุดรธานี สร้างคอม  อบต บ้านหินโงม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าเท่ียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหินโงม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

๒๑๕ อุดรธานี หนองวัวซอ  ทต กุดหมากไฟ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดหมากไฟ เทศบาลต าบลกุดหมาก
ไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๒๑๖ อุดรธานี หนองวัวซอ  ทต โนนหวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งห้วยทราย เทศบาลต าบลโนน
หวาย อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๒๑๗ อุดรธานี หนองวัวซอ  ทต ภูผาแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองอ้อ เทศบาล
ต าบลภูผาแดง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๒๑๘ อุดรธานี หนองวัวซอ  ทต หนองบัวบาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามขาสันติสุข เทศบาลต าบล
หนองบัวบาน อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๒๑๙ อุดรธานี หนองวัวซอ  ทต หนองวัวซอ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญญานุสรณ์ เทศบาลต าบล
หนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๒๒๐ อุดรธานี หนองวัวซอ  ทต อูบมุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง เทศบาลต าบลอูบมุง 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๒๒๑ อุดรธานี หนองวัวซอ  อบต น  าพ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลา องค์การบริหารส่วนต าบล
น  าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

๒๒๒ อุดรธานี หนองวัวซอ  อบต หนองอ้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าหมากคูณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๒๒๓ อุดรธานี หนองวัวซอ  อบต หมากหญ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านผาสิงห์ องค์การ

บริหารส่วนต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี

๒๒๔ อุดรธานี หนองแสง  ทต นาดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกศรีสว่าง เทศบาลต าบลนาดี 
อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

๒๒๕ อุดรธานี หนองแสง  อบต ทับกุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเชียงค  า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับกุง อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

๒๒๖ อุดรธานี หนองแสง  อบต แสงสว่าง  โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนต าบลแสงสว่าง 
อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

๒๒๗ อุดรธานี หนองหาน  ทต โคกสูง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายสวรรค์ เทศบาลต าบลโคก
สูง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒๒๘ อุดรธานี หนองหาน  ทต ผักตบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว เทศบาลต าบลผักตบ 
อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒๒๙ อุดรธานี หนองหาน  ทต หนองไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวแดง เทศบาลต าบลหนอง
ไผ่ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒๓๐ อุดรธานี หนองหาน  อบต ดอนหายโศก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี

๒๓๑ อุดรธานี หนองหาน  อบต ดอนหายโศก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี

๒๓๒ อุดรธานี หนองหาน  อบต บ้านเชียง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปูลู องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒๓๓ อุดรธานี หนองหาน  อบต บ้านยา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม1 บ้านยา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านยา อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒๓๔ อุดรธานี หนองหาน  อบต พังงู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกถาวร องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังงู อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒๓๕ อุดรธานี หนองหาน  อบต พังงู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรืองชัย องค์การบริหารส่วนต าบล
พังงู อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒๓๖ อุดรธานี หนองหาน  อบต พังงู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทุมวารี องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังงู อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒๓๗ อุดรธานี หนองหาน  อบต โพนงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงค า องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุดรธำนี
๒๓๘ อุดรธานี หนองหาน  อบต สร้อยพร้าว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้อยพร้าว องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒๓๙ อุดรธานี หนองหาน  อบต สะแบง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนดงบังพง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒๔๐ อุดรธานี หนองหาน  อบต หนองสระปลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงบัง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสระปลา อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

๑ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น  อบต แก่งเค็ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขุมค า องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเค็ง อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

๒ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น  อบต ข้าวปุ้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหอม องค์การบริหารส่วนต าบล
ข้าวปุ้น อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

๓ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น  อบต ข้าวปุ้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง-หนองยอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลข้าวปุ้น อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด
อุบลราชธานี

๔ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น  อบต ข้าวปุ้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งแสง องค์การบริหารส่วน
ต าบลข้าวปุ้น อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

๕ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น  อบต โนนสวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดลอย องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนสวาง อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

๖ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น  อบต โนนสวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าแม่มุ่ย องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนสวาง อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

๗ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น  อบต โนนสวาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยชนะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนสวาง อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

๘ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น  อบต หนองทันน  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบก องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ทันน  า อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

๙ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น  อบต หนองทันน  า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฐิตาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองทันน  า อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

๑๐ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต ขามป้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามป้อม 2 เทศบาล
ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต เทพวงศา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิการามฯ เทศบาลต าบล
เทพวงศา อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๑๒ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต เทพวงศา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาเกษมโนนเต่าถ่าน 
เทศบาลต าบลเทพวงศา อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๓ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต เทพวงศา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยยาง เทศบาลต าบลเทพวงศา 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๑๔ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หนองนกทา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนศิลา เทศบาลต าบลหนองนกทา
 อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หนองนกทา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าติ ว ม4 เทศบาลต าบลหนอง
นกทา อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๑๖ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หนองผือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ๋าพอก เทศบาลต าบลหนองผือ

 อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หนองผือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ๋าฮี เทศบาลต าบลหนองผือ 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หนองผือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมดี เทศบาลต าบลหนองผือ 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๑๙ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หนองผือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างวราราม เทศบาลต าบล
หนองผือ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๐ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หัวนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวคะนอง เทศบาลต าบลหัว
นา อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หัวนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง เทศบาลต าบลหัวนา 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๒ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หัวนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างศรีทองมงคลการาม 
เทศบาลต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๓ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หัวนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชาติเจริญวนาราม เทศบาล
ต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๔ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หัวนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างอารมณ์ เทศบาลต าบล
หัวนา อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕ อุบลราชธานี เขมราฐ  ทต หัวนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างศิลารามบ้านบาก เทศบาล
ต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๖ อุบลราชธานี เขมราฐ  อบต แก้งเหนือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาแมด องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้งเหนือ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๗ อุบลราชธานี เขมราฐ  อบต เจียด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเถาวัลยิกาวาส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๘ อุบลราชธานี เขมราฐ  อบต เจียด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิพฤกษาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๙ อุบลราชธานี เขมราฐ  อบต เจียด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณธราราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเจียด อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๓๐ อุบลราชธานี เขมราฐ  อบต นาแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๓๑ อุบลราชธานี เขมราฐ  อบต นาแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรีธรรมฯ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๓๒ อุบลราชธานี เขมราฐ  อบต นาแวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังวรวนาราม องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๓๓ อุบลราชธานี เขมราฐ  อบต หนองสิม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนประทาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี

๓๔ อุบลราชธานี เข่ืองใน  ทต บ้านกอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก เทศบาลต าบลบ้านกอก 
อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๓๕ อุบลราชธานี เข่ืองใน  ทต ห้วยเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานเข่ือง เทศบาลต าบลห้วยเรือ 
อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๓๖ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต กลางใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคก องค์การบริหารส่วนต าบลกลาง
ใหญ่ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๓๗ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ก่อเอ้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อ องค์การบริหารส่วนต าบลก่อเอ้ 
อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๓๘ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ก่อเอ้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพับ องค์การบริหารส่วนต าบลก่อเอ้
 อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๓๙ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ก่อเอ้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนามน องค์การบริหารส่วนต าบล
ก่อเอ้ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๔๐ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ก่อเอ้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธ์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๔๑ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ค้อทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบล
ค้อทอง อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๔๒ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ค้อทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้งโพธ์ิ องค์การบริหารส่วน
ต าบลค้อทอง อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๔๓ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ชีทวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีทวน องค์การบริหารส่วนต าบลชี
ทวน อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๔๔ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต แดงหม้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแดงหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบล
แดงหม้อ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๔๕ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ท่าไห  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ไห อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๔๖ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ธาตุน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินด า-ค าไฮ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลธาตุน้อย อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๔๗ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต นาค าใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาค าใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๔๘ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต โนนรัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขวาว องค์การบริหารส่วนต าบลโนน

รัง อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๔๙ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต บ้านไทย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไทย อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๕๐ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ยางขี นก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าสมอ องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางขี นก อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๕๑ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ยางขี นก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนสิม องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางขี นก อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๕๒ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต ศรีสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาศรีนวล องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสุข อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๕๓ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต สร้างถ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลาฝา องค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๕๔ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต สร้างถ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีบัว องค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๕๕ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต สหธาตุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธาตุกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสหธาตุ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๕๖ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต หนองเหล่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคูขาด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเหล่า อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๕๗ อุบลราชธานี เข่ืองใน  อบต หัวดอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังอ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหัว
ดอน อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

๕๘ อุบลราชธานี โขงเจียม  อบต นาโพธ์ิกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวรรค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธ์ิกลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

๕๙ อุบลราชธานี โขงเจียม  อบต นาโพธ์ิกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาเมือง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธ์ิกลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

๖๐ อุบลราชธานี โขงเจียม  อบต นาโพธ์ิกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญธิศาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธ์ิกลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

๖๑ อุบลราชธานี โขงเจียม  อบต หนองแสงใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดเรือค า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี

๖๒ อุบลราชธานี โขงเจียม  อบต หนองแสงใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงบาก องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๖๓ อุบลราชธานี โขงเจียม  อบต หนองแสงใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงน้อย องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี

๖๔ อุบลราชธานี โขงเจียม  อบต หนองแสงใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังอ่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

๖๕ อุบลราชธานี โขงเจียม  อบต ห้วยไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผือน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

๖๖ อุบลราชธานี โขงเจียม  อบต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงดิบ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

๖๗ อุบลราชธานี โขงเจียม  อบต ห้วยยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงแถบ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

