




รุ่นที่ วัน/เดอืน/ปี จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

1 ๒๓ - ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๓ กาญจนบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท  นครนายก  นครปฐม  
นครสวรรค์  นนทบุรี  ปทุมธานี  ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  
ระยอง  สระบุรี  สุพรรณบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สิงห์บุรี  
อ่างทอง

2 11 - 14 มกราคม ๒๕๖๔ กาญจนบุรี  ก าแพงเพชร  จันทบุรี  ชลบุรี  ตราด  นครราชสีมา  
นครสวรรค์  พระนครศรีอยุธยา  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  ลพบุรี  สระแก้ว  อ่างทอง  อุทัยธานี

3 ๒๐ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ กาญจนบุรี  กาฬสินธุ ์ ก าแพงเพชร  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  
นครราชสีมา  บึงกาฬ  พิจิตร  เพชรบูรณ์  ลพบุรี  สุโขทัย

4 ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  พิษณุโลก  
บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร

5 ๓ - ๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ กาฬสินธุ ์ ก าแพงเพชร  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  บึงกาฬ  
พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  ราชบุรี  ลพบุรี  สุโขทัย

6 ๑๐ - ๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  
ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ

7 ๑๗ - ๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ กาฬสินธุ ์ นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  ศรีสะเกษ
สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวล าภู

8 ๒๔ - ๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ นราธิวาส  ภูเก็ต  ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  
หนองบัวล าภู  อ านาจเจริญ  อุดรธานี  อุบลราชธานี

9 ๓ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  นราธิวาส  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  สกลนคร
สุรินทร์  อ านาจเจริญ  อุดรธานี  อุบลราชธานี

10 ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กระบี ่ ตรัง  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  เพชรบูรณ์  มหาสารคาม  ยโสธร
ร้อยเอ็ด  เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู

11 ๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เชียงราย  เชียงใหม่  แพร่  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุโขทัย  สุรินทร์
อ านาจเจริญ  อุดรธานี  อุบลราชธานี

12 ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กระบี ่ ชุมพร  เชียงราย  เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช  ตรัง  ตาก
นราธิวาส  ร้อยเอ็ด  อุดรธานี  อุบลราชธานี

13 ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ชุมพร  นครศรีธรรมราช  น่าน  ปัตตานี  สกลนคร  สุราษฎร์ธานี  
สุรินทร์  อุดรธานี  อุบลราชธานี

โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

ดว้ยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
ระหว่างวันที ่23 ธันวาคม 2563 ถึง วันที ่18 กันยายน 2564

ณ.โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 



รุ่นที่ วัน/เดอืน/ปี จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

14 ๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  ปัตตานี  พะเยา  แพร่  ยะลา  ล าปาง  ศรี
สะเกษ  สงขลา  สุราษฎร์ธานี

15 ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เชียงใหม่  ตาก  นครศรีธรรมราช  พะเยา  พังงา  พัทลุง  แม่ฮ่องสอน
สงขลา  อุดรธานี  อุบลราชธานี

16 ๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  ยะลา  แม่ฮ่องสอน  ระนอง  
ล าปาง  ล าพูน  สงขลา  สุราษฎร์ธานี  อุตรดิตถ์

17 ๑๒ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พัทลุง  สงขลา
สุราษฎร์ธานี

18 ๑๙ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กาญจนบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท  ตราด  นครนายก
นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ์  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  ราชบุรี
สระแก้ว

19 27 – 30 พฤษภาคม ๒๕๖๔ กาญจนบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท  นครนายก
นครปฐม  นนทบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี
ระยอง  ลพบุรี

20 2 – 5 มิถุนายน ๒๕๖๔ กาญจนบุรี  ฉะเชิงเทรา  ปทุมธานี  ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา
ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร
สระบุรี

21 9 – 12 มิถุนายน ๒๕๖๔ ก าแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่  ปทุมธานี  ปราจีนบุรี  พิจิตร
พะเยา  สระบุรี  สิงห์บุรี สุพรรณบุรี  อ่างทอง  อุทัยธานี

22 16 – 19 มิถุนายน ๒๕๖๔ ก าแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  นครสวรรค์  พิจิตร
พิษณุโลก  พะเยา  สุพรรณบุรี  อ่างทอง  อุทัยธานี

23 ๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก าแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  นครสวรรค์  น่าน  พิษณุโลก
เพชรบูรณ์  แพร่  สุพรรณบุรี

24 ๓๐ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  นครสวรรค์  น่าน  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์
แพร่  แม่ฮ่องสอน  อุตรดิตถ์

25 ๗ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น  ชัยภูมิ  เชียงราย  เชียงใหม่  เพชรบูรณ์
มุกดาหาร  มุกดาหาร  แม่ฮ่องสอน  อุตรดิตถ์

26 ๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น  ชัยภูมิ  เชียงใหม่  นครพนม  นครราชสีมา
มุกดาหาร  ล าปาง  บึงกาฬ

27 ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บึงกาฬ
บุรีรัมย์  ร้อยเอ็ด

28 ๒๙ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย์
มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด



รุ่นที่ วัน/เดอืน/ปี จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

29 ๔ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ยโสธร
เลย  ศรีสะเกษ

30 13 – 16 สิงหาคม ๒๕๖๔ เชียงใหม่  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  บุรีรัมย์  มหาสารคาม
ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  สุรินทร์

31 ๑๘ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สงขลา
สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวล าภู  อ านาจเจริญ  อุดรธานี

32 ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศรีสะเกษ  สกลนคร  สงขลา  สตูล  สุรินทร์  หนองคาย
หนองบัวล าภู  อุดรธานี  อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ

33 ๑ – ๔ กันยายน ๒๕๖๔ กระบี ่ ชุมพร  พังงา  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  อุดรธานี  
อุบลราชธานี

34 ๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ กระบี ่ ชุมพร  ปัตตานี  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  อุดรธานี
อุตรดิตถ์  อุบลราชธานี

35 ๑๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สกลนคร  สตูล  สุราษฎร์ธานี  อุดรธานี
อุบลราชธานี



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1

จงัหวัด/
อ าเภอ

กาญจนบรุี

1 ไทรโยค ทต.ไทรโยค ศพด.เทศบาลต าบลไทรโยค 1
2 ด่านมะขามเต้ีย อบต.กลอนโด ศพด.วัดยางเกาะ 1
3 ทองผาภูมิ ทต.สหกรณ์นิคม ศพด.สหกรณ์นิคม 1
4 ทองผาภูมิ อบต.ชะแล ศพด.บ้านภูเตย 1
5 ท่าม่วง ทต.ม่วงชุม ศพด.ต้นส าโรง 1
6 ท่าม่วง อบต.ท่าม่วง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง (อนุบาลท่าม่วง) 1
7 ท่าม่วง อบต.หนองตากยา ศพด.เฉลิมพระเกยีรติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยา 1
8 ท่ามะกา ทต.ดอนขมิ้น ศพด.เทศบาลต าบลดอนขมิ้น 1
9 ท่ามะกา ทต.ท่าไม้ ศพด.วัดคร้อพนัน 1
10 ท่ามะกา ทต.พระแท่น ศพด.บ้านดอนรัก 1
11 ท่ามะกา ทต.พระแท่น ศพด.พระแท่นดงรัก 1
12 ท่ามะกา อบต.สนามแย้ ศพด.เขาสะพายแร้ง 1
13 ท่ามะกา อบต.แสนตอ ศพด.โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1
14 ท่ามะกา อบต.แสนตอ ศพด.โรงเรียนวัดท่ากระทุม่ 1
15 ท่ามะกา อบต.แสนตอ ศพด.โรงเรียนวัดหนองพลับ 1
16 ท่ามะกา อบต.อโุลกส่ีหมื่น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลอุโลกส่ีหมื่น 1

ฉะเชิงเทรา
17 บางน้ าเปร้ียว อบต.บางน้ าเปร้ียว ศพด.สุเหร่าแคราย 1
18 บางน้ าเปร้ียว อบต.บางน้ าเปร้ียว ศพด.สุเหร่าปากคลอง 17 1
19 บางน้ าเปร้ียว อบต.โยธะกา ศพด.โรงเรียนวัดบางไทร 1
20 บางปะกง อบต.บางเกลือ ศพด.วัดบางเกลือ 1
21 บ้านโพธิ์ อบต.คลองประเวศ ศพด.คลองประเวศ 1
22 บ้านโพธิ์ อบต.สิบเอด็ศอก ศพด.สามกอ 1
23 พนมสารคาม ทต.เขาหินซ้อน ศพด.เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน แห่งที่  2 1
24 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองเปรง ศพด.สมอเซ 1
25 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางขวัญ ศพด.วัดเที ่ยงพมิลมุข 1
26 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางเตย ศพด.วักบางปลานัก 1
27 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางพระ ศพด.บางปรง 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บญัชีรายชื่อศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่้องจัดบคุลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุน่ที ่1  ระหวา่งวนัที ่23 - 26 ธันวาคม 2563



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ฉะเชิงเทรา (ต่อ)
28 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.วังตะเคียน ศพด.บ้านวังตะเคียน 1
29 สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี 1
30 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.นาอสิาน 1
31 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านกระบกเต้ีย 1
32 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านช าป่างาม 1
33 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านท่าเลียบ 1
34 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านทุง่ส่อหงษา 1
35 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านทุง่เหียง 1
36 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านโปร่งเกตุ 1
37 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านโปร่งเจริญ 1
38 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านสุ่งเจริญ 1
39 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านหินแร่ 1

ชลบรุี
40 เกาะสีชัง ทต.เกาะสีชัง ศพด.เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 1
41 บางละมุง ทต.หนองปลาไหล ศพด.เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 1
42 บ้านบึง ทม.บ้านบึง รร.อนุบาลเทศบาล 4  (ตะวันออก) 1
43 บ้านบึง ทม.บ้านบึง รร.อนุบาลเทศบาล 5  (ทวีโชคอปุถมัภ์) 1
44 บ้านบึง ทม.บ้านบึง ศพด.เทศบาลเมืองบ้านบึง (ตะวันออก) 1
45 พนัสนิคม อบต.วัดหลวง ศพด.ดอนสะแก 1
46 พนัสนิคม อบต.หนองเหียง ศพด.บ้านหนองไผ่แกว้ 1
47 พานทอง อบต.หนองหงษ์ ศพด.บ้านห้วยยาง 1
48 เมืองชลบุรี ทต.บางทราย ศพด.อนุบาลวัดช่องลม 1

ชัยนาท
49 เมืองชัยนาท ทต.บ้านกล้วย ศพด.เทศบาลต าบลบ้านกล้วย 1
50 เมืองชัยนาท ทต.หาดท่าเสา ศพด.บ้านท้องคุ้ง 1
51 วัดสิงห์ ทต.วัดสิงห์ รร.เทศบาลวัดสิงห์สถติย์ 1
52 สรรคบุรี ทต.ดงคอน ศพด.เทพรัตน์วนาราม 1
53 สรรคบุรี ทต.ดงคอน ศพด.บ้านหนองแขม 1
54 สรรพยา ทต.โพธิพ์ทิักษ์ ศพด.วัดมะฝ่อ 1
55 หันคา อบต.ไพรนกยงู ศพด.บ้านไพรนกยงูฯ 1

นครนายก
56 เมืองนครนายก ทม.นครนายก ศพด.โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 1
57 เมืองนครนายก ทม.นครนายก รร.เทศบาล 2 บ้านตลาดเกา่ 1
58 เมืองนครนายก ทม.นครนายก รร.เทศบาล 3 บ้านต่ าบุญศิริ 1
59 เมืองนครนายก อบต.ดงละคร ศพด.วัดสันติวัฒนาราม 1
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นครนายก (ต่อ)
60 เมืองนครนายก อบต.บ้านใหญ่ ศพด.โรงเรียนวัดวังตูม 1
61 เมืองนครนายก อบต.พรหมณี ศพด.วัดวังปลาจดี 1
62 เมืองนครนายก อบต.พรหมณี ศพด.วัดสุตธรรมาราม 1
63 เมืองนครนายก อบต.พรหมณี ศพด.วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 1
64 เมืองนครนายก อบต.สาริกา ศพด.วัดพราหมณี 1
65 เมืองนครนายก อบต.สาริกา ศพด.วัดหัวเขาแกว้ 1
66 เมืองนครนายก อบต.สาริกา ศพด.สาริกา 1
67 องครักษ์ อบต.บึงศาล ศพด.บ้านหัวหมอน 1

นครปฐม
68 ก าแพงแสน อบต.ทุง่ขวาง ศพด.ปลักไม้ลาย 1
69 ดอนตูม อบต.ดอนพทุรา ศพด.บ้านดอนพทุรา 1
70 ดอนตูม อบต.บ้านหลวง ศพด.วัดบ้านหลวง 1
71 นครชัยศรี อบต.โคกพระเจดีย์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 1
72 นครชัยศรี อบต.ท่าต าหนัก ศพด.ท่าต าหนัก 1
73 นครชัยศรี อบต.บางแกว้ฟา้ ศพด.บางแกว้ฟา้ 1
74 นครชัยศรี อบต.บางระก า ศพด.ต าบลบางระก า 1
75 บางเลน อบต.บางไทรป่า ศพด.ต าบลบางไทรป่า 1
76 บางเลน อบต.บางภาษี ศพด.วัดรางก าหยาด 1
77 บางเลน อบต.หินมูล ศพด.ต าบลหินมูล 1
78 เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม 1
79 เมืองนครปฐม อบต.บางแขม ศพด.บางแขม 1
80 เมืองนครปฐม อบต.บางแขม ศพด.ลาดปลาเค้า 1
81 เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ ศพด.หุบรัก 1
82 เมืองนครปฐม อบต.สระกระเทียม ศพด.บ้านต้นมะขาม 1
83 เมืองนครปฐม อบต.หนองปากโลง ศพด.หนองปากโลง 1
84 สามพราน อบต.คลองจนิดา ศพด.วัดวังน้ าขาว 1

นครสวรรค์
85 เกา้เล้ียว ทต.เกา้เล้ียว ศพด.เทศบาลต าบลเกา้เล้ียว(ท.2บา้นเกา้เล้ียว) 1
86 เกา้เล้ียว อบต.หัวดง ศพด.วัดหัวดงใต้ 1
87 โกรกพระ อบต.ศาลาแดง ศพด.บ้านกระจงังาม 1
88 ชุมตาบง อบต.ชุมตาบง ศพด.บ้านชุมม่วง 1
89 ชุมตาบง อบต.ชุมตาบง ศพด.บ้านตล่ิงสูง 1
90 ชุมแสง อบต.ท่าไม้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ 1
91 บรรพตพสัิย อบต.ตาขดี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตาขดี 1
92 บรรพตพสัิย อบต.หนองกรด ศพด.บ้านบึง 1
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นครสวรรค์ (ต่อ)
93 บรรพตพสัิย อบต.หนองกรด ศพด.รร.วัดบ้านพลัง 1
94 บรรพตพสัิย อบต.หนองตางู ศพด.บ้านจกิลาด 1
95 พยหุะคีรี อบต.เขากะลา ศพด.ห้วยบง 1
96 เมืองนครสวรรค์ อบต.เกรียงไกร ศพด.บ้านเกรียงไกรใต้ 1
97 เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ออก ศพด.ไผ่ล้อม 1
98 เมืองนครสวรรค์ อบต.บางพระหลวง ศพด.วัดท่าล้อ 1
99 เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านมะเกลือ ศพด.บ้านบึงน้ าใส 1
100 เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านมะเกลือ ศพด.บ้านมะเกลือ 1
101 เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกรด ศพด.บ้านศรีอทุุมพร 1

นนทบรุี
102 ไทรน้อย อบต.ราษฎร์นิยม ศพด.บ้านราษฎร์นิยม 1
103 บางกรวย ทต.บางสีทอง ศพด.วัดรวก (พร้อมพทิยาคาร) 1
104 บางใหญ่ อบต.บางแม่นาง ศพด.อนุบาลบางใหญ่ 1
105 ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด รร.วัดกู้ (นันทาภวิัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 1
106 ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด ศพด.ไทยรัฐวิทยา 9  5 1
107 ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด ศพด.นครปากเกร็ด (ประชาสงเคราะห์ 2 ) 1
108 ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด ศพด.นครปากเกร็ด 1 1
109 ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด ศพด.ผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที ่ 116 1
110 ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด ศพด.โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1
111 ปากเกร็ด อบต.ท่าอฐิ ศพด.วัดเชิงเลน 1
112 ปากเกร็ด อบต.ท่าอฐิ ศพด.วัดบางบัวทอง 1
113 ปากเกร็ด อบต.ท่าอฐิ ศพด.อารุ้นอามาน 1
114 ปากเกร็ด อบต.บางตะไนย์ ศพด.วัดต าหนักเหนือ 1
115 เมืองนนทบุรี ทต.ไทรม้า ศพด.เทศบาลไทรม้า ( แห่งที ่ 1 ) 1
116 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1
117 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอนิทร์ 1
118 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 1
119 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี ศพด.นครนนท์ 1 วัดท้ายเมือง 1
120 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี ศพด.นครนนท์ 10 วัดบัวขวัญ 1
121 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี ศพด.นครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอปุถัมภ์ 1
122 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี ศพด.นครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3 1
123 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี ศพด.นครนนท์ 2 วัดฝาง 1
124 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี ศพด.นครนนท์ 3 วัดนครอนิทร์ 1
125 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี ศพด.นครนนท์ 6 ต าบลบางเขน 1
126 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี ศพด.นครนนท์8 ทางหลวงโพธิท์อง 1
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นนทบรุี (ต่อ)
127 เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี ศพด.นครนนท์ 9 กลาโหมอทุิศ 1
128 เมืองนนทบุรี อบต.บางไผ่ ศพด.วัดโชติการาม 1
129 เมืองนนทบุรี อบต.บางไผ่ ศพด.วัดตึก 1

ปทุมธานี
130 คลองหลวง ทม.คลองหลวง ศพด.เทศบาลเมืองคลองหลวง 2  (ประทานพรศุภมิตร) 1
131 คลองหลวง ทม.คลองหลวง ศพด.เทศบาลเมืองคลองหลวง 3  (รร.คลองสอง) 1
132 คลองหลวง ทม.คลองหลวง ศพด.เทศบาลเมอืงคลองหลวง 4  (รร.วดักล้าชอุม่) 1
133 คลองหลวง ทม.คลองหลวง ศพด.เทศบาลเมอืงคลองหลวง 5  (คุณพระ) 1
134 คลองหลวง ทม.คลองหลวง ศพด.เทศบาลเมืองคลองหลวง 6  (ชุมชนประดู่แดง) 1
135 คลองหลวง ทม.คลองหลวง ศพด.เทศบาลเมืองคลองหลวง 7  (โฮมเพลส) 1
136 คลองหลวง อบต.คลองห้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหา้ หมูท่ี ่8 1
137 คลองหลวง อบต.คลองห้า ศพด.เอื้ออาทร 5 / 1 1
138 ธัญบุรี ทน.รังสิต รร.นครรังสิตเปรมปรีด์ิ 1
139 ธัญบุรี ทน.รังสิต รร.เพยีรปัญญา 1
140 เมืองปทุมธานี ทต.บางพนู ศพด.เทศบาลต าบลบางพนูศูนย์ที่  2  (สินธร) 1
141 เมืองปทุมธานี ทต.บางหลวง ศพด.เทศบาลต าบลบางหลวง 2 1
142 เมืองปทุมธานี ทต.บ้านกลาง ศพด.เทศบาลต าบลบ้านกลาง 1
143 เมืองปทุมธานี ทม.บางคูวัด ศพด.บ้านคลองบางคูวัด 1
144 เมืองปทุมธานี อบต.บ้านกระแชง ศพด.วัดโพธิเ์ล่ือน 1
145 เมืองปทุมธานี อบต.บ้านกระแชง ศพด.ศดว.วัดส าแล 1
146 ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย ศพด.ลาดสวาย 1 1
147 ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย ศพด.ลาดสวาย 2 1
148 ล าลูกกา ทม.ล าสามแกว้ รร.อนุบาล 1 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 1
149 ล าลูกกา ทม.ล าสามแกว้ รร.อนุบาล 2 เทศบาลเมืองล าสามแกว้ 1
150 ล าลูกกา ทม.ล าสามแกว้ ศพด. 1  ม. 3 1
151 ล าลูกกา อบต.บึงค าพร้อย ศพด.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1
152 ล าลูกกา อบต.ล าไทร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 1
153 สามโคก ทต.บางเตย ศพด.วัดจนัทน์กะพอ้ 1
154 สามโคก อบต.กระแชง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 1
155 สามโคก อบต.เชียงรากใหญ่ ศพด.ต าบลเชียงรากใหญ่ ม. 5 1

ปราจีนบรุี
156 กบินทร์บุรี อบต.เขาไม้แกว้ ศพด.คลองตามั่น 1
157 กบินทร์บุรี อบต.เขาไม้แกว้ ศพด.โป่งสะเดา 1
158 กบินทร์บุรี อบต.นาแขม ศพด.โรงเรียนบ้านท่าอดุม 1
159 กบินทร์บุรี อบต.วังดาล ศพด.โรงเรียนวัดรัตนชมภู 1
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ปราจีนบรุี (ต่อ)
160 กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน ศพด.บ้านเนินสูง 1
161 กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน ศพด.โรงเรียนบ้านหนองหอย 1
162 กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน ศพด.โรงเรียนวัดจนัทรังษีถาวร 1
163 กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง ศพด.บ้านเขาถ้ า 1
164 กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง ศพด.บ้านคลองหันแดง 1
165 กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง ศพด.บ้านโปร่งใหญ่ 1
166 กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง ศพด.บ้านวังกวาง 1
167 กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง ศพด.บ้านวังดินสอ 1
168 กบินทร์บุรี อบต.หนองกี่ ศพด.บ้านคลองอดุม 1
169 กบินทร์บุรี อบต.หนองกี่ ศพด.บ้านโคกส้ัน 1
170 กบินทร์บุรี อบต.หนองกี่ ศพด.โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 1
171 ประจนัตคาม อบต.หนองแกว้ ศพด.วัดโคกเขื่อน 1
172 เมืองปราจนีบุรี อบต.ดงขี้เหล็ก ศพด.บ้านดงบัง 1
173 เมืองปราจนีบุรี อบต.ดงขี้เหล็ก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก 1
174 ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ์ ศพด.บ้านวังทะลุ 1
175 ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง ศพด.บ้านหนองโพรง 1

พระนครศรีอยธุยา
176 ท่าเรือ อบต.ท่าหลวง ศพด.หัวหิน 1
177 นครหลวง อบต.หนองปลิง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 1
178 บางซ้าย ทต.บางซ้าย ศพด.ต าบลบางซ้าย 1
179 บางไทร อบต.ไผ่พระ ศพด.วัดนาคสโมสร 1
180 บางบาล อบต.น้ าเต้า ศพด.บางหลวง 1
181 บางบาล อบต.น้ าเต้า ศพด.โรงเรียนวัดน้ าเต้า 1
182 บางปะหัน อบต.ตานิม ศพด.ตานิม 1
183 บางปะอนิ ทต.คลองจกิ ศพด.โรงเรียนคลองจกิ (สุขสิน) 1
184 บางปะอนิ ทต.บางกระส้ัน ศพด.บ้านบางกระส้ัน 1
185 บางปะอนิ อบต.บ้านแป้ง ศพด.บ้านแป้ง 1
186 บางปะอนิ อบต.บ้านพลับ ศพด.บ้านพลับ 1
187 บ้านแพรก อบต.คลองน้อย ศพด.สองห้อง 1
188 ผักไห่ ทม.ผักไห่ ศพด.โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 1
189 ผักไห่ อบต.ลาดน้ าเค็ม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลลาดน้ าเค็ม 1
190 ผักไห่ อบต.หน้าโคก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าโคก 1
191 พระนครศรีอยธุยา ทม.อโยธยา ศพด.เทศบาลเมืองอโยธยา (วัดพระญาติ) 1
192 พระนครศรีอยธุยา อบต.เกาะเรียน ศพด.บ้านมอญ 1
193 พระนครศรีอยธุยา อบต.บ้านป้อม ศพด.วัดกษัตราธิราช 1
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พระนครศรีอยธุยา (ต่อ)
194 พระนครศรีอยธุยา อบต.ปากกราน ศพด.วัดกลางปากกราน 1
195 พระนครศรีอยธุยา อบต.ภูเขาทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 1
196 พระนครศรีอยธุยา อบต.ส าเภาล่ม ศพด.พรพนิิตพทิยาคาร 1
197 ภาชี ทต.ภาชี ศพด.วัดอทุการาม 1
198 ภาชี อบต.โคกม่วง ศพด.วัดโคกสังข์ 1

ระยอง
190 แกลง ทต.สุนทรภู่ ศพด.วัดพลงไสว 1
191 บ้านค่าย ทต.บ้านค่ายพฒันา ศพด.วัดกระบกขึน้ผ้ึง (พระครูมนูญสาธุกจิ) 1
192 บ้านค่าย อบต.ตาขนั ศพด.วัดหนองคอกหมู 1
193 บ้านค่าย อบต.หนองบัว ศพด.โรงเรียนบ้านหนองกรับ 1
194 บ้านค่าย อบต.หนองบัว ศพด.วัดปทุมาวาส 1
195 บ้านฉาง ทต.ส านักท้อน ศพด.ส านักท้อน 1
196 ปลวกแดง ทต.จอมพลเจา้พระยา ศพด.เทศบาลต าบลจอมพลเจา้พระยา 1
197 ปลวกแดง ทต.บ้านปลวกแดง รร.เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง 1
198 เมืองระยอง ทต.น้ าคอก ศพด.น้ าคอก 1
199 เมืองระยอง ทน.ระยอง รร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 1
200 เมืองระยอง ทน.ระยอง ศพด.วัดป่าประดู่ 1
201 เมืองระยอง ทม.มาบตาพดุ ศพด.เทศบาลเมอืงมาบตาพุดชุมชนมาบข่า 1
202 เมืองระยอง อบต.ตะพง ศพด.วัดตะพงใน 1
203 เมืองระยอง อบต.เพ ศพด.บ้านเกาะเสม็ด 1

สระบรุี
204 แกง่คอย ทม.ทับกวาง ศพด.จติรประไพชาเล่ต์ 1
205 แกง่คอย อบต.ท่ามะปราง ศพด.ต.ท่ามะปราง 1
206 เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เขาดินพฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินพัฒนา 1
207 ดอนพดุ อบต.ดงตะงาว ศพด.ดงตะงาว 1
208 บ้านหมอ ทต.บ้านหมอ ศพด.วัดบ้านหมอ 1
209 บ้านหมอ อบต.โคกใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโคกใหญ่ 1
210 พระพทุธบาท ทม.พระพทุธบาท ศพด.เทศบาลเมืองพระพทุธบาล แห่งที่  2 1
211 มวกเหล็ก อบต.ล าสมพงุ ศพด.ล าสมพงุ 1
212 เมืองสระบุรี อบต.ตล่ิงชัน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน (บ้านห้วยล่ี) 1
213 วังม่วง ทต.วังม่วง ศพด.เทศบาลต าบลวังม่วง 1
214 วิหารแดง อบต.หนองหมู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมู 1
215 เสาไห้ ทต.เมืองเกา่ ศพด.เทศบาลต าบลเมืองเกา่ 1
216 เสาไห้ อบต.ช้างไทยงาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช้างไทยงาม 1
217 หนองแค ทต.ไผ่ต่ า ศพด.เทศบาลต าบลไผ่ต่ า 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สระบรุี (ต่อ)
218 หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง ศพด.วัดสันติวิหาร 1
219 หนองแค อบต.โคกแย้ ศพด.วัดหนองสมัคร 1
220 หนองแค อบต.หนองแขม ศพด.โรงเรียนหนองอา่งทอง 1
221 หนองแค อบต.หนองไขน่้ า ศพด.วัดใหญ่วันนา 1
222 หนองแค อบต.หนองจกิ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจกิ 1
223 หนองแค อบต.หนองนาก ศพด.โรงเรียนวัดหนองครก 1
224 หนองแค อบต.หนองปลาหมอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ (วดัหนองปลากะด่ี) 1
225 หนองแค อบต.ห้วยขมิ้น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขมิ้น (รร.วดัห้วยทองหลาง) 1
226 หนองแค อบต.ห้วยทราย ศพด.วัดบ้านยาง 1
227 หนองแซง อบต.หนองกบ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ 1
228 หนองแซง อบต.หนองหัวโพ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัโพ 1
229 หนองโดน อบต.บ้านกลับ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลับ 1

สุพรรณบรุี
230 ดอนเจดีย์ อบต.ทะเลบก ศพด.บ้านทะเลบก 1
231 ด่านช้าง อบต.วังยาว ศพด.กล้วย 1
232 ด่านช้าง อบต.องค์พระ ศพด.เขาธง 1
233 เดิมบางนางบวช ทต.เดิมบาง ศพด.บ้านคลองระแหง 1
234 เดิมบางนางบวช อบต.นางบวช ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 1
235 บางปลาม้า อบต.จรเขใ้หญ่ ศพด.บ้านศาลาท่าทราย 1
236 บางปลาม้า อบต.มะขามล้ม ศพด.วัดโบสถ์ 1
237 บางปลาม้า อบต.วัดโบสถ์ ศพด.ท่าตลาด 1
238 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนโพธิท์อง ศพด.หัวไม้ซุง 1
239 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนโพธิท์อง ศพด.อทุุมพราราม 1
240 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ตล่ิงชัน ศพด.สระประทุม 1
241 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ตล่ิงชัน ศพด.สามทอง 1
242 เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามคลี ศพด.ท่าขา้ม 1
243 เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามคลี ศพด.ส านักตะค่า 1
244 ศรีประจนัต์ ทต.ปลายนา ศพด.บ้านรางหางม้า 1
245 ศรีประจนัต์ ทต.ศรีประจนัต์ ศพด.โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 1
246 ศรีประจนัต์ อบต.บางงาม ศพด.ต.บางงาม 1
247 ศรีประจนัต์ อบต.ศรีประจนัต์ ศพด.ลาดปลาเค้า 1
248 สองพีน่้อง อบต.ทุง่คอก ศพด.บ้านโป่ง 1
249 สองพีน่้อง อบต.บางตาเถร ศพด.โรงเรียนบ้านโคกเจด็ลูก 1
250 สองพีน่้อง อบต.บางตาเถร ศพด.โรงเรียนวัดท่าขา้ม 1
251 สองพีน่้อง อบต.บ้านช้าง ศพด.โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 1
252 สองพีน่้อง อบต.ศรีส าราญ ศพด.บ้านไผ่ขาด 1
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สุพรรณบรุี (ต่อ)
253 สองพีน่้อง อบต.ศรีส าราญ ศพด.บ้านรางกร่าง 1
254 สามชุก อบต.กระเสียว ศพด.วัดโคกหม้อ 1
255 หนองหญ้าไซ อบต.แจงงาม ศพด.บ้านดงเชือก 1
256 หนองหญ้าไซ อบต.หนองขาม ศพด.บ้านหนองห้าง 1
257 อู่ทอง ทต.เจดีย์ ศพด.เทศบาลต าบลเจดีย์ 1
258 อู่ทอง อบต.ดอนคา ศพด.ศูนยเ์ด็กเล็กบ้านใหม่ 1
259 อู่ทอง อบต.พลับพลาไชย รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย 1
260 อู่ทอง อบต.สระพงัลาน ศพด.หรรษาสุจติต์วิทยา 1

สมุทรปราการ
261 บางบ่อ อบต.คลองนิยมยาตรา ศพด.วัดนิยมยาตรา 1
262 บางพลี อบต.บางแกว้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางแกว้ 1
263 บางพลี อบต.หนองปรือ ศพด.วัดหนองปรือ 1
264 บางบ่อ อบต.คลองนิยมยาตรา ศพด.วัดนิยมยาตรา 1
265 บางพลี อบต.หนองปรือ ศพด.วัดหนองปรือ 1
266 พระประแดง ทม.ปูเ่จา้สมิงพราย ศพด.ฉตัรทิพยเ์ทพวิทยา 1
267 พระประแดง ทม.ปูเ่จา้สมิงพราย ศพด.ฉตัรทิพยเ์ทพวิทยา 1
268 เมืองสมุทรปราการ ทม.ปากน้ าสมุทรปราการ ศพด.เทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ 1

สมุทรสาคร
269 กระทุม่แบน ทต.สวนหลวง ศพด.บ้านโต้ลัง ม. 2 1
270 กระทุม่แบน อบต.ท่าเสา ศพด.ท่าเสา 1
271 กระทุม่แบน อบต.บางยาง ศพด.วัดอา่งทอง 1
272 บ้านแพว้ อบต.คลองตัน ศพด.รางสายบัว 1
273 บ้านแพว้ อบต.บ้านแพว้ ศพด.คลองแพว้ 1
274 บ้านแพว้ อบต.หลักสอง ศพด.สาครคุณาธาร 1
275 เมืองสมุทรสาคร อบต.ชัยมงคล ศพด.เตาด า 1
276 เมืองสมุทรสาคร อบต.นาโคก ศพด.วัดปัจจนัตาราม 1
277 เมืองสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด ศพด.บางน้ าวน 1
278 เมืองสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด ศพด.บางพลี 1
279 เมืองสมุทรสาคร อบต.บ้านเกาะ ศพด.วัดพนัธุว์งศ์ 1
280 เมืองสมุทรสาคร อบต.บ้านเกาะ ศพด.วัดศิริมงคล 1

สิงห์บรุี
281 ท่าช้าง อบต.วิหารขาว ศพด.วิหารขาว 1
282 บางระจนั อบต.ไม้ดัด ศพด.วัดพระปรางค์วิริยะวิทยา 1
283 เมืองสิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี ศพด.วัดตึกราชา 1
284 เมืองสิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี ศพด.วัดสังฆราชาวาส 1
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สิงห์บรุี (ต่อ)
285 เมืองสิงห์บุรี อบต.ต้นโพธิ์ ศพด.หมื่นหาญ 1
286 เมืองสิงห์บุรี อบต.บางมัญ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ 1
287 เมืองสิงห์บุรี อบต.โพกรวม ศพด.วัดโคกพระ 1
288 อนิทร์บุรี ทต.ทับยา รร.วัดสุทธาวาส 1
289 อนิทร์บุรี อบต.ง้ิวราย ศพด.วัดเพิม่ประสิทธิผล 1
290 อนิทร์บุรี อบต.อนิทร์บุรี ศพด.อนุบาลอนิทร์บุรี 1

อ่างทอง
291 ไชโย ทต.ไชโย ศพด.วัดนางเล่ว 1

292 ไชโย ทต.ไชโย ศพด.วัดบ้านป่า 1

293 ไชโย ทต.ไชโย ศพด.วัดมะขาม 1

294 ป่าโมก ทต.ป่าโมก ศพด.ชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ 1

295 ป่าโมก ทต.ป่าโมก ศพด.โรงเรียนเทศบาลวัดแจง้ 1

296 โพธิท์อง ทต.โคกพทุรา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโคกพทุรา 1

297 โพธิท์อง ทต.ทางพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทางพระ 1

298 โพธิท์อง ทต.โพธิท์อง ศพด.อนุบาลโพธิท์อง 1

299 โพธิท์อง ทต.ร ามะสัก ศพด.วัดล่ันทม 1

300 โพธิท์อง อบต.ค าหยาด ศพด.วัดโพธิท์อง 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

กาญจนบรุี

1 ไทรโยค อบต.บ้องต้ี ศพด.บ้องต้ีล่าง 1

2 ไทรโยค อบต.บ้องต้ี ศพด.บ้านบ้องต้ี 1

3 ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม ศพด.วัดลุ่มสุ่ม 1

4 ไทรโยค อบต.ศรีมงคล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล 1

5 ไทรโยค อบต.สิงห์ ศพด.ปากกเิลน 1

6 บ่อพลอย อบต.ช่องด่าน ศพด.บ้านช่องด่าน 1

7 บ่อพลอย อบต.หนองกุ่ม ศพด.บ้านหนองกระทุม่ ม. 2 1

8 บ่อพลอย อบต.หลุมรัง ศพด.ไร่เจริญ 1

9 บ่อพลอย อบต.หลุมรัง ศพด.สันติสุข 1

10 พนมทวน ทต.รางหวาย ศพด.บ้านดอนเตาอฐิ 1

11 พนมทวน ทต.รางหวาย ศพด.บ้านหนองจอก 1

12 พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร ศพด.ดอนมะขาม 1

13 เมืองกาญจนบุรี ทต.ท่ามะขาม ศพด.บ้านยาง 1

14 เมืองกาญจนบุรี ทต.ท่ามะขาม ศพด.โรงเรียนบ้านหัวหิน 1

15 เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม 1

16 เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ 1

17 เมืองกาญจนบุรี อบต.วังด้ง ศพด.วัดพทุธกาญจนนิมิต 1

18 เมืองกาญจนบุรี อบต.วังด้ง ศพด.หนองสามพราน 1

ก าแพงเพชร

19 โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพี ศพด.บ้านดงซ่อม 1

20 ขาณุวรลักษบุรี อบต.แสนตอ ศพด.บ้านหนองเหมือด 1

21 คลองขลุง อบต.คลองขลุง ศพด.ชุมชนประชาสามัคคี 1

22 คลองขลุง อบต.คลองขลุง ศพด.รร.บ้านถนนงาม 1

23 คลองลาน อบต.คลองน้ าไหล ศพด.บ้านท่าช้าง 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่2 ระหว่างวันที ่11 - 14 มกราคม 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ก าแพงเพชร (ต่อ)

24 คลองลาน อบต.คลองน้ าไหล ศพด.บ้านแม่สอด 1

25 ทรายทองวัฒนา ทต.ทุง่ทราย ศพด.รร.บ้านวังน้ าแดง 1

26 ทรายทองวัฒนา อบต.ถาวรวัฒนา ศพด.บ้านถาวรวัฒนา 1

27 ทรายทองวัฒนา อบต.ทุง่ทอง ศพด.บ้านคลองสุขใจ 1

28 ไทรงาม อบต.มหาชัย ศพด.บ้านแกว้สุวรรณ 1

จันทบรุี

29 แกง่หางแมว อบต.แกง่หางแมว ศพด.บ้านหนองบัวทอง 1

30 แกง่หางแมว อบต.ขนุซ่อง ศพด.วังสัมพนัธ์ 1

31 แกง่หางแมว อบต.ขนุซ่อง ศพด.วัดบ้านคลองโปร่ง 1

32 แกง่หางแมว อบต.ขนุซ่อง ศพด.วัดหางแมว 1

33 แกง่หางแมว อบต.สามพีน่้อง ศพด.วังไม้แดง 1

34 ขลุง ทต.ซ้ึง ศพด.เทศบาลต าบลซ้ึง 1

35 ขลุง อบต.ตรอกนอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอง 1

36 ขลุง อบต.ตะปอน ศพด.ตะปอน 1

37 ขลุง อบต.มาบไพ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลมาบไพ 1

38 เขาคิชฌกฏู ทต.คลองพลู ศพด.โรงเรียนวัดคลองพลู 1

39 เขาคิชฌกฏู ทต.คลองพลู ศพด.วัดคลองเกวียนลอย 1

40 ท่าใหม่ ทต.เนินสูง ศพด.เทศบาลต าบลเนินสูง 1

41 ท่าใหม่ ทต.หนองคล้า ศพด.วัดทุง่เบญจา 1

42 ท่าใหม่ ทต.หนองคล้า ศพด.วัดทุง่เบญจา 1

43 ท่าใหม่ อบต.ร าพนั ศพด.ร าพนั 1

44 โป่งน้ าร้อน ทต.โป่งน้ าร้อน ศพด.บ้านพญากมัพชุ 1

45 โป่งน้ าร้อน ทต.โป่งน้ าร้อน ศพด.วัดพงังอน 1

46 โป่งน้ าร้อน ทต.คลองใหญ่ ศพด.วัดผักกาด 1

47 โป่งน้ าร้อน ทต.ทับไทร ศพด.บ้านทุง่กร่าง 1

48 นายายอาม อบต.วังใหม่ ศพด.หนองสีงา 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ชลบรุี