๖๘ อุบลราชธานี ดอนมดแดง  อบต ค าไฮใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าไฮใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

๖๙ อุบลราชธานี ดอนมดแดง  อบต ค าไฮใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

๗๐ อุบลราชธานี ดอนมดแดง  อบต ดอนมดแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดก่ัว องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

๗๑ อุบลราชธานี ดอนมดแดง  อบต ท่าเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเมือง องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเมือง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

๗๒ อุบลราชธานี ดอนมดแดง  อบต เหล่าแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าลาด องค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

๗๓ อุบลราชธานี ดอนมดแดง  อบต เหล่าแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

๗๔ อุบลราชธานี เดชอุดม  ทต กุดประทาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทุ่ง เทศบาลต าบลกุดประทาย 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๗๕ อุบลราชธานี เดชอุดม  ทต กุดประทาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนบก เทศบาลต าบลกุดประทาย 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๗๖ อุบลราชธานี เดชอุดม  ทต กุดประทาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดประทาย เทศบาลต าบลกุด
ประทาย อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๗๗ อุบลราชธานี เดชอุดม  ทต กุดประทาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์ เทศบาลต าบลกุด
ประทาย อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๗๘ อุบลราชธานี เดชอุดม  ทต กุดประทาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข เทศบาลต าบลกุด
ประทาย อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๗๙ อุบลราชธานี เดชอุดม  ทต นาส่วง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาส่วง เทศบาลต าบล

นาส่วง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๘๐ อุบลราชธานี เดชอุดม  ทต โพนงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสว่าง เทศบาลต าบลโพนงาม 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๘๑ อุบลราชธานี เดชอุดม  ทม เดชอุดม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวียงเกษม เทศบาลเมืองเดชอุดม
 อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๘๒ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต กลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสุขสันต์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๘๓ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต กลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวเทียม องค์การบริหารส่วน
ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๘๔ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต กลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมากมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๘๕ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต แก้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง องค์การบริหารส่วนต าบล
แก้ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๘๖ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต ค าคร่ัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าคร่ัง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๘๗ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต ตบหู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าส าราญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตบหู อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๘๘ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต ตบหู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแก้ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลตบหู อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๘๙ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต ตบหู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแสนสุข องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตบหู อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๙๐ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต ตบหู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธ์ิไทร องค์การบริหารส่วนต าบล
ตบหู อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๙๑ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต ท่าโพธ์ิศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโพธ์ิศรี อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๙๒ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต ทุ่งเทิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งเทิง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๙๓ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต นากระแซง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงินฮ้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี

๙๔ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต นาเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเจริญ อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๙๕ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต นาเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงคลชโลธร องค์การบริหารส่วน

ต าบลนาเจริญ อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๙๖ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต นาส่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกระแต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๙๗ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต โนนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๙๘ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต บัวงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเลิง องค์การบริหารส่วนต าบลบัว
งาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๙๙ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต บัวงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมชาติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๐๐ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต ป่าโมง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๐๑ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต เมืองเดช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๐๒ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต เมืองเดช  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองส าราญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๐๓ อุบลราชธานี เดชอุดม  อบต สมสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์ส าราญ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสมสะอาด อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๐๔ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  ทต ตระการพืชผล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุญชราราม เทศบาลต าบล
ตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๐๕ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  ทต ตระการพืชผล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเอ่ียมวนาราม เทศบาลต าบล
ตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๐๖ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต กระเดียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระเดียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเดียน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๐๗ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต กระเดียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัว องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเดียน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๑๐๘ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต กุดยาลวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทะนที องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดยาลวน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๐๙ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต กุดยาลวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ  าพระวนาราม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดยาลวน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๑๐ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต กุดยาลวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดยาลวน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๑๑ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต กุศกร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยมงคล องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุศกร อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑๒ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต กุศกร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุรีรัฐ องค์การบริหารส่วนต าบล
กุศกร อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑๓ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต กุศกร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิสระปทุม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุศกร อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๑๔ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต เกษม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่ึงพุทธกาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษม อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑๕ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต เกษม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกษม องค์การบริหารส่วนต าบล
เกษม อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑๖ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต เกษม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค าสมิง องค์การบริหารส่วนต าบล
เกษม อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑๗ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ขามเป้ีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑๘ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ขามเป้ีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสนสนุก องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑๙ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ขามเป้ีย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเป้ีย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๒๐ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต คอนสาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบล
คอนสาย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๑๒๑ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต คอนสาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนม่วง องค์การบริหารส่วนต าบล