49 เมืองชลบุรี อบต.ส านักบก ศพด.โรงเรียนวัดส านักบก 1

50 เมืองชลบุรี อบต.หนองขา้งคอก ศพด.ชุมชนบ้านวังตะโก 1

51 ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง ศพด.บริษัทไทยกสิกรสังเคราะห์ 1

52 ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง ศพด.วัดบ้านนา 1

53 ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง ศพด.วัดพระประทานพร 1

54 ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง ศพด.วัดมโนรม 1

55 ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง ศพด.วัดหนองคล้า 1

56 ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง ศพด.วัดแหลมฉบัง 1

57 ศรีราชา อบต.บ่อวิน รร.บ้านพนัเสด็จใน 1

ตราด

58 เกาะช้าง ทต.เกาะช้าง ศพด.บ้านคลองนนทรี 1

59 เขาสมิง อบต.ท่าโสม ศพด.วัดท่าโสม 1

60 เขาสมิง อบต.ท่าโสม ศพด.วัดสลัก 1

61 บ่อไร่ อบต.ด่านชุมพล ศพด.บ้านคลองแสง-ปะเดา 1

62 บ่อไร่ อบต.นนทรีย์ ศพด.มะม่วง 1

63 บ่อไร่ อบต.บ่อพลอย ศพด.คลองแอง่ 1

64 บ่อไร่ อบต.บ่อพลอย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 1

65 เมืองตราด อบต.เนินทราย ศพด.สระด่าง 1

66 เมืองตราด อบต.หนองโสน ศพด.หนองโสน 1

นครราชสีมา

67 แกง้สนามนาง ทต.บึงส าโรง ศพด.เทศบาลต าบลบึงส าโรง (บ้านหนองปรือ ) 1

68 แกง้สนามนาง อบต.แกง้สนามนาง ศพด.โนนรัง 1

69 ขามสะแกแสง ทต.หนองหัวฟาน รร.เทศบาลหนองหัวฟาน 1

70 ขามสะแกแสง อบต.ขามสะแกแสง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 1

71 ขามสะแกแสง อบต.หนองหัวฟาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟานแห่ง ที่ 2 1

72 คง อบต.บ้านปรางค์ ศพด.บ้านตะโก 1

73 คง อบต.บ้านปรางค์ ศพด.บ้านประค า 1

74 คง อบต.หนองมะนาว ศพด.บ้านดอนกลาง 1

75 คง อบต.หนองมะนาว ศพด.บ้านห้วยทราย 1

76 ครบุรี ทต.ครบุรีใต้ ศพด.บ้านซับกา้นเหลือง 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครราชสีมา (ต่อ)

77 ครบุรี ทต.จระเขห้ิน ศพด.รร.บ้านไผ่ 1

78 ครบุรี ทต.อรพมิพ์ ศพด.เทศบาลต าบลอรพมิพ์ 1

79 ครบุรี อบต.โคกกระชาย ศพด.บ้านมาบกราด 1

80 ครบุรี อบต.โคกกระชาย ศพด.บ้านหนองโบสถ์ 1

81 ครบุรี อบต.แชะ ศพด.บ้านหนองมะค่า 1

82 ครบุรี อบต.แชะ ศพด.รร.บ้านพนาหนองหิน 1

83 ครบุรี อบต.บ้านใหม่ ศพด.รร.บ้านองัโกน-ห้วยทราย 1

84 ครบุรี อบต.สระว่านพระยา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา 1

85 ชุมพวง ทต.ชุมพวง ศพด.พกิลุทอง 1

86 ชุมพวง อบต.โนนตูม ศพด.บ้านหนองโดน 1

87 ชุมพวง อบต.โนนรัง ศพด.บ้านโนนหาด 1

88 ชุมพวง อบต.โนนรัง ศพด.รร.บ้านโนนรัง 1

89 ชุมพวง อบต.ประสุข ศพด.บ้านโนนยาง 1

90 ชุมพวง อบต.หนองหลัก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก 1

91 โชคชัย อบต.ทุง่อรุณ ศพด.ปอพราน 1

92 ด่านขนุทด อบต.กดุพมิาน ศพด.รร.บ้านถนนหักใหญ่ 1

93 ด่านขนุทด อบต.กดุพมิาน ศพด.รร.บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี ) 1

94 ด่านขนุทด อบต.ด่านนอก ศพด.บ้านด่านนอก 1

95 ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน ศพด.รร.ชุมชนกดุม่วง 1

96 ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน ศพด.รร.บ้านโกรกลึก 1

97 ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน ศพด.รร.บ้านหนองละมั่ง 1

98 ด่านขนุทด อบต.โนนเมืองพฒันา ศพด.บ้านโนนเมือง 1

99 ด่านขนุทด อบต.บ้านเกา่ ศพด.บ้านเกา่-บ้านน้อย 1

100 ด่านขนุทด อบต.บ้านเกา่ ศพด.สระพงั 1

101 ด่านขนุทด อบต.สระจรเข้ ศพด.บ้านสระจรเข้ 1

102 ด่านขนุทด อบต.หนองไทร ศพด.รร.บ้านหนองไทรงาม ม.9 1

103 ด่านขนุทด อบต.ห้วยบง ศพด.รร.บ้านซับยาง 1

104 ด่านขนุทด อบต.ห้วยบง ศพด.รร.บ้านศิลาร่วมสามัคคี 1

105 ด่านขนุทด อบต.ห้วยบง ศพด.รร.บ้านหนองใหญ่ 1

106 ด่านขนุทด อบต.หินดาด ศพด.รร.ค่ายทะยงิ 1

107 ด่านขนุทด อบต.หินดาด ศพด.รร.ท่าขี้เหล็ก 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครสวรรค์

108 เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกรด ศพด.บ้านหนองเขนง 1

109 แม่เปิน อบต.แม่เปิน ศพด.คลองเจริญ 1

110 แม่เปิน อบต.แม่เปิน ศพด.ท่ามะกรูด 1

111 แม่เปิน อบต.แม่เปิน ศพด.มาลาศรี 1

112 แม่เปิน อบต.แม่เปิน ศพด.แม่กะสี 1

113 แม่เปิน อบต.แม่เปิน ศพด.สระสวัสด์ิ 1

พระนครศรีอยธุยา

114 ลาดบัวหลวง อบต.สิงหนาท ศพด.วัดราษฎร์บ ารุง 1

115 ลาดบัวหลวง อบต.หลักชัย ศพด.โรงเรียนวดัหลักชัย (ประชาบันลือฤทธิ)์ 1

116 วังน้อย อบต.ขา้วงาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลขา้วงาม 1

117 วังน้อย อบต.ล าไทร ศพด.วัดกฎุีประสิทธิ์ 1

118 เสนา ทต.เจา้เจด็ รร.เทศบาลวัดเจา้เจด็นอก 1

119 เสนา ทต.สามกอ รร.วัดสามกอ 1

120 เสนา ทม.เสนา รร.เสนาบดี 1

121 เสนา อบต.บ้านแพน ศพด.วัดโพธิ์ 1

122 เสนา อบต.มารวิชัย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัยหมุ่ที่  4 1

123 เสนา อบต.รางจรเข้ รร.องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ (เจา้คุณเชิดอปุถัมภ์) 1

124 เสนา อบต.สามตุ่ม ศพด.คู้สลอด 1

125 อทุัย อบต.คานหาม ศพด.วัดคานหาม 1

126 อทุัย อบต.ธนู ศพด.วัดกระสังข ์(เพิม่) 1

127 อทุัย อบต.เสนา ศพด.โรงเรียนบ้านขอ่ยโทน 1

128 อทุัย อบต.หนองไม้ซุง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ซุง 1

พิจิตร

129 ดงเจริญ ทต.ส านักขนุเณร ศพด.ส านักขนุเณร(หลวงพอ่เขยีนอทุิศ) 1

130 ดงเจริญ อบต.วังง้ิวใต้ ศพด.วังง้ิวใต้ 1

131 ดงเจริญ อบต.ห้วยร่วม ศพด.บ้านหนองสองห้อง 1

132 ตะพานหิน ทต.หนองพยอม ศพด.วัดป่าแดง 1

133 ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน รร.เทศบาล2 1

134 ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ ศพด.บ้านดงตะขบ 1

135 ตะพานหิน อบต.ไผ่หลวง ศพด.วัดคลองขา่ย 1



หน้าที ่6

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

พิจิตร (ต่อ) 

136 ตะพานหิน อบต.วังส าโรง ศพด.บ้านหนองหวาย 1

137 ตะพานหิน อบต.วังหลุม ศพด.บ้านวังหลุม 1

138 ตะพานหิน อบต.วังหว้า ศพด.บ้านวังหว้า 1

139 ทับคล้อ ทต.ทับคล้อ รร.เทศบาลทับคล้อ 1

140 ทับคล้อ อบต.เขาทราย ศพด.วัดวังแดง 1

141 ทับคล้อ อบต.ทับคล้อ ศพด.รร.วัดชัยศรี 1

142 ทับคล้อ อบต.ท้ายทุง่ ศพด.บ้านไดอเีผือก 1

143 บางมูลนาก ทต.บางไผ่ ศพด.เทศบาลต าบลบางไผ่ 1

144 บึงนาราง อบต.โพธิไ์ทรงาม ศพด.หนองเค้าแมว 1

145 บึงนาราง อบต.แหลมรัง ศพด.แหลมรัง 1

146 โพทะเล ทต.ท่าเสา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าเสา 1

147 โพทะเล ทต.ทุง่น้อย ศพด.ทุง่น้อย 1

148 โพทะเล ทต.บางคลาน ศพด.พทุธโชติ 1
พิษณุโลก

149 บางกระทุม่ ทต.ห้วยแกว้ ศพด.เทศบาลต าบลห้วยแกว้ 1
150 บางระก า อบต.บ่อทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง 1
151 พรหมพริาม ทต.พรหมพริาม รร.เทศบาลพริามอทุิศ 1
152 พรหมพริาม ทต.วงฆ้อง รร.เทศบาล1หนองตมศึกษา(จิ้นตง) 1
153 พรหมพริาม อบต.ท่าช้าง ศพด.ท่าช้าง 1
154 พรหมพริาม อบต.ท่าช้าง ศพด.บ้านคลองแคตะวันออก 1
155 พรหมพริาม อบต.มะต้อง ศพด.บ้านมะต้อง 1
156 พรหมพริาม อบต.มะตูม ศพด.ไผ่ขอน้ า 1
157 พรหมพริาม อบต.วงฆ้อง ศพด.วงฆ้อง 1
158 พรหมพริาม อบต.วงฆ้อง ศพด.รร.วัดยา่นยาว 1
159 พรหมพริาม อบต.วังวน ศพด.วัดวังวน 1
160 พรหมพริาม อบต.หอกลอง ศพด.รร.ประชาอปุถมัภ์ 1
161 เมืองพษิณุโลก ทต.หัวรอ ศพด.วัดมหาวนาราม 1
162 เมืองพษิณุโลก ทน.พษิณุโลก รร.เทศบาล2วัดคูหาสวรรค์ 1

เพชรบรุี
163 บ้านแหลม อบต.ท่าแร้ง ศพด.บ้านคลองมอญ 1
164 บ้านแหลม อบต.ท่าแร้งออก ศพด.ต าบลท่าแร้งออก 1
165 บ้านแหลม อบต.บางแกว้ ศพด.วัดราษฎร์ศรัทธา 1
166 บ้านแหลม อบต.บางขนุไทร ศพด.บ้านดอนวัด หมู่ 6 1
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เพชรบรุี (ต่อ) 
167 บ้านแหลม อบต.แหลมผักเบีย้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้ 1
168 เมืองเพชรบุรี อบต.ต้นมะพร้าว ศพด.โรงเรียนวัดหนองควง 1
169 เมืองเพชรบุรี อบต.ต้นมะม่วง ศพด.วัดท่าศิริ 1
170 เมืองเพชรบุรี อบต.นาพนัสาม ศพด.บ้านดอนมะขามช้าง 1
171 เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านกุ่ม ศพด.บ้านโพธิ์ 1
172 เมืองเพชรบุรี อบต.หนองโสน ศพด.หัวขอ่ย 1
173 หนองหญ้าปล้อง อบต.ท่าตะคร้อ ศพด.บ้านหนองรี 1
174 หนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง ศพด.อา่งศิลา 1
175 แกง่กระจาน อบต.แกง่กระจาน ศพด.บ้านหนองหงษ์ 1
176 แกง่กระจาน อบต.แกง่กระจาน ศพด.บ้านน้ าทรัพย์ 1
177 แกง่กระจาน อบต.วังจนัทร์ ศพด.หนองมะกอก 1
178 แกง่กระจาน อบต.ห้วยแม่เพรียง ศพด.ห้วยไผ่ 1
179 เขายอ้ย ทต.เขายอ้ย ศพด.วัดยาง 1
180 เขายอ้ย อบต.หนองชุมพลเหนือ ศพด.บ้านเนินรัก 1
181 เขายอ้ย อบต.ห้วยท่าช้าง ศพด.ห้วยท่าช้าง 1
182 เขายอ้ย อบต.ห้วยโรง ศพด.ห้วยโรง 1
183 ชะอ า ทต.นายาง ศพด.บ้านนายาง 1
184 ชะอ า ทต.นายาง ศพด.บ้านดอนขนุห้วย 1
185 ชะอ า ทต.บางเกา่ ศพด.เทศบาลต าบลบางเกา่ 1
186 ชะอ า อบต.สามพระยา ศพด.โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 1
187 ท่ายาง ทต.ท่าไม้รวก ศพด.วัดหนองเตียน 1
188 ท่ายาง ทต.ท่ายาง ศพด.บ้านเขากระจวิ 1
189 ท่ายาง ทต.หนองจอก ศพด.เทศบาลต าบลหนองจอก 1
190 ท่ายาง อบต.ปึกเตียน ศพด.บ้านเมืองใหม่พฒันา 1
191 ท่ายาง อบต.วังไคร้ ศพด.วังไคร้ 1

ประจวบคีรีขันธ์

192 กยุบุรี อบต.ดอนยายหนู ศพด.บ้านดอนมะขาม 1

193 กยุบุรี อบต.หาดขาม ศพด.ไร่บน 1

194 บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ศพด.ไชยราช 1

195 บางสะพานน้อย อบต.ไชยราช ศพด.หินเทิน 1

196 เมืองประจวบคีรีขนัธ์ อบต.บ่อนอก ศพด.คลองเกา่ 1

197 เมืองประจวบคีรีขนัธ์ อบต.อา่วน้อย ศพด.บ้านค่ันกระได หมู่ที ่ 3 1
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ประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ)

198 เมืองประจวบคีรีขนัธ์ อบต.อา่วน้อย ศพด.บ้านวังมะเด่ือ หมู่ที ่ 10 1

199 หัวหิน ทม.หัวหิน รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า 1

200 หัวหิน ทม.หัวหิน รร.เทศบาลบ้านตะเกยีบ 1

201 หัวหิน ทม.หัวหิน ศพด.โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 1

202 หัวหิน อบต.บึงนคร ศพด.บ้านห้วยไคร้ 1

ราชบรุี

203 จอมบึง อบต.เบิกไพร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 1

204 จอมบึง อบต.ปากช่อง ศพด.บ้านพแุค 1

205 ด าเนินสะดวก ทต.บ้านไร่ ศพด.วัดบ้านไร่ 1

206 ด าเนินสะดวก อบต.ดอนกรวย ศพด.ต าบลดอนกรวย 1

207 ด าเนินสะดวก อบต.ดอนไผ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 1

208 ด าเนินสะดวก อบต.ตาหลวง ศพด.อนุบาล 3 ขวบ 1

209 ด าเนินสะดวก อบต.แพงพวย ศพด.เนกขมัเจริญวัย 1

210 ด าเนินสะดวก อบต.ส่ีหมื่น ศพด.โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1

211 บางแพ ทต.บางแพ ศพด.วัดท่าราบ 1

212 บางแพ ทต.บางแพ ศพด.วัดหลวง 1

213 บางแพ ทต.โพหัก ศพด.วัดสามัคคีธรรม 1

214 บางแพ อบต.วัดแกว้ ศพด.บ้านหนองเอี่ยน 1

215 บ้านโป่ง ทต.กรับใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ 1

216 บ้านโป่ง ทม.ท่าผา ศพด.โรงเรียนวัดดอนเสลา 1

217 บ้านโป่ง ทม.ท่าผา ศพด.โรงเรียนวัดยางหัก 1

218 บ้านโป่ง ทม.บ้านโป่ง รร.เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 1

219 บ้านโป่ง อบต.คุ้งพยอม ศพด.วัดตาล 1

220 บ้านโป่ง อบต.ดอนกระเบือ้ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง 1

221 บ้านโป่ง อบต.บ้านม่วง ศพด.บ้านหนองคา 1

222 บ้านโป่ง อบต.สวนกล้วย ศพด.โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 1

223 บ้านโป่ง อบต.หนองปลาหมอ ศพด.โรงเรียนวัดสระตะโก 1

224 ปากท่อ ทต.ทุง่หลวง ศพด.โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 1
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ลพบรุี

225 โคกเจริญ อบต.ยางราก ศพด.โรงเรียนบ้านสระเพลง 1

226 โคกเจริญ อบต.วังทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 1

227 โคกส าโรง อบต.คลองเกตุ ศพด.บ้านคลองเกตุ 1

228 โคกส าโรง อบต.เพนียด ศพด.เพนียด 1

229 โคกส าโรง อบต.วังเพลิง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวังเพลิง 1

230 โคกส าโรง อบต.สะแกราบ ศพด.วัดสะแกราบ 1

231 โคกส าโรง อบต.หลุมขา้ว ศพด.บ้านพรมทิน 1

232 ชัยบาดาล ทต.ล านารายณ์ ศพด.มัสยดิดารุสสลาม 1

233 ชัยบาดาล อบต.เกาะรัง ศพด.บ้านลังกาประชาสรรค์ 1

234 ชัยบาดาล อบต.เขาแหลม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม 1

235 ชัยบาดาล อบต.ชัยนารายณ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนารายณ์ 1

236 ชัยบาดาล อบต.ซับตะเคียน ศพด.บ้านเขาตะแคง 1

237 ชัยบาดาล อบต.บัวชุม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบัวชุม 1 1

238 ชัยบาดาล อบต.บ้านใหม่สามัคคี ศพด.บ้านใหม่สามัคคี 1

239 ชัยบาดาล อบต.หนองยายโต๊ะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายโต๊ะ 1

240 ท่าวุง้ ทต.โคกสลุด ศพด.วัดคลองเม่า 1

241 ท่าวุง้ ทต.บางงา ศพด.บ้านบางงา 1

242 ท่าวุง้ อบต.เขาสมอคอน ศพด.อนามัยเขาสมอคอน 1

243 ท่าวุง้ อบต.ท่าวุง้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวุง้ 1

244 ท่าวุง้ อบต.บ้านเบิก ศพด.บ้านม่วงอยู่ประยงค์ 1

245 ท่าวุง้ อบต.บ้านเบิก ศพด.บ้านลาด 1

246 ท่าวุง้ อบต.มุจลินท์ ศพด.โรงเรียนวัดมุจลินทร์ 1

สระแก้ว

247 โคกสูง ทต.โคกสูง ศพด.ศพด.โคกไม้งาม 1

248 โคกสูง อบต.หนองม่วง ศพด.โคกสามัคคี 1

249 เมืองสระแกว้ ทม.สระแกว้ รร.เทศบาล 1 บ้านหนองกะพอ้ 1

250 เมืองสระแกว้ ทม.สระแกว้ รร.เทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง 1

251 เมืองสระแกว้ อบต.โคกปีฆ่้อง ศพด.โรงเรียนบ้านวังจั่น 1

252 เมืองสระแกว้ อบต.โคกปีฆ่้อง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1

253 เมืองสระแกว้ อบต.โคกปีฆ่้อง ศพด.โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค 1
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สระแก้ว (ต่อ) 

254 เมืองสระแกว้ อบต.ท่าเกษม ศพด.ค่ายไพรีระยอ่เดช 1

255 วังน้ าเยน็ อบต.ตาหลังใน ศพด.บ้านทัพหลวง 1

256 วังสมบูรณ์ ทต.วังสมบูรณ์ ศพด.เทศบาลต าบลวังสมบรูณ์ที่  2  (บา้นโพธิเ์งิน) 1

257 วังสมบูรณ์ ทต.วังสมบูรณ์ ศพด.เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ที่  3  (บ้านคลองทราย) 1

258 วัฒนานคร อบต.ช่องกุ่ม ศพด.บ้านช่องกุ่มวิทยา 1

259 วัฒนานคร อบต.แซร์ออ ศพด.บ้านใหม่พฒันา 1

260 วัฒนานคร อบต.โนนหมากเค็ง ศพด.บ้านทับใหญ่ หมู่ที ่8 1

261 วัฒนานคร อบต.หนองตะเคียนบอน ศพด.บ้านโนนผาสุก 1

262 วัฒนานคร อบต.ห้วยโจด ศพด.บ้านบ่อนางชิง 1

263 อรัญประเทศ ทต.ฟากห้วย ศพด.หนองผักบุง้ 1

264 อรัญประเทศ ทม.อรัญประเทศ ศพด.เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ชุมชนฟ้าอัมพร) 1

265 อรัญประเทศ อบต.คลองทับจนัทร์ ศพด.หนองหมูน้อย 1

266 อรัญประเทศ อบต.ทับพริก ศพด.ทับพริกที ่ 6 1

267 อรัญประเทศ อบต.ผ่านศึก ศพด.บ้านหนองปรือ 1

268 อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ่ ศพด.เมืองไผ่ 1

อ่างทอง

269 โพธิท์อง อบต.บางระก า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 1

270 โพธิท์อง อบต.ยางช้าย ศพด.วัดง้ิวราย 1

271 โพธิท์อง อบต.องครักษ์ ศพด.วัดยางมณี 1

272 โพธิท์อง อบต.องครักษ์ ศพด.วัดสุวรรณราชหงษ์ 1

273 เมืองอา่งทอง ทม.อา่งทอง ศพด.โรงเรียนวัดโล่ห์สุทธาวาส 1

274 เมืองอา่งทอง อบต.ตลาดกรวด ศพด.โรงเรียนวัดตาลเจด็ช่อ 1

275 วิเศษชัยชาญ ทต.บางจกั ศพด.วัดส่ีร้อย 1

276 วิเศษชัยชาญ อบต.คลองขนาก ศพด.วัดโพธิศ์รี 1

277 วิเศษชัยชาญ อบต.บางจกั ศพด.วัดคลองพลู 1

278 วิเศษชัยชาญ อบต.หัวตะพาน ศพด.วัดแปดแกว้ 1

279 แสวงหา อบต.จ าลอง ศพด.โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1

อุทัยธานี

280 ลานสัก อบต.ประดู่ยนื ศพด.บ้านทุง่สามแท่ง 1

281 ลานสัก อบต.ประดู่ยนื ศพด.หนองแขม 1

282 ลานสัก อบต.ระบ า ศพด.เขาเขยีว 1



หน้าที ่11

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุทัยธานี (ต่อ) 

283 ลานสัก อบต.ระบ า ศพด.ทรัพยส์มบูรณ์ 1

284 ลานสัก อบต.ระบ า ศพด.บ้านคีรีวงศ์ 1

285 สว่างอารมณ์ ทต.สว่างแจง้สบายใจ ศพด.บ้านดงแขวน 1

286 สว่างอารมณ์ อบต.บ่อยาง ศพด.บ้านหนองตะเคียน 1

287 หนองขาหยา่ง อบต.หนองไผ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 1

288 หนองฉาง ทต.เขาบางแกรก ศพด.บ้านป่าเลา 1

289 หนองฉาง ทต.หนองฉาง ศพด.เทศบาลต าบลหนองฉาง 1

290 หนองฉาง อบต.เขากวางทอง ศพด.บ้านเขากวางทอง 1

291 หนองฉาง อบต.เขากวางทอง ศพด.ต าบลทุง่พง 1

292 หนองฉาง อบต.หนองยาง ศพด.ทุง่ใหญ่ 1

293 ห้วยคต อบต.สุขฤทัย ศพด.บ้านวังบ่างสามัคคี 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

กาญจนบุรี
1 เมืองกาญจนบุรี อบต.วังเยน็ ศพด.วัดวังตะเคียน 1
2 เลาขวัญ อบต.หนองนกแกว้ ศพด.บ้านหนองนกแกว้ 1
3 เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ ศพด.บ้านหนองประดู่ 1
4 เลาขวัญ อบต.หนองฝ้าย ศพด.เขาวงพระจนัทร์ 1
5 เลาขวัญ อบต.หนองฝ้าย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย 1
6 ศรีสวัสด์ิ ทต.เอราวัณ ศพด.เทศบาลต าบลเอราวัณ 1
7 ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเป็ด ศพด.เกาะบุก 1
8 สังขละบุรี อบต.ปรังเผล ศพด.บ้านยางขาว 1
9 สังขละบุรี อบต.ไล่โว่ ศพด.บ้านกองม่องทะ 1
10 สังขละบุรี อบต.ไล่โว่ ศพด.บ้านทิไล่ป้า 1
11 สังขละบุรี อบต.ไล่โว่ ศพด.บ้านไล่โว่ 1
12 สังขละบุรี อบต.ไล่โว่ ศพด.บ้านเสน่ห์พอ่ง 1
13 สังขละบุรี อบต.หนองลู ศพด.บ้านช่องลุ 1
14 สังขละบุรี อบต.หนองลู ศพด.บ้านเวียคะด้ี 1
15 สังขละบุรี อบต.หนองลู ศพด.บ้านหม่องสะเทอ 1
16 สังขละบุรี อบต.หนองลู ศพด.บ้านห้วยกบ 1
17 สังขละบุรี อบต.หนองลู ศพด.บ้านห้วยมาลัย 1
18 สังขละบุรี อบต.หนองลู ศพด.บ้านใหม่พฒันา 1
19 หนองปรือ ทต.สมเด็จเจริญ ศพด.บ้านเขาหินต้ัง 1
20 หนองปรือ ทต.สมเด็จเจริญ ศพด.บ้านหนองผักแว่น 1
21 ห้วยกระเจา ทต.ห้วยกระเจา ศพด.กาญจนาภิเษก 1
22 ห้วยกระเจา อบต.วังไผ่ ศพด.วัดวังไผ่ 1

กาฬสินธุ์
23 กมลาไสย ทต.กมลาไสย ร.ร.อนุบาลเทศบาลต าบลกมลาไสย 1
24 กมลาไสย ทต.กมลาไสย ศพด.วัดโพธิโ์นนสวาง 1
25 กมลาไสย ทต.ดงลิง ศพด.วัดโนนเมือง 1
26 กมลาไสย ทต.ดงลิง ศพด.วัดบ้านเมย 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เปา้หมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่3 ระหว่างวันที ่20 - 23 มกราคม 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เปา้หมาย หมายเหตุ

กาฬสินธุ์ (ต่อ)
27 กมลาไสย ทต.หลักเมือง ศพด.วัดโพธิศ์รีบึงไฮ 1
28 กมลาไสย อบต.เจา้ท่า ศพด.วัดจนัทร์ท่าเพลิง 1
29 กมลาไสย อบต.เจา้ท่า ศพด.วัดสาขาท่ากลาง 1
30 กมลาไสย อบต.เจา้ท่า ศพด.เหมือดแอ่ 1
31 กฉุนิารายณ์ ทต.จมุจงั ศพด.โคกกลาง 1
32 กฉุนิารายณ์ ทต.จมุจงั ศพด.เทศบาลต าบลจมุจงั 1
33 กฉุนิารายณ์ ทต.นาขาม ศพด.ค าป่าหว้าน 1
34 กฉุนิารายณ์ ทต.นาขาม ศพด.โนนฟองแกว้ 1
35 กฉุนิารายณ์ ทต.นาขาม ศพด.โนนสวาง 1
36 กฉุนิารายณ์ ทต.นาขาม ศพด.บ้านสุขสมบูรณ์ 1
37 กฉุนิารายณ์ ทต.นาขาม ศพด.วัดบูรพาภิรมยสุ์ขเจริญ 1
38 กฉุนิารายณ์ ทต.นาขาม ศพด.วัดศรีบูรพานาขาม 1
39 กฉุนิารายณ์ ทต.เหล่าใหญ่ ศพด.มะนาว 1
40 กฉุนิารายณ์ ทต.เหล่าใหญ่ ศพด.วัดโพธิช์ัยดงเหนือ 1
41 กฉุนิารายณ์ อบต.กดุค้าว ศพด.ทุง่คลองไผ่ 1
42 กฉุนิารายณ์ อบต.กดุค้าว ศพด.วัดโพธิช์ัยบ้านค้อ 1
43 กฉุนิารายณ์ อบต.แจนแลน ศพด.แจนแลน ม.1 1
44 กฉุนิารายณ์ อบต.แจนแลน ศพด.วัดบ้านแจนแลน 1
45 กฉุนิารายณ์ อบต.แจนแลน ศพด.วัดบ้านหนองฟา้เล่ือน 1
46 กฉุนิารายณ์ อบต.นาโก ศพด.นาโก ม.1 1
47 กฉุนิารายณ์ อบต.นาโก ศพด.วัดโพธิช์ัยบ้านหวาย 1
48 กฉุนิารายณ์ อบต.สามขา ศพด.วัดโพธิช์ัยสามขา 1
49 กฉุนิารายณ์ อบต.สามขา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา 1
50 กฉุนิารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ศพด.กลาง 1
51 กฉุนิารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ศพด.วัดท่าสินเธาว์ 1
52 กฉุนิารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ศพด.สวนผ้ึง 1
53 กฉุนิารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ศพด.เหล่าไฮงาม 1
54 เขาวง ทต.สงเปลือย ศพด.วัดบ้านนาวี 1
55 เขาวง ทต.สงเปลือย ศพด.วัดบ้านหนองแสง 1

ก าแพงเพชร
56 เมืองก าแพงเพชร ทม.หนองปลิง รร.เทศบาลเมืองหนองปลิง(ท านองอปุถมัภ์) 1
57 เมืองก าแพงเพชร ทม.หนองปลิง ศพด.เกาะสบ้า 1
58 เมืองก าแพงเพชร ทม.หนองปลิง ศพด.หมู่บ้านเอื้ออาทร 1
59 เมืองก าแพงเพชร อบต.คณฑี ศพด.ศพด.รร.ปราสาท 1
60 เมืองก าแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ์ ศพด.บ้านวังน้ าขาว 1
61 เมืองก าแพงเพชร อบต.ทรงธรรม ศพด.บ้านไร่เหนือม.2 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เปา้หมาย หมายเหตุ

ก าแพงเพชร (ต่อ)
62 เมืองก าแพงเพชร อบต.นครชุม ศพด.บ้านทุง่เศรษฐี 1
63 เมืองก าแพงเพชร อบต.อา่งทอง ศพด.บ้านท่าเสากระโดงม.2 1
64 เมืองก าแพงเพชร อบต.อา่งทอง ศพด.บ้านทุง่ตาพกุ 1
65 เมืองก าแพงเพชร อบต.อา่งทอง ศพด.บ้านสันติสุขใต้ 1
66 ลานกระบือ ทต.ช่องลม รร.เทศบาลช่องลม 1
67 ลานกระบือ ทต.ช่องลม ศพด.เทศบาลช่องลม 1
68 ลานกระบือ ทต.ประชาสุขสันต์ ศพด.บ้านดงกระทิง 1
69 ลานกระบือ ทต.ประชาสุขสันต์ ศพด.บ้านลานตาบัว 1
70 ลานกระบือ อบต.จนัทิมา ศพด.บ้านหนองจกิ 1
71 ลานกระบือ อบต.บึงทับแรต ศพด.ต าบลบึงทับแรต 1

ขอนแก่น
72 น้ าพอง อบต.บัวเงิน ศพด.โคกใหญ่ 1
73 น้ าพอง อบต.บัวเงิน ศพด.เพีย้ฟาน 1
74 น้ าพอง อบต.บัวเงิน ศพด.หนองกงุขี้ควง 1
75 น้ าพอง อบต.พงัทุย ศพด.พงัทุย-หัวบึง 1
76 โนนศิลา อบต.เปือยใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเปือยใหญ่ 1
77 โนนศิลา อบต.หนองปลาหมอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 1
78 บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ รร.เทศบาลบ้านไผ่ 1
79 บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ ศพด.แห่ง ที ่1 (บ้านเกิ้ง ) 1
80 บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ ศพด.แห่ง ที ่3ชุมชนโนนสว่าง 1
81 บ้านไผ่ อบต.เมืองเพยี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 1
82 บ้านไผ่ อบต.หินต้ัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหินต้ัง 1
83 บ้านฝาง ทต.แกน่ฝาง ศพด.เทศบาลต าบลแกน่ฝาง 1
84 บ้านฝาง ทต.ป่ามะนาว ศพด.เทศบาลต าบลป่ามะนาว 1
85 บ้านฝาง อบต.บ้านเหล่า ศพด.บ้านหนองสุขเจริญ 1
86 บ้านฝาง อบต.บ้านเหล่า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 1
87 บ้านฝาง อบต.ป่าหวายนั่ง รร.อนบุาลองค์การบริหารส่วนต าบลปา่หวานนัง่ 1
88 บ้านแฮด อบต.โนนสมบูรณ์ ศพด.วัดสระจนัทร์ 1
89 บ้านแฮด อบต.หนองแซง ศพด.วัดชัยมงคล 1
90 เปือยน้อย ทต.เปือยน้อย ศพด.โนนเหล่ือม 1
91 เปือยน้อย ทต.เปือยน้อย ศพด.วัดสายทอง 1
92 เปือยน้อย อบต.ขามป้อม ศพด.หนองโก 1
93 เปือยน้อย อบต.ขามป้อม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 1
94 เปือยน้อย อบต.วังม่วง ศพด.บ้านห้วยแร่ 1
95 เปือยน้อย อบต.วังม่วง ศพด.วัดอมัพวัน 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เปา้หมาย หมายเหตุ

ขอนแก่น (ต่อ)
96 พระยนื ทต.พระบุ ศพด.พระบุ 1
97 พระยนื ทต.พระยนืมิ่งมงคล ศพด.บ้านโนนบ่อ 1
98 พระยนื ทต.พระยนืมิ่งมงคล ศพด.หินเหิบ 1
99 พล ทม.เมืองพล รร.เทศบาลหนองแวงประชาอปุถมัภ์ 1
100 พล อบต.เกา่ง้ิว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเกา่ง้ิว 1
101 พล อบต.โจดหนองแก ศพด.บ้านเตาเหล็ก 1
102 พล อบต.โจดหนองแก ศพด.บ้านหนองหว้า 1
103 พล อบต.โสกนกเต็น ศพด.โสกนกเต็นพฒันา 1
104 พล อบต.โสกนกเต็น ศพด.หนองบัว 1
105 พล อบต.หนองแวงนางเบ้า ศพด.บ้านห้วยค้อ 1
106 ภูผาม่าน ทต.โนนคอม ศพด.วดัสามัคคีธรรมเทศบาลต าบลโนนคอม 1
107 ภูผาม่าน อบต.วังสวาป ศพด.หนองแห้ว 1
108 ภูผาม่าน อบต.ห้วยม่วง ศพด.ห้วยซ้อ 1

ชัยภูมิ
109 ซับใหญ่ อบต.ตะโกทอง ศพด.บ้านซับใหม่ 1
110 เทพสถติ อบต.นายางกลัก ศพด.บ้านห้วยหินฝน 1
111 เทพสถติ อบต.บ้านไร่ ศพด.บ้านวังกวาง 1
112 เทพสถติ อบต.บ้านไร่ ศพด.บ้านหนองใหญ่ 1
113 เทพสถติ อบต.โป่งนก ศพด.บ้านซับมงคล 1
114 เทพสถติ อบต.โป่งนก ศพด.บ้านศิลาทอง 1
115 เทพสถติ อบต.โป่งนก ศพด.บ้านสะพานหิน 1
116 เทพสถติ อบต.โป่งนก ศพด.รร.บ้านโป่งขนุเพชร 1
117 เทพสถติ อบต.โป่งนก ศพด.รร.บ้านสะพานยาว 1
118 เทพสถติ อบต.โป่งนก ศพด.วัดเทพบุตรบรรพต 1
119 เทพสถติ อบต.วะตะแบก ศพด.ยางเกี่ยวแฝก 1
120 เนินสง่า อบต.กะฮาด ศพด.หนองกระเทือง 1
121 เนินสง่า อบต.หนองฉมิ ศพด.บ้านหนองผักชี 1
122 บ้านเขว้า ทต.ตลาดแร้ง ศพด.วัดคลองไผ่ล้อม 1
123 บ้านเขว้า ทต.ตลาดแร้ง ศพด.วัดโพธิศ์รีสะอาด 1
124 บ้านเขว้า ทต.ทุง่ทอง ศพด.วัดทองธรรมชาติ 1
125 บ้านเขว้า ทต.ทุง่ทอง ศพด.วัดปรางค์ปราสาท 1
126 บ้านเขว้า ทต.ทุง่ทอง ศพด.วัดสุวรรณาราม 1
127 บ้านเขว้า ทต.บ้านเขว้า ศพด.เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 1
128 บ้านเขว้า อบต.ชีบน ศพด.วัดโคกสว่าง 1
129 บ้านเขว้า อบต.ภูแลนคา ศพด.วัดหว้าเฒ่า 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เปา้หมาย หมายเหตุ

ชัยภูมิ (ต่อ) 
130 บ้านแท่น อบต.บ้านแท่น ศพด.หนองผักหลอด 1
131 บ้านแท่น อบต.บ้านแท่น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 1

นครพนม
132 ท่าอเุทน อบต.ไชยบุรี ศพด.บ้านหาดกวน 1
133 ท่าอเุทน อบต.ไชยบุรี ศพด.วังโพธิ์ 1
134 ท่าอเุทน อบต.ท่าจ าปา ศพด.ดอนแดง 1
135 ท่าอเุทน อบต.ท่าจ าปา ศพด.ท่าจ าปา 1
136 ท่าอเุทน อบต.ท่าจ าปา ศพด.วัดท่าดอกแกว้เหนือ 1
137 ท่าอเุทน อบต.ท่าจ าปา ศพด.ห้วยพระ 1
138 ท่าอเุทน อบต.โนนตาล ศพด.ตาล 1
139 ท่าอเุทน อบต.โนนตาล ศพด.บ้านธาตุ 1
140 ท่าอเุทน อบต.โนนตาล ศพด.บ้านโพน 1
141 ท่าอเุทน อบต.พะทาย ศพด.ศดว.จอมแจง้ 1
142 ท่าอเุทน อบต.รามราช ศพด.บ้านโพนแดงน้อย 1
143 ท่าอเุทน อบต.รามราช ศพด.วัดโพธิช์ัย 1
144 ธาตุพนม ทต.นาหนาด ศพด.ขอนขว้าง 1
145 ธาตุพนม ทต.น้ าก่ า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน้ าก่ า 1
146 ธาตุพนม ทต.น้ าก่ า ศพด.ทรายมูล 1
147 ธาตุพนม ทต.น้ าก่ า ศพด.วัดสระพงัทอง 1
148 ธาตุพนม ทต.ฝ่ังแดง ศพด.ฝ่ังแดง 1
149 ธาตุพนม อบต.โพนแพง ศพด.ตาลกดุ 1
150 ธาตุพนม อบต.โพนแพง ศพด.วัดยางเด่ียว 1
151 ธาตุพนม อบต.อุ่มเหม้า ศพด.โสกแมว 1
152 นาแก ทต.พระซอง ศพด.ดงอนิ า 1
153 นาแก ทต.พระซอง ศพด.วัดโพธิศ์รี 1
154 นาแก ทต.พระซอง ศพด.วัดสระโบกบังทอง 1
155 นาแก อบต.นาเลียง ศพด.นาอดุม 1
156 นาแก อบต.นาเลียง ศพด.วัดม่วงสุม 1
157 นาแก อบต.บ้านแกง้ ศพด.แกง้ 1
158 นาแก อบต.บ้านแกง้ ศพด.นาแกน้อย 1
159 นาแก อบต.บ้านแกง้ ศพด.หนองเรือทอง 1
160 นาแก อบต.พมิาน ศพด.พมิาน 1
161 นาแก อบต.พมิาน ศพด.วัดโพธิช์ัยศรี 1
162 นาแก อบต.พมิาน ศพด.วัดโพธิส์ว่าง 1
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นครราชสีมา
163 โนนสูง ทต.ตลาดแค ศพด.เทศบาลต าบลตลาดแค 1
164 โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 3รัฐราษฎร์พฒันา 1
165 โนนสูง อบต.โตนด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 1
166 โนนสูง อบต.พลสงคราม ศพด.บ้านดอนมันกระซาก 1
167 โนนสูง อบต.หลุมขา้ว ศพด.ไพลจตุรมิตร 1
168 บัวลาย อบต.เมืองพะไล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 1
169 บัวใหญ่ ทต.หนองบัวสะอาด ศพด.เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด 1
170 บัวใหญ่ ทต.หนองบัวสะอาด ศพด.บ้านคูขาด 1
171 บัวใหญ่ อบต.กดุจอก ศพด.บ้านง้ิวใหม่ 1
172 บัวใหญ่ อบต.ขนุทอง ศพด.บ้านโคกสี 1
173 บัวใหญ่ อบต.ด่านช้าง ศพด.บ้านหนองเม็ก 1
174 บัวใหญ่ อบต.ด่านช้าง ศพด.รร.บ้านตระคร้อโนนทอง 1
175 บ้านเหล่ือม อบต.โคกกระเบือ้ง ศพด.ตลุกพลวง 1
176 บ้านเหล่ือม อบต.โคกกระเบือ้ง ศพด.บ้านดอนตะหนิน 1
177 บ้านเหล่ือม อบต.โคกกระเบือ้ง ศพด.หนองปรือโป่ง 1
178 บ้านเหล่ือม อบต.ช่อระกา ศพด.บ้านช่อระกา 1
179 ประทาย อบต.กระทุม่ราย ศพด.บ้านกระทุม่ราย 1
180 ประทาย อบต.กระทุม่ราย ศพด.รร.บ้านเขว้าวิทยา 1
181 ประทาย อบต.โคกกลาง ศพด.บ้านหนองแสง 1
182 ประทาย อบต.ดอนมัน ศพด.ดาวลูกไก่ 1
183 ประทาย อบต.ตลาดไทร ศพด.บ้านตลาดไทร 1
184 ประทาย อบต.วังไม้แดง ศพด.บ้านโคกพระ 1
185 ประทาย อบต.หนองค่าย ศพด.รร.ไตรราษฎร์สามัคคี 1
186 ประทาย อบต.หนองพลวง ศพด.รร.บ้านหนองคิม 1
187 ปักธงชัย ทต.บ่อปลาทอง ศพด.บ้านพระบึง 1
188 ปักธงชัย ทต.ล านางแกว้ ศพด.บ้านซับน้อย 1
189 ปักธงชัย อบต.โคกไทย ศพด.รร.หนองล้างช้าง 1
190 ปักธงชัย อบต.ง้ิว ศพด.รร.หนองไผ่ผดุงกจิ 1
191 ปักธงชัย อบต.ตะคุ ศพด.บ้านสุขงั 1
192 ปักธงชัย อบต.ภูหลวง ศพด.รร.บ้านหนองกก 1
193 ปักธงชัย อบต.ภูหลวง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง (บ้านหลุมเงิน ) 1
194 ปักธงชัย อบต.สะแกราช ศพด.โคกหนองแฟบ 1

บงึกาฬ
195 เซกา ทต.ซาง ศพด.วัดศรีสุมังคส์ 1
196 เซกา ทต.ท่าสะอาด ศพด.วัดภูมิบาล 1
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บงึกาฬ (ต่อ) 
197 เซกา ทต.ศรีพนา ศพด.เทศบาลต าบลศรีพนา 1
198 เซกา ทต.ศรีพนา ศพด.วัดอรัญญวิเวก 1
199 เซกา อบต.น้ าจั้น ศพด.บ้านดงกระพงุ 1
200 เซกา อบต.บ้านต้อง ศพด.ดอนสวรรค์ 1
201 เซกา อบต.บ้านต้อง ศพด.ต้อง 1
202 เซกา อบต.บ้านต้อง ศพด.วัดโพธาราม 1
203 เซกา อบต.ป่งไฮ ศพด.ป่งไฮ 1
204 เซกา อบต.ป่งไฮ ศพด.วัดเจริญธรรม 1
205 เซกา อบต.ป่งไฮ ศพด.วัดเวฬุวัน 1
206 เซกา อบต.ป่งไฮ ศพด.วัดศิริมงคล 1
207 เซกา อบต.ป่งไฮ ศพด.หนองชัยวาน 1
208 เซกา อบต.โสกกา่ม ศพด.บ่อพนา 1
209 เซกา อบต.โสกกา่ม ศพด.โสกกา่ม 1
210 เซกา อบต.หนองทุม่ ศพด.วัดชัยมงคลธรรมวาส 1
211 เซกา อบต.หนองทุม่ ศพด.วัดศรีธาตุ 1
212 โซ่พสัิย อบต.ค าแกว้ ศพด.ค าแกว้ 1
213 โซ่พสัิย อบต.ค าแกว้ ศพด.วัดค าแวง 1
214 โซ่พสัิย อบต.ค าแกว้ ศพด.วัดสระพงัทอง 1
215 โซ่พสัิย อบต.โซ่ ศพด.วัดบ้านโนนมันปลา 1
216 โซ่พสัิย อบต.โซ่ ศพด.ห้วยทรายทอง 1
217 โซ่พสัิย อบต.ถ้ าเจริญ ศพด.ถ้ าเจริญ 1
218 โซ่พสัิย อบต.ถ้ าเจริญ ศพด.วัดสว่างรดาราม 1
219 โซ่พสัิย อบต.บัวตูม ศพด.โนนอดุร 1
220 โซ่พสัิย อบต.บัวตูม ศพด.วัดบ้านสามหนอง 1
221 โซ่พสัิย อบต.ศรีชมภู ศพด.โคกกลาง 1
222 โซ่พสัิย อบต.ศรีชมภู ศพด.บ้านโพธิ์ 1
223 โซ่พสัิย อบต.ศรีชมภู ศพด.บ้านแสงอรุณ 1
224 โซ่พสัิย อบต.หนองพนัทา ศพด.ป่าไร่-โนนม่วง 1
225 โซ่พสัิย อบต.หนองพนัทา ศพด.วัดโพธิศ์รีมงคล 1
226 โซ่พสัิย อบต.หนองพนัทา ศพด.วัดศิลาราษฎร์ 1
227 โซ่พสัิย อบต.หนองพนัทา ศพด.หนองพนัทา 1
228 บึงโขงหลง ทต.บึงงาม ศพด.บ้านค าสมบูรณ์ 1
229 บึงโขงหลง ทต.บึงงาม ศพด.โสกโพธิ์ 1
230 บึงโขงหลง อบต.ท่าดอกค า ศพด.ท่าดอกค า 1
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พิจิตร
231 โพธิป์ระทับช้าง ทต.โพธิป์ระทับช้าง ศพด.บ้านวังจกิ 1
232 โพธิป์ระทับช้าง อบต.ทุง่ใหญ่ ศพด.บ้านห้วยน้อย 1
233 เมืองพจิติร อบต.ท่าหลวง ศพด.บ้านบึงตะโกน 1
234 เมืองพจิติร อบต.บ้านบุง่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบุง่ 1
235 เมืองพจิติร อบต.ปากทาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 1
236 เมืองพจิติร อบต.ไผ่ขวาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 1
237 เมืองพจิติร อบต.ยา่นยาว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลยา่นยาว 1
238 เมืองพจิติร อบต.โรงช้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 1
239 เมืองพจิติร อบต.สายค าโห้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสายค าโห้ (รร.สายค าโห้) 1
240 วชิรบารมี อบต.บ้านนา ศพด.บ้านตะวันออก 1
241 วชิรบารมี อบต.บึงบัว ศพด.วัดปทุมรัตนาราม 1
242 วชิรบารมี อบต.วังโมกข์ ศพด.บ้านวังโมกขม์.5 1
243 วังทรายพนู ทต.วังทรายพนู ศพด.วัดวังทรายพนู 1
244 วังทรายพนู อบต.วังทรายพนู ศพด.บ้านทุง่โม่ง 1
245 วังทรายพนู อบต.หนองพระ ศพด.บ้านหนองพระ 1
246 สากเหล็ก อบต.คลองทราย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย 1
247 สากเหล็ก อบต.วังทับไทร ศพด.เฉลิมพระเกยีรติบ้านวังทับไทร 1
248 สามง่าม ทต.เนินปอ ศพด.วัดเนินพลวง 1
249 สามง่าม อบต.หนองโสน ศพด.บ้านเพชรพจิติร 1

เพชรบรูณ์
250 วังโป่ง อบต.ซับเปิบ ศพด.บ้านคลองน้ าคัน 1
251 วังโป่ง อบต.วังโป่ง ศพด.บ้านไร่ฝายเหนือ 1
252 วังโป่ง อบต.วังศาล ศพด.บ้านดงลึก 1
253 วังโป่ง อบต.วังหิน ศพด.บ้านวังหิน 1
254 วิเชียรบุรี ทม.วิเชียรบุรี ศพด.รร.เทศบาลต าบลวิเชียรบรีุ(บา้นสระประดู่) 1
255 วิเชียรบุรี อบต.โคกปรง ศพด.บ้านซับอลุีม 1
256 วิเชียรบุรี อบต.ซับน้อย ศพด.รร.รัฐประชานุสรณ์ 1
257 วิเชียรบุรี อบต.ท่าโรง ศพด.บ้านมาบสมอสามัคคี 1
258 วิเชียรบุรี อบต.บึงกระจบั ศพด.เกาะบรเพด็ 1
259 วิเชียรบุรี อบต.ภูน้ าหยด ศพด.รร.บ้านพระทีน่ั่ง 1
260 วิเชียรบุรี อบต.วังใหญ่ ศพด.บ้านดาดอดุม 1
261 ศรีเทพ ทต.โคกสะอาด ศพด.บ้านหนองสะแกส่ี 1
262 ศรีเทพ ทต.สว่างวัฒนา ศพด.สว่างวัฒนา 1
263 ศรีเทพ อบต.คลองกระจงั ศพด.บ้านหนองสรวง 1
264 ศรีเทพ อบต.คลองกระจงั ศพด.รร.บ้านเกาะแกว้ 1
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เพชรบรูณ์ (ต่อ) 
265 ศรีเทพ อบต.ประดู่งาม ศพด.บ้านสันติธรรม 1
266 ศรีเทพ อบต.สระกรวด ศพด.รร.บ้านวังใหม่สาริกา 1
267 ศรีเทพ อบต.หนองยา่งทอย ศพด.รร.บ้านโคกรังน้อย 1
268 หนองไผ่ ทต.เฉลียงทอง ศพด.บ้านหนองไลย์ 1
269 หนองไผ่ ทต.บ่อไทย ศพด.บ้านโนนตูม 1

ลพบรุี
270 ท่าวุง้ อบต.หัวส าโรง ศพด.โรงเรียนวัดคงคาราม 1
271 บ้านหมี่ อบต.บางกะพีด้งพลับ ศพด.วัดบางกะพี ้(ดงพลับ) 1
272 บ้านหมี่ อบต.ไผ่ใหญ่ ศพด.วัดน้ าจั้น 1
273 บ้านหมี่ อบต.สนามแจง ศพด.วัดเขาวงกฎ 1
274 บ้านหมี่ อบต.หนองเต่า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า 1
275 บ้านหมี่ อบต.หนองเมือง ศพด.หนองเมือง 1
276 พฒันานิคม อบต.มะนาวหวาน ศพด.มะนาวหวาน 1
277 พฒันานิคม อบต.ห้วยขนุราม ศพด.บ้านสวนมะเด่ือ 1
278 เมืองลพบุรี ทต.เขาพระงาม ศพด.ศูนยก์ารบินทหารบก 1
279 เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม ศพด.พบิูลสงเคราะห์ 1

สุโขทัย
280 กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ ศพด.วัดบ้านกร่าง 1
281 กงไกรลาศ อบต.กง ศพด.รร.ประดู่เฒ่า 1
282 กงไกรลาศ อบต.กง ศพด.รร.หนองหญ้าปล้อง 1
283 กงไกรลาศ อบต.กง ศพด.หนองสามพญา 1
284 กงไกรลาศ อบต.ไกรใน ศพด.บ้านเสาหิน 1
285 กงไกรลาศ อบต.ไกรใน ศพด.วัดเกาะโสภาราม 1
286 กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย ศพด.ดงยาง 1
287 กงไกรลาศ อบต.ท่าฉนวน ศพด.คลองยาง 1
288 กงไกรลาศ อบต.ท่าฉนวน ศพด.น้ าเร่ือง 1
289 กงไกรลาศ อบต.หนองตูม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม 1
290 คีรีมาศ ทต.ทุง่หลวง ศพด.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1
291 คีรีมาศ ทต.บ้านโตนด ศพด.เทศบาลต าบลบ้านโตนด 1
292 คีรีมาศ อบต.โตนด ศพด.เนินประดู่ 1
293 คีรีมาศ อบต.โตนด ศพด.ยางแหลม 1
294 คีรีมาศ อบต.ทุง่ยางเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ยางเมือง 1
295 คีรีมาศ อบต.นาเชิงคีรี ศพด.บ้านขนุนาวัง 1
296 คีรีมาศ อบต.บ้านน้ าพุ ศพด.บ้านน้ าพุ 1
297 คีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศ ศพด.สุวรรณคีรี 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เปา้หมาย หมายเหตุ

สุโขทัย (ต่อ) 
298 คีรีมาศ อบต.สามพวง ศพด.บ้านหนองสีดา 1
299 ทุง่เสล่ียม ทต.ทุง่เสล่ียม ศพด.บ้านท่าชุม 1
300 ทุง่เสล่ียม อบต.ทุง่เสล่ียม ศพด.ธารน้ าทิพย์ 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
กาฬสินธุ์

1 ค าม่วง อบต.ดินจี่ ศพด.ดินจี่ 1
2 ค าม่วง อบต.ดินจี่ ศพด.วัดพลูสวัสด์ิประชาสามัคคี 1
3 ค าม่วง อบต.ดินจี่ ศพด.วัดสระประทุม 1
4 ค าม่วง อบต.เนินยาง ศพด.วัดศรีจนัทร์สว่างคงคา 1
5 ฆ้องชัย ทต.ฆ้องชัยพฒันา ศพด.บ้านโนนเขวา 1
6 ฆ้องชัย อบต.โคกสะอาด รร.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 1
7 ฆ้องชัย อบต.โนนศิลาเลิง ศพด.วัดสว่างวัฒนาราม 1
8 ฆ้องชัย อบต.เหล่ากลาง ศพด.วัดโพธิศ์รีบ้านตูม 1
9 ดอนจาน ทต.ดอนจาน ศพด.ด่านแต้ 1
10 ดอนจาน ทต.ดอนจาน ศพด.วัดมณีนพรัตน์ 1
11 ดอนจาน ทต.ม่วงนา ศพด.วัดเขตตาราม 1
12 ดอนจาน อบต.นาจ าปา ศพด.หนองโพน 1
13 ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี ศพด.หนองพอก 1 , 2 , 6 1
14 ท่าคันโท ทต.กงุเกา่ ศพด.บ้านกดุขอนแกน่ 1
15 ท่าคันโท ทต.กดุจกิ ศพด.บ้านโคกกลาง 1
16 ท่าคันโท ทต.กดุจกิ ศพด.บ้านแสนสุข 1
17 ท่าคันโท ทต.ดงสมบูรณ์ ศพด.วัดดงสมบูรณ์สามัคคีธรรม 1
18 ท่าคันโท ทต.นาตาล ศพด.โนนอ านวย 1
19 นาคู อบต.บ่อแกว้ ศพด.นางาม ม.10 1
20 นาคู อบต.บ่อแกว้ ศพด.วัดบ่อแกว้ 1
21 นาคู อบต.บ่อแกว้ ศพด.หินลาด 1
22 นามน ทต.นามน ศพด.วัดศรีสะอาดนามน 1
23 นามน ทต.สงเปลือย ศพด.ดงสวาง 1
24 นามน ทต.สงเปลือย ศพด.หัวงัว 1
25 นามน ทต.สงเปลือย ศพด.เหล่าง้ิว 1
26 นามน อบต.นามน ศพด.ค ายิ่งหมี 1
27 นามน อบต.ยอดแกง ศพด.ศรีพฒันา 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่4 ระหว่างวันที ่27 - 30 มกราคม 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

กาฬสินธุ์ (ต่อ)
28 นามน อบต.ยอดแกง ศพด.หนองโพนสูง 1
29 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.กลางหมื่น ศพด.บ้านเหล่ากลาง 1
30 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ขมิ้น ศพด.บ้านนาอนิทร์แปลง ม.5 1
31 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ขมิ้น ศพด.วัดมหาฤทธาราม 1

ขอนแก่น
32 ภูเวียง ทต.ภูเวียง ศพด.วัดมิ่งเมืองพฒันาราม 1
33 ภูเวียง อบต.ทุง่ชมพู ศพด.วัดธานี 1
34 ภูเวียง อบต.นาชุมแสง ศพด.ต าบลนาชุมแสง (วัดศรีสะอาด ) 1
35 ภูเวียง อบต.บ้านเรือ ศพด.วัดศรีชมชื่น 1
36 ภูเวียง อบต.หนองกงุเซิน ศพด.วัดศรีสะอาดโนนงาม 1
37 ภูเวียง อบต.หนองกงุเซิน ศพด.วัดโสภารัตน์นาราม 1
38 ภูเวียง อบต.หนองกงุธนสาร ศพด.วัดแกว้สว่าง 1
39 มัญจาคีรี อบต.กดุเค้า ศพด.บ้านโจด 1
40 เมืองขอนแกน่ ทต.ท่าพระ ศพด.เทศบาลต าบลท่าพระ 1
41 เมืองขอนแกน่ ทต.เมืองเกา่ ศพด.บ้านดอนบม 1
42 เมืองขอนแกน่ ทต.เมืองเกา่ ศพด.บ้านสะอาด-โสกแสง 1
43 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ รร.เทศบาลคุ้มหนองคู 1
44 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ รร.เทศบาลบ้านตูม 1
45 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 1
46 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ รร.เทศบาลบ้านโนนหนองวัด 1
47 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน 1
48 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ รร.เทศบาลบ้านสามเหล่ียม 1
49 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ 1
50 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ รร.เทศบาลวัดกลาง 1
51 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ ศพด.บ้านโนนทัน 1
52 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ ศพด.วัดกลาง 1
53 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ ศพด.วัดป่าชัยวัน 1
54 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ ศพด.วัดศรีสว่างโนนทัน 1
55 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ ศพด.สามเหล่ียม 1
56 เมืองขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ ศพด.หนองใหญ่ 1
57 เมืองขอนแกน่ ทม.บ้านทุม่ ศพด.เทศบาลต าบลบ้านทุม่ 1

ชัยภูมิ
58 บ าเหน็จณรงค์ ทต.บ าเหน็จณรงค์ ศพด.หลุง 1
59 ภักดีชุมพล อบต.เจาทอง ศพด.บ้านเจาทอง 1
60 ภักดีชุมพล อบต.บ้านเจยีง ศพด.บ้านคลองจนัลา-นาเจริญ 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ชัยภูมิ (ต่อ)
61 ภักดีชุมพล อบต.บ้านเจยีง ศพด.หนองใหญ่ 1
62 ภักดีชุมพล อบต.วังทอง ศพด.บ้านนาระยะ 1
63 ภูเขยีว ทต.ธาตุทอง ศพด.บ้านฝายพญานาค 1
64 ภูเขยีว ทต.ธาตุทอง ศพด.บ้านหนองกงุใหม่ 1
65 ภูเขยีว ทต.ธาตุทอง ศพด.วัดชมพลอย 1
66 ภูเขยีว ทต.ธาตุทอง ศพด.หนองคัน 1
67 ภูเขยีว ทต.ภูเขยีว ศพด.วัดโบราณ 1
68 ภูเขยีว อบต.กดุยม ศพด.รร.บ้านเรือ 1
69 ภูเขยีว อบต.บ้านดอน ศพด.วัดศาลาลอย 1
70 ภูเขยีว อบต.หนองคอนไทย ศพด.วัดบัวลอย 1
71 ภูเขยีว อบต.โอโล ศพด.รร.บ้านโนนดินจี่ 1
72 เมืองชัยภูมิ ทต.โคกสูง ศพด.รร.บ้านห้วยยาง 1
73 เมืองชัยภูมิ ทต.ชีลอง ศพด.บ้านหนองบัวขาว 1
74 เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ ศพด.วัดชัยภูมิวนาราม 1
75 เมืองชัยภูมิ อบต.กดุตุ้ม ศพด.ผือ 1
76 เมืองชัยภูมิ อบต.กดุตุ้ม ศพด.หนองคอนไทย 1
77 เมืองชัยภูมิ อบต.ซับสีทอง ศพด.บ้านหนองแวง 1
78 เมืองชัยภูมิ อบต.ซับสีทอง ศพด.หนองฉนวน 1
79 เมืองชัยภูมิ อบต.ท่าหินโงม ศพด.บ้านวังโพน 1
80 เมืองชัยภูมิ อบต.ท่าหินโงม ศพด.บ้านห้วยหมากแดง 1
81 เมืองชัยภูมิ อบต.นาฝาย ศพด.โนนมะเกลือ 1
82 เมืองชัยภูมิ อบต.นาเสียว ศพด.ไทรงาม 1

นครพนม
83 นาแก อบต.พุม่แก ศพด.ตับเต่า 1
84 นาแก อบต.พุม่แก ศพด.นางเลิศ 1
85 นาแก อบต.สีชมพู ศพด.เหล่าทุง่ 1
86 นาแก อบต.หนองสังข์ ศพด.ค าเม็ก 1
87 นาแก อบต.หนองสังข์ ศพด.วัดสิงห์ทอง 1
88 นาแก อบต.หนองสังข์ ศพด.หนองสังข์ 1
89 นาทม อบต.ดอนเตย ศพด.ดอนเตย 1
90 นาทม อบต.ดอนเตย ศพด.วัดสิงห์ทอง 1
91 นาทม อบต.หนองซน ศพด.ค าแม่นาง 1
92 นาทม อบต.หนองซน ศพด.ชัยมงคล 1
93 นาทม อบต.หนองซน ศพด.นานอ 1
94 นาหว้า ทต.ท่าเรือ ศพด.ท่าเรือ 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครพนม (ต่อ) 
95 นาหว้า ทต.ท่าเรือ ศพด.ปูต่านาซ่อม 1
96 นาหว้า ทต.ท่าเรือ ศพด.วัดโอภาสวิทยาราม 1
97 นาหว้า ทต.นาหว้า ศพด.เทศบาลต าบลนาหว้า 1
98 นาหว้า อบต.นาคูณใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ ่(ม่วง ) 1
99 นาหว้า อบต.นางัว ศพด.บ้านกดุน้ าใส 1
100 นาหว้า อบต.นางัว ศพด.วัดศรีชมภู (บ้านอนูนา ) 1
101 นาหว้า อบต.นางัว ศพด.สามัคคี 1
102 นาหว้า อบต.นาหว้า ศพด.ตาลใหญ่ 1
103 นาหว้า อบต.นาหว้า ศพด.บ้านนาพระ 1
104 นาหว้า อบต.นาหว้า ศพด.บ้านหนองบัว 1
105 นาหว้า อบต.นาหว้า ศพด.วัดโพธิช์ัย 1
106 นาหว้า อบต.เหล่าพฒันา ศพด.ดอนป่อ 1
107 นาหว้า อบต.เหล่าพฒันา ศพด.ดอนศาลา 1
108 นาหว้า อบต.เหล่าพฒันา ศพด.หนองดุด 1
109 บ้านแพง ทต.บ้านแพง ศพด.ท่าลาด 1
110 บ้านแพง อบต.นางัว ศพด.บ้านดอนบาก 1
111 บ้านแพง อบต.นางัว ศพด.บ้านนาเรียงทุง่เจริญ 1
112 บ้านแพง อบต.โพนทอง ศพด.บ้านป่าหว้าน 1
113 บ้านแพง อบต.โพนทอง ศพด.โพนทอง 1
114 บ้านแพง อบต.หนองแวง ศพด.นาพระชัย 1
115 บ้านแพง อบต.หนองแวง ศพด.บ้านนาขา่ค าพอก 1

นครราชสีมา
116 ปักธงชัย อบต.สะแกราช ศพด.บ้านเกา่ปอแดง 1
117 ปักธงชัย อบต.ส าโรง ศพด.รร.วัดโพนทราย 1
118 ปากช่อง ทต.วังไทร ศพด.เทศบาลต าบลวังไทร 1
119 ปากช่อง ทต.วังไทร ศพด.บ้านมอทรายทอง 1
120 ปากช่อง ทต.วังไทร ศพด.บ้านมะค่าโพรง 1
121 ปากช่อง ทต.สีมามงคล ศพด.เทศบาลต าบลสีมามงคล (รร.บุญบันดาลวทิยานุสรณ์ ) 1
122 ปากช่อง ทต.สีมามงคล ศพด.เทศบาลต าบลสีมามงคล (รร.เบทาโกรวทิยา ) 1
123 ปากช่อง ทม.ปากช่อง รร.เทศบาล 2 บา้นหนองกะจะ (ธง-นริมลอปุถมัภ ์) 1
124 ปากช่อง อบต.ขนงพระ ศพด.บ้านขนงพระเหนือ 1
125 ปากช่อง อบต.ขนงพระ ศพด.บ้านหนองตะกู 1
126 ปากช่อง อบต.ขนงพระ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 1
127 ปากช่อง อบต.คลองม่วง ศพด.รร.บ้านหนองหมาก 1
128 ปากช่อง อบต.จนัทึก ศพด.บ้านท่างอย 1
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นครราชสีมา (ต่อ) 
129 ปากช่อง อบต.จนัทึก ศพด.บ้านป่าไผ่ 1
130 ปากช่อง อบต.จนัทึก ศพด.บ้านสอยดาว 1
131 ปากช่อง อบต.จนัทึก ศพด.บ้านหนองกระทุม่ 1
132 ปากช่อง อบต.ปากช่อง ศพด.ล าทองหลาง 1
133 ปากช่อง อบต.พญาเยน็ ศพด.บ้านหนองยาง-ผ่านศึกฯ 1
134 ปากช่อง อบต.พญาเยน็ ศพด.บ้านหัวโกรก 1
135 ปากช่อง อบต.วังกระทะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวงักะทะ (บา้นวงักะทะ ) 1
136 ปากช่อง อบต.หนองน้ าแดง ศพด.ต าบลหนองน้ าแดง 1
137 ปากช่อง อบต.หนองน้ าแดง ศพด.รร.บ้านเขาวง 1
138 พระทองค า อบต.ทัพร้ัง ศพด.แห่ง ที ่2 (หนองยาง ) 1
139 พระทองค า อบต.ทัพร้ัง ศพด.แห่ง ที ่3มาบลาน 1
140 พระทองค า อบต.พงัเทียม ศพด.บ้านหนองกก 1
141 พระทองค า อบต.พงัเทียม ศพด.พงัเทียม 1
142 พระทองค า อบต.มาบกราด ศพด.บ้านมาบกราด 1
143 พมิาย อบต.กระเบือ้งใหญ่ ศพด.บ้านเตย 1
144 พมิาย อบต.ดงใหญ่ ศพด.บ้านกล้วย 1
145 พมิาย อบต.ดงใหญ่ ศพด.บ้านโนนโชงโลง 1
146 พมิาย อบต.ดงใหญ่ ศพด.บ้านมะกอก 1
147 พมิาย อบต.นิคมสร้างตนเอง ศพด.บ้านทวีสงเคราะห์ 1
148 พมิาย อบต.นิคมสร้างตนเอง ศพด.บ้านโพธิง์ามหนองหญ้าขาว 1
149 พมิาย อบต.นิคมสร้างตนเอง ศพด.บ้านใหม่ฉมวก 1
150 พมิาย อบต.โบสถ์ ศพด.บ้านโคกขาม 1
151 พมิาย อบต.โบสถ์ ศพด.บ้านตะบอง 1
152 พมิาย อบต.โบสถ์ ศพด.บ้านโนนไม้แดง 1
153 พมิาย อบต.โบสถ์ ศพด.บ้านลุงตามัน 1

พิษณุโลก

154 เมืองพษิณุโลก ทน.พษิณุโลก ศพด.คนตรงอทุิศเทศบาลนครพษิณุโลก 1

155 เมืองพษิณุโลก ทม.อรัญญิก ศพด.เทศบาลเมืองอรัญญิก(1) 1

156 เมืองพษิณุโลก อบต.ดอนทอง ศพด.บ้านร้องยุ้งขา้ว 1

157 เมืองพษิณุโลก อบต.ท่าโพธิ์ ศพด.คลองหนองเหล็ก 1

158 เมืองพษิณุโลก อบต.ท่าโพธิ์ ศพด.วังวน 1

159 เมืองพษิณุโลก อบต.บ้านกร่าง ศพด.บ้านแหลมโพธิ์ 1

160 เมืองพษิณุโลก อบต.บ้านป่า ศพด.บ้านบึงกระดานม.3 1

161 เมืองพษิณุโลก อบต.มะขามสูง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง 1
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พิษณุโลก (ต่อ) 

162 เมืองพษิณุโลก อบต.วังน้ าคู้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าคู้ 1

163 เมืองพษิณุโลก อบต.วัดจนัทร์ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวดัจันทร์ 1

164 วังทอง อบต.ชัยนาม ศพด.ราษฎรอปุถมัภ์ 1

165 วังทอง อบต.บ้านกลาง ศพด.เนินสว่าง 1

166 วังทอง อบต.บ้านกลาง ศพด.บ้านหินประกาย 1

167 วังทอง อบต.บ้านกลาง ศพด.บ้านน้ ายาง 1

168 วังทอง อบต.พนัชาลี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพนัชาลี 1

169 วังทอง อบต.วังพกิลุ ศพด.วังพกิลุ 1

170 วัดโบสถ์ ทต.วัดโบสถ์ ศพด.วัดโบสถ์ 1

171 วัดโบสถ์ อบต.คันโช้ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง 1

172 วัดโบสถ์ อบต.ท้อแท้ ศพด.วัดท้อแท้ 1

173 วัดโบสถ์ อบต.ท่างาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 1

174 วัดโบสถ์ อบต.บ้านยาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 1

175 วัดโบสถ์ อบต.วัดโบสถ์ ศพด.บ้านคลองช้างใหม่ 1
บรุีรัมย์

176 กระสัง ทต.สองชั้น ศพด.วัดบ้านจอม 1
177 กระสัง ทต.หนองเต็ง ศพด.วัดบ้านโนนแดง 1
178 กระสัง ทต.หนองเต็ง ศพด.วัดพรหมรัตนาราม 1
179 กระสัง ทต.อดุมธรรม ศพด.วัดชุมพลมณีรัตน์ 1
180 กระสัง ทต.อดุมธรรม ศพด.วัดบ้านระโยงใหญ่ 1
181 กระสัง อบต.กนัทรารมณ์ ศพด.วัดดอนยาว 1
182 กระสัง อบต.ชุมแสง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 1
183 กระสัง อบต.เมืองไผ่ ศพด.บ้านคันรุ้ง 1
184 กระสัง อบต.เมืองไผ่ ศพด.เมืองไผ่ถาวร 1
185 กระสัง อบต.ล าดวน ศพด.บ้านกระเจา 1
186 กระสัง อบต.ล าดวน ศพด.วัดบ้านยาง 1
187 กระสัง อบต.ล าดวน ศพด.วัดบ้านหนองพลวง 1
188 กระสัง อบต.สูงเนิน ศพด.วัดทุง่สว่าง 1
189 กระสัง อบต.สูงเนิน ศพด.วัดบัวถนน 1
190 กระสัง อบต.สูงเนิน ศพด.วัดบ้านสูงเนิน 1
191 กระสัง อบต.สูงเนิน ศพด.วัดปราสาททอง 1
192 กระสัง อบต.ห้วยส าราญ ศพด.วัดบ้านกดุโคลน 1
193 กระสัง อบต.ห้วยส าราญ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญบา้นครองสุข 1
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บรุีรัมย ์(ต่อ) 
194 กระสัง อบต.ห้วยส าราญ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญบ้านน้ าอ้อม 1
195 คูเมือง อบต.ตูมใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ 1
196 คูเมือง อบต.บ้านแพ ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1
197 คูเมือง อบต.ปะเคียบ ศพด.บ้านเขว้า 1
198 คูเมือง อบต.ปะเคียบ ศพด.บ้านปะเคียบ 1
199 คูเมือง อบต.พรส าราญ ศพด.รร.วัดบัวทอง 1
200 คูเมือง อบต.หนองขมาร ศพด.วัดบ้านหนองไทร 1
201 แคนดง ทต.แคนดง ศพด.บ้านซองแมว 1
202 แคนดง ทต.แคนดง ศพด.บ้านหนองแสง 1
203 แคนดง ทต.แคนดง ศพด.วัดอนามัย 1
204 แคนดง อบต.แคนดง ศพด.โนนสมบูรณ์ 1
205 แคนดง อบต.ดงพลอง ศพด.บ้านขึ้ตุ่น 1
206 แคนดง อบต.ดงพลอง ศพด.วัดประชาชาติดงพลอง 1
207 แคนดง อบต.ดงพลอง ศพด.วัดป่าหนาม 1
208 เฉลิมพระเกยีรติ ทต.ถาวร ศพด.บ้านหนองหิน 1
209 เฉลิมพระเกยีรติ ทต.ยายแยม้วัฒนา ศพด.เทศบาลต าบลยายแยม้วัฒนา 1
210 เฉลิมพระเกยีรติ อบต.อสิานเขต ศพด.บ้านโคกตะแบก 1
211 ช านิ อบต.ช่อผกา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 1
212 ช านิ อบต.เมืองยาง ศพด.บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 1
213 ช านิ อบต.ละลวด ศพด.หนองพะอง 1

มหาสารคาม
214 กนัทรวิชัย ทต.ขามเรียง ศพด.บ้านเขยีบ 1
215 กนัทรวิชัย ทต.ขามเรียง ศพด.บ้านดอนนา 1
216 กนัทรวิชัย อบต.กดุใส้จอ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกดุใส้จอ่ 1
217 กนัทรวิชัย อบต.เขวาใหญ่ ศพด.เขวาใหญ่ 1
218 กนัทรวิชัย อบต.คันธารราษฎร์ ศพด.วัดพทุธมงคล 1
219 กนัทรวิชัย อบต.นาสีนวน ศพด.บ้านโพธิม์ี 1
220 กนัทรวิชัย อบต.มะค่า ศพด.บ้านโนนตาล 1
221 กนัทรวิชัย อบต.ศรีสุข ศพด.บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1
222 กดุรัง อบต.กดุรัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกดุรัง 1
223 กดุรัง อบต.หนองแวง ศพด.ห้วยแคนโนนสูง 1
224 แกด า ทต.แกด า ศพด.เทศบาลต าบลแกด า 1
225 แกด า ทต.มิตรภาพ ศพด.บ้านหนองขุ่น 1
226 แกด า ทต.มิตรภาพ ศพด.ป่าขา่ง 1
227 แกด า อบต.แกด า ศพด.วัดบ้านหนองเจริญ 1
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มหาสารคาม (ต่อ) 
228 แกด า อบต.โนนภิบาล ศพด.ไผ่ล้อม 1
229 แกด า อบต.โนนภิบาล ศพด.วัดบ้านนาคูณ 1
230 โกสุมพสัิย ทต.โกสุมพสัิย ศพด.เทศบาลต าบลโกสุมพสัิย 1
231 โกสุมพสัิย อบต.เขวาไร่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 1
232 โกสุมพสัิย อบต.เขื่อน ศพด.เขื่อน 1
233 โกสุมพสัิย อบต.ดอนกลาง ศพด.วัดวังจาน 1
234 โกสุมพสัิย อบต.แพง ศพด.บ้านโนนเมืองสองคอน 1
235 โกสุมพสัิย อบต.ยางท่าแจง้ ศพด.โนนเมือง 1
236 โกสุมพสัิย อบต.วังยาว ศพด.วัดโพธิก์ลาง 1
237 โกสุมพสัิย อบต.หนองบัว ศพด.คุยเชือก 1
238 โกสุมพสัิย อบต.หัวขวาง ศพด.แกง่โกสุม 1
239 โกสุมพสัิย อบต.แห่ใต้ ศพด.สันติสุข 1