คอนสาย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๒๒ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต คอนสาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาค า องค์การบริหารส่วนต าบล
คอนสาย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๒๓ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต คอนสาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโป่งน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๒๔ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ค าเจริญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหมากมาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าเจริญ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๒๕ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต โคกจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตาล องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกจาน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๒๖ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต โคกจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมศรีมณีวนาราม องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกจาน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๒๗ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต เซเป็ด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีจันทร์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเซเป็ด อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๒๘ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ตระการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหมู องค์การบริหารส่วนต าบล
ตระการ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๒๙ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ตระการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตระการ องค์การบริหารส่วนต าบล
ตระการ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓๐ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ตระการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ าพาพน องค์การบริหารส่วน
ต าบลตระการ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓๑ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ถ  าแข้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ  าเต่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ  าแข้ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓๒ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ถ  าแข้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ๋าหอย องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ  าแข้ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓๓ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ถ  าแข้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศีลาราม องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ  าแข้ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๑๓๔ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ท่าหลวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งอะฮวน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๓๕ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต นาพิน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์อ านวย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาพิน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๓๖ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต นาสะไม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจฉิมมณีวัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะไม อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๓๗ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต โนนกุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนกเขียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกุง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓๘ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต โนนกุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน  าค า องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกุง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓๙ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต โนนกุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร่องหมู องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกุง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๔๐ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต บ้านแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะลิวัลย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแดง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๔๑ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต เป้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมพลี องค์การบริหารส่วนต าบล
เป้า อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๔๒ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต สะพือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมพลี องค์การบริหารส่วนต าบล
สะพือ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๔๓ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต หนองเต่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข่ืองน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเต่า อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๔๔ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ห้วยฝ้ายพัฒนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านห้วยฝ้าย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยฝ้ายพัฒนา อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๔๕ อุบลราชธานี ตระการพืชผล  อบต ไหล่ทุ่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬามณี องค์การบริหารส่วน
ต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๔๖ อุบลราชธานี ตาลสุม  ทต ตาลสุม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนามน เทศบาลต าบลตาลสุม
 อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๔๗ อุบลราชธานี ตาลสุม  อบต จิกเทิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชียงแก้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลจิกเทิง อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๑๔๘ อุบลราชธานี ตาลสุม  อบต นาคาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านค าหนามแท่ง องค์การ

บริหารส่วนต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๔๙ อุบลราชธานี ตาลสุม  อบต ส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส าโรงใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕๐ อุบลราชธานี ตาลสุม  อบต หนองกุง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกุงน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุง อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕๑ อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม  อบต กุดเรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซ างู องค์การบริหารส่วนต าบลกุด
เรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕๒ อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม  อบต โคกช าแระ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคก องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกช าแระ อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕๓ อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม  อบต นาห่อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวอารีย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาห่อม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕๔ อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม  อบต หนองอ้ม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขี เห็น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอ้ม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๕๕ อุบลราชธานี นาจะหลวย  ทต นาจะหลวย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีพรม เทศบาลต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕๖ อุบลราชธานี นาจะหลวย  ทต ภูจองนายอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลภูจองนายอย 4 
เทศบาลต าบลภูจองนายอย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๕๗ อุบลราชธานี นาจะหลวย  ทต ภูจองนายอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาจะหลวย เทศบาลต าบลภู
จองนายอย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕๘ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต โนนสมบูรณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกเทียม องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนสมบูรณ์ อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕๙ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต บ้านตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเงิน องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๖๐ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต บ้านตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนแดง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๖๑ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต บ้านตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๑๖๒ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต บ้านตูม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านค าบอน องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๖๓ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต พรสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้งขอ องค์การบริหารส่วนต าบล
พรสวรรค์ อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๖๔ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต พรสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านฝ่ังเพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรสวรรค์ อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๖๕ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต พรสวรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วง องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรสวรรค์ อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๖๖ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต โสกแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนชัยชนะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๖๗ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต โสกแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแอวขัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๖๘ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต โสกแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบล
โสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๖๙ อุบลราชธานี นาจะหลวย  อบต โสกแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านป่าไร่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗๐ อุบลราชธานี นาตาล  อบต กองโพน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน 
(กองโพน) องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน อ าเภอนา
ตาล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗๑ อุบลราชธานี นาตาล  อบต นาตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสะตัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗๒ อุบลราชธานี นาตาล  อบต นาตาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสูง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗๓ อุบลราชธานี นาตาล  อบต พังเคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเคน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗๔ อุบลราชธานี นาเยีย  ทต นาจาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนพัฒนา เทศบาลต าบลนา
จาน อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗๕ อุบลราชธานี นาเยีย  ทต นาเรือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนงาม เทศบาลต าบลนาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗๖ อุบลราชธานี นาเยีย  อบต นาดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขี เหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
นาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๑๗๗ อุบลราชธานี น  าขุ่น  ทต ขี เหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดินด า เทศบาลต าบล