มุกดาหาร
240 ค าชะอี อบต.ค าชะอี ศพด.บ้านหนองกะปาด 1
241 ค าชะอี อบต.น้ าเทีย่ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเ ทีย่ง 1
242 ค าชะอี อบต.บ้านค้อ ศพด.วัดชัยเสกมงคล 1
243 ค าชะอี อบต.บ้านค้อ ศพด.บ้านด่านช้าง 1
244 ค าชะอี อบต.บ้านค้อ ศพด.วัดภูเขาวงค์ 1
245 ค าชะอี อบต.บ้านซ่ง ศพด.วัดศรีสะอาดสงคราม 1
246 ค าชะอี อบต.บ้านซ่ง ศพด.วัดจฬุาวิเวก 1
247 ค าชะอี อบต.บ้านเหล่า ศพด.วัดเวฬุวัน 1
248 ค าชะอี อบต.หนองเอี่ยน ศพด.วัดศรีประดิษฐาราม 1
249 ค าชะอี อบต.หนองเอี่ยน ศพด.วัดโพนสว่าง 1
250 ค าชะอี อบต.หนองเอี่ยน ศพด.หนองเอี่ยน 1
251 ดงหลวง ทต.กกตูม ศพด.ปากช่อง 1
252 ดงหลวง ทต.ดงหลวง ศพด.บ้านนางนวล ม.12 1
253 ดงหลวง ทต.หนองแคน ศพด.บ้านโคกยาว 1
254 ดงหลวง อบต.ชะโนดน้อย ศพด.วัดบ้านโนนทัน 1
255 ดงหลวง อบต.พงัแดง ศพด.ห้วยเลา 1
256 ดงหลวง อบต.พงัแดง ศพด.โพนสว่าง 1
257 ดอนตาล ทต.ดอนตาลผาสุก ศพด.บ้านห้วยกอก 1
258 ดอนตาล ทต.บ้านแกง้ ศพด.บ้านดง 1
259 ดอนตาล อบต.นาละเม็ง ศพด.บ้านภูผาหอม 1
260 ดอนตาล อบต.นาละเม็ง ศพด.บ้านหนองกระยงั 1
261 ดอนตาล อบต.บ้านบาก ศพด.บ้านนายาง 1
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มุกดาหาร (ต่อ) 
262 ดอนตาล อบต.ป่าไร่ ศพด.บ้านนาป่ง 1
263 ดอนตาล อบต.ป่าไร่ ศพด.บ้านหนองเม็ก 1
264 ดอนตาล อบต.เหล่าหมี ศพด.นายอ 1
265 นิคมค าสร้อย ทต.นิคมค าสร้อย ศพด.วัดพทุโธธัมมธโร 1
266 นิคมค าสร้อย ทต.ร่มเกล้า ศพด.หนองนกเขยีน 1
267 นิคมค าสร้อย อบต.กกแดง ศพด.กกแดง 1
268 นิคมค าสร้อย อบต.นาอดุม ศพด.วัดดอนสวรรค์ 1

ยโสธร
269 กดุชุม อบต.ก าแมด ศพด.วัดศรีนวลโคกสวาท 1
270 กดุชุม อบต.ก าแมด ศพด.บ้านกดุหิน 1
271 กดุชุม อบต.กดุชุม ศพด.บ้านหนองบอน 1
272 กดุชุม อบต.กดุชุม ศพด.บ้านหนองแก 1
273 กดุชุม อบต.โนนเปือย ศพด.วัดบูรพาโนนเปือย 1
274 กดุชุม อบต.โพนงาม ศพด.วัดสิงห์ทอง 1
275 กดุชุม อบต.โพนงาม ศพด.บ้านหนองหว้า 1
276 กดุชุม อบต.หนองแหน ศพด.วัดค าฝักหนาม 1
277 ค้อวัง ทต.ค้อวัง ศพด.วัดป่าล าดวน 1
278 ค้อวัง ทต.ค้อวัง ศพด.วัดค้อวัง 1
279 ค้อวัง อบต.กดุน้ าใส ศพด.วัดสว่าง 1
280 ค้อวัง อบต.น้ าออ้ม ศพด.บ้านน้ าออ้ม 1
281 ค้อวัง อบต.ฟา้ห่วน ศพด.บ้านฟา้ห่วน 1
282 ค าเขื่อนแกว้ ทต.ดงแคนใหญ่ ศพด.รร.บ้านกลางนา 1
283 ค าเขื่อนแกว้ ทต.ดงแคนใหญ่ ศพด.บ้านผักบุง้ 1
284 ค าเขื่อนแกว้ อบต.กดุกงุ ศพด.บ้านนาโพธิ์ 1
285 ค าเขื่อนแกว้ อบต.กู่จาน ศพด.นาเวียง 1
286 ค าเขื่อนแกว้ อบต.ทุง่มน ศพด.วัดโพนสิม 1
287 ค าเขื่อนแกว้ อบต.นาแก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก 1
288 ค าเขื่อนแกว้ อบต.นาค า ศพด.ดอนเสาเรือน 1
289 ค าเขื่อนแกว้ อบต.ยอ่ ศพด.บ้านค าม่วง 1
290 ค าเขื่อนแกว้ อบต.ลุมพกุ ศพด.บ้านดอนเขอืง 1
291 ค าเขื่อนแกว้ อบต.สงเปือย ศพด.บ้านบุง่หวาย 1
292 ค าเขื่อนแกว้ อบต.เหล่าไฮ ศพด.กดุเป่ง 1
293 ทรายมูล ทต.ทรายมูล รร.เทศบาลต าบลทรายมูล 1
294 ทรายมูล ทต.นาเวียง ศพด.บ้านโป่ง 1
295 ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ ศพด.บ้านค าแขนศอก 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ยโสธร (ต่อ) 
296 ทรายมูล อบต.ดู่ลาด ศพด.วัดบ้านโสกผักหวาน 1
297 ทรายมูล อบต.ทรายมูล ศพด.วัดบ้านนาโป่ง 1
298 ทรายมูล อบต.ไผ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 1
299 ไทยเจริญ ทต.ค าเตย ศพด.บ้านค าเตย 1
300 ไทยเจริญ ทต.ค าเตย ศพด.บ้านดงสวรรค์ 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
กาฬสินธุ์

1 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.นาจารย์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาจารย์ 1

2 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.บึงวิชัย ศพด.หนองทุม่ 1

3 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ไผ่ ศพด.โนนทอง-ค าเม็ก 1

4 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ภูดิน ศพด.ค่ายลูกเสือ ม.2 1

5 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ภูดิน ศพด.สว่าง ม.1 1

6 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ภูปอ ศพด.หนองแวงเหนือ 1

7 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ล าพาน ศพด.ท่าอดุม-วังยงู 1

8 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ล าพาน ศพด.บ้านดงเมือง 1

9 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.หนองสอ ศพด.โนนสมบูรณ์ 1

10 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.หลุบ ศพด.โพธิช์ัยคอนเรียบ 1

11 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ห้วยโพธิ์ รร.ดงสวางวิทยายน 1

12 ยางตลาด ทต.โนนสูง ศพด.โพนสวาง ม.11 1

13 ยางตลาด ทต.หัวนาค า ศพด.วัดบ้านโคกค่ายโคกใหญ่ 1

14 ยางตลาด ทต.หัวนาค า ศพด.หัวนาค า 1

15 ยางตลาด ทต.อต้ืิอ ศพด.เทศบาลต าบลอต้ืิอ 1

16 ยางตลาด ทต.อต้ืิอ ศพด.วัดโพธิศ์รียางค า 1

17 ยางตลาด ทต.อต้ืิอ ศพด.วัดโพธิศ์รีหนองแวง 1

18 ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ์ ศพด.ดอนยานาง 1

19 ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ์ ศพด.บ้านชุมชนป่าแดง 1

20 ยางตลาด อบต.นาเชือก ศพด.นาแก 1

21 ยางตลาด อบต.นาเชือก ศพด.วัดราษฎร์บ ารุงหนองกาว 1

22 ยางตลาด อบต.นาดี ศพด.วัดโนนสะอาดวารี 1

23 ยางตลาด อบต.ยางตลาด ศพด.วัดสีนวลหัวงัว 1

24 ยางตลาด อบต.ยางตลาด ศพด.ฮองฮี ม.14 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่5 ระหว่างวันที ่3 - 6 กุมภาพันธ์ 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

กาฬสินธุ์ (ต่อ)

25 ร่องค า อบต.สามัคคี ศพด.เหล่าเขอืง 1

26 สมเด็จ ทต.แซงบาดาล ศพด.บ้านค าเม็ก 1

27 สมเด็จ ทต.ผาเสวย ศพด.บ้านกอก 1

28 สมเด็จ ทต.ผาเสวย ศพด.บ้านหนองแสงน้อย 1
ก าแพงเพชร

29 ไทรงาม อบต.มหาชัย ศพด.บ้านทุง่มหาศาล 1

30 ไทรงาม อบต.หนองแม่แตง ศพด.บ้านตอรัง 1

31 ไทรงาม อบต.หนองแม่แตง ศพด.บ้านไผ่ตาสุม 1

32 ไทรงาม อบต.หนองแม่แตง ศพด.บ้านหนองลวก 1

33 ไทรงาม อบต.หนองไม้กอง ศพด.บ้านหนองไม้กอง 1

34 บึงสามัคคี ทต.ระหาน ศพด.บ้านดงเยน็ 1

35 บึงสามัคคี อบต.วังชะโอน ศพด.มาลาศรี 1

36 ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว ศพด.บ้านคลองลึกพฒันาม.2 1

37 ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว ศพด.บ้านปางตาไว 1

38 ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว ศพด.บ้านไพรสวรรค์ 1

39 ปางศิลาทอง อบต.โพธิท์อง ศพด.บ้านหนองไผ่ 1

40 ปางศิลาทอง อบต.หินดาต ศพด.บ้านเขาน้ าอุ่น 1

41 ปางศิลาทอง อบต.หินดาต ศพด.บ้านอดุมทรัพย์ 1

42 พรานกระต่าย ทต.เขาคีรีส ศพด.บ้านทุง่รวงทอง 1

43 พรานกระต่าย ทต.บ้านพราน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านพราน 1

44 พรานกระต่าย อบต.ท่าไม้ ศพด.บ้านวังชะโอน 1

45 พรานกระต่าย อบต.วังตะแบก ศพด.วังตะแบก 1

46 พรานกระต่าย อบต.หนองหัววัว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัวัว 1

47 เมืองก าแพงเพชร ทต.เทพนคร ศพด.ต าบลเทพนคร(บ้านไร่) 1

48 เมืองก าแพงเพชร ทต.เทพนคร ศพด.ต าบลเทพนคร(บ้านสระสิงห์โต) 1

49 เมืองก าแพงเพชร ทต.เทพนคร ศพด.เทพนคร(บ้านโนนสมอ) 1

50 เมืองก าแพงเพชร ทต.เทพนคร ศพด.บ้านโคนเหนือ 1

51 เมืองก าแพงเพชร ทต.เทพนคร ศพด.บ้านวังโบสถ์ 1

52 เมืองก าแพงเพชร ทต.นครชุม รร.เทศบาล1คลองสวนหมาก 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ขอนแก่น

53 เมืองขอนแกน่ อบต.ท่าพระ ศพด.รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 1

54 เมืองขอนแกน่ อบต.ท่าพระ ศพด.รร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1

55 แวงน้อย ทต.แวงน้อย รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย 1

56 แวงน้อย ทต.แวงน้อย ศพด.เทศบาลต าบลแวงน้อย 1

57 แวงน้อย อบต.ละหานนา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา 1

58 แวงน้อย อบต.แวงน้อย ศพด.หนองแขม 1

59 แวงใหญ่ ทต.แวงใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 1

60 แวงใหญ่ ทต.แวงใหญ่ ศพด.เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 1

61 แวงใหญ่ อบต.ดอนฉมิ ศพด.วัดลัฏฐิวัน 1

62 แวงใหญ่ อบต.โนนทอง ศพด.ต าบลโนนทอง (ชุมชนร่วมใจ ) 1

63 แวงใหญ่ อบต.ใหม่นาเพยีง ศพด.บ้านดอนหัน 1

64 สีชมพู ทต.วังเพิม่ ศพด.เทศบาลต าบลวังเพิม่ 1

65 สีชมพู อบต.ดงลาน ศพด.บ้านซ าจ าปา 1

66 สีชมพู อบต.ดงลาน ศพด.บ้านวังขอนแดง 1

67 สีชมพู อบต.ดงลาน ศพด.อา่งทอง 1

68 สีชมพู อบต.บริบูรณ์ ศพด.เทพชมพู 1

69 สีชมพู อบต.บ้านใหม่ ศพด.โสกส้มกบ 1

70 สีชมพู อบต.บ้านใหม่ ศพด.ใหม่สามัคคี 1

71 สีชมพู อบต.สีชมพู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 1

72 หนองนาค า อบต.กดุธาตุ ศพด.โพนแพง 1

73 หนองนาค า อบต.กดุธาตุ ศพด.วัดโพธิศ์รีวนาราม 1

74 หนองเรือ ทต.กดุกว้าง ศพด.บะยาว-โนนพนัเรือ 1

75 หนองเรือ ทต.กดุกว้าง ศพด.บ้านส าราญหินลาด 1

76 หนองเรือ ทต.ดอนโมง ศพด.เทศบาลต าบลดอนโมง 1

77 หนองเรือ ทต.โนนทอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโนนทอง 1

78 หนองเรือ ทต.บ้านผือ ศพด.เทศบาลต าบลบ้านผือ (บ้านโพธิต์าก ) 1

79 หนองเรือ ทต.ยางค า ศพด.บ้านหนองแวง 1

80 หนองเรือ ทต.ยางค า ศพด.วัดสวรรค์คงคา 1

81 หนองเรือ ทต.หนองแก รร.เทศบาลหนองแก 1

82 หนองเรือ อบต.จระเข้ ศพด.บ้านหัวนา 1

83 หนองเรือ อบต.โนนทัน ศพด.วัดโพธิง์าม 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ขอนแก่น (ต่อ)

84 หนองเรือ อบต.บ้านเม็ง ศพด.เหมือดแอ่ 1

85 หนองสองห้อง อบต.คึมชาด ศพด.วัยเตาะแตะบ้านศุภฯ 1

86 หนองสองห้อง อบต.ดอนดู่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 1

87 หนองสองห้อง อบต.วังหิน ศพด.วังหิน 1

88 อ.เวียงเกา่ ทต.ในเมือง ศพด.เทศบาลต าบลในเมือง 1

89 อ.เวียงเกา่ ทต.ในเมือง ศพด.โพธิท์อง-หนองเตาปูน 1

90 อ.เวียงเกา่ อบต.เขาน้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย 1

91 อบุลรัตน์ อบต.ทุง่โป่ง ศพด.ห้วยยาง 1
ชัยภูมิ

92 เมืองชัยภูมิ อบต.โพนทอง ศพด.นางเม้ง 1
93 เมืองชัยภูมิ อบต.โพนทอง ศพด.หนองหญ้ารังกา 1
94 เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยต้อน ศพด.บ้านชีลองเหนือ 1
95 เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยต้อน ศพด.บ้านโปร่งคลองเหนือ 1
96 เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยต้อน ศพด.บ้านสามพนัตา 1
97 เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยบง ศพด.ห้วยหว้า 1
98 หนองบัวแดง อบต.กดุชุมแสง ศพด.วัดป่าสุริยวงศ์ 1
99 หนองบัวแดง อบต.กดุชุมแสง ศพด.วัดศาลาวรรณ 1
100 หนองบัวแดง อบต.คูเมือง ศพด.ท่าขอ่ย 1
101 หนองบัวแดง อบต.คูเมือง ศพด.โนนดู่ 1
102 หนองบัวแดง อบต.ถ้ าวัวแดง ศพด.บ้านบุสีเสียด 1
103 หนองบัวแดง อบต.ถ้ าวัวแดง ศพด.บ้านหัวนาค า 1
104 หนองบัวแดง อบต.ถ้ าวัวแดง ศพด.บ าเหน็จสุวรรณ 1
105 หนองบัวแดง อบต.ถ้ าวัวแดง ศพด.หนองหอยปัง 1
106 หนองบัวแดง อบต.นางแดด ศพด.บ้านคลองเจริญ 1
107 หนองบัวแดง อบต.นางแดด ศพด.บ้านศรีสวรรค์ 1
108 หนองบัวแดง อบต.นางแดด ศพด.บ้านหนองจกิพฒันา 1
109 หนองบัวแดง อบต.นางแดด ศพด.บ้านห้วยกุ่ม 1
110 หนองบัวแดง อบต.นางแดด ศพด.บ้านใหม่ส าราญ 1
111 หนองบัวแดง อบต.วังชมภู ศพด.วัดรัตนคงคาราม 1
112 หนองบัวแดง อบต.วังชมภู ศพด.วัดสระแกว้วนาราม 1
113 หนองบัวแดง อบต.หนองแวง ศพด.บ้านนาเจริญ 1
114 หนองบัวแดง อบต.หนองแวง ศพด.บ้านนารี 1
115 หนองบัวแดง อบต.หนองแวง ศพด.บ้านหนองปล้อง 1
116 หนองบัวแดง อบต.หนองแวง ศพด.บ้านห้วยม่วง 1
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ชัยภูมิ (ต่อ) 
117 หนองบัวระเหว ทต.หนองบัวระเหว ศพด.เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ม.2 1
118 หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ่ ศพด.โนนม่วง 1
119 หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ่ ศพด.บ้านโนนส าราญ 1
120 หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ่ ศพด.บ้านโป่งนคร 1
121 หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ่ ศพด.บ้านวังอดุม 1
122 หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ่ ศพด.บ้านใหม่เจริญผล 1
123 หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ่ ศพด.วังตะเฆ่ 1

นครพนม
124 บ้านแพง อบต.หนองแวง ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์ 1
125 บ้านแพง อบต.หนองแวง ศพด.หนองแวง 1
126 ปลาปาก อบต.กตุาไก้ ศพด.วัดจนัศรีนารี 1
127 ปลาปาก อบต.กตุาไก้ ศพด.วัดบุปผาราม 1
128 ปลาปาก อบต.กตุาไก้ ศพด.วัดโพนทา 1
129 ปลาปาก อบต.นามะเขอื ศพด.หนองบัวค า 1
130 ปลาปาก อบต.นามะเขอื ศพด.หนองไผ่ 1
131 ปลาปาก อบต.ปลาปาก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก 1
132 ปลาปาก อบต.ปลาปาก ศพด.วัดนิมิตศรัทธาราม 1
133 ปลาปาก อบต.ปลาปาก ศพด.วัดปทุมถาวร 1
134 ปลาปาก อบต.ปลาปาก ศพด.วัดศรีสุมังค์ 1
135 ปลาปาก อบต.ปลาปาก ศพด.วัดโสมนัสไชยาวาส 1
136 ปลาปาก อบต.หนองฮี ศพด.วัดท่าชาลีล าพร 1
137 ปลาปาก อบต.หนองฮี ศพด.วัดมูลสารกติ 1
138 ปลาปาก อบต.หนองฮี ศพด.วัดสว่างภูมิกาวาส 1
139 โพนสวรรค์ ทต.โพนสวรรค์ ศพด.วัดศรีสว่าง 1
140 โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ้น ศพด.ดง 1
141 โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ้น ศพด.บ้านนาขมิ้น 1
142 โพนสวรรค์ อบต.นาใน ศพด.วัดราชสีมา 1
143 โพนสวรรค์ อบต.นาใน ศพด.วัดศรีมงคล 1
144 โพนสวรรค์ อบต.นาหัวบ่อ ศพด.บ้านโพนตูม 1
145 โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ ศพด.บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1
146 โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ ศพด.วัดศรีบุญเรือง ม.7 1
147 โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ 1
148 โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน ศพด.วัดโพธิสมพร 1
149 โพนสวรรค์ อบต.โพนบก ศพด.โพนเจริญ 1
150 เมืองนครพนม ทต.หนองญาติ ศพด.วัดจอมแจง้ 1
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นครพนม (ต่อ) 
151 เมืองนครพนม ทต.หนองญาติ ศพด.วัดศรีบุญเรือง 1
152 เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.เทศบาล 5สมพรอภัยโส 1
153 เมืองนครพนม อบต.ค าเตย ศพด.โพนสวรรค์ 1
154 เมืองนครพนม อบต.ท่าค้อ ศพด.บ้านนาหลวง 1
155 เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย ศพด.เนินสะอาด 1

บงึกาฬ
156 บึงโขงหลง อบต.ท่าดอกค า ศพด.โนนสา 1
157 บึงโขงหลง อบต.ท่าดอกค า ศพด.ฝอยลม 1
158 บึงโขงหลง อบต.ท่าดอกค า ศพด.หนองฮู 1
159 ปากคาด อบต.หนองยอง ศพด.ชุมชนดงบังใต้เจริญสว่างฯ 1
160 ปากคาด อบต.หนองยอง ศพด.หนองยอง 1
161 พรเจริญ ทต.ดอนหญ้านาง ศพด.ดอนหญ้านาง 1
162 พรเจริญ ทต.ดอนหญ้านาง ศพด.วัดใหม่ศิริมงคล 1
163 พรเจริญ อบต.ป่าแฝก ศพด.วัดสว่างอรุณ 1
164 พรเจริญ อบต.หนองหัวช้าง ศพด.วัดอมัพวัน 1
165 เมืองบึงกาฬ ทต.ไคสี ศพด.เทศบาลต าบลไคสี 1
166 เมืองบึงกาฬ อบต.ค านาดี ศพด.วัดไชยมคลสามัคคี 1
167 เมืองบึงกาฬ อบต.ค านาดี ศพด.วัดศรีบุญเรือง 1
168 เมืองบึงกาฬ อบต.นาสวรรค์ ศพด.วัดโพธิเ์งินคณาราม 1
169 ศรีวิไล ทต.ศรีวิไล ศพด.วัดจนัทวารี 1
170 ศรีวิไล อบต.นาแสง ศพด.วัดศิริมงคล 1

พิษณุโลก
171 ชาติตระการ ทต.ป่าแดง ศพด.วัดป่าแดง 1
172 ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ ศพด.นาเปอะ 1
173 ชาติตระการ อบต.ท่าสะแก ศพด.บ้านท่าสะแก 1
174 ชาติตระการ อบต.บ่อภาค ศพด.บ้านบ่อภาคใต้ 1
175 ชาติตระการ อบต.บ่อภาค ศพด.เทอดชาติ 1
176 ชาติตระการ อบต.บ้านดง ศพด.บ้านดง 1
177 ชาติตระการ อบต.สวนเมี่ยง ศพด.บ้านโคกใหญ่ 1
178 นครไทย อบต.เนินเพิม่ ศพด.ห้วยน้ าไซ 1
179 นครไทย อบต.เนินเพิม่ ศพด.ชุมชน8ราษฎรอทุิศพทิยา 1
180 นครไทย อบต.บ่อโพธิ์ ศพด.น้ าเลา 1
181 นครไทย อบต.บ้านพร้าว ศพด.รร.บ้านห้วยทรายทอง 1
182 นครไทย อบต.หนองกะท้าว ศพด.บ้านนาโพธิน์าจาน 1
183 นครไทย อบต.หนองกะท้าว ศพด.บ้านหลังเขา 1



หน้าที ่7

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

พิษณุโลก (ต่อ) 
184 เนินมะปราง ทต.บ้านมุง ศพด.วัดบ้านมุง 1
185 เนินมะปราง ทต.บ้านมุง ศพด.รร.บ้านใหม่สามัคคี 1
186 เนินมะปราง อบต.ชมพู ศพด.บ้านน้ าปาด 1
187 เนินมะปราง อบต.ชมพู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลชมพู 1
188 เนินมะปราง อบต.เนินมะปราง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเนินมะปราง 1
189 เนินมะปราง อบต.วังโพรง ศพด.วังขวัญ 1
190 บางกระทุม่ ทต.เนินกุ่ม ศพด.วัดเนินกุ่ม 1
191 บางกระทุม่ ทต.สนามคลี ศพด.สนามคลี 1

เพชรบรูณ์
192 เขาค้อ อบต.เขก็น้อย ศพด.บ้านป่ากล้วย 1
193 เขาค้อ อบต.เขก็น้อย ศพด.บ้านชัยชนะ 1
194 เขาค้อ อบต.เขาค้อ ศพด.บ้านเพชรด า 1
195 เขาค้อ อบต.เขาค้อ ศพด.บ้านป่าแดง 1
196 เขาค้อ อบต.ทุง่สมอ ศพด.บ้านนายาว 1
197 เขาค้อ อบต.หนองแม่นา ศพด.บ้านเสลียงแห้ง3 1
198 ชนแดน ทต.ชนแดน ศพด.เทศบาลต าบลชนแดน 1
199 ชนแดน อบต.ซับพทุรา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลซับพทุรา 1
200 ชนแดน อบต.ท่าขา้ม ศพด.บ้านวังปลาซ่อน 1
201 ชนแดน อบต.ท่าขา้ม ศพด.บ้านโคกสูง 1
202 ชนแดน อบต.พทุธบาท ศพด.บ้านห้วยงาช้าง 1
203 ชนแดน อบต.พทุธบาท ศพด.บ้านหนองตาด 1
204 น้ าหนาว อบต.โคกมน ศพด.ห้วยสนามทราย 1
205 น้ าหนาว อบต.วังกวาง ศพด.ซ าม่วง 1
206 น้ าหนาว อบต.หลักด่าน ศพด.หลักด่าน 1
207 บึงสามพนั อบต.บึงสามพนั ศพด.บ้านบึงสามพนั 1
208 บึงสามพนั อบต.พญาวัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพญาวัง 1
209 เมืองเพชรบูรณ์ ทต.วังชมภู ศพด.วังชมภู 1
210 เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ท่าพล ศพด.บ้านดง 1
211 เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ป่าเลา ศพด.บ้านป่าเลา 1
212 หนองไผ่ ทต.บัววัฒนา ศพด.บัววัฒนา 1
213 หนองไผ่ ทต.บ้านโภชน์ ศพด.บ้านซับชมภู 1
214 หนองไผ่ ทต.บ้านโภชน์ ศพด.วัดน้ าวิง่ 1
215 หนองไผ่ อบต.กองทูล ศพด.บ้านวังชงโค 1
216 หนองไผ่ อบต.ท่าแดง ศพด.บ้านท่าแดง 1
217 หนองไผ่ อบต.ยางงาม ศพด.บ้านยางงาม 1
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เพชรบรูณ์ (ต่อ) 
218 หนองไผ่ อบต.วังโบสถ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวังโบสถ์ 1
219 หนองไผ่ อบต.ห้วยโป่ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง 1
220 หล่มเกา่ ทต.หล่มเกา่ ศพด.เทศบาลต าบลหล่มเกา่ 1
221 หล่มเกา่ อบต.นาเกาะ ศพด.น้ าออ้ย 1
222 หล่มเกา่ อบต.นาซ า ศพด.แกง่โตน 1
223 หล่มเกา่ อบต.นาแซง ศพด.นาแซง 1

ราชบรุี
224 ปากท่อ อบต.ปากท่อ ศพด.โรงเรียนโคกพระเจริญ 1
225 ปากท่อ อบต.วัดยางงาม ศพด.วัดยางงาม 1
226 โพธาราม ทต.คลองตาคต ศพด.หาดส าราญ 1
227 โพธาราม ทต.บ้านฆ้อง ศพด.เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 1
228 โพธาราม ทต.บ้านเลือก ศพด.วัดบ้านเลือก 1
229 โพธาราม ทม.โพธาราม รร.เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1
230 โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม ศพด.โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1
231 โพธาราม อบต.คลองขอ่ย ศพด.มณีโชติ 1
232 โพธาราม อบต.ช าแระ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1
233 โพธาราม อบต.เตาปูน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปนู (บา้นเขาราบ) 1
234 โพธาราม อบต.ธรรมเสน ศพด.โรงเรียนบ้านเนินม่วง 1
235 โพธาราม อบต.บางโตนด ศพด.บางโตนด 1
236 โพธาราม อบต.สร้อยฟา้ ศพด.สร้อยฟา้ 1
237 โพธาราม อบต.หนองกวาง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1
238 เมืองราชบุรี ทต.หลักเมือง รร.เทศบาลหลักเมือง 1
239 เมืองราชบุรี ทต.หลักเมือง ศพด.เทศบาลต าบลหลักเมือง 1
240 เมืองราชบุรี ทต.ห้วยชินสีห์ ศพด.โรงเรียนวัดโพธิด์ก 1
241 เมืองราชบุรี ทม.ราชบุรี รร.เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี 1
242 เมืองราชบุรี อบต.เขาแร้ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง 1
243 เมืองราชบุรี อบต.คุ้งกระถนิ ศพด.โรงเรียนวัดเกตุน้อย 1
244 เมืองราชบุรี อบต.คูบัว ศพด.โรงเรียนวัดหนามพงุดอ 1
245 เมืองราชบุรี อบต.เจดียห์ัก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเจดียห์ัก 1
246 เมืองราชบุรี อบต.สามเรือน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน 1
247 เมืองราชบุรี อบต.หนองกลางนา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 1
248 เมืองราชบุรี อบต.หินกอง ศพด.หนองกระทุม่ 1
249 วัดเพลง อบต.จอมประทัด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 1
250 สวนผ้ึง อบต.ตะนาวศรี ศพด.ห้วยน้ าหนัก 1
251 สวนผ้ึง อบต.ท่าเคย ศพด.โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจนัทร์ 1
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ราชบรุี (ต่อ) 
252 สวนผ้ึง อบต.ป่าหวาย ศพด.บ้านกล้วย 1
253 สวนผ้ึง อบต.สวนผ้ึง ศพด.บ้านผาปก 1

ลพบรุี
254 เมืองลพบุรี ทต.ถนนใหญ่ ศพด.มัสยดินูรัลมุฮายรัีน 1
255 เมืองลพบุรี ทต.ท่าศาลา ศพด.วัดเขาหนีบ 1
256 เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด ศพด.เทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพเิศษที่  3 ) 1
257 เมืองลพบุรี ทม.ลพบุรี รร.เทศบาล 1 ระบบสาธติเทศบาลเมืองลพบุรี 1
258 เมืองลพบุรี อบต.โคกล าพาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล าพาน 1
259 เมืองลพบุรี อบต.ดอนโพธิ์ ศพด.บ้านไทรยอ้ย 1
260 เมืองลพบุรี อบต.ตะลุง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตะลุง 1
261 เมืองลพบุรี อบต.ท้ายตลาด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยตลาด 1
262 เมืองลพบุรี อบต.บางขนัหมาก ศพด.บ้านบางขนัหมาก 1
263 เมืองลพบุรี อบต.บ้านขอ่ย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ่ย 1
264 เมืองลพบุรี อบต.พรหมมาสตร์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ 1
265 เมืองลพบุรี อบต.โพธิต์รุ ศพด.วดัไผ่แตร (องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิต์รุ ) 1
266 ล าสนธิ อบต.หนองรี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 1
267 สระโบสถ์ อบต.นิยมชัย ศพด.บ้านด่านจนัทร์ 1
268 สระโบสถ์ อบต.มหาโพธิ์ ศพด.มหาโพธิ 1
269 หนองม่วง ทต.หนองม่วง รร.เทศบาลต าบลหนองม่วง 1
270 หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ ศพด.ชอนสมบูรณ์ 1
271 หนองม่วง อบต.ชอนสารเดช ศพด.ชุมชนคีรีนาครัตนาราม 1
272 หนองม่วง อบต.บ่อทอง ศพด.หนองปลวก 1
273 หนองม่วง อบต.ยางโทน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 1

สุโขทัย
274 ศรีสัชนาลัย อบต.แม่ส า ศพด.แม่สานสามัคคี 1
275 ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน ศพด.ต าบลแม่สิน 1
276 ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน ศพด.บ้านสุเม่น 1
277 ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน ศพด.ร้องตลาด 1
278 ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน ศพด.วัดห้วยโป้ 1

279 ศรีสัชนาลัย อบต.หนองออ้ ศพด.วัดเกาะน้อย 1

280 ศรีส าโรง อบต.เกาะตาเล้ียง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเล้ียง 1

281 ศรีส าโรง อบต.นาขนุไกร ศพด.วังพกิลุ 1

282 ศรีส าโรง อบต.บ้านนา ศพด.บ้านนา 1

283 ศรีส าโรง อบต.ราวต้นจนัทร์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลราวต้นจนัทร์ 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สุโขทัย (ต่อ) 

284 ศรีส าโรง อบต.วัดเกาะ ศพด.ประชาอทุิศ 1

285 ศรีส าโรง อบต.สามเรือน ศพด.บ้านนิคม 1

286 สวรรคโลก ทต.คลองยาง ศพด.บ้านคลองวังทอง 1

287 สวรรคโลก ทต.ในเมือง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลในเมือง 1

288 สวรรคโลก ทต.ป่ากมุเกาะ ศพด.บ้านนาพง 1

289 สวรรคโลก ทต.เมืองบางขลัง ศพด.บ้านวงพระจนัทร์ 1

290 สวรรคโลก ทต.เมืองบางขลัง ศพด.รร.บ้านวัดโบสถ์ 1

291 สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก ศพด.รร.เทศบาลแป้นจนัทร์กระจา่ง 1

292 สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก ศพด.รร.เทศบาลวัดสวรรคาราม 1

293 สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก ศพด.รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1

294 สวรรคโลก อบต.คลองยาง รร.บ้านคลองวังทอง 1

295 สวรรคโลก อบต.ท่าทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง 1

296 สวรรคโลก อบต.นาทุง่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาทุ่งรร.บ้านดงไทยวทิยา 1
297 สวรรคโลก อบต.ปากน้ า ศพด.บ้านมาบป่าเลา 1
298 สวรรคโลก อบต.เมืองบางยม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบางยม 1
299 สวรรคโลก อบต.ยา่นยาว ศพด.รร.วัดท่าช้าง 1
300 สวรรคโลก อบต.วังไม้ขอน ศพด.รร.บ้านจนัทร์โรภาส 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
ขอนแก่น

1 กระนวน ทต.น้้าออ้ม ศพด.น้้าออ้ม 1

2 กระนวน อบต.หนองโก ศพด.โนนราศรี 1

3 กระนวน อบต.หนองโก ศพด.บ้านศรีสมบูรณ์ศรีสถติย์ 1

4 กระนวน อบต.หัวนาค้า ศพด.ค้าคร่ึง 1

5 เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาสวนกวาง (วัดบัวระพา ) 1

6 โคกโพธิไ์ชย ทต.โพธิไ์ชย รร.อนุบาลเทศบาลต้าบลโพธิไ์ชย 1

7 โคกโพธิไ์ชย ทต.โพธิไ์ชย ศพด.วัดมัชฌิมาวาส 1

8 ชุมแพ ทม.ชุมแพ รร.เทศบาล 1 (ส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ ) 1

9 ชุมแพ อบต.ชุมแพ ศพด.วัดพฒันารามหนองจกิ 1

10 ชุมแพ อบต.นาหนองทุม่ ศพด.นาหนองทุม่ 1

11 ชุมแพ อบต.โนนหัน ศพด.หนองคอง 1

12 ชุมแพ อบต.หนองเขยีด ศพด.วัดใหม่สามัคคี 1

13 ซ้าสูง อบต.บ้านโนน ศพด.โนน 1

14 ซ้าสูง อบต.บ้านโนน ศพด.บ้านแห้ว 1

15 ซ้าสูง อบต.ห้วยเตย ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเตย 1

16 น้้าพอง ทต.ม่วงหวาน ศพด.ค้าแกน่คูณ 1

17 น้้าพอง ทต.ม่วงหวาน ศพด.ท่าเม่า-โนนพยอม (บ้านม่วงหวาน ) 1

18 น้้าพอง ทต.ม่วงหวาน ศพด.ม่วงหวาน 1

19 น้้าพอง ทต.ล้าน้้าพอง รร.เทศบาลล้าน้้าพอง 1

20 น้้าพอง ทต.ล้าน้้าพอง ศพด.บ้านห้วยเสือเต้น 1

21 น้้าพอง ทต.สะอาด ศพด.วัดศรีชมชื่น 1

22 น้้าพอง อบต.บัวเงิน ศพด.ค้าจั่น 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่6 ระหว่างวันที ่10 - 13 กุมภาพันธ์ 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ชัยภูมิ

23 เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเด่ือ ศพด.บ้านหนองแต้ 1

24 เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเด่ือ ศพด.วัดโพธิศ์รี (บ้านเด่ือ ) 1

25 เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเด่ือ ศพด.วัดแสงสว่างดาราม 1

26 เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน ศพด.บ้านนาไฮ 1

27 เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน ศพด.บ้านโนนหินลาด 1

28 แกง้คร้อ ทต.หนองสังข์ ศพด.บ้านกา่น 1

29 แกง้คร้อ ทต.หนองสังข์ ศพด.วัดศรีสง่าสามัคคี 1

30 แกง้คร้อ อบต.หนองไผ่ ศพด.บ้านหนองแกหนองโน 1

31 คอนสวรรค์ อบต.โคกมั่งงอย ศพด.โคกมั่งงอย 1

32 คอนสวรรค์ อบต.โคกมั่งงอย ศพด.วัดหนองบัวลาย 1

33 คอนสวรรค์ อบต.บ้านโสก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านโสก 1

34 คอนสวรรค์ อบต.ห้วยไร่ ศพด.บ้านห้วยยาง 1

35 คอนสาร ทต.ห้วยยาง ศพด.วัดเกาะหมาก 1

36 คอนสาร ทต.ห้วยยาง ศพด.วัดอมัพวัน (ห้วยยางโง ) 1

37 คอนสาร ทต.ห้วยยาง ศพด.หนองหล่ม 1

38 คอนสาร อบต.ดงกลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลดงกลาง 1

39 คอนสาร อบต.ดงบัง ศพด.วัดหนองม่วง 1

40 คอนสาร อบต.ทุง่นาเลา ศพด.วัดโนนจ้าปาทอง 1

41 คอนสาร อบต.โนนคูณ ศพด.วัดสว่างอดุม 1

42 จตุัรัส อบต.กดุน้้าใส ศพด.ตลาด 1

43 จตุัรัส อบต.กดุน้้าใส ศพด.บ้านเด่ือ 1

44 จตุัรัส อบต.กดุน้้าใส ศพด.วังเสมา 1

45 จตุัรัส อบต.หนองโดน ศพด.ร้านหญ้าใหม่ 1

46 จตุัรัส อบต.หนองบัวโคก ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวโคก 1

47 ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ ศพด.บ้านตลุกคูณ 1
นครราชสีมา

48 โนนสูง ทต.ตลาดแค รร.เทศบาลตลาดแค 1

49 พมิาย อบต.โบสถ์ ศพด.บ้านหนองขาม 1

50 พมิาย อบต.โบสถ์ ศพด.บ้านหนองปรือ 1

51 พมิาย อบต.สัมฤทธิ์ ศพด.บ้านวังน้้า 1

52 พมิาย อบต.สัมฤทธิ์ ศพด.รร.บ้านสัมฤทธิ์ 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครราชสีมา (ต่อ) 

53 พมิาย อบต.หนองระเวียง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง 1

54 เมืองนครราชสีมา ทต.โคกกรวด ศพด.บ้านโคกเพชร 1

55 เมืองนครราชสีมา ทต.ปรุใหญ่ ศพด.กอ่นวัยเรียนประจ้าต้าบลปรุใหญ่ 1

56 เมืองนครราชสีมา ทต.หัวทะเล ศพด.เฉลิมพระเกยีรติ 1

57 เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา รร.เทศบาล 5วัดป่าจติตสามัคคี 1

58 เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา ศพด.เคหะประชาสามัคคี 1

59 เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา ศพด.ท้าวสุระซอย 3 1

60 เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา ศพด.ราชนิกลู 1

61 เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา ศพด.รร.ชลประทานสงเคราะห์ 1