ขี เหล็ก อ าเภอน  าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗๘ อุบลราชธานี น  าขุ่น  ทต ขี เหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหัวลิง เทศบาลต าบลขี เหล็ก 
อ าเภอน  าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗๙ อุบลราชธานี น  าขุ่น  ทต ตาเกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเอ็ม เทศบาลต าบลตาเกา 
อ าเภอน  าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘๐ อุบลราชธานี น  าขุ่น  ทต ตาเกา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโฮม เทศบาลต าบลตาเกา 
อ าเภอน  าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘๑ อุบลราชธานี น  าขุ่น  อบต โคกสะอาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกย องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะอาด อ าเภอน  าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘๒ อุบลราชธานี น  าขุ่น  อบต ไพบูลย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนโมกข์-ดอนเจริญ องค์การ
บริหารส่วนต าบลไพบูลย์ อ าเภอน  าขุ่น จังหวัด
อุบลราชธานี

๑๘๓ อุบลราชธานี น  ายืน  ทต โซง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโซง เทศบาลต าบลโซง อ าเภอน  ายืน
 จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘๔ อุบลราชธานี น  ายืน  ทต โซง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดวน เทศบาลต าบลโซง อ าเภอ
น  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘๕ อุบลราชธานี น  ายืน  ทต สีวิเชียร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแก้ว เทศบาลต าบลสีวิเชียร
 อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘๖ อุบลราชธานี น  ายืน  อบต เก่าขาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค ากลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเก่าขาม อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘๗ อุบลราชธานี น  ายืน  อบต โดมประดิษฐ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปดอุ้ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโดมประดิษฐ์ อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘๘ อุบลราชธานี น  ายืน  อบต โดมประดิษฐ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโดมประดิษฐ์ อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘๙ อุบลราชธานี น  ายืน  อบต โดมประดิษฐ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพด องค์การบริหารส่วน
ต าบลโดมประดิษฐ์ อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๙๐ อุบลราชธานี น  ายืน  อบต โดมประดิษฐ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านค้อ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโดมประดิษฐ์ อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๙๑ อุบลราชธานี น  ายืน  อบต โดมประดิษฐ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโดมประดิษฐ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ อ าเภอน  ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๑๙๒ อุบลราชธานี น  ายืน  อบต บุเปือย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเปือย องค์การบริหารส่วน

ต าบลบุเปือย อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๙๓ อุบลราชธานี น  ายืน  อบต ยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลยาง อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๙๔ อุบลราชธานี น  ายืน  อบต ยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลยาง อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๙๕ อุบลราชธานี น  ายืน  อบต ยางใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางใหญ่ อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๙๖ อุบลราชธานี น  ายืน  อบต ยางใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงกระซู องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางใหญ่ อ าเภอน  ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๙๗ อุบลราชธานี บุณฑริก  ทต คอแลน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายทอง เทศบาลต าบลคอแลน 
อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๑๙๘ อุบลราชธานี บุณฑริก  ทต คอแลน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแป้น เทศบาลต าบล
คอแลน อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๑๙๙ อุบลราชธานี บุณฑริก  ทต คอแลน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเมย เทศบาลต าบลคอแลน 
อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๒๐๐ อุบลราชธานี บุณฑริก  ทต นาโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนตะโน เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 
อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๒๐๑ อุบลราชธานี บุณฑริก  ทต นาโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนเขืองโนนเจริญ เทศบาลต าบล
นาโพธ์ิ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๒๐๒ อุบลราชธานี บุณฑริก  อบต โนนค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนค้อ องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนค้อ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๒๐๓ อุบลราชธานี บุณฑริก  อบต โนนค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค าดูล องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนค้อ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๒๐๔ อุบลราชธานี บุณฑริก  อบต โนนค้อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหมากเดือย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนค้อ อ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๐๕ อุบลราชธานี บุณฑริก  อบต บัวงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยปอ ห้วยปอเจริญ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๐๖ อุบลราชธานี บุณฑริก  อบต บ้านแมด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแมด อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๒๐๗ อุบลราชธานี บุณฑริก  อบต หนองสะโน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเลียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๒๐๘ อุบลราชธานี บุณฑริก  อบต หนองสะโน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มเสี ยว องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๒๐๙ อุบลราชธานี บุณฑริก  อบต หนองสะโน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างม่วง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑๐ อุบลราชธานี บุณฑริก  อบต ห้วยข่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมิกาวาส องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑๑ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  ทต กุดชมภู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดดอนชี เทศบาลต าบลกุด
ชมภู อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑๒ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  ทต โพธ์ิไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่ินส าราญ เทศบาลต าบลโพธ์ิ
ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑๓ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  ทต โพธ์ิไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑๔ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  ทต โพธ์ิศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนข่า เทศบาลต าบลโพธ์ิศรี 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑๕ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  ทต โพธ์ิศรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะพือใต้ เทศบาลต าบลโพธ์ิศรี 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑๖ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  ทม พิบูลมังสาหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 เทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑๗ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  ทม พิบูลมังสาหาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภูหล่น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑๘ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต ดอนจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนจิก อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑๙ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต ดอนจิก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงฮี องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนจิก อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๒๐ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต ทรายมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเสียว องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายมูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๒๑ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต นาโพธ์ิ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดฮี องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธ์ิ อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๒๒ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต โนนกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดมประดิษฐ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกลาง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๒๒๓ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต โนนกาหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนกาหลง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๒๔ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต โนนกาหลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว-หนองแวง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกาหลง อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี

๒๒๕ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต บ้านแขม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขมใต้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแขม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๒๖ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต ระเว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแก องค์การบริหารส่วนต าบล
ระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๒๗ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต ไร่ใต้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่ใต้ อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๒๘ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต หนองบัวฮี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวฮี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๒๙ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร  อบต อ่างศิลา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสว่างพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่างศิลา อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๓๐ อุบลราชธานี โพธ์ิไทร  ทต โพธ์ิไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโพธ์ิ
ไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๓๑ อุบลราชธานี โพธ์ิไทร  อบต โพธ์ิไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งศรีอุดม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๓๒ อุบลราชธานี โพธ์ิไทร  อบต โพธ์ิไทร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังแซ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ
ไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๓๓ อุบลราชธานี โพธ์ิไทร  อบต ม่วงใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๓๔ อุบลราชธานี โพธ์ิไทร  อบต ม่วงใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห์ทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๓๕ อุบลราชธานี โพธ์ิไทร  อบต สองคอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด องค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอน อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๓๖ อุบลราชธานี โพธ์ิไทร  อบต สารภี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะลึง องค์การบริหารส่วนต าบล
สารภี อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๓๗ อุบลราชธานี โพธ์ิไทร  อบต สารภี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพะลอง องค์การบริหารส่วนต าบล
สารภี อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๒๓๘ อุบลราชธานี โพธ์ิไทร  อบต ส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องคันแยงน้อย องค์การบริหาร

ส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๓๙ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต ดุมใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุมใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๔๐ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต เตย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าเก่ิง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๔๑ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต นาเลิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๔๒ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต ไผ่ใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน องค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๔๓ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต โพนแพง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเป็ด องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๔๔ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต ม่วงสามสิบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
สามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๔๕ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต ยางโยภาพ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๔๖ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต ยางสักกระโพหลุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตยางสักโพลุ่ม องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางสักกระโพหลุ่ม อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๔๗ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต หนองช้างใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระโรจน์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองช้างใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๔๘ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต หนองเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึห์ ม3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเมือง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๔๙ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต หนองเหล่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเหล่า อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕๐ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต หนองฮาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาดี องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองฮาง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕๑ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต เหล่าบก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขมิ น องค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าบก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๒๕๒ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ  อบต เหล่าบก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสงยาง องค์การบริหารส่วน

ต าบลเหล่าบก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕๓ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต ขามใหญ่  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า เทศบาลต าบลขามใหญ่
 อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕๔ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต ขามใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ เทศบาลต าบลขาม
ใหญ่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕๕ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน อุบลราชธานี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร
 เทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕๖ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทม แจระแม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจาน เทศบาลเมืองแจระแม 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕๗ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต กระโสบ  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕๘ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต กุดลาด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะนาว องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดลาด อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๕๙ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต ขี เหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขี เหล็ก-ค าเจริญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี เหล็ก อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๖๐ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต ไร่น้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าแย องค์การบริหารส่วนต าบลไร่
น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๒๖๑ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต หนองขอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขอน อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๖๒ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต หนองบ่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงบัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๖๓ อุบลราชธานี วารินช าราบ  ทต เมืองศรีไค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม ม2 เทศบาลต าบลเมืองศรี
ไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๖๔ อุบลราชธานี วารินช าราบ  ทต แสนสุข  โรงเรียนเทศบาลแสนสุข เทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๖๕ อุบลราชธานี วารินช าราบ  ทม วารินช าราบ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส าราญ เทศบาลเมืองวารินช า
ราบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๒๖๖ อุบลราชธานี วารินช าราบ  อบต คูเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาง องค์การบริหารส่วน

ต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๖๗ อุบลราชธานี วารินช าราบ  อบต โนนผึ ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสารภี องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนผึ ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๖๘ อุบลราชธานี วารินช าราบ  อบต โนนโหนน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโนนเหนือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๖๙ อุบลราชธานี วารินช าราบ  อบต บุ่งหวาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๗๐ อุบลราชธานี วารินช าราบ  อบต สระสมิง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก องค์การบริหารส่วนต าบล
สระสมิง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๗๑ อุบลราชธานี วารินช าราบ  อบต หนองกินเพล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติแห่งท่ี 3 องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี

๒๗๒ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  ทต ศรีเมืองใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลศรี
เมืองใหม่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๗๓ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต แก้งกอก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแค องค์การบริหารส่วนต าบล
แก้งกอก อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๗๔ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต ค าไหล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเชือก องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๗๕ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต ตะบ่าย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะบ่าย อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๗๖ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต นาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกุง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๗๗ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต นาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ดงส าโรง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาค า อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๗๘ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต นาค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองห้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๗๙ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต ลาดควาย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทียงประดิษฐ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๒๘๐ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต วาริน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง(โนนจิก) องค์การ

บริหารส่วนต าบลวาริน อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๘๑ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต สงยาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส าโรง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๘๒ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต หนามแท่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๘๓ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต หนามแท่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๘๔ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่  อบต เอือดใหญ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบล
เอือดใหญ่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๘๕ อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์  ทต ท่าช้าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สารภี เทศบาลต าบลท่าช้าง
 อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๘๖ อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์  อบต แก่งโดม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านผึ งโดม องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งโดม อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๘๗ อุบลราชธานี ส าโรง  ทต ส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเจริญ เทศบาลต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี

๒๘๘ อุบลราชธานี ส าโรง  อบต ขามป้อม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแคน องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามป้อม อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี

๒๘๙ อุบลราชธานี ส าโรง  อบต ค้อน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลค้อน้อย อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี

๒๙๐ อุบลราชธานี ส าโรง  อบต โคกก่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิกนาเรือง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธานี

๒๙๑ อุบลราชธานี ส าโรง  อบต โคกสว่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสว่าง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี

๒๙๒ อุบลราชธานี ส าโรง  อบต หนองไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไฮ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไฮ อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี

๒๙๓ อุบลราชธานี สิรินธร  ทต นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชามีสุข เทศบาลต าบลนิคม
สร้างตนเองล าโดมน้อย อ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี



ล ำดับท่ี จังหวัด อ ำเภอ สังกัด ช่ือสถำนศึกษำ/ศพด

บัญชีองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีต้องส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ส ำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

อุบลรำชธำนี
๒๙๔ อุบลราชธานี สิรินธร  อบต คันไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเจริญใน องค์การบริหารส่วน

ต าบลคันไร่ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๙๕ อุบลราชธานี สิรินธร  อบต คันไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากุง องค์การบริหารส่วนต าบลคัน
ไร่ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๙๖ อุบลราชธานี สิรินธร  อบต คันไร่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขเกษม องค์การบริหารส่วนต าบล
คันไร่ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๙๗ อุบลราชธานี สิรินธร  อบต ค าเข่ือนแก้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคันเปือย องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าเข่ือนแก้ว อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๙๘ อุบลราชธานี สิรินธร  อบต ช่องเม็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องเม็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๒๙๙ อุบลราชธานี สิรินธร  อบต โนนก่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูไทพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๓๐๐ อุบลราชธานี สิรินธร  อบต โนนก่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหลาค า องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๓๐๑ อุบลราชธานี สิรินธร  อบต ฝางค า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญทัศน์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลฝางค า อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๓๐๒ อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก  ทต เหล่าเสือโก้ก  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก เทศบาล
ต าบลเหล่าเสือโก้ก อ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัด
อุบลราชธานี

๓๐๓ อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก  อบต โพนเมือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดน้อย องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนเมือง อ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

๓๐๔ อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก  อบต หนองบก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขมิ น องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบก อ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี



 
ขั้นตอนการสมัครและการเตรียมตัวเข้ารับการอบรม 

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอน 
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส าหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

1. การสมัครเข้ารับการอบรม  
              1.1  สมัครด้วยตนเอง ผ่านทาง www.lpdi.go.th  
              - ไปที่เมนสูมัครอบรม เลือกรหัส 873 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
                ด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส าหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                เลือกรุ่นที่จะเข้าอบรม และกดสมัครอบรม  (ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมทาง www.lpdi.go.th)   
               ** ไม่ต้องพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 
     1.2 ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารโครงการอบรมฯ ได้ที่ แบนเนอร์โครงการฯ ทาง www.lpdi.go.th 
     เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 1. น.ส.จุฑารัตน์ สุขสมัย 09 4962 8585, 09 0678 0187  

        2. ช าระค่าลงทะเบียนจ านวน 7,900 บาท ตามก าหนดการของแผนอบรม ดังนี้ 
      2.1 ธนาคารกรุงไทย  
              ชื่อบัญชีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประเภทออมทรัพย์  
                เลขที่บัญช ี983-3-59086-1 เท่านั้น  
    2.2 Internet Banking ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 เท่านั้น 
             2.3 ใหเ้ขียนชื่อ - นามสกุล สังกัด อปท. และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้ารับการอบรม  
              ลงในส าเนาการช าระค่าลงทะเบียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส าเนาการช าระค่าลงลงทะเบียน ได้ที่  
              แบนเนอร์โครงการฯ ทาง www.lpdi.go.th) และส่งส าเนาการช าระค่าลงทะเบียน มาทาง  
              email :  lpdi338@gmail.com (เจ้าหน้าที่จะตอบกลับ email ทุกครั้ง) 