62 เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา ศพด.รร.บ้านหลักร้อย 1

63 เมืองนครราชสีมา อบต.หนองจะบก ศพด.บ้านหนองจะบก (บ้านหนองปรู ) 1

64 เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบัวศาลา ศพด.บ้านหนองบัวศาลา 1

65 เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบัวศาลา ศพด.หนองตาคง 1

66 เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบัวศาลา ศพด.อา่งหนองแหน 1

67 เมืองนครราชสีมา อบต.หนองระเวียง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง 1

68 เมืองนครราชสีมา อบต.หนองระเวียง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวยีง (บา้นหนองม่วง ) 1

69 เมืองยาง อบต.โนนอดุม ศพด.ชุมชนวัดสระบัว 1

70 เมืองยาง อบต.โนนอดุม ศพด.วัดบ้านโนนขาม 1

71 เมืองยาง อบต.ละหานปลาค้าว ศพด.บ้านครบุรี 1

72 เมืองยาง อบต.ละหานปลาค้าว ศพด.บ้านหนองละหาน 1

73 ล้าทะเมนชัย ทต.ช่องแมว ศพด.บ้านกดุกี่ 1

74 ล้าทะเมนชัย ทต.ช่องแมว ศพด.บ้านดงหลบ 1

75 ล้าทะเมนชัย ทต.ช่องแมว ศพด.บ้านมาบป่าแดง 1

76 ล้าทะเมนชัย ทต.ช่องแมว ศพด.บ้านส่ีเหล่ียม 1

77 ล้าทะเมนชัย ทต.ช่องแมว ศพด.บ้านหนองกงุ 1

78 ล้าทะเมนชัย ทต.บ้านยาง ศพด.บ้านหนองออ้ 1

79 ล้าทะเมนชัย ทต.ไพล ศพด.เทศบาลต้าบลไพล 1

80 วังน้้าเขยีว อบต.ไทยสามัคคี ศพด.รร.บ้านบุไผ่ 1

81 วังน้้าเขยีว อบต.วังหมี ศพด.เจยีรวนนท์อหุทิศ 2 1

82 วังน้้าเขยีว อบต.วังหมี ศพด.บ้านคลองสะท้อน 1

83 วังน้้าเขยีว อบต.วังหมี ศพด.บ้านท่าวังไทร 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ
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นครราชสีมา (ต่อ) 

84 วังน้้าเขยีว อบต.อดุมทรัพย์ ศพด.บ้านโนนเหล่ือม 1

85 วังน้้าเขยีว อบต.อดุมทรัพย์ ศพด.บ้านบะใหญ่ 1

86 วังน้้าเขยีว อบต.อดุมทรัพย์ ศพด.บ้านหนองแวง 1
บรุีรัมย์

87 นางรอง ทม.นางรอง ศพด.วัดกลางนางรอง 1

88 นางรอง ทม.นางรอง ศพด.วัดขนุกอ้ง 1

89 นางรอง ทม.นางรอง ศพด.วัดป่าเรไร 1

90 นางรอง อบต.กา้นเหลือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลกา้นเหลือง 1

91 นางรอง อบต.นางรอง ศพด.รร.หนองง้ิวหนองไทร 1

92 นางรอง อบต.บ้านสิงห์ ศพด.บ้านหนองกง 1

93 นางรอง อบต.สะเดา ศพด.รร.วัดน้้าไหล (อนุบาล 3ขวบ ) 1

94 นางรอง อบต.หนองกง ศพด.บุตาเวสน์ 1

95 นางรอง อบต.หนองโบสถ์ ศพด.วัดหนองโบสถ์ 1

96 นาโพธิ์ ทต.นาโพธิ์ รร.เทศบาลต้าบลนาโพธิ์ 1

97 นาโพธิ์ อบต.ดอนกอก ศพด.วัดประทุมเมศ 1

98 โนนดินแดง อบต.ล้านางรอง ศพด.คลองหิน 1

99 โนนดินแดง อบต.ล้านางรอง ศพด.บ้านคลองโป่ง 1

100 โนนดินแดง อบต.ล้านางรอง ศพด.บ้านล้านางรอง 1

101 โนนดินแดง อบต.ล้านางรอง ศพด.บ้านหนองบอน 1

102 โนนสุวรรณ อบต.ดงอจีาน ศพด.วัดบ้านดงบัง 1

103 โนนสุวรรณ อบต.ทุง่จงัหัน ศพด.วัดสว่างโพธิท์องวนาราม 1

104 โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ ศพด.วัดโคกกระเบือ้ง 1

105 บ้านกรวด ทต.หนองไม้งาม ศพด.วัดศรีมงคล 1

106 บ้านกรวด อบต.สายตะกู ศพด.โคกกระชาย 1

107 บ้านด่าน ทต.บ้านด่าน ศพด.วัดบ้านกระดึงทอง 1

108 บ้านด่าน ทต.ปราสาท ศพด.กระชายสามัคคี 1

109 บ้านด่าน อบต.โนนขวาง ศพด.ดงเยน็ 1

110 บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.แดงใหญ่ ศพด.รร.วัดอสิาณ 1

111 บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.แดงใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลแดงใหญ่ 1

112 ประโคนชัย ทต.เขาคอก ศพด.เขาคอก 1

113 ประโคนชัย ทต.แสลงโทน ศพด.บ้านหนองบอน 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
อ าเภอ
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บรุีรัมย ์(ต่อ) 

114 ประโคนชัย ทต.แสลงโทน ศพด.เทศบาลต้าบลแสลงโทน 1

115 ประโคนชัย อบต.โคกตูม ศพด.เปล่ียนราษฎร์อนุสรณ์ 1

116 ประโคนชัย อบต.โคกมะขาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกมะขาม (บ้านโคกมะขาม ) 1

117 ประโคนชัย อบต.โคกยา่ง ศพด.โคกยา่ง 1

118 ประโคนชัย อบต.จรเขม้าก ศพด.รร.บ้านจรเขม้าก 1

119 ประโคนชัย อบต.ตะโกตาพิ ศพด.บ้านบาตร 1

120 ประโคนชัย อบต.บ้านไทร ศพด.บ้านไพบูลย์ 1

121 ประโคนชัย อบต.ประทัดบุ ศพด.บ้านกระต่ายตาย 1

122 ประโคนชัย อบต.ปังกู ศพด.บ้านโคกวัด 1

123 ประโคนชัย อบต.ปังกู ศพด.บ้านโคกสะอาด 1

124 ประโคนชัย อบต.ไพศาล ศพด.บ้านไพศาล 1

125 ประโคนชัย อบต.ไพศาล ศพด.บ้านหนองมะเขอื 1

126 ประโคนชัย อบต.ไพศาล ศพด.บ้านหนองแสง 1

127 ประโคนชัย อบต.ไพศาล ศพด.ละลมพนู 1

128 ประโคนชัย อบต.ละเวีย้ ศพด.บ้านละเวีย้ 1
มหาสารคาม

129 ชื่นชม ทต.กดุปลาดุก ศพด.กดุปลาดุก 1

130 ชื่นชม ทต.หนองกงุ ศพด.ผือ 1

131 ชื่นชม อบต.เหล่าดอกไม้ ศพด.ส้มกบ 1

132 เชียงยนื ทต.โพนทอง ศพด.หนองคู 1

133 เชียงยนื อบต.กู่ทอง ศพด.วัดโพธิห์นองบุญชู 1

134 เชียงยนื อบต.กู่ทอง ศพด.วัดสระเกตุหนองมันปลา 1

135 เชียงยนื อบต.เชียงยนื ศพด.หนองศิริราษฎร์ 1

136 เชียงยนื อบต.นาทอง ศพด.วังน้้าใส 1

137 เชียงยนื อบต.เสือเฒ่า ศพด.บ้านเขง็ 1

138 เชียงยนื อบต.หนองซอน ศพด.มะโมเหนือ 1

139 นาเชือก อบต.นาเชือก ศพด.วัดบูรพาหัวช้าง 1

140 นาเชือก อบต.ส้าโรง ศพด.วัดบุรารัฐโพธาราม 1

141 นาเชือก อบต.ส้าโรง ศพด.วัดโพธิศ์รีสว่าง 1

142 นาเชือก อบต.ส้าโรง ศพด.วัดป่าราษฎร์บ้ารุง 1

143 นาเชือก อบต.หนองกงุ ศพด.เฉลิมพระเกยีรติ 80พรรษาต้าบลหนองกงุ 1



หน้าที ่6
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มหาสารคาม (ต่อ) 

144 นาเชือก อบต.หนองแดง ศพด.วัดโพธิศ์รีสว่าง 1

145 นาเชือก อบต.หนองแดง ศพด.วัดใหม่ชัยมงคล 1

146 นาเชือก อบต.หนองแดง ศพด.วัดเกา่ใหญ่ 1

147 นาเชือก อบต.หนองเม็ก ศพด.วัดหนองเลา 1

148 นาเชือก อบต.หนองเม็ก ศพด.วัดธรรมาภิรตาราม 1

149 นาดูน อบต.ดงดวน ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลดงดวน 1

150 นาดูน อบต.ดงดวน ศพด.โคกยาว 1

151 นาดูน อบต.ดงบัง ศพด.วัดโพธาราม 1

152 นาดูน อบต.ดงยาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลดงยาง 1

153 นาดูน อบต.หนองคู ศพด.บ้านโพนทอง 1

154 บรบือ ทต.บรบือ ศพด.กอ่นวัยเรียนเทศบาลต้าบลบรบือ 1
มุกดาหาร

155 เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าป่าหลาย ศพด.ค้าน้้าเ ทีย่ง 1

156 เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าป่าหลาย ศพด.บ้านแกง้ 1

157 เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าป่าหลาย ศพด.สามขาเหนือ 1

158 เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าป่าหลาย ศพด.ค้าป่าหลาย 1

159 เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าป่าหลาย ศพด.นาค้าน้อย 1

160 เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน ศพด.วัดอมัพวัน 1

161 เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน ศพด.โคกสูง 1

162 เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน ศพด.โนนสะอาด 1

163 เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน ศพด.ศรีชมชื่น 1

164 เมืองมุกดาหาร ทต.ดงมอน ศพด.วัดอรัญญิกกาวาส 1

165 เมืองมุกดาหาร ทต.นาสีนวน ศพด.คุ้มก ม.6 1

166 เมืองมุกดาหาร ทต.นาโสก ศพด.วัดสังวรณ์ 1

167 เมืองมุกดาหาร ทต.นาโสก ศพด.วัดโพธิศ์รีแกว้ 1

168 เมืองมุกดาหาร ทต.บางทรายใหญ่ ศพด.หนองแอก 1

169 เมืองมุกดาหาร ทต.ผ่ึงแดด ศพด.วัดกาญจนประดิษฐ์ 1

170 เมืองมุกดาหาร ทต.โพนทราย ศพด.ป่งเป้า 1

171 เมืองมุกดาหาร ทต.มุก ศพด.กดุโง้งใหญ่ 1

172 เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค้าสายทอง ) 1

173 เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร ศพด.วัดบรรพดมโนรมย์ 1
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มุกดาหาร (ต่อ) 

174 เมืองมุกดาหาร อบต.กดุแข้ ศพด.วัดเวฬุวนาราม 1

175 หนองสูง อบต.หนองสูงใต้ ศพด.วัดโพธิส์ว่าง 1

176 หว้านใหญ่ ทต.หว้านใหญ่ ศพด.บ้านนาแพงโคกน้้าสร้าง 1

177 หว้านใหญ่ อบต.บางทรายน้อย ศพด.ดาวเรือง 1

178 หว้านใหญ่ อบต.ป่งขามดงหมู ศพด.สองคอน 1

179 หว้านใหญ่ อบต.ป่งขามดงหมู ศพด.วัดนิเวศน์วิหาร 1
ยโสธร

180 ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ ศพด.บ้านสามแยกภูกลอย 1

181 ไทยเจริญ อบต.น้้าค้า ศพด.บ้านนางช้างเฒ่า 1

182 ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ ศพด.บ้านโนนแดง 1

183 ป่าต้ิว ทต.ป่าต้ิว ศพด.วัดบ้านป่าต้ิว 1

184 ป่าต้ิว อบต.กระจาย ศพด.วัดบ้านหนองบาก 1

185 ป่าต้ิว อบต.กระจาย ศพด.บ้านนิคม 1

186 ป่าต้ิว อบต.กระจาย ศพด.วัดบ้านโคกพระเจา้ 1

187 ป่าต้ิว อบต.โคกนาโก ศพด.วัดสว่าง 1

188 ป่าต้ิว อบต.โคกนาโก ศพด.บ้านโคกสุวรรณ 1

189 ป่าต้ิว อบต.โคกนาโก ศพด.วัดบ้านนาดี 1

190 ป่าต้ิว อบต.เชียงเพง็ ศพด.เชียงเพง็ 1

191 ป่าต้ิว อบต.ศรีฐาน ศพด.บ้านกดุส้าโรง ม.6 1

192 มหาชนะชัย อบต.คูเมือง ศพด.บ้านคูเมือง 1

193 มหาชนะชัย อบต.คูเมือง ศพด.บ้านขาม 1

194 มหาชนะชัย อบต.บากเรือ ศพด.บ้านบากเรือ 1

195 มหาชนะชัย อบต.บึงแก ศพด.วัดอทุยาราม 1

196 มหาชนะชัย อบต.ผือฮี ศพด.บ้านผือฮี หมู่ ที ่1 1

197 มหาชนะชัย อบต.ฟา้หยาด ศพด.วัดสว่างบ้านโนนธาตุ 1

198 มหาชนะชัย อบต.ม่วง ศพด.บ้านม่วง 1

199 มหาชนะชัย อบต.สงยาง ศพด.บ้านซ้า 1

200 เมืองยโสธร ทต.ตาดทอง ศพด.วัดทุง่สะเดา 1

201 เมืองยโสธร ทต.ทุง่แต้ ศพด.วัดบ้านค้าเม็ก 1

202 เมืองยโสธร ทต.ส้าราญ ศพด.บ้านหัวค้า 1

203 เมืองยโสธร ทต.ส้าราญ ศพด.วัดบ้านสว่าง 1
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ร้อยเอ็ด

204 เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังใหญ่ ศพด.ดงคร่ังใหญ่ 1

205 เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย ศพด.บ้านขงิแดง 1

206 เกษตรวิสัย อบต.น้้าออ้ม ศพด.บ้านโนนจาน 1

207 เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว ศพด.บ้านโพนเงินโพนทอง 1

208 เกษตรวิสัย อบต.เหล่าหลวง ศพด.บ้านโพนสะอาด 1

209 เกษตรวิสัย อบต.น้้าออ้ม ศพด.บ้านยางจอ้งหนองแวง 1

210 เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย ศพด.บ้านแสนสี 1

211 เกษตรวิสัย อบต.สิงห์โคก ศพด.บ้านหนองไผ่ 1

212 เกษตรวิสัย อบต.ทุง่ทอง ศพด.บ้านหนองไผ่ลุ่ม 1

213 เกษตรวิสัย อบต.บ้านฝาง ศพด.บ้านหัวดอนชาด 1

214 เกษตรวิสัย อบต.ก้าแพง ศพด.บ้านฮ่องทราย 1

215 เกษตรวิสัย อบต.ทุง่ทอง ศพด.วัดชิโนวาทธ้ารง 1

216 เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย ศพด.วัดธาตุ 1

217 เกษตรวิสัย อบต.ทุง่ทอง ศพด.วัดน้อยเจริญศรี 1

218 เกษตรวิสัย อบต.กู่กาสิงห์ ศพด.วัดเบญจธรรมาราม 1

219 เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังใหญ่ ศพด.วัดราษฎร์เจริญ 1

220 เกษตรวิสัย อบต.ก้าแพง ศพด.วัดหนองสระพระบาง 1

221 เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย ศพด.วัดอนิทราราม 1

222 เกษตรวิสัย อบต.โนนสว่าง ศพด.สระพงัทอง 1

223 เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว ศพด.สัมโฮง 1

224 เกษตรวิสัย อบต.หนองแวง ศพด.หนองช้าง 1

225 เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว ศพด.หัวดงก้าแพง 1

226 จตุรพกัตรพมิาน อบต.น้้าใส ศพด.ขมุดิน 1

227 จตุรพกัตรพมิาน อบต.ศรีโคตร ศพด.ดอนแคน 1

228 จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดู่น้อย ศพด.บ้านดู่น้อย 1

229 จตุรพกัตรพมิาน ทต.ล้ินฟา้ ศพด.บ้านป่าดวน 1

230 จตุรพกัตรพมิาน อบต.ป่าสังข์ ศพด.บ้านป่าสังข์ 1

231 จตุรพกัตรพมิาน ทต.ดงแดง ศพด.บ้านผือฮี หมู่ 11 1

232 จตุรพกัตรพมิาน ทต.เมืองหงส์ ศพด.เมืองหงส์ 1

233 จตุรพกัตรพมิาน ทต.โคกล่าม ศพด.หนองคูบอน 1

234 จตุรพกัตรพมิาน ทต.หนองผือ ศพด.หนองผือ 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ร้อยเอ็ด (ต่อ) 

235 จงัหาร ทต.ผักแว่น ศพด.บ้านผักแว่น 1
236 จงัหาร อบต.ยางใหญ่ ศพด.บ้านโพน 1
237 จงัหาร อบต.ม่วงลาด ศพด.บ้านม่วงท่าลาด 1
238 จงัหาร ทต.ดินด้า ศพด.บ้านเลิงคา 1

เลย

239 เชียงคาน ทต.เขาแกว้ ศพด.นาป่าหนาด 1
240 เชียงคาน ทต.เขาแกว้ ศพด.บ้านท่าบม 1
241 เชียงคาน ทต.เขาแกว้ ศพด.โสกเกา่ 1
242 เชียงคาน ทต.เชียงคาน ศพด.กองร้อยต้ารวจตะเวนชายแดน ที่ 2 4 6 1
243 เชียงคาน ทต.เชียงคาน ศพด.เทศบาลต้าบลเชียงคาน 1
244 เชียงคาน ทต.ธาตุ ศพด.เทศบาลธาตุ (วัดออ้มแกว้ ) 1
245 เชียงคาน ทต.ธาตุ ศพด.เทศบาลธาตุ (วัดอนิทราราม ) 1
246 เชียงคาน ทต.ธาตุ ศพด.บ้านผาพอด 1
247 เชียงคาน อบต.จอมศรี ศพด.นาสี 1
248 เชียงคาน อบต.นาซ่าว ศพด.วัดจอมพล 1
249 เชียงคาน อบต.บุฮม ศพด.วัดศรีชมชื่น 1
250 เชียงคาน อบต.บุฮม ศพด.วัดศรีสมสนุก 1
251 เชียงคาน อบต.ปากตม ศพด.ท่าดีหมี 1
252 เชียงคาน อบต.ปากตม ศพด.วัดโพธิศ์รีหายโศก (บ้านกลาง ) 1
253 ด่านซ้าย ทต.ด่านซ้าย ศพด.รร.ด่านซ้าย 1
254 ด่านซ้าย อบต.กกสะทอน ศพด.วัดบ้านหมากแขง้ 1
255 ด่านซ้าย อบต.โคกงาม ศพด.นาเจยีง 1
256 ด่านซ้าย อบต.โคกงาม ศพด.วัดโคกงาม 1
257 ด่านซ้าย อบต.โคกงาม ศพด.วัดสว่างอรุณ 1
258 ด่านซ้าย อบต.โคกงาม ศพด.หนองสนุ่น 1
259 ด่านซ้าย อบต.โพนสูง ศพด.กกโพธิว์ังก้า 1
260 ด่านซ้าย อบต.โพนสูง ศพด.นาลานขา้ว 1
261 ด่านซ้าย อบต.โพนสูง ศพด.โพนสูง 1
262 ด่านซ้าย อบต.โพนสูง ศพด.ห้วยทอง 1
263 ท่าล่ี อบต.ท่าล่ี ศพด.โนนสว่าง 1
264 ท่าล่ี อบต.อาฮี ศพด.นากระเซ็ง 1
265 นาด้วง ทต.นาด้วง ศพด.เทศบาลต้าบลนาด้วง 2 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ศรีสะเกษ

266 กนัทรลักษ์ อบต.กระแชง ศพด.บ้านโนนสูง 1

267 กนัทรลักษ์ อบต.ขนุน ศพด.วัดขนุน 1

268 กนัทรลักษ์ อบต.จานใหญ่ ศพด.วัดบ้านไร่เจริญ 1

269 กนัทรลักษ์ อบต.ตระกาจ ศพด.บ้านโคก 1

270 กนัทรลักษ์ อบต.น้้าออ้ม ศพด.บ้านขะยงู 1

271 กนัทรลักษ์ อบต.โนนส้าราญ ศพด.บ้านท่าสว่างสามัคคี 1

272 กนัทรลักษ์ อบต.โนนส้าราญ ศพด.บ้านหนองติม 1

273 กนัทรลักษ์ อบต.โนนส้าราญ ศพด.วัดท่าสว่าง 1

274 กนัทรลักษ์ อบต.บึงมะลู ศพด.บ้านโนนเปือย 1

275 กนัทรลักษ์ อบต.บึงมะลู ศพด.บ้านศรีสะอาด 1

276 กนัทรลักษ์ อบต.ภูเงิน ศพด.ม.13ศรีสมบูรณ์ 1

277 กนัทรลักษ์ อบต.ภูผาหมอก ศพด.บ้านภูผาหมอก 1

278 กนัทรลักษ์ อบต.ภูผาหมอก ศพด.ม.1 ด่านกลาง 1

279 กนัทรลักษ์ อบต.เมือง ศพด.บ้านน้้าเยน็ 1

280 กนัทรลักษ์ อบต.รุง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลรุง 1

281 กนัทรลักษ์ อบต.ละลาย ศพด.ศูนยบ์้านสามเส้า 1

282 กนัทรลักษ์ อบต.เวียงเหนือ ศพด.วัดเดียงตะวันตก 1

283 กนัทรลักษ์ อบต.สังเม็ก ศพด.วัดเขื่อนช้าง 1

284 กนัทรลักษ์ อบต.สังเม็ก ศพด.วัดนากนัตม 1

285 กนัทรลักษ์ อบต.เสาธงชัย ศพด.บ้านซ้าเม็ง 1

286 กนัทรลักษ์ อบต.เสาธงชัย ศพด.ม.1 เสาธงชัย 1

287 กนัทรารมย์ อบต.ค้าเนียม ศพด.วัดบ้านหนองทามใหญ่ 1

288 กนัทรารมย์ อบต.จาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลจาน 1

289 กนัทรารมย์ อบต.ดู่ ศพด.วัดบ้านหนองถม่ 1

290 กนัทรารมย์ อบต.ดูน ศพด.วัดบ้านดูน 1

291 กนัทรารมย์ อบต.ทาม ศพด.วัดบ้านหมัด 1

292 กนัทรารมย์ อบต.โนนสัง ศพด.บ้านหนองหวาย ม.4 1

293 กนัทรารมย์ อบต.บัวน้อย ศพด.วัดบ้านเทิน 1

294 กนัทรารมย์ อบต.ผักแพว ศพด.วัดบ้านเกาะ 1

295 กนัทรารมย์ อบต.ผักแพว ศพด.วัดบ้านนาดี 1

296 กนัทรารมย์ อบต.ผักแพว ศพด.วัดบ้านบกบ่าง 1



หน้าที ่11

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ศรีสะเกษ (ต่อ) 

297 กนัทรารมย์ อบต.ผักแพว ศพด.วัดบ้านสวนฝ้าย 1

298 กนัทรารมย์ อบต.เมืองน้อย ศพด.บ้านหนองน้้าเต้าโนนสวน 1

299 กนัทรารมย์ อบต.ละทาย ศพด.รร.บ้านกอก 1

300 กนัทรารมย์ อบต.ละทาย ศพด.วัดบ้านหนองเรือ 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
กาฬสินธุ์

1 สมเด็จ ทต.ผาเสวย ศพด.วัดสังวรวราราม 1

2 สมเด็จ ทต.มหาไชย ศพด.บ้านโคกกว้าง 1

3 สมเด็จ ทต.ล าห้วยหลัว ศพด.ชุมชนบ้านค้อ 1

4 สมเด็จ ทต.ล าห้วยหลัว ศพด.บ้านบอน ม.6 1

5 สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ ศพด.วัดศรีนวลเจริญ 1

6 สมเด็จ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านโนนชาด 1

7 สมเด็จ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านหนองผ้าออ้ม 1

8 สมเด็จ อบต.หนองแวง ศพด.สร้างแกว้ 1

9 สหัสขนัธ์ ทต.นามะเขอื ศพด.ไทรทอง 1

10 สหัสขนัธ์ ทต.นิคม ศพด.วัดอรุณรังษีวรารามเจริญรังษี 1

11 สหัสขนัธ์ ทต.โนนศิลา ศพด.บ้านโนนศิลา 1

12 สหัสขนัธ์ ทต.ภูสิงห์ ศพด.บ้านโนนอดุม 1

13 สหัสขนัธ์ อบต.สหัสขนัธ์ ศพด.บ้านสิงห์สะอาด 1

14 สหัสขนัธ์ อบต.สหัสขนัธ์ ศพด.วัดถ้ าปลา 1

15 สามชัย อบต.ส าราญ ศพด.วัดหนองแซง 1

16 สามชัย อบต.ส าราญ ศพด.หนองกงุกลาง 1

17 สามชัย อบต.ส าราญใต้ ศพด.โนนศาลาทอง 1

18 สามชัย อบต.ส าราญใต้ ศพด.บ้านกดุแห่ 1

19 หนองกงุศรี ทต.หนองกงุศรี ศพด.หนองริวหนัง 1

20 หนองกงุศรี ทต.หนองสรวง ศพด.นาบง 1

21 หนองกงุศรี อบต.โคกเครือ ศพด.โคกเครือ 1

22 หนองกงุศรี อบต.โคกเครือ ศพด.ห้วยยางดง 1

23 หนองกงุศรี อบต.เสาเล้า ศพด.ค าถาวร ม.1 1

24 ห้วยผ้ึง ทต.ค าบง ศพด.ค าม่วง 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่7 ระหว่างวันที ่17 - 20 กุมภาพันธ์ 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

กาฬสินธุ์ (ต่อ) 

25 ห้วยผ้ึง ทต.ค าบง ศพด.วัดสุทธาวาส 1

26 ห้วยผ้ึง ทต.ค าบง ศพด.หนองมะงง 1

27 ห้วยผ้ึง อบต.ไค้นุ่น ศพด.บ้านผ้ึง 1

28 ห้วยผ้ึง อบต.ไค้นุ่น ศพด.วัดทุง่สว่างโพธิไ์ทร 1

29 ห้วยเม็ก ทต.ห้วยเม็ก ศพด.หน่อค า 1

30 ห้วยเม็ก อบต.โนนสะอาด ศพด.บ้านหนองกงุไทย 1

31 ห้วยเม็ก อบต.หัวหิน ศพด.วัดศรีบุญเรืองโคกกลางเหนือ ม.5 1

32 ห้วยเม็ก อบต.หัวหิน ศพด.หนองโน 1

นครพนม

33 เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย ศพด.หนองบัวหนองแวง 1

34 เมืองนครพนม อบต.บ้านผ้ึง ศพด.บ้านวังกระแส 1

35 เมืองนครพนม อบต.บ้านผ้ึง ศพด.ผ้ึงหลวง 1

36 เมืองนครพนม อบต.วังตามัว ศพด.บ้านค าสว่าง ม.5 1

37 เมืองนครพนม อบต.วังตามัว ศพด.บ้านโชคอ านวย ม.3 1

38 เรณูนคร อบต.ท่าลาด ศพด.วัดสร้างเม็ก 1

39 เรณูนคร อบต.นาขาม ศพด.บ้านดอนขาว 1

40 เรณูนคร อบต.นางาม ศพด.ดอนกกโพธิ์ 1

41 เรณูนคร อบต.นางาม ศพด.นางาม 1

42 เรณูนคร อบต.นางาม ศพด.สร้างแป้น 1

43 เรณูนคร อบต.เรณู ศพด.ศรีบุญเรือง 1

44 เรณูนคร อบต.เรณูใต้ ศพด.โคกกลาง 1

45 วังยาง อบต.ยอดชาด ศพด.วัดป่ากติติพรพทุธาราม 1

46 วังยาง อบต.ยอดชาด ศพด.หนองแคน 1

47 วังยาง อบต.วังยาง ศพด.วัดวังยาง 1

48 ศรีสงคราม ทต.บ้านขา่ ศพด.วัดจมูมณี 1

49 ศรีสงคราม ทต.สามผง ศพด.นาหนองหวาย 1

50 ศรีสงคราม ทต.สามผง ศพด.บ้านไทยสบาย 1

51 ศรีสงคราม ทต.สามผง ศพด.ศรีเวินชัย 1

52 ศรีสงคราม ทต.หาดแพง ศพด.เสียวสงคราม 1

53 ศรีสงคราม ทต.หาดแพง ศพด.หาดแพง 1

54 ศรีสงคราม อบต.ท่าบ่อสงคราม ศพด.ดอนแดง 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครพนม (ต่อ) 

55 ศรีสงคราม อบต.ท่าบ่อสงคราม ศพด.วัดศรีบุญเรือง 1

56 ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ ศพด.วัดจ าปา 1

57 ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ ศพด.วัดอนิทร์แปลง 1

58 ศรีสงคราม อบต.บ้านเอื้อง ศพด.กอ่ 1

59 ศรีสงคราม อบต.บ้านเอื้อง ศพด.เซียงเซา 1

60 ศรีสงคราม อบต.บ้านเอื้อง ศพด.วัดจอมแจง้ 1

61 ศรีสงคราม อบต.บ้านเอื้อง ศพด.วัดทรายศรี 1

62 ศรีสงคราม อบต.บ้านเอื้อง ศพด.วัดโพธิช์ัย 1

63 ศรีสงคราม อบต.บ้านเอื้อง ศพด.วัดศรีบุญเรือง 1

64 ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง ศพด.วัดศรีสวาสด์ิ 1

65 ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม ศพด.บ้านปฏิรูป 1

นครราชสีมา

66 สีค้ิว อบต.กฤษณา ศพด.วังโรงน้อย 1

67 สีค้ิว อบต.กดุน้อย ศพด.รร.บ้านใหม่ประชาอปุถมัภ์ 1

68 สีค้ิว อบต.คลองไผ่ ศพด.บ้านมะค่างาม 1

69 สีค้ิว อบต.บ้านหัน ศพด.บ้านหัน 1

70 สีค้ิว อบต.มิตรภาพ ศพด.บ้านกดุชะนวน 1

71 สีค้ิว อบต.ลาดบัวขาว ศพด.บ้านลาดบัวขาว 1

72 สีค้ิว อบต.ลาดบัวขาว ศพด.บ้านใหม่ส าโรง 1

73 สีค้ิว อบต.ลาดบัวขาว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 1

74 สีดา อบต.โนนประดู่ ศพด.บ้านหนองอา้ยแหนบ 1

75 สีดา อบต.โพนทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 1

76 สีดา อบต.สามเมือง ศพด.บ้านแฝก-โนนส าราญ 1

77 สูงเนิน อบต.นากลาง ศพด.บ้านนาใหญ่ 1

78 สูงเนิน อบต.โนนค่า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า (รร.บ้านกดุหัวชา้ง ) 1

79 สูงเนิน อบต.โนนค่า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค่า (รร.บา้นโคกหนิเหล็กไฟ ) 1

80 สูงเนิน อบต.บุง่ขี้เหล็ก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่ขี้เหล็ก 1

81 สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา่ ศพด.บ้านมะเกลือเกา่ 1

82 สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา่ ศพด.บ้านวังรางน้อย 1

83 สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา่ ศพด.บ้านหนองเบน 1
84 สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา่ ศพด.บ้านหนองม่วง 1
85 สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา่ ศพด.บ้านหนองเลา 1
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นครราชสีมา (ต่อ) 
86 สูงเนิน อบต.มะเกลือใหม่ ศพด.บ้านมะเกลือใหม่ 1
87 สูงเนิน อบต.สูงเนิน ศพด.บ้านไชยมงคล 1
88 สูงเนิน อบต.สูงเนิน ศพด.บ้านสระเพลง 1
89 เสิงสาง อบต.กดุโบสถ์ ศพด.บ้านหนองแดง 1
90 เสิงสาง อบต.กดุโบสถ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโบสถ์ (บ้านหนองสนวน ) 1
91 เสิงสาง อบต.กดุโบสถ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก ) 1
92 เสิงสาง อบต.โนนสมบูรณ์ ศพด.บ้านบ่อลิง 1
93 เสิงสาง อบต.โนนสมบูรณ์ ศพด.บ้านราษฎร์สามัคคี 1
94 เสิงสาง อบต.สระตะเคียน ศพด.โคกไม้งาม-โคกวัวนอน 1
95 เสิงสาง อบต.สระตะเคียน ศพด.โคกสูง-บุง้ิว 1
96 เสิงสาง อบต.สระตะเคียน ศพด.สันติสุข 1
97 เสิงสาง อบต.สระตะเคียน ศพด.หนองใหญ่ 1
98 เสิงสาง อบต.สุขไพบูลย์ ศพด.บ้านหนองเข้-หนองตูม 1
99 หนองบุญมาก ทต.หนองหัวแรต ศพด.บ้านหนองหัวแรต 1
100 หนองบุญมาก อบต.สารภี ศพด.บ้านสารภี 1
101 หนองบุญมาก อบต.หนองบุนนาก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบญุนาก 1
102 หนองบุญมาก อบต.หนองบุนนาก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบุนนาก ม.7 1
103 ห้วยแถลง อบต.หลุ่งตะเคียน ศพด.บ้านตระแกรง ม.2 1
104 ห้วยแถลง อบต.หลุ่งตะเคียน ศพด.บ้านสายทอง 1
105 ห้วยแถลง อบต.หลุ่งตะเคียน ศพด.บ้านหลุ่งตะเคียน-ตะเคียนทอง 1
106 ห้วยแถลง อบต.หลุ่งประดู่ ศพด.บ้านหลุ่งประดู่ 1
107 ห้วยแถลง อบต.ห้วยแถลง ศพด.บ้านแสนสุข-สันติสุข 1

บรุีรัมย์
108 ประโคนชัย อบต.ละเวีย้ ศพด.บ้านหนองคูณพฒันา 1
109 ประโคนชัย อบต.หนองบอน ศพด.วัดบ้านโนนเสน่ห์ 1
110 ประโคนชัย อบต.หนองบอน ศพด.วัดบ้านยาง 1
111 ประโคนชัย อบต.หนองบอน ศพด.หนองน้ าขุ่น 1
112 พลับพลาชัย ทต.จนัดุม ศพด.จบก 1
113 พลับพลาชัย ทต.พลับพลาชัย ศพด.นกเกรียน 1
114 พลับพลาชัย ทต.พลับพลาชัย ศพด.บ้านพลับพลา 1
115 พลับพลาชัย อบต.โคกขมิ้น ศพด.ตาพระ 1
116 พลับพลาชัย อบต.โคกขมิ้น ศพด.บ้านล าแดง 1
117 พลับพลาชัย อบต.โคกขมิ้น ศพด.บ้านแสลงคง 1
118 พลับพลาชัย อบต.ป่าชัน ศพด.บ้านม่วงเหนือ 1
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บรุีรัมย ์(ต่อ) 
119 พลับพลาชัย อบต.ป่าชัน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลป่าชัน 1
120 พลับพลาชัย อบต.สะเดา ศพด.บ้านบุญช่วย 1
121 พทุไธสง อบต.บ้านเป้า ศพด.วัดสระแก 1
122 พทุไธสง อบต.บ้านเป้า ศพด.หนองบัวรอง 1
123 พทุไธสง อบต.มะเฟอืง ศพด.บ้านซาด 1
124 เมืองบุรีรัมย์ ทต.อสิาณ ศพด.เทศบาลอสิาณ 2 1
125 เมืองบุรีรัมย์ ทม.ชุมเห็ด ศพด.วัดหนองไผ่น้อย 1
126 เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง ศพด.รร.บ้านตะโก 1
127 เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง ศพด.วัดโพธิท์องบ้านยาง 1
128 เมืองบุรีรัมย์ อบต.ลุมปุก๊ ศพด.วัดบ้านหนองทะลอก 1
129 เมืองบุรีรัมย์ อบต.ลุมปุก๊ ศพด.วัดไผ่น้อย 1
130 เมืองบุรีรัมย์ อบต.สองห้อง ศพด.รร.บ้านหนองสองห้อง 1
131 เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซ า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกซ าศูนย ์ที่ 1 1
132 เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกโพรง ศพด.รร.บ้านสมสนุก 1
133 ละหานทราย ทต.ละหานทราย ศพด.เทศบาลต าบลละหานทราย 1
134 ละหานทราย ทต.ส าโรงใหม่ ศพด.เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 1
135 ละหานทราย ทต.ส าโรงใหม่ ศพด.วัดส าโรง 1
136 ละหานทราย ทต.หนองแวง ศพด.บ้านหงอนไก่ 1
137 ละหานทราย ทต.หนองแวง ศพด.บ้านหนองแวง 1
138 ละหานทราย ทต.หนองแวง ศพด.หนองตาเยา 1
139 ละหานทราย ทต.หนองแวง ศพด.หนองหว้า 1
140 ละหานทราย อบต.โคกว่าน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 1

มหาสารคาม
141 บรบือ อบต.ก าพี้ ศพด.บ้านเหล่ายาว 1
142 บรบือ อบต.ดอนงัว ศพด.ดอนงัว 1
143 บรบือ อบต.โนนแดง ศพด.วัดหนองแวง 1
144 บรบือ อบต.โนนแดง ศพด.วัดหนองทุงวราราม 1
145 บรบือ อบต.โนนราษี ศพด.วัดห้วยทราย 1
146 บรบือ อบต.บรบือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ 1
147 บรบือ อบต.บ่อใหญ่ ศพด.ดงเค็ง 1
148 บรบือ อบต.บัวมาศ ศพด.เฉลิมพระเกยีรติ 80พรรษา 1
149 บรบือ อบต.วังไชย ศพด.วัดโนนเกษตร 1
150 บรบือ อบต.วังไชย ศพด.วัดอมัพวนาราม 1
151 บรบือ อบต.วังใหม่ ศพด.วังใหม่ 1
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มหาสารคาม (ต่อ) 
152 บรบือ อบต.วังใหม่ ศพด.บ้านโนนทอง-หนองสมบูรณ์ 1
153 บรบือ อบต.หนองโก ศพด.หนองตูบ-เปลือย 1
154 บรบือ อบต.หนองคูขาด ศพด.วัดหนองคูใหญ่ 1
155 บรบือ อบต.หนองจกิ ศพด.ดอนบม 1
156 บรบือ อบต.หนองม่วง ศพด.โคกใหญ่ 1
157 บรบือ อบต.หนองสิม ศพด.วัดพงโพด 1
158 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.กา้มปู ศพด.ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดบ้านผือ 1
159 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.นาสีนวล ศพด.บ้านหนองบะ ม.3 1
160 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.ปะหลาน ศพด.วัดบ้านหนองห้าง 1
161 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.ภารแอน่ ศพด.บ้านมะชมโนนสง่า 1
162 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เม็กด า ศพด.บ้านตาลอก 1
163 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เม็กด า ศพด.บ้านพยอมดงหนองไผ่ 1
164 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เม็กด า ศพด.วัดบ้านส าโรง 1
165 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเตา ศพด.วัดบ้านโนนจาน 1
166 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเตา ศพด.วัดโนนบ่อ 1
167 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเสือ ศพด.วัดบ้านหนองกก 1
168 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.ราษฎร์พฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์พฒันา 1

ศรีสะเกษ
169 กนัทรารมย์ อบต.หนองแกว้ ศพด.วัดจ าปา 1
170 กนัทรารมย์ อบต.หนองบัว ศพด.วัดบ้านขามป้อม 1
171 กนัทรารมย์ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านแสงใหญ่ 1
172 กนัทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง ศพด.รร.บ้านทุง่พาย 1
173 กนัทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง ศพด.วัดบ้านบกขี้ยาง 1
174 กนัทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง ศพด.วัดหนองถม่ธรรมาวาส 1
175 ขขุนัธ์ อบต.กนัทรารมย์ ศพด.วัดโคกสูง 1
176 ขขุนัธ์ อบต.โคกเพชร ศพด.รร.บ้านโนนส าราญ 1
177 ขขุนัธ์ อบต.โคกเพชร ศพด.วัดบ้านโคกเพชร 1
178 ขขุนัธ์ อบต.โคกเพชร ศพด.วัดบ้านระกา 1
179 ขขุนัธ์ อบต.จะกง ศพด.วัดตะเคียนน้อย 1
180 ขขุนัธ์ อบต.ใจดี ศพด.บ้านพะเยยีวตาสุ 1
181 ขขุนัธ์ อบต.ใจดี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 1
182 ขขุนัธ์ อบต.ดองก าเม็ด ศพด.วัดบ้านกนัจาน 1
183 ขขุนัธ์ อบต.ตะเคียน ศพด.บ้านกะก า 1
184 ขขุนัธ์ อบต.ตาอดุ ศพด.ม.5ตาอดุใต้ 1
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ศรีสะเกษ (ต่อ) 
185 ขขุนัธ์ อบต.นิคมพฒันา ศพด.ม.4ยางตากวย 1
186 ขขุนัธ์ อบต.ปราสาท ศพด.บ้านบ่อทอง-สะพาน 1
187 ขขุนัธ์ อบต.ปรือใหญ่ ศพด.บ้านปรือคัน 1
188 ขขุนัธ์ อบต.ปรือใหญ่ ศพด.ม.6โนนสมบูรณ์ 1
189 ขขุนัธ์ อบต.ปรือใหญ่ ศพด.วัดบ้านปรือคัน 1
190 ขขุนัธ์ อบต.ส าโรงตาเจน็ ศพด.วัดกระโพธิเ์ริงรมย์ 1
191 ขขุนัธ์ อบต.ส าโรงตาเจน็ ศพด.วัดเศวต 1
192 ขขุนัธ์ อบต.ส าโรงตาเจน็ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจน็ 1
193 ขขุนัธ์ อบต.โสน ศพด.บ้านสวาย 1
194 ขขุนัธ์ อบต.โสน ศพด.บ้านส่ีแยกนาเจริญ 1
195 ขขุนัธ์ อบต.โสน ศพด.ม.11 แสงอรุณ 1
196 ขขุนัธ์ อบต.หนองฉลอง ศพด.วัดบ้านตรอย 1
197 ขขุนัธ์ อบต.ห้วยใต้ ศพด.บ้านแขว 1
198 ขขุนัธ์ อบต.ห้วยใต้ ศพด.บ้านช าเจริญ 1
199 ขขุนัธ์ อบต.ห้วยส าราญ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 1
200 ขขุนัธ์ อบต.หัวเสือ ศพด.ม.11 ตาทึง 1
201 ขขุนัธ์ อบต.หัวเสือ ศพด.ม.13หัวเสือ 1
202 ขขุนัธ์ อบต.หัวเสือ ศพด.วัดบ้านสวงษ์ 1
203 ขนุหาญ ทต.กระหวัน ศพด.ม.5โพธิน์้อย 1
204 ขนุหาญ ทต.กนัทรอม ศพด.บ้านกนัทรอมใต้ 1

สกลนคร
205 กดุบาก ทต.กดุไห ศพด.กดุไห 1
206 กดุบาก ทต.กดุไห ศพด.บ้านค้อน้อย 1
207 กดุบาก ทต.กดุไห ศพด.บ้านค้อใหญ่ 1
208 กดุบาก ทต.กดุแฮด ศพด.บ้านบัว 1
209 กดุบาก ทต.กดุแฮด ศพด.วัดหนองสองหาง 1
210 กดุบาก ทต.นาม่อง ศพด.วัดแจง้บ้านนาขาม 1
211 กดุบาก ทต.นาม่อง ศพด.วัดบ้านนาม่อง 1
212 กสุุมาลย์ อบต.กสุุมาลย์ ศพด.บ้านหนองหอย 1
213 กสุุมาลย์ อบต.กสุุมาลย์ ศพด.บ้านอกีดุ 1
214 กสุุมาลย์ อบต.กสุุมาลย์ ศพด.ประชาสุขสันต์ 1
215 กสุุมาลย์ อบต.นาเพยีง ศพด.บ้านศรีคงค า 1
216 กสุุมาลย์ อบต.นาเพยีง ศพด.สิรินธร 1
217 กสุุมาลย์ อบต.นาโพธิ์ ศพด.โคกสว่าง 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สกลนคร (ต่อ) 
218 กสุุมาลย์ อบต.โพธิไพศาล ศพด.โพนทอง 1
219 กสุุมาลย์ อบต.โพธิไพศาล ศพด.โพนแพง 1
220 กสุุมาลย์ อบต.อุ่มจาน ศพด.วัดหนองบัวสร้าง 1
221 กสุุมาลย์ อบต.อุ่มจาน ศพด.สนามบิน 1
222 กสุุมาลย์ อบต.อุ่มจาน ศพด.อุ่มจาน 1
223 ค าตากล้า ทต.ค าตากล้า รร.เทศบาลค าตากล้า 1
224 ค าตากล้า ทต.แพด ศพด.กดุจาน 1
225 ค าตากล้า ทต.แพด ศพด.ดงบัง 1
226 ค าตากล้า อบต.ค าตากล้า ศพด.บ้านผาศักด์ิ 1
227 ค าตากล้า อบต.ค าตากล้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 1
228 ค าตากล้า อบต.นาแต้ ศพด.นาแต้ 1
229 ค าตากล้า อบต.หนองบัวสิม ศพด.บ้านท่างาม 1
230 โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงค า ศพด.ด่านม่วงค า 1
231 โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงค า ศพด.บ้านกลาง 1
232 เจริญศิลป์ อบต.โคกศิลา ศพด.บ้านโคกศิลา 1

สุรินทร์
233 กาบเชิง ทต.กาบเชิง ศพด.บักจรัง 1
234 กาบเชิง ทต.โคกตะเคียน ศพด.บ้านกู่ 1
235 กาบเชิง ทต.โคกตะเคียน ศพด.บ้านโนนทอง 1
236 กาบเชิง อบต.คูตัน ศพด.บ้านหนองโย 1
237 กาบเชิง อบต.ด่าน ศพด.โจรก 1
238 กาบเชิง อบต.ด่าน ศพด.บ้านกระทม 1
239 กาบเชิง อบต.แนงมุด ศพด.คลองน้ าซับ 1
240 เขวาสินรินทร์ ทต.เขวาสินรินทร์ ศพด.นาตัง 1
241 เขวาสินรินทร์ อบต.ตากกู ศพด.ตากกู 1
242 เขวาสินรินทร์ อบต.บ้านแร่ ศพด.บ้านภูดิน 1
243 เขวาสินรินทร์ อบต.ปราสาททอง ศพด.บ้านฉนัเพล 1
244 จอมพระ ทต.บุแกรง ศพด.บ้านว่าน 1
245 จอมพระ ทต.บุแกรง ศพด.วัดกลางหนองขอนใหญ่ 1
246 จอมพระ อบต.จอมพระ ศพด.วัดจอมพระ 1
247 จอมพระ อบต.ชุมแสง ศพด.บ้านชุมแสง 1
248 จอมพระ อบต.เป็นสุข ศพด.ขาม-เป็นสุข 1
249 จอมพระ อบต.ลุ่มระวี ศพด.หนองเหล็ก 1
250 ชุมพลบุรี ทต.ทุง่ศรีชุมพล ศพด.เทศบาลต าบลทุง่ศรีชุมพล 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สุรินทร์ (ต่อ) 
251 ชุมพลบุรี ทต.นาหนองไผ่ ศพด.บ้านทิพยน์วด 1
252 ชุมพลบุรี ทต.ยะวึก ศพด.บ้านขี้เหล็ก 1
253 ชุมพลบุรี ทต.ยะวึก ศพด.บ้านยางน้ าออ้ม 1
254 ชุมพลบุรี ทต.ยะวึก ศพด.แสนสุข 1
255 ชุมพลบุรี อบต.กระเบือ้ง ศพด.วัดโนนสูง 1
256 ชุมพลบุรี อบต.ไพรขลา ศพด.โพนม่วง-ม่วงสวรรค์ 1
257 ชุมพลบุรี อบต.เมืองบัว ศพด.วัดกระทะ 1
258 ชุมพลบุรี อบต.เมืองบัว ศพด.วัดไพรงาม 1
259 ชุมพลบุรี อบต.หนองเรือ ศพด.บ้านยางใหม่ยางขามเฒ่า 1
260 ท่าตูม ทต.ท่าตูม ศพด.วัดโพธิพ์ฤกษาราม 1
261 ท่าตูม ทต.เมืองแก ศพด.บ้านหนองตาด 1
262 ท่าตูม ทต.เมืองแก ศพด.รร.บ้านหนองแวง 1
263 ท่าตูม อบต.กระโพ ศพด.ตระมูง 1
264 ท่าตูม อบต.กระโพ ศพด.บอน 1

หนองคาย
265 ท่าบ่อ ทต.กองนาง ศพด.บ้านกองนาง 1
266 ท่าบ่อ อบต.โคกคอน ศพด.วัดทุง่สว่างธรรมาราม 1
267 ท่าบ่อ อบต.ท่าบ่อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อ 1
268 ท่าบ่อ อบต.นาขา่ ศพด.บ้านกวด 1
269 ท่าบ่อ อบต.โพนสา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสา 1
270 ท่าบ่อ อบต.หนองนาง ศพด.บ้านนาน้ าพาย 1
271 เฝ้าไร่ ทต.เฝ้าไร่ ศพด.ชุมชนหนองยาง 1
272 เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง ศพด.โนนสมบูรณ์ 1
273 เฝ้าไร่ อบต.อดุมพร ศพด.โคกอดุม 1
274 โพธิต์าก อบต.โพธิต์าก ศพด.วัดรุกขาภิรมณ์ 1
275 โพธิต์าก อบต.โพนทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 1
276 โพนพสัิย ทต.สร้างนางขาว ศพด.บ้านหาดส่ัง 1
277 โพนพสัิย อบต.กดุบง ศพด.บ้านโนนฤาษี 1
278 โพนพสัิย อบต.ชุมช้าง ศพด.คุยลุมพกุโนนหนามแท่งฯ 1
279 โพนพสัิย อบต.เซิม ศพด.ค าตอยงู 1
280 โพนพสัิย อบต.ทุง่หลวง ศพด.บ้านนาตาลเหนือ 1
281 โพนพสัิย อบต.ทุง่หลวง ศพด.บ้านร่องโน 1
282 โพนพสัิย อบต.นาหนัง ศพด.บ้านแป้น 1
283 โพนพสัิย อบต.นาหนัง ศพด.บ้านหนองหอย 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

หนองคาย (ต่อ) 
284 โพนพสัิย อบต.บ้านผือ ศพด.ค าอนิแปลง 1
285 โพนพสัิย อบต.วัดหลวง ศพด.วัดคงกระพนัชาตรี 1
286 โพนพสัิย อบต.เหล่าต่างค า ศพด.บ้านโคกสว่าง 1
287 เมืองหนองคาย ทต.บ้านเด่ือ ศพด.ชุมชนบ้านเด่ือ 1
288 เมืองหนองคาย ทต.ปะโค ศพด.วัดโกเสยเขต 1
289 เมืองหนองคาย ทต.วัดธาตุ ศพด.วัดเขตอดุม 1

หนองบวัล าภู
290 โนนสัง ทต.โนนสัง ศพด.วัดพรหมประสิทธิ์ 1
291 โนนสัง ทต.บ้านค้อ ศพด.บ้านกดุฉมิ-ศรีวิไล 1
292 โนนสัง ทต.บ้านค้อ ศพด.วัดนันทวิชัย 1
293 โนนสัง ทต.หนองเรือ ศพด.วัดกาญจนาราม 1
294 โนนสัง ทต.หนองเรือ ศพด.วัดชัยมงคล 1
295 โนนสัง ทต.หนองเรือ ศพด.วัดบูรพาวิทยาราม 1
296 โนนสัง อบต.โคกม่วง ศพด.บ้านชัยมงคล 1
297 โนนสัง อบต.นิคมพฒันา ศพด.บ้านโคกสะอาด 1
298 โนนสัง อบต.นิคมพฒันา ศพด.บ้านโสกแดง 1
299 โนนสัง อบต.โนนเมือง ศพด.โคกม่วงชุม 1
300 โนนสัง อบต.โนนเมือง ศพด.วัดชัยชนะวิทยาราม 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

นราธิวาส

1 จะแนะ อบต.ช้างเผือก ศพด.กมูุง 1

2 จะแนะ อบต.ดุซงญอ ศพด.น้้าหอม 1

3 จะแนะ อบต.ดุซงญอ ศพด.บ้านกาแย 1

4 เจาะไอร้อง อบต.จวบ ศพด.มัสยดิเจาะไอร้อง 1

5 เจาะไอร้อง อบต.บูกติ ศพด.รร.บ้านเจาะเกาะ 1

6 เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ศพด.มัสยดิบองอจโูว๊ะ 1

7 เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ศพด.มัสยดิมูฮ้ามาดียะห์ (ปาเระรูโบ๊ะ ) 1

8 ตากใบ อบต.เกาะสะท้อน ศพด.ราญอ (ตะเหลียง ) 1

9 ตากใบ อบต.โฆษิต ศพด.ปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ 1

10 ตากใบ อบต.นานาค ศพด.มัสยดิตักวาอสิลามิยะห์ 1

11 ตากใบ อบต.ไพรวัน ศพด.บาเดาะมาดี 1

12 ตากใบ อบต.ศาลาใหม่ ศพด.บ้านศาลาใหม่ 1

13 บาเจาะ ทต.ต้นไทร รร.อนุบาลเทศบาลต้นไทร 1

14 บาเจาะ ทต.บาเจาะ ศพด.รร.น้้าตกปาโจ 1

15 บาเจาะ อบต.กาเยาะมาตี ศพด.รร.บ้านยะลูตุง 1

16 บาเจาะ อบต.บาเจาะ ศพด.บือเจา๊ะ 1

17 บาเจาะ อบต.บาเระใต้ ศพด.มัสยดินูรุลอาบีดีน 1

18 บาเจาะ อบต.บาเระเหนือ ศพด.จ้าปากอ 1

19 บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ศพด.เชิงเขา 1

20 บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ศพด.ปะลุกาสาเมาะ 1

21 เมืองนราธิวาส ทต.กะลุวอเหนือ ศพด.บางมะนาว 1

22 เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส ศพด.มัสยดิประจ้าจงัหวัด 1

23 เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส ศพด.มัสยดิยามาอยิาอลัยากานี 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่8 ระหว่างวันที ่24 - 27 กุมภาพันธ์ 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ภูเก็ต

24 กะทู้ ทม.ป่าตอง ศพด.เทศบาลเมืองป่าตอง 2 1

25 ถลาง ทต.ป่าคลอก ศพด.บ้านป่าคลอก 1

26 ถลาง ทต.ศรีสุนทร ศพด.ต้าบลศรีสุนทร 1

27 ถลาง อบต.เชิงทะเล รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต้าบลเชิงทะเล 1

28 ถลาง อบต.เทพกระษัตรี ศพด.บ้านป่าครองชีพ 1

29 ถลาง อบต.ไม้ขาว ศพด.รร.หงส์หยกบ้ารุง 1

30 เมืองภูเกต็ ทต.กะรน ศพด.บ้านกะตะ 1

31 เมืองภูเกต็ ทต.รัษฎา ศพด.เทศบาลรัษฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก ) 1

32 เมืองภูเกต็ ทต.ราไวย์ ศพด.บ้านใสยวน 1

33 เมืองภูเกต็ ทต.วิชิต ศพด.เทศบาลต้าบลวิชิตศูนย ์2 1

34 เมืองภูเกต็ อบต.เกาะแกว้ ศพด.บ้านสะป า 1

35 เมืองภูเกต็ อบต.เกาะแกว้ ศพด.บ้านเกาะมะพร้าว 1

36 ถลาง อบต.ไม้ขาว ศพด.บ้านท่าฉตัรไชย 1

37 เมืองภูเกต็ ทต.รัษฎา ศพด.เทศบาลรัษฎา 3 (บ้านกู้ก ู) 1

38 เมืองภูเกต็ ทต.ราไวย์ ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1

39 ถลาง ทต.ศรีสุนทร รร.อนุบาลศรีสุนทร 1

40 ถลาง อบต.เชิงทะเล ศพด.บ้านหาดสุรินทร์ 1

41 ถลาง อบต.เทพกระษัตรี ศพด.บ้านดอน 1

42 เมืองภูเกต็ ทน.ภูเกต็ รร.เทศบาลพบิูลสวัสดี 1

43 เมืองภูเกต็ ทน.ภูเกต็ รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1

ร้อยเอ็ด

44 โพนทราย อบต.ท่าหาดยาว ศพด.บ้านโพนทอง 1

45 โพนทราย อบต.ศรีสว่าง ศพด.บ้านสว่าง 1

46 โพนทราย อบต.ยางค้า ศพด.บ้านเหล่าขา้ว 1

47 โพนทอง ทต.โคกกกม่วง ศพด.โคกกกม่วง 1

48 โพนทอง อบต.หนองใหญ่ ศพด.ดงดิบ 1

49 โพนทอง อบต.สว่าง ศพด.บ้านค้าอปุราช 1

50 โพนทอง อบต.นาอดุม ศพด.บ้านส่ีแยก 1

51 โพนทอง อบต.ค้านาดี ศพด.ปากช่อง 1

52 โพนทอง ทต.โนนชัยศรี ศพด.รวมน้้าใจโคกสมบูรณ์ 1

53 โพนทอง ทต.โพธิท์อง ศพด.รร.บ้านนาทม 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ร้อยเอ็ด (โพนทอง)

54 โพนทอง อบต.วังสามัคคี ศพด.วังยาว 1

55 โพนทอง อบต.นาอดุม ศพด.วัดชัยศรีสว่างวราราม 1

56 โพนทอง ทต.โพธิท์อง ศพด.วัดโพธาวารี 1

57 โพนทอง ทต.โคกสูง ศพด.วัดศรีวิไลมงคล 1

58 โพนทอง ทต.โพนทอง ศพด.วัดอนิทาวาส 1

59 โพนทอง อบต.ค้านาดี ศพด.สุขสมบูรณ์-หนองขอนแกน่ 1

60 โพนทอง อบต.โพธิศ์รีสว่าง ศพด.หนองโกโพธิเ์งิน 1

61 โพนทอง ทต.แวง ศพด.หนองแสงทุง่ 1

62 โพนทอง อบต.สระนกแกว้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลสระนกแกว้ 1

63 เมยวดี ทต.บุง่เลิศ ศพด.เลิศสมบูรณ์ 1

64 เมยวดี ทต.ชมสะอาด ศพด.วัดโพธิช์ัยศรี 1

65 เมยวดี ทต.ชุมพร ศพด.วัดศรีสุวรรณาราม 1

66 เมยวดี ทต.เมยวดี ศพด.หนองส้าราญ 1

67 เมืองร้อยเอด็ อบต.นาโพธิ์ ศพด.กอกนายงู 1

68 เมืองร้อยเอด็ ทต.ปอภาร ศพด.บ้านโคกสง่า ม.5 1

69 เมืองร้อยเอด็ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านแวง 1

70 เมืองร้อยเอด็ อบต.ดงลาน ศพด.รร.บ้านดงลาน 1

71 เมืองร้อยเอด็ อบต.รอบเมือง ศพด.รร.บ้านเปือยนอก 1

เลย 1

72 ภูเรือ อบต.ลาดค่าง ศพด.ห้วยต้ิว 1

73 ภูเรือ อบต.สานตม ศพด.บ้านโคนผง 1

74 ภูเรือ อบต.หนองบัว ศพด.หนองบง 1

75 เมืองเลย ทต.นาดินด้า ศพด.เจริญสุข 1

76 เมืองเลย ทต.นาดินด้า ศพด.หนองหญ้าไซ 1

77 เมืองเลย ทต.นาอาน ศพด.บ้านไร่ทาม 1

78 เมืองเลย ทม.เลย ศพด.รร.เทศบาล 2 1

79 เมืองเลย ทม.เลย ศพด.รร.เทศบาล 3 1

80 เมืองเลย ทม.เลย ศพด.วัดศรีวิชัยวนาราม 1

81 เมืองเลย อบต.กกดู่ ศพด.บ้านกอ่ไผ่โทน 1

82 เมืองเลย อบต.ชัยพฤกษ์ ศพด.บ้านโพนสว่าง 1

83 เมืองเลย อบต.นาแขม ศพด.นาแขม 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เลย (ต่อ) 

84 เมืองเลย อบต.นาแขม ศพด.นาวังยาว 1

85 เมืองเลย อบต.น้้าสวย ศพด.รร.บ้านสะอาดลายเหนือ 1

86 เมืองเลย อบต.เส้ียว ศพด.บ้านกอไร่ใหญ่ 1

87 วังสะพงุ ทต.ปากปวน ศพด.วังเด่ือ-บุง่ตาขา่ย 1

88 วังสะพงุ ทม.วังสะพงุ รร.เทศบาลวงัสะพุง 3อนุบาลเทศบาลเมืองวงัสะพุงอ้าเภอวงัสะพุงจงัหวดัเลย 1

89 วังสะพงุ อบต.เขาหลวง ศพด.ขอนแกน่ 1

90 วังสะพงุ อบต.โคกขมิ้น ศพด.โคกสว่าง 1

91 วังสะพงุ อบต.ทรายขาว ศพด.วัดโนนสว่างพฒันาราม 1

92 วังสะพงุ อบต.ผาบิง้ ศพด.กกเกล้ียง 1

93 วังสะพงุ อบต.หนองหญ้าปล้อง ศพด.บ้านนาดอกไม้ 1

94 หนองหิน อบต.ตาดขา่ ศพด.วัดอมัรินทร์พฒันาราม 1

95 หนองหิน อบต.ปวนพุ ศพด.วัดโพธิช์ุม 1

96 หนองหิน อบต.ปวนพุ ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1

97 หนองหิน อบต.หนองหิน ศพด.ร่องป่าไผ่ 1

98 เอราวัณ ทต.ผาอนิทร์แปลง ศพด.วัดมัชฌิมาราม 1

99 เอราวัณ อบต.ผาสามยอด ศพด.วัดวุฒิสมานชัย 1

100 วังสะพงุ อบต.โคกขมิ้น ศพด.วัดป่าหนองสิม 1

ศรีสะเกษ

101 ขนุหาญ ทต.โนนสูง ศพด.วัดกระเบา-กนัตรวจ 1

102 ขนุหาญ ทต.โพธิก์ระสังข์ ศพด. ที ่2 ม.3วัดสด้า 1

103 ขนุหาญ ทต.โพธิก์ระสังข์ ศพด. ที ่3 ม.1 บ้านซ้า 1

104 ขนุหาญ ทต.โพธิก์ระสังข์ ศพด. ที ่4 ม.10บ้านพอก 1

105 ขนุหาญ อบต.ขนุหาญ ศพด.บ้านโคกกระเวียง 1

106 น้้าเกล้ียง อบต.คูบ ศพด.วัดหนองแวง 1

107 น้้าเกล้ียง อบต.ตองปิด ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลตองปิด 1

108 น้้าเกล้ียง อบต.น้้าเกล้ียง ศพด.อนุบาล 3ขวบรร.บ้านหนองบาง 1

109 น้้าเกล้ียง อบต.รุ่งระวี ศพด.รร.บ้านรุ่ง 1

110 น้้าเกล้ียง อบต.รุ่งระวี ศพด.วัดจนิดารามฯ 1

111 น้้าเกล้ียง อบต.ละเอาะ ศพด.วัดขี้เหล็ก 1

112 โนนคูณ อบต.โนนค้อ ศพด.วัดหนองจกิ 1

113 โนนคูณ อบต.บก ศพด.วัดบ้านบก 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
อ าเภอ
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ศรีสะเกษ (ต่อ) 

114 โนนคูณ อบต.โพธิ์ ศพด.อนุบาล 3ขวบบ้านผักขยา่ใหญ่ ม.3 1

115 โนนคูณ อบต.หนองกงุ ศพด.วัดม่วงเป 1

116 โนนคูณ อบต.เหล่ากวาง ศพด.วัดบ้านหยอด 1

117 บึงบูรพ์ ทต.บึงบูรพ์ ศพด.วัดบ้านค้อ 1

118 บึงบูรพ์ อบต.เป๊าะ ศพด.วัดหมากยาง 1

119 เบญจลักษ์ อบต.ท่าคล้อ ศพด.วัดโนนส้าโรง 1

120 เบญจลักษ์ อบต.หนองหว้า ศพด.รร.บ้านแพก็ 1

121 เบญจลักษ์ อบต.หนองฮาง ศพด.วัดหนองฮาง 1

122 ปรางค์กู่ อบต.กู่ ศพด.บ้านเกาะกระโพธิส์ามัคคี 1

123 ปรางค์กู่ อบต.ตูม ศพด.วัดนาครินทร์ 1

124 ปรางค์กู่ อบต.พมิายเหนือ ศพด.วัดโพธิส์ามัคคี 1

125 ปรางค์กู่ อบต.โพธิศ์รี ศพด.วัดโคกสูง 1

สกลนคร

126 เจริญศิลป์ อบต.เจริญศิลป์ ศพด.กดุนาขาม 1

127 เจริญศิลป์ อบต.ทุง่แก ศพด.บ้านหนองแสง 1

128 เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า ศพด.บ้านโพนบกหนองผือ 1

129 เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า ศพด.บ้านหนองแวง 1

130 เจริญศิลป์ อบต.หนองแปน ศพด.บ้านดงสง่า 1

131 เต่างอย อบต.จนัทร์เพญ็ ศพด.โคกกลาง 1

132 เต่างอย อบต.เต่างอย ศพด.วัดป่าวิริยะพล 1

133 เต่างอย อบต.นาตาล ศพด.นาตาล 1

134 นิคมน้้าอนู อบต.นิคมน้้าอนู ศพด.บ้านนิคมพฒันา 1

135 นิคมน้้าอนู อบต.หนองปลิง ศพด.บ้านโคกมะนาว 1

136 บ้านม่วง ทต.ห้วยหลัว ศพด.บ้านไชยนนท์ 1

137 บ้านม่วง อบต.ดงหม้อทองใต้ ศพด.บ้านเหล่าสมบูรณ์ 1

138 บ้านม่วง อบต.ดงเหนือ ศพด.บ้านค้ายาง 1

139 บ้านม่วง อบต.ดงเหนือ ศพด.บ้านเจริญไพศาล 1

140 บ้านม่วง อบต.โนนสะอาด ศพด.สามแยกพทิักษ์ 1

141 บ้านม่วง อบต.บ่อแกว้ ศพด.ดงมะไฟ 1

142 บ้านม่วง อบต.มาย ศพด.นาจาน 1

143 บ้านม่วง อบต.หนองกวัง่ ศพด.โพธิชัย 1



หน้าที ่6

จงัหวัด/
อ าเภอ
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สกลนคร (ต่อ) 

144 พรรณานิคม ทต.นาใน ศพด.บ้านนาใน 1

145 พรรณานิคม ทต.นาใน ศพด.บ้านนาเลา 1

146 พรรณานิคม ทต.บัวสว่าง ศพด.บ้านดอนกอย ม.2 1

147 พรรณานิคม ทต.บัวสว่าง ศพด.บ้านบัว 1

148 พรรณานิคม ทต.พรรณานคร ศพด.ม่วงไข่ 1

149 พรรณานิคม อบต.ช้างมิ่ง ศพด.หนองโดก 1

150 พรรณานิคม อบต.บะฮี ศพด.นาตากาง 1

151 พงัโคน ทต.พงัโคนศรีจ้าปา ศพด.ดอนตาลโนนสูง 1

152 พงัโคน ทต.แร่ ศพด.บ้านหนองบัว-หนองบัวหลวง 1

สุรินทร์

153 ท่าตูม อบต.พรมเทพ ศพด.บ้านสาโรช 1

154 ท่าตูม อบต.โพนครก ศพด.วัดจ้าปาสะเองิ 1

155 ท่าตูม อบต.หนองบัว ศพด.วัดโพธิศ์รีไกลเสนียด 1

156 ท่าตูม อบต.หนองเมธี ศพด.บ้านนานวล 1

157 โนนนารายณ์ อบต.ค้าผง ศพด.บ้านนาแกน่ 1

158 โนนนารายณ์ อบต.ค้าผง ศพด.ม่วงหนองตาด 1

159 โนนนารายณ์ อบต.โนน ศพด.บ้านหนองบัวงาม 1

160 โนนนารายณ์ อบต.ระเวียง ศพด.กา้นเหลือง 1

161 โนนนารายณ์ อบต.ระเวียง ศพด.บ้านซาด 1

162 โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ ศพด.บ้านอโีสด 1

163 โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ ศพด.ผ้า 1

164 โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ ศพด.วัดสว่างโนนสะเดา 1

165 โนนนารายณ์ อบต.หนองหลวง ศพด.ชุมชนโนนนารายณ์ 1

166 บัวเชด ทต.บัวเชด ศพด.เทศบาลต้าบลบัวเชด 2 1

167 บัวเชด อบต.จรัส ศพด.นาสนวนพฒันา 1

168 บัวเชด อบต.ตาวัง ศพด.โคกส้าโรง 1

169 บัวเชด อบต.สะเดา ศพด.วัดศิลาอาสนาราม 1

170 บัวเชด อบต.ส้าเภาลูน ศพด.ตาปัน 1

171 ปราสาท อบต.กงัแอน ศพด.บ้านปลูง 1

172 ปราสาท อบต.โคกยาง ศพด.ดัดสันตูจ 1

173 ปราสาท อบต.โคกสะอาด ศพด.ตายวัะ 1



หน้าที ่7

จงัหวัด/
อ าเภอ
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สุรินทร์ (ต่อ) 

174 ปราสาท อบต.โคกสะอาด ศพด.บ้านกาบกระบือ 1

175 ปราสาท อบต.เชื้อเพลิง ศพด.บ้านเชื้อเพลิง 1

176 ปราสาท อบต.โชคนาสาม ศพด.เจริญสุข-พยงุสุข 1

177 ปราสาท อบต.โชคนาสาม ศพด.บ้านถนนหัก 1

หนองบวัล าภู

178 นากลาง ทต.กดุดินจี่ รร.อนุบาลเทศบาลต้าบลกดุดินจี่ 1

179 นากลาง ทต.นากลาง ศพด.วัดเทพมงคลพชิัย 1

180 นากลาง ทต.นากลาง ศพด.วัดมัชฌิมโพธิการาม 1

181 นากลาง ทต.นาหนองทุม่ ศพด.บ้านโนนสว่าง 1

182 นากลาง อบต.ดงสวรรค์ ศพด.โนนธาตุ 1

183 นากลาง อบต.โนนเมือง ศพด.ต้างค้า 1

184 นากลาง อบต.โนนเมือง ศพด.โนนเปรมชัย 1

185 นากลาง อบต.โนนเมือง ศพด.บ้านภูพระ 1

186 นาวัง ทต.นาเหล่า ศพด.บ้านเทพคีรี 1

187 นาวัง อบต.นาแก ศพด.ผาสุก 1

188 นาวัง อบต.นาเหล่า ศพด.บ้านโคกกะทอ 1

189 นาวัง อบต.วังทอง ศพด.บ้านไทยนิยม 1

190 นาวัง อบต.วังทอง ศพด.วัดจอมมณี 1

191 นาวัง อบต.วังปลาป้อม ศพด.วังปลาป้อม 1

192 โนนสัง ทต.บ้านค้อ ศพด.โคกป่ากงุ 1

193 โนนสัง อบต.บ้านถิ่น ศพด.วัดศรีสมัย 1

194 โนนสัง อบต.บ้านถิ่น ศพด.วัดศิลาถาวร 1

195 โนนสัง อบต.ปางกู่ ศพด.บ้านนิคมศรีวิไล 1

196 โนนสัง อบต.ปางกู่ ศพด.วัดศรีจนัทร์ 1

197 เมืองหนองบัวล้าภู ทต.หัวนา ศพด.วัดศรีสุมังคลาราม 1

198 เมืองหนองบัวล้าภู ทม.หนองบัวล้าภู ศพด.วัดโพธิศ์รี 1

199 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.บ้านขาม ศพด.บ้านขอ้งโป้ 1

200 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.ป่าไม้งาม ศพด.โคกน้้าเกล้ียง 1

201 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.ป่าไม้งาม ศพด.โนนนาดี 1

202 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.ป่าไม้งาม ศพด.บ้านกลางเหนือ 1

203 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.ป่าไม้งาม ศพด.ลาด 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

หนองบวัล าภู

204 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.หนองบัว ศพด.โคกแกน่ช้าง 1

205 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.หนองหว้า ศพด.วัดสามัคคีธรรม 1

206 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.หัวนา ศพด.บ้านดอนเขม็ 1

207 ศรีบุญเรือง ทต.โนนสูงเปลือย รร.เทศบาลต้าบลโนนสูงเปลือย 1

อ านาจเจริญ

208 ชานุมาน ทต.โคกกง่ ศพด.วัดศรีวิไล 1

209 ชานุมาน อบต.ค้าเขื่อนแกว้ ศพด.ค้าเดือย 1

210 ชานุมาน อบต.ชานุมาน ศพด.โนนโพธิ์ 1

211 ชานุมาน อบต.ป่ากอ่ ศพด.นาหนองแดง 1

212 ชานุมาน อบต.ป่ากอ่ ศพด.บ้านห้วยกระเเสน 1

213 ปทุมราชวงศา ทต.นาป่าแซง ศพด.บ้านนาป่าแซง ม.1 1

214 ปทุมราชวงศา ทต.นาป่าแซง ศพด.วังยางเครือพฒันา 1

215 ปทุมราชวงศา ทต.นาป่าแซง ศพด.วัดสามัคคยาราม 1

216 ปทุมราชวงศา ทต.ปทุมราชวงศา ศพด.วัดนาถาวร 1

217 ปทุมราชวงศา ทต.หนองขา่ ศพด.บ้านสงยางนาตะกล้า 1

218 ปทุมราชวงศา ทต.ห้วย ศพด.ตาดน้อย 1

219 ปทุมราชวงศา ทต.ห้วย ศพด.บ้านหนองสะโน 1

220 ปทุมราชวงศา ทต.ห้วย ศพด.วัดบ้านดอนดู่ 1

221 ปทุมราชวงศา อบต.ค้าโพน ศพด.บ้านนิคม 1

222 ปทุมราชวงศา อบต.ค้าโพน ศพด.บ้านภูดานกอย 1

223 ปทุมราชวงศา อบต.นาหว้า ศพด.วัดโนนส้าราญ 1

224 ปทุมราชวงศา อบต.โนนงาม ศพด.บ้านค้าไหล 1

225 ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ศพด.ชูชาติ 1

226 ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ศพด.วัดโฆสิตาราม 1

227 ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ศพด.วัดจนัทรังษี 1

228 พนา ทต.พนา รร.เทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา ) 1

229 พนา ทต.พระเหลา ศพด.บ้านต้าแย 1

230 พนา ทต.พระเหลา ศพด.บ้านนาสะแบง (วัดแสงทอง ) 1

231 พนา อบต.จานลาน ศพด.วัดโพธิศ์รี 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุดรธานี

232 กดุจบั ทต.เชียงเพง็ ศพด.วัดเดชสว่าง 1

233 กดุจบั ทต.เชียงเพง็ ศพด.วัดโพธิไ์ทรสว่าง 1

234 กดุจบั ทต.ปะโค ศพด.วัดทุง่สว่างดอนพลิา 1

235 กดุจบั ทต.ปะโค ศพด.วัดนิโครธาราม 1

236 กดุจบั ทต.ปะโค ศพด.วัดโนนม่วง 1

237 กดุจบั ทต.ปะโค ศพด.วัดบวรรัตนคุณ 1

238 กดุจบั ทต.ปะโค ศพด.วัดราษฎร์สามัคคีธรรม 1

239 กดุจบั ทต.เมืองเพยี ศพด.วัดสีหนาราม 1

240 กดุจบั ทต.ยางชุม ศพด.วัดทุง่สว่างโนนทอง 1

241 กดุจบั ทต.ยางชุม ศพด.วัดพระธาตุยางชุม 1

242 กดุจบั อบต.กดุจบั ศพด.วัดเกษมสันติธาราม 1

243 กดุจบั อบต.กดุจบั ศพด.วัดถ้้าจนัได 1

244 กดุจบั อบต.กดุจบั ศพด.วัดธาตุสามัคคี 1

245 กดุจบั อบต.ขอนยงู ศพด.วัดแกว้สว่าง 1

246 กดุจบั อบต.ขอนยงู ศพด.วัดบวรพทุธาราม 1

247 กดุจบั อบต.ขอนยงู ศพด.วัดบ้านขอนยงู 1

248 กดุจบั อบต.สร้างกอ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลสร้างกอ่ 2 1

249 กมุภวาปี ทต.กงพานพนัดอน ศพด.กงพาน 1

250 กมุภวาปี ทต.แชแล ศพด.บ้านดอนเงิน 1

251 กมุภวาปี ทต.เวียงค้า ศพด.ค้าไผ่ 1

252 กมุภวาปี ทต.เวียงค้า ศพด.ท่าม่วงเวียงค้า 1

253 กมุภวาปี ทต.เวียงค้า ศพด.บ้านนาแบก 1

254 กมุภวาปี ทต.หนองหว้า ศพด.บ้านโนนมะขา่ 1

255 กมุภวาปี อบต.ท่าล่ี ศพด.บ้านกดุยาง 1

256 กมุภวาปี อบต.ผาสุก ศพด.บ้านดงเรือง 1

257 กมุภวาปี อบต.เสอเพลอ ศพด.โคกศรีส้าราญ 1

258 กู่แกว้ ทต.คอนสาย ศพด.บ้านค้าแคนแกน่คูณ 1

259 กู่แกว้ อบต.โนนทองอนิทร์ ศพด.บ้านวังแข้ 1

260 กู่แกว้ อบต.โนนทองอนิทร์ ศพด.บ้านเหล่าสวนกล้วย 1

261 ไชยวาน ทต.ไชยวาน ศพด.รร.อนุบาลไชยวาน 1

262 ไชยวาน ทต.โพนสูง ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์ 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุดรธานี (ต่อ) 