   2.4 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ทางโครงการฯ ออกให้ ณ วันจบการอบรม 
    (ท้ังนี ้ค่าลงทะเบียนรวมค่าที่พักและค่าอาหาร ส าหรับค่าเดินทางให้เบิกจากต้นสังกัด) 
    เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : นายอสัวิน สังข์ทอง 09 8264 8019  

3. การรายงานตัว/การแต่งกาย  
3.1 ให้ผู้เข้ารับการอบรมมารายงานตัวเวลา 09.00 – 11.00 น. ณ สถานที่จัดโครงการอบรมตามที่ระบุไว้ในแผนอบรม 
- โครงการฯ จัดที่พักไว้ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น (พักคู่ โดยไม่แบ่งแยกระดับต าแหน่ง)  
3.2 ใช้ smartphone ประกอบการการเรียนการสอน 
3.3 ให้น าส าเนาการช าระค่าลงทะเบียน ตามข้อ 2.3 มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน  
3.4 ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย/พ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ 
(ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

4. ทางโครงการฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ดังนี้ 
   4.1 กระเป๋าใส่เอกสาร   4.2 เอกสารประกอบการอบรม  4.3 สมุด ปากกา 

  5. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

  หมายเหตุ : หลักสูตรนี้สามารถน าจ านวนชั่วโมงการอบรมไปใช้ในการประกอบการขอวิทยฐานะได้ 

http://www.lpdi.go.th/
mailto:lpdi338@gmail.com


 

1.เปิดเวบ็ไซตข์องสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น www.lpdi.go.th คลิ๊กตรงสมัครอบรม 1 (สีส้ม) 

 

2. สมคัรเข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาคณุภาพการศึกษาปฐมวยัด้วยการจดัการเรียนการสอนทางไกล 
    ผา่นดาวเทียม (DLTV) ส าหรบัครปูฐมวยัในสงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน รหสัหลกัสตูร (873)  

 

 

 

 

  

3. กรอกเลขบตัรประชาชนให้ถกูต้อง 
ระบบมีข้อมลูจะแสดงขึน้มาให้สมคัรโดยอตัโนมติั ตรวจสอบข้อมลู
ให้ถกูต้องก่อนกดปุ่ มสมคัร  
- หากระบบไม่มีข้อมลูให้กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ มสมคัร  

- หวัหน้าสถานศึกษา/หวัหน้าศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็/ศึกษานิเทศก ์ 
อยู่ในประเภทอ านวยการท้องถ่ิน  
- นักวิชาการศึกษา อยู่ในประเภททัว่ไป 
- ประเภทพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง/ผูช่้วย 

 

4.แก้ไขข้อมลู (ส่วนตวั) 

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

ส าหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ส าหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

• ค่าลงทะเบียน จ านวน 7,900 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

• ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย ์

• ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

• เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 

หมายเหตุ : กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน โดยให้ระบ ุ
ชื่อหลักสูตร, ชื่อ – สกุล, สังกัด , อ าเภอ , จังหวัด , และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้ารับการอบรม  
ลงในส าเนาใบโอนเงิน เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน  
โดยส่งเอกสารการช าระค่าลงทะเบียนมาที ่email : lpdi338@gmail.com 
(ทั้งนี้ เจ้าหน้าทีจ่ะตอบกลับ email ทุกครั้ง) 

 
กรณีมีข้อสงสัย : กรุณาสอบถามผู้ประสานงานฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไดท้ี ่ 
- นายอสัวิน สังข์ทอง 09 8264 8019 

                       เอกสารส าหรับการช าระค่าลงทะเบียน            
       กรุณาโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนี้ 
เท่านั้น 
 

 

mailto:lpdi338@gmail.com


การน าส่งเอกสารการช าระค่าลงทะเบียน ธ.กรุงไทย 

กรุณาส่งมาที่ email : lpdi338@gmail.com 

“โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส าหรับครูปฐมวัย 

ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

รุ่นที่................. 

อบรมระหว่างวันที่................................................................... 

ชื่อ-สกุล................................................................................ ต าแหน่ง ......................................................  

สังกัด ...........................................................อ าเภอ........................................จังหวัด................................ 

เบอร์โทร .......................................................เบอร์ผู้ประสานงาน............................................................... 

  
  

 

 

    ส าเนาเอกสารการช าระค่าลงทะเบียน ธ. กรุงไทย 

 

หมายเหตุ : ในวันมารายตัวกรณุาน าส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ท่ีจดุรบัลงทะเบียนด้วยค่ะ 

mailto:lpdi338@gmail.com