263 ไชยวาน ทต.โพนสูง ศพด.วัดชลขนัธ์ 1

264 ไชยวาน ทต.โพนสูง ศพด.ห้วยยาง 1

อุบลราชธานี

265 กดุขา้วปุน้ อบต.แกง่เค็ง ศพด.วัดขมุค้า 1

266 กดุขา้วปุน้ อบต.ขา้วปุน้ ศพด.โนนหอม 1

267 กดุขา้วปุน้ อบต.ขา้วปุน้ ศพด.บ้านโคกกลาง-หนองยอ 1

268 กดุขา้วปุน้ อบต.ขา้วปุน้ ศพด.บ้านบุง่แสง 1

269 กดุขา้วปุน้ อบต.โนนสวาง ศพด.กดุลอย 1

270 กดุขา้วปุน้ อบต.โนนสวาง ศพด.ค้าแม่มุ่ย 1

271 กดุขา้วปุน้ อบต.โนนสวาง ศพด.วัดชัยชนะ 1

272 กดุขา้วปุน้ อบต.หนองทันน้้า ศพด.บก 1

273 กดุขา้วปุน้ อบต.หนองทันน้้า ศพด.วัดฐิตาราม 1

274 เขมราฐ ทต.ขามป้อม ศพด.เทศบาลต้าบลขามป้อม 2 1

275 เขมราฐ ทต.เทพวงศา ศพด.วัดชัยภูมิการามฯ 1

276 เขมราฐ ทต.เทพวงศา ศพด.วัดประชาเกษมโนนเต่าถา่น 1

277 เขมราฐ ทต.เทพวงศา ศพด.ห้วยยาง 1

278 เขมราฐ ทต.หนองนกทา ศพด.โนนศิลา 1

279 เขมราฐ ทต.หนองนกทา ศพด.บ้านป่าต้ิว ม.4 1

280 เขมราฐ ทต.หนองผือ ศพด.บ้านบ๋าพอก 1

281 เขมราฐ ทต.หนองผือ ศพด.บ้านบ๋าฮี 1

282 เขมราฐ ทต.หนองผือ ศพด.บ้านพนมดี 1

283 เขมราฐ ทต.หนองผือ ศพด.วัดโคกสว่างวราราม 1

284 เขมราฐ อบต.แกง้เหนือ ศพด.วัดบ้านนาแมด 1

285 เขมราฐ อบต.เจยีด ศพด.วัดเถาวัลยกิาวาส 1

286 เขมราฐ อบต.เจยีด ศพด.วัดโพธิพ์ฤกษาราม 1

287 เขมราฐ อบต.เจยีด ศพด.วัดอรุณธราราม 1

288 เขมราฐ อบต.นาแวง ศพด.บ้านนาแวง 1

289 เขมราฐ อบต.นาแวง ศพด.วัดโพธิศ์รีธรรมฯ 1

290 เขมราฐ อบต.นาแวง ศพด.วัดสังวรวนาราม 1

291 เขมราฐ อบต.หนองสิม ศพด.วัดบ้านโนนประทาย 1

292 เขื่องใน ทต.บ้านกอก ศพด.บ้านกอก 1



หน้าที ่11

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุบลราชธานี (ต่อ) 

293 เขื่องใน ทต.ห้วยเรือ ศพด.จานเขื่อง 1

294 เขื่องใน อบต.กลางใหญ่ ศพด.โคก 1

295 เขื่องใน อบต.กอ่เอ้ ศพด.กอ่ 1

296 เขื่องใน อบต.กอ่เอ้ ศพด.พบั 1

297 เขื่องใน อบต.กอ่เอ้ ศพด.วัดนามน 1

298 เขื่องใน อบต.กอ่เอ้ ศพด.วัดโนนโพธิ์ 1

299 เขื่องใน อบต.ค้อทอง ศพด.นาโพธิ์ 1

300 เขื่องใน อบต.ค้อทอง ศพด.วัดแกง้โพธิ์ 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
เชียงราย

1 ขนุตาล ทต.บ้านต้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านต้า 1

2 ขนุตาล ทต.ป่าตาล ศพด.ร่องขุ่นม.9 1

3 ขนุตาล ทต.ยางฮอม ศพด.น้ าแพร่ 1

4 ขนุตาล ทต.ยางฮอม ศพด.ยางฮอม 1

5 เชียงของ ทต.คร่ึง ศพด.เทศบาลต าบลคร่ึง 1

6 เชียงของ ทต.บุญเรือง ศพด.บ้านบุญเรืองใต้ 1

7 เชียงของ ทต.เวียง ศพด.ทุง่พฒันา1 1

8 เชียงของ ทต.เวียง ศพด.ทุง่พฒันา2 1

9 เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ศพด.บ้านเขยีะ 1

10 เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ศพด.บ้านปากองิ 1

11 เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ศพด.บ้านหวาย 1

12 เชียงของ ทต.ห้วยซ้อ ศพด.เวียงหมอก 1

13 เชียงของ ทต.ห้วยซ้อ ศพด.ห้วยซ้อ 1

14 เชียงของ อบต.ริมโขง ศพด.สองพีน่้อง 1

15 เชียงของ อบต.ริมโขง ศพด.หาดบ้าย 1

16 เชียงแสน ทต.บ้านแซว ศพด.บ้านแซว 1

17 เชียงแสน ทต.บ้านแซว ศพด.บ้านแม่แอบ 1

18 เชียงแสน ทต.บ้านแซว ศพด.ป่าตึง 1

19 เชียงแสน อบต.ป่าสัก ศพด.บ้านปางหมอปวง 1

20 เชียงแสน อบต.ป่าสัก ศพด.บ้านแม่ค า 1

21 เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล รร.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมลู(บ้านด้ายปาราษฎร์ด ารง) 1

22 เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล ศพด.บ้านง้ิวเฒ่า 1

23 เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล ศพด.บ้านดอยสะโง๊ะ 1

24 เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล ศพด.บ้านเวียงแกว้ 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่9 ระหว่างวันที ่3 - 6 มนีาคม 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงราย (ต่อ) 

25 เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล ศพด.บ้านศรีบุญยนื 1

26 ดอยหลวง อบต.โชคชัย ศพด.ดอนงาม 1

27 ดอยหลวง อบต.โชคชัย ศพด.ทุง่กวาง 1

28 ดอยหลวง อบต.โชคชัย ศพด.แม่บงใต้ 1

29 เทิง อบต.ตับเต่า ศพด.ขนุต้า 1

เชียงใหม่

30 กลัยาณิวัฒนา อบต.แจม่หลวง ศพด.บ้านขนุแม่รวม 1

31 กลัยาณิวัฒนา อบต.บ้านจนัทร์ ศพด.บ้านเด่น 1

32 กลัยาณิวัฒนา อบต.บ้านจนัทร์ ศพด.วัดจนัทร์ 1

33 กลัยาณิวัฒนา อบต.บ้านจนัทร์ ศพด.ห้วยฮ่อม 1

34 กลัยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด ศพด.บ้านดงสามหมื่น 1

35 จอมทอง ทต.จอมทอง รร.เทศบาลจอมทอง1(ชมุชนบ้านขว่งเปาเหนือ) 1

36 จอมทอง ทต.ดอยแกว้ ศพด.ขนุแตะ 1

37 จอมทอง ทต.ดอยแกว้ ศพด.ห้วยขนุน 1

38 จอมทอง ทต.ดอยแกว้ ศพด.หินเหล็กไฟ 1

39 จอมทอง ทต.สบเต๊ียะ ศพด.บ้านสบเต๊ียะ 1

40 จอมทอง ทต.สบเต๊ียะ ศพด.บ้านหนองอาบช้าง 1

41 จอมทอง ทต.สบเต๊ียะ ศพด.บ้านห้วยม่วง 1

42 เชียงดาว ทต.ทุง่ขา้วพวง รร.บ้านห้วยเป้า 1

43 เชียงดาว ทต.ทุง่ขา้วพวง ศพด.ต้นแบบเทศบาลต าบลทุง่ขา้วพวง 1

44 เชียงดาว ทต.ทุง่ขา้วพวง ศพด.บ้านแม่กอนใน 1

45 เชียงดาว ทต.ทุง่ขา้วพวง ศพด.บ้านแม่จาเหนือ 1

46 เชียงดาว ทต.ทุง่ขา้วพวง ศพด.บ้านห้วยทรายขาว 1

47 เชียงดาว ทต.ปิงโค้ง ศพด.ป่าตึงงาม 1

48 เชียงดาว ทต.พระธาตุปูก่่ า ศพด.บ้านสหกรณ์ 1

ตาก

49 ท่าสองยาง อบต.ท่าสองยาง ศพด.บ้านใหม่ไทยร่มเยน็ 1

50 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านเกร๊ะคี 1

51 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านต่อปล้าคีม.15 1

52 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านแม่โขะม.5 1

53 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านแม่ระเมิงม.8 1
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ตาก (ต่อ) 

54 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านยะแปทะม.9 1

55 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านสันดอยงามม.16 1

56 ท่าสองยาง อบต.แม่หละ ศพด.บ้านห้วยนกกกม.4 1

57 ท่าสองยาง อบต.แม่หละ ศพด.พะน๊อคี 1

58 ท่าสองยาง อบต.แม่อสุุ ศพด.ทีโน๊ะโค๊ะ 1

59 ท่าสองยาง อบต.แม่อสุุ ศพด.บ้านเลอกรูกอ้ 1

60 บ้านตาก ทต.บ้านตาก ศพด.เทศบาลต าบลบ้านตาก 1

61 บ้านตาก อบต.ท้องฟา้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟา้ 1

62 บ้านตาก อบต.สมอโคน รร.อนุบาลสมอโคน 1

63 พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ศพด.คีรีราษฎร์1ม.9 1

64 พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ศพด.บ้านป่าคาใหม่ม.6 1

65 พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ศพด.บ้านป่าหวาย 1

66 พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ศพด.บ้านร่มเกล้าสหมิตรม.5 1

67 พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ศพด.บ้านใหม่ยอดคีรี 1

68 พบพระ อบต.ช่องแคบ ศพด.เงาไผ่ 1

69 พบพระ อบต.ช่องแคบ ศพด.บ้านทรัพยอ์นันต์ 1

70 พบพระ อบต.พบพระ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 1

71 พบพระ อบต.พบพระ ศพด.บ้านห้วยน้ านัก 1

72 พบพระ อบต.รวมไทยพฒันา ศพด.ทหารผ่านศึก 1

73 พบพระ อบต.รวมไทยพฒันา ศพด.บ้านพะดี 1

74 พบพระ อบต.วาเล่ย์ ศพด.บ้านมอเกอไทย 1

75 พบพระ อบต.วาเล่ย์ ศพด.บ้านยะพอ 1

76 พบพระ อบต.วาเล่ย์ ศพด.บ้านวาเล่ยใ์ต้ 1

77 พบพระ อบต.วาเล่ย์ ศพด.บ้านวาเล่ยเ์หนือม.3 1

78 เมืองตาก ทม.ตาก รร.เทศบาล2วัดดอนมูลชัย 1

79 เมืองตาก ทม.ตาก รร.เทศบาล3วัดชัยชนะสงคราม 1

นราธิวาส

80 เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส ศพด.รร.เทศบาล 4 (บ้านก าปงตาโกะ ) 1

81 เมืองนราธิวาส อบต.กะลุวอ ศพด.กแูบสาลอ 1

82 เมืองนราธิวาส อบต.โคกเคียน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน 1

83 เมืองนราธิวาส อบต.บางปอ ศพด.โคกติเต 1
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นราธิวาส (ต่อ) 

84 ยี่งอ อบต.ละหาร ศพด.มัสยดิบ้านโต๊ะแม 1

85 ยี่งอ อบต.ละหาร ศพด.มัสยดิบ้านปูตะ 1

86 ยี่งอ อบต.ลุโบะบือซา ศพด.มัสยดิดารุลวุชกอ 1

87 ระแงะ อบต.ตันหยงมัส ศพด.วัดชลธาราวาส 1

88 ระแงะ อบต.บองอ ศพด.จฬุาภรณ์พฒันา 5 1

89 ระแงะ อบต.บองอ ศพด.มัสยดิบ้านกตูง 1

90 ระแงะ อบต.ปาโงสะโต ศพด.เจะ๊เก 1

91 ระแงะ อบต.ปาโงสะโต ศพด.บละแต 1

92 ระแงะ อบต.ปาโงสะโต ศพด.บาโงตา 1

93 ระแงะ อบต.มะรือโบตก ศพด.บ้านสะโลว์ 1

94 รือเสาะ ทต.รือเสาะ ศพด.กอ่นวัยเรียน 1

95 รือเสาะ อบต.โคกสะตอ ศพด.ธรรมเจริญ 1

96 รือเสาะ อบต.บาตง ศพด.บ้านบลูกาฮีเล 1

97 รือเสาะ อบต.เรียง ศพด.ลอ 1

98 รือเสาะ อบต.สุวารี ศพด.ยอืลาแป 1

ร้อยเอ็ด

99 เมืองร้อยเอด็ อบต.โนนรัง ศพด.ศูนยบ์้านโนนรัง 1

100 เมืองร้อยเอด็ อบต.สะอาดสมบูรณ์ ศพด.สังข์ 1

101 เมืองร้อยเอด็ อบต.แคนใหญ่ ศพด.หนองเขวา 1

102 เมืองสรวง ทต.หนองหิน ศพด.ขอ่ย-เมืองแกว้ 1

103 เมืองสรวง ทต.คูเมือง ศพด.บ้านป่าดวน 1

104 ศรีสมเด็จ อบต.สวนจกิ ศพด.บ้านสวนจกิ 1

105 ศรีสมเด็จ อบต.สวนจกิ ศพด.บ้านเหล่ากดุ 1

106 ศรีสมเด็จ อบต.โพธิสั์ย ศพด.โพธิสั์ย 1

107 สุวรรณภูมิ อบต.ทุง่ศรีเมือง ศพด.ดงใหม่ 1

108 สุวรรณภูมิ ทต.หินกอง ศพด.เทศบาลต าบลหินกอง 1

109 สุวรรณภูมิ ทต.ทุง่หลวง ศพด.บ้านคูดินทราย ม.6 1

110 สุวรรณภูมิ อบต.หัวโทน ศพด.บ้านโคกส าโรง 1

111 สุวรรณภูมิ ทต.ทุง่กลุา ศพด.บ้านดอนแคน 1

112 สุวรรณภูมิ ทต.ทุง่หลวง ศพด.บ้านโพนเด่ือ ม.4 1

113 สุวรรณภูมิ ทต.หินกอง ศพด.รร.บ้านตังหมอง 1
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ร้อยเอ็ด (ต่อ) 

114 สุวรรณภูมิ อบต.ห้วยหินลาด ศพด.รร.บ้านหนองแวง 1

115 สุวรรณภูมิ ทต.ทุง่กลุา ศพด.รร.บ้านฮ่องสังข์ 1

116 สุวรรณภูมิ อบต.น้ าค า ศพด.รร.ผักเผ็ดจอ้กอ้น้อยคูขาม 1

117 สุวรรณภูมิ อบต.น้ าค า ศพด.รร.ผักเผ็ดบัวคุรุประชาสรรค์ 1

118 สุวรรณภูมิ ทต.สุวรรณภูมิ ศพด.วัดกลาง 1

119 สุวรรณภูมิ ทต.หินกอง ศพด.วัดบ้านโพนดวน 1

120 สุวรรณภูมิ ทต.ดอกไม้ ศพด.วัดบ้านยางเลิง 1

121 สุวรรณภูมิ ทต.หินกอง ศพด.วัดสุทธาวิลัย 1

122 สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่ ศพด.องค์การบริหริหารส่วนต าบลนาใหญ่ 1

123 สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุง่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง (บา้นดงเมือง ) 1

124 เสลภูมิ ทต.ขวาว ศพด.ขวาว 1

125 เสลภูมิ ทต.หนองหลวง ศพด.ต.หนองหลวง 1

126 เสลภูมิ ทต.เมืองไพร ศพด.ตาลม 1

ศรีสะเกษ

127 ปรางค์กู่ อบต.สมอ ศพด.วัดบ้านสมอ 1

128 ปรางค์กู่ อบต.สมอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสมอ 1 1

129 ปรางค์กู่ อบต.ส าโรงปราสาท ศพด.บ้านตาเปียง 1

130 ปรางค์กู่ อบต.ส าโรงปราสาท ศพด.วัดขอนแต้ 1

131 ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน ศพด.รร.บ้านมัดกา 1

132 ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน ศพด.รร.บ้านหนองระนาม 1

133 ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน ศพด.วัดบ้านบ่อ 1

134 ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน ศพด.วัดมัดกา 1

135 ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน ศพด.วัดศาลา 1

136 พยหุ์ อบต.ต าแย ศพด.วัดกระแซง 1

137 พยหุ์ อบต.พรหมสวัสด์ิ ศพด.วัดส าโรง 1

138 พยหุ์ อบต.พรหมสวัสด์ิ ศพด.วัดหนองเตย 1

139 พยหุ์ อบต.พรหมสวัสด์ิ ศพด.อนุบาล 3ขวบรร.บ้านป่าไร่ 1

140 โพธิศ์รีสุวรรณ ทต.โดด ศพด.วัดบ้านโดด 1

141 โพธิศ์รีสุวรรณ ทต.ผือใหญ่ ศพด.บ้านเด่ือ 1

142 โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.หนองม้า ศพด.บ้านโซงเลง 1

143 โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.อเีซ ศพด.รร.เบญจคามวิทยาสรรค์ 1
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ศรีสะเกษ (ต่อ) 

144 ไพรบึง ทต.ไพรบึง ศพด.วัดจงักระดาน 1

145 ไพรบึง อบต.ดินแดง ศพด.รร.บ้านสร้างใหญ่ 1

146 ภูสิงห์ อบต.โคกตาล ศพด.บ้านศาลา-นาศิลา 1

147 ภูสิงห์ อบต.ดงรัก ศพด.วัดจ าปานวง 1

148 ภูสิงห์ อบต.ตะเคียนราม ศพด.ขยอง 1

149 ภูสิงห์ อบต.ไพรพฒันา ศพด.ม.8แซร์ไปรใต้ 1

150 ภูสิงห์ อบต.ละลม ศพด.รร.บ้านขะยงู 1

151 ภูสิงห์ อบต.ละลม ศพด.รร.บ้านธาตุพทิยาคม 1

152 ภูสิงห์ อบต.ห้วยตามอญ ศพด.พนมชัย 1

153 ภูสิงห์ อบต.ห้วยต้ึกชู ศพด.เคียงศิริบ้านโพธิท์อง 1

154 ภูสิงห์ อบต.ห้วยต้ึกชู ศพด.บ้านนกยงูเงิน 1

155 เมืองจนัทร์ ทต.เมืองจนัทร์ ศพด.วัดเกบ็งา 1

156 เมืองจนัทร์ ทต.เมืองจนัทร์ ศพด.วัดเมืองจมัทร์ 1

157 เมืองจนัทร์ อบต.ตาโกน ศพด.วัดตาโกน 1

สกลนคร

158 พงัโคน อบต.ต้นผ้ึง ศพด.โพธิท์อง 1

159 โพนนาแกว้ ทต.เชียงสือ ศพด.โนนกงุ 1

160 โพนนาแกว้ ทต.นาแกว้ ศพด.นาเด่ือ 1

161 โพนนาแกว้ ทต.นาแกว้ ศพด.บ้านกลาง 1

162 โพนนาแกว้ ทต.บ้านโพน ศพด.วังปลาเซือม 1

163 โพนนาแกว้ อบต.นาตงวัฒนา ศพด.ป่าผาง 1

164 โพนนาแกว้ อบต.บ้านแป้น ศพด.โพนงามโคก 1

165 โพนนาแกว้ อบต.บ้านแป้น ศพด.โพนงามท่า 1

166 ภูพาน ทต.โคกภู ศพด.ค าเพิม่ 1

167 ภูพาน ทต.โคกภู ศพด.นางเต่ิง 1

168 ภูพาน ทต.สร้างค้อ ศพด.วัดโพธิศ์รีสร้างค้อ 1

169 ภูพาน ทต.สร้างค้อ ศพด.สร้างค้อ ม.2 1

170 ภูพาน ทต.สร้างค้อ ศพด.สะพานสาม ม.13 1

171 ภูพาน อบต.หลุบเลา ศพด.หลุบเลา 1

172 เมืองสกลนคร ทต.ง้ิวด่อน ศพด.กกกอกใหม่ 1

173 เมืองสกลนคร ทต.เชียงเครือ ศพด.บ้านหนองหอย 1
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สกลนคร (ต่อ) 

174 เมืองสกลนคร อบต.ดงมะไฟ ศพด.บ้านนากบัแก้ 1

175 เมืองสกลนคร อบต.โนนหอม ศพด.บ้านโพนยางค า 1

176 เมืองสกลนคร อบต.พงัขว้าง ศพด.ดงขมุขา้ว 1

177 เมืองสกลนคร อบต.ม่วงลาย ศพด.อเีลิศ 1

178 เมืองสกลนคร อบต.ห้วยยาง ศพด.นาขาม 1

179 เมืองสกลนคร อบต.ห้วยยาง ศพด.นาค า 1

สุรินทร์

180 ท่าตูม อบต.กระโพ ศพด.บ้านโนนโพ 1

181 ท่าตูม อบต.กระโพ ศพด.หนองอดี า 1

182 ท่าตูม อบต.ท่าตูม ศพด.บ้านโนนแดง 1

183 ท่าตูม อบต.ท่าตูม ศพด.รร.บ้านหมากหมี่ 1

184 ท่าตูม อบต.ทุง่กลุา ศพด.บ้านตาฮะ 1

185 ท่าตูม อบต.ทุง่กลุา ศพด.บ้านโนนระเวียง 1

186 ท่าตูม อบต.บะ ศพด.เฉนียง 1

187 ท่าตูม อบต.บัวโคก ศพด.วัดสว่างทักษิณ 1

188 ท่าตูม อบต.บัวโคก ศพด.วัดสุนทรธรรมาราม 1

189 ท่าตูม อบต.พรมเทพ ศพด.โนนม่วง 1

190 ปราสาท อบต.ตานี ศพด.บ้านโคกจ าเริญ 1

191 ปราสาท อบต.ตาเบา ศพด.บ้านภูมิสตึง 1

192 ปราสาท อบต.ทมอ ศพด.บ้านขยอง 1

193 ปราสาท อบต.ทุง่มน ศพด.บ้านพลับ ม.6 1

194 ปราสาท อบต.บ้านไทร ศพด.กระวัน 1

195 ปราสาท อบต.บ้านพลวง ศพด.รร.บ้านพลวง 1

196 ปราสาท อบต.ปราสาทหนง ศพด.บ้านบุอนัโนง 1

197 ปราสาท อบต.ปรือ ศพด.ปรือ 1

198 ปราสาท อบต.ไพล ศพด.บ้านไพล 1

199 ปราสาท อบต.หนองใหญ่ ศพด.บ้านปลัดโคกลาวหนองตายงึ 1

200 ปราสาท อบต.หนองใหญ่ ศพด.บ้านส าโรง-ระหาร 1

201 ปราสาท อบต.หนองใหญ่ ศพด.ลังโกม 1

202 พนมดงรัก อบต.โคกกลาง ศพด.บ้านโคกกลางใหม่ 1

203 พนมดงรัก อบต.จกีแดก ศพด.บ้านตาลวก 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สุรินทร์ (ต่อ) 

204 พนมดงรัก อบต.ตาเมียง ศพด.บ้านพนมดิน 1

205 พนมดงรัก อบต.บักได ศพด.บ้านดอนน้ าตาล 1

206 พนมดงรัก อบต.บักได ศพด.บ้านนาพนู 1

207 เมืองสุรินทร์ ทม.สุรินทร์ ศพด.เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1

208 เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่ ศพด.ตะคร้อ 1

209 เมืองสุรินทร์ อบต.คอโค ศพด.บ้านดงมัน 1

210 เมืองสุรินทร์ อบต.เฉนียง ศพด.บ้านกะทม 1

211 เมืองสุรินทร์ อบต.ต้ังใจ ศพด.เขวาน้อย 1

212 เมืองสุรินทร์ อบต.ตาออ็ง ศพด.แสงทรัพย์ 1

213 เมืองสุรินทร์ อบต.ท่าสว่าง ศพด.บ้านโคกสวาย 1

214 เมืองสุรินทร์ อบต.เทนมีย์ ศพด.เทนมีย์ 1

215 เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง ศพด.บ้านไถงตรง 1

216 เมืองสุรินทร์ อบต.นาดี ศพด.บ้านโคกวัดโคกอรุณ 1

217 เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว ศพด.กระทม 1

218 เมืองสุรินทร์ อบต.บุฤาษี ศพด.บ้านหนองเยยี 1

219 เมืองสุรินทร์ อบต.เพีย้ราม ศพด.บ้านแสลงพนัธ์ 1

220 เมืองสุรินทร์ อบต.ราม ศพด.วัดตุงคนิวาส 1

221 เมืองสุรินทร์ อบต.สลักได ศพด.บ้านตระแบก 1

222 เมืองสุรินทร์ อบต.สวาย ศพด.บ้านระไซร์ 1

223 เมืองสุรินทร์ อบต.ส าโรง ศพด.เด็กรักป่าแสลงพนัธ์ 1

224 รัตนบุรี ทต.รัตนบุรี ศพด.วัดใต้บูรพาราม 1

อ านาจเจริญ

225 พนา อบต.จานลาน ศพด.วัดศรีมงคล 1

226 พนา อบต.พนา ศพด.บ้านโนนธาตุ 1

227 พนา อบต.ไม้กลอน ศพด.ดอนหวาย 1

228 พนา อบต.ไม้กลอน ศพด.บ้านโพนเมือง 1

229 พนา อบต.ไม้กลอน ศพด.วัดศรีมงคล 1

230 เมืองอ านาจเจริญ ทต.นายม ศพด.บ้านนาเยยี 1

231 เมืองอ านาจเจริญ ทต.นาหมอม้า ศพด.นาหมอม้า 1

232 เมืองอ านาจเจริญ ทต.น้ าปลีก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน้ าปลีก 1

233 เมืองอ านาจเจริญ ทม.อ านาจเจริญ รร.เทศบาล 1 วัดเทพมงคล 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อ านาจเจริญ (ต่อ) 

234 เมืองอ านาจเจริญ ทม.อ านาจเจริญ ศพด.บ้านดอนหวาย 1

235 เมืองอ านาจเจริญ อบต.กดุปลาดุก ศพด.บ้านนาสีนวน 1

236 เมืองอ านาจเจริญ อบต.คึมใหญ่ ศพด.ดอนไร่ 1

237 เมืองอ านาจเจริญ อบต.ดอนเมย ศพด.หนองปลิง 1

238 เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาจกิ ศพด.ต าบลนาจกิ 1

239 เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาแต้ ศพด.กดุน้ ากนิ 1

240 เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาผือ ศพด.บ้านโคกสวาสด์ิ 1

241 เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาผือ ศพด.บ้านเหล่าหนาด 1

242 เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนโพธิ์ ศพด.กา้วหน้าสามัคคีค างูเหลือม 1

243 เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง ศพด.ค ากลาง 1

244 เมืองอ านาจเจริญ อบต.ปลาค้าว ศพด.วัดบ้านโคกกอ่ง 1

245 เมืองอ านาจเจริญ อบต.สร้างนกทา ศพด.วัดค ามะโค้ง 1

246 เมืองอ านาจเจริญ อบต.หนองมะแซว ศพด.ค ามะเบือ่ห้วยไร่แสงเพชร 1

247 เมืองอ านาจเจริญ อบต.ห้วยไร่ ศพด.วัดจนัทิมา 1

อุดรธานี

248 ไชยวาน ทต.หนองแวงแกม้หอม ศพด.วัดศรีชมชื่น 1

249 ไชยวาน อบต.ค าเลาะ ศพด.ดงพฒันา 1

250 ไชยวาน อบต.ค าเลาะ ศพด.บ้านค าบอน 1

251 ไชยวาน อบต.ค าเลาะ ศพด.หนองแวงตาด 1

252 ไชยวาน อบต.หนองหลัก ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1

253 ไชยวาน อบต.หนองหลัก ศพด.หนองแคน 1

254 ทุง่ฝน อบต.ทุง่ฝน ศพด.บ้านท่าช่วง 1

255 นายงู ทต.นายงู ศพด.ชุมพล 1

256 นายงู ทต.นายงู ศพด.ปากราง 1

257 นายงู ทต.นายงู ศพด.วัดชัยมงคลสามัคคีธรรม 1

258 นายงู ทต.นายงู ศพด.สว่าง 1

259 นายงู ทต.นายงู ศพด.ห้วยเวียงงาม 1

260 นายงู อบต.นาแค ศพด.วัดทวีวิหาร 1

261 นายงู อบต.บ้านกอ้ง ศพด.บ้านนาตูม หมู่ ที ่5 1

262 นายงู อบต.บ้านกอ้ง ศพด.วัดไชยคงคาราม 1

263 นายงู อบต.บ้านกอ้ง ศพด.วัดเวฬุวัน 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุดรธานี (ต่อ) 

264 น้ าโสม ทต.น้ าโสม ศพด.วัดอทุธการาม 1

265 น้ าโสม อบต.น้ าโสม ศพด.นาเมืองไทย 1

266 น้ าโสม อบต.บ้านหยวก ศพด.น้ าปู่ 1

267 น้ าโสม อบต.บ้านหยวก ศพด.รร.บ้านท่าล่ี 1

268 น้ าโสม อบต.สามัคคี ศพด.โชคชัย 1

269 น้ าโสม อบต.โสมเยี่ยม ศพด.บ้านหัวช้าง 1

270 น้ าโสม อบต.หนองแวง ศพด.น้ าซึมน้อย 1

271 น้ าโสม อบต.หนองแวง ศพด.โสมสะอาด 1

272 โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด รร.เทศบาลต าบลโนนสะอาด 1

273 โนนสะอาด อบต.โคกกลาง ศพด.วัดชัยอมัพร 1

อุบลราชธานี

274 เขื่องใน อบต.ชีทวน ศพด.ชีทวน 1

275 เขื่องใน อบต.แดงหม้อ ศพด.แดงหม้อ 1

276 เขื่องใน อบต.ท่าไห ศพด.ท่าค้อ 1

277 เขื่องใน อบต.โนนรัง ศพด.ขวาว 1

278 เขื่องใน อบต.บ้านไทย ศพด.บ้านทุง่ใหญ่ 1

279 เขื่องใน อบต.ยางขี้นก ศพด.ค าสมอ 1

280 เขื่องใน อบต.ยางขี้นก ศพด.โพนสิม 1

281 เขื่องใน อบต.ศรีสุข ศพด.วัดนาศรีนวล 1

282 เขื่องใน อบต.สร้างถอ่ ศพด.ปลาฝา 1

283 เขื่องใน อบต.สร้างถอ่ ศพด.ศรีบัว 1

284 เขื่องใน อบต.สหธาตุ ศพด.ธาตุกลาง 1

285 เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ศพด.คูขาด 1

286 โขงเจยีม อบต.หนองแสงใหญ่ ศพด.กดุเรือค า 1

287 โขงเจยีม อบต.หนองแสงใหญ่ ศพด.ดงบาก 1

288 โขงเจยีม อบต.หนองแสงใหญ่ ศพด.บ้านหนองแสงน้อย 1

289 โขงเจยีม อบต.หนองแสงใหญ่ ศพด.วังอา่ง 1

290 โขงเจยีม อบต.ห้วยไผ่ ศพด.หนองผือน้อย 1

291 โขงเจยีม อบต.ห้วยยาง ศพด.ดงดิบ 1

292 โขงเจยีม อบต.ห้วยยาง ศพด.ดงแถบ 1

293 เดชอดุม ทต.กดุประทาย ศพด.นาทุง่ 1



หน้าที ่11

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุบลราชธานี (ต่อ) 

294 เดชอดุม ทต.กดุประทาย ศพด.โนนบก 1

295 เดชอดุม ทต.กดุประทาย ศพด.บ้านกดุประทาย 1

296 เดชอดุม ทต.กดุประทาย ศพด.บ้านสุขสมบูรณ์ 1

297 เดชอดุม ทต.กดุประทาย ศพด.บ้านแสนสุข 1

298 เดชอดุม ทต.นาส่วง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาส่วง 1

299 เดชอดุม ทต.โพนงาม ศพด.โนนสว่าง 1

300 เดชอดุม ทม.เดชอดุม ศพด.วัดเวียงเกษม 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
กระบี่

1 เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง ศพด.ท่าคลอง 1
2 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย ศพด.บ้านทุง่ 1
3 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย ศพด.มัสยดิบ้านคลองโตนด 1
4 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย ศพด.หลังสอด 1
5 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ ศพด.บ้านคลองหิน 1
6 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ ศพด.มัสยดิบ้านคลองโตบ 1
7 เกาะลันตา อบต.คลองยาง ศพด.มัสยดินูรุ้ลอหีม่าม 1
8 เกาะลันตา อบต.ศาลาด่าน ศพด.มัสยดิบ้านคลองโขง 1
9 เกาะลันตา อบต.ศาลาด่าน ศพด.มัสยดิบ้านโล๊ะบาหรา 1
10 เกาะลันตา อบต.ศาลาด่าน ศพด.สมพรพรุกม 1
11 เขาพนม ทต.เขาพนม ศพด.เทศบาลต าบลเขาพนม 1
12 เขาพนม อบต.เขาดิน รร.บ้านช้างตาย 1
13 เขาพนม อบต.โคกหาร ศพด.บ้านหินลูกช้าง 1
14 เขาพนม อบต.พรุเตียว ศพด.บ้านพรุเตียว 1
15 เขาพนม อบต.หน้าเขา ศพด.รร.บ้านถ้ าโกบ 1
16 เขาพนม อบต.หน้าเขา ศพด.รร.บ้านห้วยน้ าแกว้ 1
17 คลองท่อม ทต.คลองพนพฒันา ศพด.บ้านดินนา 1
18 คลองท่อม ทต.คลองพนพฒันา ศพด.บ้านท่ามะพร้าว 1
19 คลองท่อม ทต.คลองพนพฒันา ศพด.บ้านทุง่ครก 1
20 คลองท่อม ทต.ทรายขาว ศพด.ทุง่คา 1
21 คลองท่อม ทต.ทรายขาว ศพด.เทศบาลต าบลทรายขาว 1
22 คลองท่อม ทต.ทรายขาว ศพด.วัดทรายขาว 1
23 คลองท่อม ทต.ทรายขาว ศพด.ห้วยลึก 1
24 คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ศพด.บ้านแวงเปิง 1
25 คลองท่อม อบต.พรุดินนา ศพด.คลองชะมวง 1
26 คลองท่อม อบต.พรุดินนา ศพด.บ้านด่าน 1
27 คลองท่อม อบต.พรุดินนา ศพด.วัดพรุดินนา 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่10 ระหว่างวันที ่10 - 13 มนีาคม 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ตรัง
28 กนัตัง ทม.กนัตัง รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี 1
29 กนัตัง ทม.กนัตัง ศพด.เทศบาลเมืองกนัตังศูนย ์2 1
30 กนัตัง ทม.กนัตัง ศพด.เทศบาลเมืองกนัตังศูนย ์3 1
31 กนัตัง อบต.กนัตังใต้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกนัตังใต้ 1
32 กนัตัง อบต.เกาะลิบง ศพด.บาตูปูเตะ 1
33 กนัตัง อบต.เกาะลิบง ศพด.บ้านมดตะนอย 1
34 กนัตัง อบต.ควนธานี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 1
35 กนัตัง อบต.โคกยาง ศพด.บ้านหนองเหม้า 1
36 กนัตัง อบต.บางสัก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก 1
37 นาโยง อบต.นาโยงเหนือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 1
38 ปะเหลียน ทต.ท่าพญา ศพด.ท่าพญา 1
39 ปะเหลียน อบต.บางด้วน ศพด.บ้านบางด้วน 1
40 ปะเหลียน อบต.บางด้วน ศพด.บ้านป่าแก่ 1
41 ปะเหลียน อบต.ลิพงั ศพด.ท่าเขา 1
42 ปะเหลียน อบต.ลิพงั ศพด.ลิพงั 1
43 ปะเหลียน อบต.แหลมสอม ศพด.บ้านหนองเจด็บาท 1
44 เมืองตรัง ทต.คลองเต็ง ศพด.เทศบาลต าบลคลองเต็ง 1
45 เมืองตรัง ทต.นาตาล่วง ศพด.เทศบาลต าบลหนองตาล่วง 1
46 เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 4วัดมัชฌิมภูมิ 1
47 เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 5วัดควนขนั 1
48 เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 7วัดประสิทธิชัย 1
49 เมืองตรัง ทน.ตรัง ศพด.วัดคลองน้ าเจด็ 1

นครราชสีมา 
50 ด่านขนุทด อบต.หินดาด ศพด.ห้วยจรเข้ 1
51 ด่านขนุทด อบต.หินดาด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด หมู่ ที่ 1 1
52 เทพารักษ์ อบต.บึงปรือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ 1
53 เทพารักษ์ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านหนองบัวหลวง 1
54 โนนแดง อบต.โนนตาเถร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 1
55 โนนแดง อบต.ส าพะเนียง ศพด.บ้านคู 1
56 โนนแดง อบต.ส าพะเนียง ศพด.บ้านซาด 1
57 โนนไทย ทต.บัลลังก์ ศพด.ต าบลบัลลังก์ 1
58 โนนไทย ทต.บัลลังก์ ศพด.บ้านโนนเจดีย์ 1
59 โนนไทย อบต.ค้างพลู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค้างพลู (แห่ง ที่ 2 ) 1
60 โนนไทย อบต.ส าโรง ศพด.บ้านนารายณ์ 1
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บรุีรัมย์
61 ล าปลายมาศ ทต.ล าปลายมาศ ศพด.วัดบ้านกะทิง 1
62 ล าปลายมาศ อบต.หนองบัวโคก ศพด.ส่ีเหล่ียมประชามิตร 1
63 ล าปลายมาศ อบต.หินโคน ศพด.บ้านโคกสะอาด 1
64 สตึก ทต.ศรีสตึก ศพด.วัดหนองบัวเจา้ป่า 1
65 สตึก ทต.สตึก ศพด.เทศบาลต าบลสตึก 1
66 สตึก ทต.สะแก ศพด.วัดอสีานสะแกทอง 1
67 สตึก อบต.กระสัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง 1
68 สตึก อบต.ชุมแสง ศพด.บ้านตามา 1
69 สตึก อบต.ชุมแสง ศพด.บ้านโนนแดง 1
70 สตึก อบต.ชุมแสง ศพด.วัดบ้านโคกสิงห์ 1
71 สตึก อบต.ชุมแสง ศพด.วัดศิริมงคลเสม็ด 1
72 สตึก อบต.ท่าม่วง ศพด.วัดศาลาลอย 1
73 สตึก อบต.นิคม ศพด.วัดโคกอสิระ 1
74 สตึก อบต.นิคม ศพด.สระกอไทร 1
75 สตึก อบต.เมืองแก ศพด.วัดหนองนกเกรียน (กระทุม่ ) 1
76 สตึก อบต.เมืองแก ศพด.วัดหัวช้างหนองเชือก 1
77 สตึก อบต.ร่อนทอง ศพด.วัดกระทุม่ 1
78 สตึก อบต.ร่อนทอง ศพด.วัดโพธิง์าม 1
79 สตึก อบต.สนามชัย ศพด.วัดสนามชัย 1
80 สตึก อบต.หนองใหญ่ ศพด.บ้านสวายตาหงวน 1
81 สตึก อบต.หนองใหญ่ ศพด.บ้านหนองไผ่ 1
82 สตึก อบต.หนองใหญ่ ศพด.วัดหนองใหญ่ 1
83 หนองกี่ ทต.ศาลเจา้พอ่ขนุศรี ศพด.เทศบาลต าบลศาลเจา้พ่อขนุ (แห่ง ที่ 2 ) 1
84 หนองกี่ อบต.โคกสว่าง ศพด.วัดโคกสว่างชัยศรี 1
85 หนองกี่ อบต.โคกสว่าง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง 1
86 หนองกี่ อบต.ท่าโพธิช์ัย ศพด.วัดบ้านไร่ไถอฎัฐธรรม 1
87 หนองกี่ อบต.บุกระสัง ศพด.วัดโคกกระสัง 1
88 หนองกี่ อบต.เมืองไผ่ ศพด.นาจาน 1
89 หนองกี่ อบต.เมืองไผ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 1
90 หนองหงส์ ทต.ห้วยหิน ศพด.หนองเพชร 1
91 หนองหงส์ อบต.ไทยสามัคคี ศพด.บ้านขาม 1
92 หนองหงส์ อบต.ไทยสามัคคี ศพด.วัดไทยสามัคคี 1
93 หนองหงส์ อบต.ไทยสามัคคี ศพด.วัดประสิทธาราม 1
94 หนองหงส์ อบต.ไทยสามัคคี ศพด.วัดเวฬุวนาราม 1
95 หนองหงส์ อบต.เมืองฝ้าย ศพด.บ้านฝ้าย 1
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96 หนองหงส์ อบต.เมืองฝ้าย ศพด.วัดบ้านหนองยา่งหมู 1
97 หนองหงส์ อบต.สระแกว้ ศพด.วัดเทพประดิษฐ์ 1
98 หนองหงส์ อบต.สระทอง ศพด.วัดบ้านบุง่ช้าง 1
99 หนองหงส์ อบต.เสาเดียว ศพด.หนองไผ่-ห้วยกอ้ม 1
100 หนองหงส์ อบต.หนองชัยศรี ศพด.วัดศรีภูมิวนาราม 1
101 หนองหงส์ อบต.หนองชัยศรี ศพด.หนองชัยศรี 1
102 ห้วยราช ทต.โคกเหล็ก ศพด.วัดบ้านถนนกระสัง 1
103 ห้วยราช อบต.บ้านตะโก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะโก 1

เพชรบรูณ์

104 หล่มเกา่ อบต.ศิลา ศพด.บ้านวังกน้หวด 1

105 หล่มสัก ทม.หล่มสัก รร.เทศบาลบ้านสักงอย 1

106 หล่มสัก ทม.หล่มสัก ศพด.บ้านศรีมงคล 1

107 หล่มสัก อบต.น้ าชุน ศพด.ห้วยลาน 1

108 หล่มสัก อบต.บ้านกลาง ศพด.บ้านร่องกะถนิ 1

109 หล่มสัก อบต.บ้านไร่ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 1

110 หล่มสัก อบต.บ้านโสก ศพด.บ้านส้มเลาเหนือ 1

111 หล่มสัก อบต.ปากดุก ศพด.บ้านปากดุก 1

112 หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง ศพด.บ้านฝายนาแซง 1

113 หล่มสัก อบต.วัดป่า ศพด.รร.บ้านบุง่ยาง 1

114 หล่มสัก อบต.ห้วยไร่ ศพด.บ้านท่าช้างม.1 1
มหาสารคาม

115 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เวียงสะอาด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสะอาด 2 (บา้นโนนแคน ) 1
116 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.หนองบัว ศพด.บ้านขามเรียน 1
117 เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านค้อ 1
118 เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านแมด 1
119 เมืองมหาสารคาม อบต.เกิ้ง ศพด.บ้านดินด าพฒันา หมู่ ที ่11 1
120 เมืองมหาสารคาม อบต.แกง่เลิงจาน ศพด.ดอนตูม 1
121 เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา ศพด.ต าบลเขวา 2 1
122 เมืองมหาสารคาม อบต.โคกกอ่ ศพด.บ้านสมศรี 1
123 เมืองมหาสารคาม อบต.โคกกอ่ ศพด.หัวช้าง 1
124 เมืองมหาสารคาม อบต.ดอนหว่าน ศพด.บ้านหนองหล่มใหญ่ ม.3 1
125 เมืองมหาสารคาม อบต.บัวค้อ ศพด.โนนมี้ 1
126 เมืองมหาสารคาม อบต.แวงน่าง ศพด.บ้านเกา่น้อย 1
127 ยางสีสุราช อบต.นาภู ศพด.ศูนยเ์ด็กเล็กบ้านนาภู หมู่ ที ่1 1
128 ยางสีสุราช อบต.หนองบัวสันตุ ศพด.วัดหนองบัวสันตุ 1
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มหาสารคาม (ต่อ) 
129 วาปีปทุม อบต.ขามป้อม ศพด.โนน ม.12 1
130 วาปีปทุม อบต.ขามป้อม ศพด.วัดบ้านหนองแวง 1
131 วาปีปทุม อบต.โคกสีทองหลาง ศพด.บ้านโคกแปะ 1
132 วาปีปทุม อบต.นาขา่ ศพด.วัดบ้านวังจาน 1
133 วาปีปทุม อบต.นาขา่ ศพด.บ้านโคกเต่า 1
134 วาปีปทุม อบต.บ้านหวาย ศพด.บ้านหนองไผ่ 1
135 วาปีปทุม อบต.ประชาพฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลประชาพัฒนา 1
136 วาปีปทุม อบต.โพธิช์ัย ศพด.บ้านแกน่เท่า 1
137 วาปีปทุม อบต.เสือโกก้ ศพด.ดงน้อย 1
138 วาปีปทุม อบต.เสือโกก้ ศพด.วัดบ้านหนองผือ 1
139 วาปีปทุม อบต.เสือโกก้ ศพด.วัดบ้านหัวฝาย 1
140 วาปีปทุม อบต.หนองแสง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 1
141 วาปีปทุม อบต.หนองไฮ ศพด.วัดโพธาราม 1
142 วาปีปทุม อบต.หัวเรือ ศพด.บ้านหนองบัว 1
143 วาปีปทุม อบต.หัวเรือ ศพด.นาฝายเหล่าหุง่ 1

ยโสธร
144 เมืองยโสธร ทต.ส าราญ ศพด.วัดชัยมงคลบ้านส าราญ 1
145 เมืองยโสธร อบต.ขั้นไดใหญ่ ศพด.วัดหนองบัว 1
146 เมืองยโสธร อบต.ขั้นไดใหญ่ ศพด.วัดบ้านโพนขวาว 1
147 เมืองยโสธร อบต.ขมุเงิน ศพด.บ้านขมุเงิน 1
148 เมืองยโสธร อบต.เขื่องค า ศพด.วัดปัจฉมิมาวาส 1
149 เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ ศพด.วัดบ้านค้อเหนือ 1
150 เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ ศพด.วัดบ้านดอนยาง 1
151 เมืองยโสธร อบต.ดู่ทุง่ ศพด.วัดบ้านสามเฟยี 1
152 เมืองยโสธร อบต.ทุง่นางโอก ศพด.บ้านหนองเป้า 1
153 เมืองยโสธร อบต.นาสะไมย์ ศพด.บ้านนาจาน 1
154 เมืองยโสธร อบต.สิงห์ ศพด.บ้านสิงห์ 1
155 เมืองยโสธร อบต.หนองคู ศพด.บ้านหนองคู 1
156 เมืองยโสธร อบต.หนองเป็ด ศพด.บ้านหนองถม่ 1
157 เมืองยโสธร อบต.หนองเรือ ศพด.บ้านดอนกลอง 1
158 เมืองยโสธร อบต.หนองหิน ศพด.วัดบ้านหนองบ่อ 1
159 เลิงนกทา ทต.กดุเชียงหมี ศพด.วัดสวาสด์ิ 1
160 เลิงนกทา ทต.กดุแห่ ศพด.รร.บ้านดอนม่วงป่าโมง 1
161 เลิงนกทา ทต.บุง่ค้า ศพด.บ้านโคกเจริญ 1
162 เลิงนกทา ทต.บุง่ค้า ศพด.บ้านช่องเม็ก 1
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ยโสธร (ต่อ) 
163 เลิงนกทา ทต.ศรีแกว้ ศพด.บ้านโคกใหญ่ 1
164 เลิงนกทา ทต.สวาท ศพด.บ้านแย 1
165 เลิงนกทา ทต.สามัคคี ศพด.บ้านโคกวิไล 1
166 เลิงนกทา ทต.ห้องแซง ศพด.บ้านห้องคลองร่องค า 1
167 เลิงนกทา ทต.ห้องแซง ศพด.บ้านดงยาง 1
168 เลิงนกทา ทต.ห้องแซง ศพด.บ้านโนนแดง 1
169 เลิงนกทา อบต.โคกส าราญ ศพด.บ้านหินส่ิว 1
170 เลิงนกทา อบต.โคกส าราญ ศพด.โคกส าราญ 1

ร้อยเอ็ด
171 จงัหาร อบต.แสนชาติ ศพด.บึงโดน 1
172 จงัหาร อบต.ปาฝา ศพด.ปาฝา 1
173 จงัหาร ทต.จงัหาร ศพด.รร.บ้านจงัหาร 1
174 เชียงขวัญ อบต.พระธาตุ ศพด.ดอนส าราญใต้ 1
175 เชียงขวัญ อบต.บ้านเขอืง ศพด.บ้านเขอืง 1
176 เชียงขวัญ ทต.เชียงขวัญ ศพด.บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 1
177 เชียงขวัญ อบต.พระเจา้ ศพด.พระเจา้ 1
178 ธวัชบุรี ทต.ธงธานี ศพด.บ้านขาม 1
179 ธวัชบุรี อบต.ธวัชบุรี ศพด.บ้านดู่ 1
180 ธวัชบุรี อบต.บึงนคร ศพด.บ้านไผ่ 1
181 ธวัชบุรี อบต.หนองไผ่ ศพด.บ้านโพธิช์ัย 1
182 ธวัชบุรี อบต.เมืองน้อย ศพด.บ้านมะยาง 1
183 ธวัชบุรี อบต.ธวัชบุรี ศพด.บ้านหัวโนน 1
184 ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล้ า ศพด.ค้อ-แสนสี 1
185 ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล้ า ศพด.ดอกล้ า 1
186 ปทุมรัตต์ ทต.โนนสวรรค์ ศพด.เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ 1
187 ปทุมรัตต์ อบต.โนนสง่า ศพด.โนนจาน 1
188 ปทุมรัตต์ ทต.ปทุมรัตต์ ศพด.บ้านคุยแต้ 1
189 ปทุมรัตต์ ทต.โนนสวรรค์ ศพด.บ้านดูน-บักตู้ 1
190 ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว ศพด.บ้านบัวขาว 1
191 ปทุมรัตต์ ทต.ปทุมรัตต์ ศพด.บ้านหนองขาม 1
192 ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน ศพด.บ้านหนองแคน 1
193 ปทุมรัตต์ ทต.โพนสูง ศพด.โพนสูง 1
194 ปทุมรัตต์ ทต.โพนสูง ศพด.วัดจนัทราราม 1
195 ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว ศพด.วัดช่วยราษฎร์บ ารุง 1
196 ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว ศพด.วัดหนองหญ้ารังกา 1



หน้าที ่7

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ร้อยเอ็ด (ต่อ) 
197 พนมไพร อบต.กดุน้ าใส ศพด.บ้านคูฟา้ 1
198 พนมไพร อบต.ค าไฮ ศพด.บ้านนางเต้ียไศลทอง 1
199 พนมไพร อบต.ชานุวรรณ ศพด.บ้านพนัสดงสว่าง 1
200 พนมไพร อบต.โพธิใ์หญ่ ศพด.บ้านโพธิใ์หญ่ 1
201 พนมไพร อบต.แสนสุข ศพด.โพธิน์้อย 1
202 พนมไพร อบต.หนองทัพไทย ศพด.หนองทัพไทย 1
203 โพธิช์ัย ทต.เชียงใหม่ ศพด.เทศบาลต าบลเชียงใหม่ 1
204 โพธิช์ัย ทต.ค าพองุ ศพด.ภูเขาทอง 1
205 โพธิช์ัย อบต.สะอาด ศพด.รร.บ้านสะอาด 1
206 โพธิช์ัย อบต.ขามเปีย้ ศพด.หนองแวงใหญ่ 1
207 โพนทราย ทต.สามขา ศพด.เกาะแกว้ 1
208 เสลภูมิ ทต.ท่าม่วง ศพด.ท่าม่วง 1

เลย
209 นาด้วง ทต.นาดอกค า ศพด.ห้วยตาด 1
210 นาด้วง ทต.นาดอกค า ศพด.ห้วยเตย 1
211 นาด้วง อบต.แกว้เมธี ศพด.บ้านหนองแคน 1
212 นาแห้ว อบต.นาพงึ ศพด.บ้านเกล้ียง 1
213 นาแห้ว อบต.นามาลา ศพด.วัดโนนอดุม 1
214 นาแห้ว อบต.แสงภา ศพด.บ่อเหมืองน้อย 1
215 ปากชม ทต.คอนสา ศพด.ห้วยผักกดู 1
216 ปากชม อบต.ชมเจริญ ศพด.วัดประชาสรรค์ (อมัพวัน ) 1
217 ปากชม อบต.ปากชม ศพด.วัดท่าส าราญ (คกไผ่ ) 1
218 ปากชม อบต.ห้วยบ่อซืน ศพด.วังผา 1
219 ปากชม อบต.ห้วยพชิัย ศพด.โป่งส าราญ 1
220 ปากชม อบต.หาดคัมภีร์ ศพด.บ้านหาดคัมภีร์ 1
221 ผาขาว ทต.ท่าช้างคล้อง ศพด.ท่าช้างคล้อง 1
222 ผาขาว ทต.ท่าช้างคล้อง ศพด.โนนภูทอง 1
223 ผาขาว ทต.ท่าช้างคล้อง ศพด.วัดนาคหงษา 1
224 ผาขาว ทต.โนนปอแดง ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1
225 ผาขาว อบต.โนนป่าซาง ศพด.วัดถาวรมงคล 1
226 ผาขาว อบต.โนนป่าซาง ศพด.วัดศรีสมบูรณ์ 1
227 ผาขาว อบต.โนนป่าซาง ศพด.ห้วยยาง 1
228 ผาขาว อบต.บ้านเพิม่ ศพด.บ้านเพิม่ผล 1
229 ผาขาว อบต.บ้านเพิม่ ศพด.บ้านหนองไฮ 1
230 ผาขาว อบต.บ้านเพิม่ ศพด.วัดศรีทองสามัคคีธรรม 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เลย (ต่อ) 
231 ภูกระดึง ทต.ภูกระดึง ศพด.ศรีภูกระดึงพฒันาราม 1
232 ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า ศพด.บ้านซ าไฮ 1
233 ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า ศพด.วัดห้วยหมากพฒันาราม 1
234 ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง ศพด.วัดจนัทราราม 1
235 ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.วัดแท่นศิลาอาสน์ 1
236 ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.วัดป่าบุปผาราม 1
237 ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.วัดวังยาง 1
238 ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.วัดเวฬุวัน 1
239 ภูกระดึง อบต.ห้วยส้ม ศพด.วัดถ้ าผาฆ้อง 1
240 ภูกระดึง อบต.ห้วยส้ม ศพด.วัดพทุธาราม 1
241 ภูกระดึง อบต.ห้วยส้ม ศพด.วัดศรีสะอาด 1
242 ภูเรือ ทต.ร่องจกิ ศพด.บ้านกกโพธิแ์สนเอี้ยม 1
243 ภูเรือ ทต.ร่องจกิ ศพด.บ้านแกง่ 1
244 ภูเรือ อบต.ท่าศาลา ศพด.แกง่ม่วง 1
245 ภูเรือ อบต.ปลาบ่า ศพด.บ้านโปร่งกวาง 1

หนองคาย
246 เมืองหนองคาย ทต.หาดค า ศพด.วัดเจริญสมณกจิ 1
247 เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย รร.เทศบาล 2 ช านาญอนุเคราะห์ 1
248 เมืองหนองคาย อบต.ค่ายบกหวาน ศพด.บ้านนาฮี 1
249 เมืองหนองคาย อบต.พระธาตุบังพวน ศพด.พระธาตุบังพวน 1
250 เมืองหนองคาย อบต.เมืองหมี ศพด.ต าบลเมืองหมี 1
251 รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ ศพด.ชมภูพร 1
252 รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ ศพด.นาค ามูล 1
253 รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ ศพด.บ้านโนนภูทอง 1
254 รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์ ศพด.วัดบ้านกดุลึก 1
255 รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์ ศพด.วัดสีหราช 1
256 รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์ ศพด.สามัคคีชัย 1
257 รัตนวาปี อบต.โพนแพง ศพด.วัดทรงธรรม 1
258 รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี ศพด.โนนสวรรค์ 1
259 รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี ศพด.วัดมงคลนิมิตร 1
260 ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก ศพด.ดงบัง 1
261 ศรีเชียงใหม่ อบต.พระพทุธบาท ศพด.ไทยเจริญ 1
262 ศรีเชียงใหม่ อบต.พานพร้าว ศพด.บ้านโนนสง่า 1
263 สระใคร อบต.คอกช้าง ศพด.เหมือดแอ่ 1
264 สระใคร อบต.สระใคร ศพด.บ้านหนองบัวเงิน 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

หนองคาย (ต่อ) 
265 สระใคร อบต.สระใคร ศพด.วัดไชยาประดิษฐ์ 1
266 สังคม ทต.สังคม ศพด.เทศบาลต าบลสังคม 1
267 สังคม อบต.แกง้ไก่ ศพด.นาขาม 1
268 สังคม อบต.นาง้ิว ศพด.เทพประทับ 1
269 สังคม อบต.นาง้ิว ศพด.บ้านซ าเจยีง-ดงปลาเปลือย 1
270 สังคม อบต.นาง้ิว ศพด.รร.บ้านเทานาบอน 1
271 สังคม อบต.บ้านม่วง ศพด.วังมน 1
272 สังคม อบต.ผาต้ัง ศพด.ดงต้อง 1
273 สังคม อบต.ผาต้ัง ศพด.นาโคก 1
274 สังคม อบต.ผาต้ัง ศพด.ห้วยไซงัว 1
275 สังคม อบต.สังคม ศพด.บ้านแกง้ใหม่ 1

หนองบวัล าภู
276 ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง ศพด.บ้านทรายทอง-กดุแข้ 1
277 ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง ศพด.วัดโพธิศิ์ลา 1
278 ศรีบุญเรือง อบต.นากอก ศพด.บ้านสระแกว้ 1
279 ศรีบุญเรือง อบต.โนนม่วง ศพด.มอเหนือ 1
280 ศรีบุญเรือง อบต.เมืองใหม่ ศพด.บ้านหนองม่วงชมพทูอง 1
281 ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง ศพด.วัดฐิติปัญญาราม 1
282 ศรีบุญเรือง อบต.หนองกงุแกว้ ศพด.บ้านโนนสะอาด 1
283 ศรีบุญเรือง อบต.หนองกงุแกว้ ศพด.วัดสุนทราราม 1
284 ศรีบุญเรือง อบต.หนองบัวใต้ ศพด.จอมบึงพฒันา 1
285 ศรีบุญเรือง อบต.หนองบัวใต้ ศพด.นาทับควาย 1
286 ศรีบุญเรือง อบต.หันนางาม ศพด.วัดโพธิช์ัย 1
287 สุวรรณคูหา ทต.นาด่าน ศพด.กดุฮู้-ชมภูทอง 1
288 สุวรรณคูหา ทต.นาดี ศพด.เซิน 1
289 สุวรรณคูหา ทต.นาดี ศพด.โนนส าราญ 1
290 สุวรรณคูหา ทต.นาดี ศพด.วิจติรพฒันา 1
291 สุวรรณคูหา ทต.บ้านโคก ศพด.วัดทุง่สว่าง 1
292 สุวรรณคูหา ทต.บุญทัน ศพด.โคกนกสาริกา 1
293 สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา ศพด.ดงยาง 1
294 สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา ศพด.วัดไพบูลยป์ระชานุเคราะห์ 1
295 สุวรรณคูหา อบต.กดุผ้ึง ศพด.ทรายทอง 1
296 สุวรรณคูหา อบต.กดุผ้ึง ศพด.โนนป่าหว้าน 1
297 สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ ศพด.โนนสง่า 1
298 สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ ศพด.วัดโนนสะอาด 1
299 สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ ศพด.วัดสังคมสามัคคี 1
300 สุวรรณคูหา อบต.บ้านโคก ศพด.ต่างแคน 1



หน้าที ่1

จงัหวัด/
อ าเภอ
เชียงราย

1 เทิง อบต.ตับเต่า ศพด.บ้านขนุห้วยไคร้ 1

2 เทิง อบต.ตับเต่า ศพด.บ้านรักแผ่นดิน 1

3 เทิง อบต.ตับเต่า ศพด.บ้านราษฎร์รักษา 1

4 เทิง อบต.ตับเต่า ศพด.แผ่นดินทอง 1

5 เทิง อบต.ตับเต่า ศพด.ร่มโพธิไ์ทย 1

6 เทิง อบต.ตับเต่า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า 1

7 เทิง อบต.เวียง ศพด.ทุง่โห้ง 1

8 เทิง อบต.เวียง ศพด.ห้วยหลวง 1

9 ป่าแดด ทต.ป่าแดด รร.เทศบาล1(ป่าแดด) 1

10 พญาเม็งราย ทต.เม็งราย ศพด.หนองเสา 1

11 พญาเม็งราย อบต.ตาดควัน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตาดควัน 1

12 พญาเม็งราย อบต.แม่ต  า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า 1

13 พญาเม็งราย อบต.แม่เปา ศพด.บ้านกาแล 1

14 พญาเม็งราย อบต.แม่เปา ศพด.บ้านทุง่เจา้ 1

15 พญาเม็งราย อบต.แม่เปา ศพด.แม่เปาม.3 1

16 พญาเม็งราย อบต.แม่เปา ศพด.สบเปาใหม่ม.14 1

17 พาน ทต.สันมะเค็ด ศพด.เทศบาลต าบลสันมะเค็ด(บ้านกล้วย) 1

18 พาน อบต.ดอยงาม รร.องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม(สันช้างตาย) 1

19 พาน อบต.เมืองพาน ศพด.บ้านหนองบัว 1

20 เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง ศพด.บ้านจะเด้อม.6 1

21 เมืองเชียงราย ทต.บ้านดู่ ศพด.บ้านสักไก่ 1

22 เมืองเชียงราย ทต.บ้านดู่ ศพด.ปางลาว 1

23 เมืองเชียงราย ทต.ป่าออ้ดอนชัย ศพด.บ้านดงเจริญ 1

24 เมืองเชียงราย ทต.แม่ยาว ศพด.เทศบาลต าบลแม่ยาวบ้านห้วยแม่ซ้าย 1

25 เมืองเชียงราย ทต.แม่ยาว ศพด.บ้านผามูบ 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่11 ระหว่างวันที ่17 - 20 มนีาคม 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงราย (ต่อ) 

26 เมืองเชียงราย ทต.แม่ยาว ศพด.บ้านรวมมิตร 1

27 เมืองเชียงราย ทต.แม่ยาว ศพด.บ้านห้วยลุหลวง 1

28 เมืองเชียงราย ทต.สันทราย ศพด.ป่ากล้วย 1

29 เมืองเชียงราย ทต.สันทราย ศพด.ป่าขา่ 1

30 เมืองเชียงราย ทต.สันทราย ศพด.ร่องกอ๊ 1

เชียงใหม่

31 เชียงดาว อบต.เชียงดาว ศพด.ดอนศรีสะอาด 1

32 เชียงดาว อบต.เชียงดาว ศพด.ถ้ าเชียงดาว 1

33 เชียงดาว อบต.เชียงดาว ศพด.ทุง่ละคร 1

34 ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ ศพด.ดงป่าสัก 1

35 ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ ศพด.ป่ารวก 1

36 ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ ศพด.ห้วยบง 1

37 ไชยปราการ ทต.หนองบัว ศพด.ต้นโชค 1

38 ไชยปราการ ทต.หนองบัว ศพด.เทศบาลต าบลหนองบัว 1

39 ไชยปราการ ทต.หนองบัว ศพด.บ้านสันติวนาม.6 1

40 ไชยปราการ อบต.ศรีดงเยน็ ศพด.บ้านเวียงผาพฒันา 1

41 ไชยปราการ อบต.ศรีดงเยน็ ศพด.ศรีดงเยน็ 1

42 ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า ศพด.ฉมิพลี 1

43 ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า ศพด.ดอยเต่า 1

44 ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า ศพด.บ้านไร่ 1

45 ดอยเต่า อบต.ท่าเด่ือ ศพด.บ้านวังหลวง 1

46 ดอยเต่า อบต.บงตัน ศพด.บ้านน้อย 1

47 ดอยเต่า อบต.บงตัน ศพด.หนองปู 1

48 ดอยเต่า อบต.โปงทุง่ ศพด.เกาะหลวง 1

49 ดอยเต่า อบต.โปงทุง่ ศพด.แม่ตูบ 1

50 ดอยสะเกด็ ทต.เชิงดอย ศพด.กิ่วแล 1

51 ดอยสะเกด็ ทต.เชิงดอย ศพด.โพธิท์องเจริญ 1

52 ดอยสะเกด็ ทต.เชิงดอย ศพด.แม่ดอกแดง 1

53 ดอยสะเกด็ ทต.ตลาดใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 1

54 ดอยสะเกด็ ทต.แม่ฮ้อยเงิน รร.เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 1

55 ดอยสะเกด็ ทต.สันปูเลย ศพด.เทศบาลต าบลสันปูเลย 1

56 ฝาง ทต.แม่ขา่ รร.บ้านหล่ายฝาง 1
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แพร่

57 ลอง ทต.ห้วยออ้ รร.เทศบาลบ้านห้วยออ้ 1

58 ลอง อบต.ต้าผามอก ศพด.น้ าริน 1

59 ลอง อบต.หัวทุง่ ศพด.หัวทุง่ 1

60 วังชิ้น อบต.นาพนู ศพด.บ้านแม่แปง 1

61 วังชิ้น อบต.ป่าสัก ศพด.บ้านแม่กระต๋อม 1

62 วังชิ้น อบต.แม่ป้าก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ป้าก 1

63 วังชิ้น อบต.แม่พงุ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พงุ 1

64 วังชิ้น อบต.สรอย ศพด.บ้านม่วงค า 1

65 สอง ทต.ห้วยหม้าย ศพด.ดอนแกว้ 1

66 สอง อบต.บ้านกลาง ศพด.ต าบลบ้านกลาง 1

67 สอง อบต.บ้านหนุน ศพด.บ้านลองหมู่ที8่ 1

68 สอง อบต.สะเอยีบ ศพด.ดอนชัย 1

69 สูงเม่น อบต.บ้านกวาง ศพด.บ้านกวางใหม่ถาวร 1

70 สูงเม่น อบต.ร่องกาศ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ 1

71 สูงเม่น อบต.เวียงทอง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง 1

ศรีสะเกษ

72 เมืองศรีสะเกษ ทต.น้ าค า ศพด.บ้านหนองค า 1

73 เมืองศรีสะเกษ ทต.น้ าค า ศพด.วัดหนองโน 1

74 เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 1 วัดเจยีงอี 1

75 เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ ศพด.รร.บ้านหนองตะมะ 1

76 เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ ศพด.หนองยางหนองม่วง 1

77 เมืองศรีสะเกษ อบต.คูซอด ศพด.วัดคูซอด 1

78 เมืองศรีสะเกษ อบต.ซ า ศพด.วัดบ้านแทง 1

79 เมืองศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ ศพด.บ้านหนองแคน-หนองเทา 1

80 เมืองศรีสะเกษ อบต.ทุม่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทุม่ 1

81 เมืองศรีสะเกษ อบต.โพธิ์ ศพด.รร.บ้านโพธิ์ 1

82 เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนขา่ ศพด.บ้านกดุโง้ง 1

83 เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนเขวา ศพด.บ้านหนองแวง 1

84 เมืองศรีสะเกษ อบต.หญ้าปล้อง ศพด.ม.5 (บ้านเอก ) 1

85 เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแกว้ ศพด.วัดบ้านโนนด่ัง 1

86 เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไผ่ ศพด.วัดหนองไผ่ 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ศรีสะเกษ (ต่อ) 

87 เมืองศรีสะเกษ อบต.หมากเขยีบ ศพด.วัดนิคมศิลาราม 1

88 ยางชุมน้อย อบต.คอนกาม ศพด.วัดค้อทอง 1

89 ยางชุมน้อย อบต.โนนคูณ ศพด.บ้านหอย 1

90 ยางชุมน้อย อบต.บึงบอน ศพด.ศูนยบ์้านจอม 1

91 ยางชุมน้อย อบต.ล้ินฟา้ ศพด.ม.7เมืองทอง 1

92 ราษีไศล ทต.ส้มป่อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย 1

93 ราษีไศล อบต.จกิสังขท์อง ศพด.วัดบ้านเชือก 1

94 ราษีไศล อบต.เมืองคง รร.บ้านบากเรือ 1

95 ราษีไศล อบต.สร้างปี่ ศพด.รร.จนิดาวิทยาคาร 2 1

96 ราษีไศล อบต.หนองหมี ศพด.ม.2 หนองหมี 1

97 ราษีไศล อบต.หนองอึ่ง ศพด.รร.บ้านเปือยขาม 1

98 วังหิน ทต.บุสูง ศพด.วัดโพธิส์ว่าง 1

99 วังหิน ทต.บุสูง ศพด.วัดศรีโพนดวน 1

100 วังหิน ทต.วังหิน ศพด.รร.บ้านสร้างบาก 1

101 วังหิน อบต.ดวนใหญ่ ศพด.วัดบ้านดวนใหญ่ 1

102 วังหิน อบต.ดวนใหญ่ ศพด.วัดศิริโภคาราม 1

สกลนคร

103 เมืองสกลนคร ทต.ท่าแร่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ 1

104 เมืองสกลนคร ทต.เมืองทองท่าแร่ ศพด.บ้านหนองบัวทอง 1

105 เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด ศพด.ดอนแคน 1

106 เมืองสกลนคร ทต.เหล่าปอแดง ศพด.เหล่าปอแดง 1

107 เมืองสกลนคร ทต.ฮางโฮง ศพด.บ้านดอนตาลโง๊ะ 1

108 เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร ศพด.ศูนยอ์บมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสะพานค า 1

109 เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร ศพด.ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวดัสวา่งเต็กสมบูรณ์ 1

110 เมืองสกลนคร อบต.ขมิ้น ศพด.บ้านขมิ้น ม.2 1

111 เมืองสกลนคร อบต.โคกกอ่ง ศพด.โคกกอ่ง 1

112 เมืองสกลนคร อบต.ดงชน ศพด.หนองมะเกลือ 1

113 เมืองสกลนคร อบต.ห้วยยาง ศพด.ม่วง 1

114 เมืองสกลนคร อบต.ห้วยยาง ศพด.ศรีวิชา 1

115 เมืองสกลนคร อบต.ห้วยยาง ศพด.ห้วยยาง 1

116 เมืองสกลนคร อบต.ห้วยยาง ศพด.เหล่า 1
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สกลนคร (ต่อ) 

117 วานรนิวาส ทต.นาซอ ศพด.วัดศรีบุญเรือง (ดอนยา่นาง ) 1

118 วานรนิวาส ทต.หนองสนม ศพด.กอ่ใต้ 1

119 วานรนิวาส ทต.หนองสนม ศพด.ทุง่โพธิ์ 1

120 วานรนิวาส ทต.หนองสนม ศพด.นาจาร 1

121 วานรนิวาส ทต.หนองสนม ศพด.น้ าบุน้ 1

122 วานรนิวาส ทต.หนองสนม ศพด.บะนกทา 1

123 วานรนิวาส อบต.ขวักา่ย ศพด.หนองนาแซง 1

124 วานรนิวาส อบต.ธาตุ ศพด.ธาตุใหม่พฒันา 1

125 วานรนิวาส อบต.ธาตุ ศพด.บ้านโคกกลาง 1

126 วานรนิวาส อบต.นาค า ศพด.บ้านหนองแฝก 1

127 วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส ศพด.บ้านปลาหลาย 1

128 วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส ศพด.บ้านสุวรรณคีรี 1

129 วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส ศพด.บ้านแหลมทอง 1

130 วานรนิวาส อบต.ศรีวิชัย ศพด.บ้านศรีวิชัย 1

131 วานรนิวาส อบต.ศรีวิชัย ศพด.บ้านห้วยแสง 1

132 วาริชภูมิ ทต.ค าบ่อ ศพด.ค าบ่อ 1

133 วาริชภูมิ ทต.ค าบ่อ ศพด.ค าบิด-ค าปูต่า 1

134 วาริชภูมิ ทต.ค าบ่อ ศพด.หนองแปน 1

135 วาริชภูมิ ทต.ปลาโหล ศพด.ผักตบ 1

136 วาริชภูมิ ทต.หนองลาด ศพด.ดอนยาวน้อย 1

137 วาริชภูมิ อบต.ค้อเขยีว ศพด.ดอนส้มโฮง 1

138 วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ ศพด.กดุตะกาบ 1

139 วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ ศพด.กดุพร้าว 1

140 วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ ศพด.ขอนขว้าง 1

141 วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ ศพด.เหล่า 1

142 สว่างแดนดิน ทต.โคกสี ศพด.สามแยก 1

143 สว่างแดนดิน ทต.โคกสี ศพด.หนองไผ่ 1

144 สว่างแดนดิน ทต.ดอนเขอืง ศพด.วัดโพธิช์ัย 1

145 สว่างแดนดิน ทต.บงใต้ ศพด.บงใต้โนนรัง 1
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สุโขทัย

146 ทุง่เสล่ียม อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ศพด.บ้านหนองรังสิต 1

147 ทุง่เสล่ียม อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ศพด.รร.บ้านกมลราษฎร์ 1

148 ทุง่เสล่ียม อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ศพด.วัดท่าวิเศษ 1

149 บ้านด่านลานหอย ทต.ตล่ิงชัน ศพด.ตล่ิงชันใต้ 1

150 บ้านด่านลานหอย ทต.ตล่ิงชัน ศพด.บ้านวังหิน 1

151 บ้านด่านลานหอย อบต.บ้านด่าน ศพด.วัดวังแดด 1

152 บ้านด่านลานหอย อบต.วังตะคร้อ ศพด.บ้านใหม่คลองอดุม 1

153 บ้านด่านลานหอย อบต.วังน้ าขาว ศพด.ลานทอง 1

154 บ้านด่านลานหอย อบต.หนองหญ้าปล้อง ศพด.หนองไม้กอง 1

155 เมืองสุโขทัย ทต.บ้านสวน รร.เทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกลู) 1

156 เมืองสุโขทัย อบต.ตาลเต้ีย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเต้ีย 1

157 เมืองสุโขทัย อบต.บ้านสวน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน(วัดจนัทร์) 1

158 เมืองสุโขทัย อบต.บ้านหลุม ศพด.บ้านกระชงค์ 1

159 เมืองสุโขทัย อบต.ปากแคว ศพด.บ้านปากแคว 1

160 เมืองสุโขทัย อบต.เมืองเกา่ ศพด.บ้านปากคลอง 1

161 เมืองสุโขทัย อบต.เมืองเกา่ ศพด.วังตะคร้อ 1

162 เมืองสุโขทัย อบต.ยางซ้าย ศพด.รร.วัดวังสวรรค์(บ้านใหม่บางกระบาน) 1

163 ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะพลับ 1

164 ศรีนคร อบต.น้ าขมุ ศพด.คลอง 1

165 ศรีสัชนาลัย อบต.บ้านแกง่ ศพด.บ้านแม่ท่าแพ 1

166 ศรีสัชนาลัย อบต.แม่ส า ศพด.บ้านปากสาน 1
สุรินทร์

167 รัตนบุรี อบต.กดุขาคีม ศพด.ดงเปือย 1

168 รัตนบุรี อบต.แก ศพด.น้ าโจก้ 1

169 รัตนบุรี อบต.คอนแรด ศพด.ยาง 1

170 รัตนบุรี อบต.คอนแรด ศพด.วัดค าศรี 1

171 รัตนบุรี อบต.คอนแรด ศพด.วัดทุง่สว่างศรีอารมณ์ 1

172 รัตนบุรี อบต.ทับใหญ่ ศพด.ทับใหญ่ 1

173 รัตนบุรี อบต.ธาตุ ศพด.บ้านแต้ 1

174 รัตนบุรี อบต.น้ าเขยีว ศพด.บ้านโกส้ม 1

175 รัตนบุรี อบต.เบิด ศพด.หนองผือ 1
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176 รัตนบุรี อบต.ไผ่ ศพด.บ้านช่อง 1

177 รัตนบุรี อบต.ยางสว่าง ศพด.วัดสว่างบ้านยาง 1

178 รัตนบุรี อบต.หนองบัวทอง ศพด.บ้านกดุหลวง 1

179 รัตนบุรี อบต.หนองบัวบาน ศพด.บ้านขาม 1

180 รัตนบุรี อบต.หนองบัวบาน ศพด.บ้านดู่ 1

181 ล าดวน อบต.โชกเหนือ ศพด.วัดศิริมงคล 1

182 ล าดวน อบต.ตระเปียงเตีย ศพด.วัดปราสาทเทพนิมิต 1

183 ล าดวน อบต.ตร าดม ศพด.ยางจรม-โคกตระมูง 1

184 ล าดวน อบต.ล าดวน ศพด.จรวย 1

185 ล าดวน อบต.อู่โลก ศพด.โชคใต้ 1

186 ศรีณรงค์ อบต.ณรงค์ ศพด.วัดสว่างหนองคู 1

187 ศรีณรงค์ อบต.ตรวจ ศพด.โชคชัย 1

188 ศรีณรงค์ อบต.ศรีสุข ศพด.บ้านโคกอ านวย 1

189 ศรีณรงค์ อบต.ศรีสุข ศพด.บ้านลูกควาย (โคกไพล ) 1

190 ศรีณรงค์ อบต.ศรีสุข ศพด.วัดบ้านออ้มแกว้ 1

191 ศีขรภูมิ อบต.กดุหวาย ศพด.กดุหวาย 1

192 ศีขรภูมิ อบต.คาละแมะ ศพด.คาละแมะ 1

193 ศีขรภูมิ อบต.จารพตั ศพด.กะพี้ 1

194 ศีขรภูมิ อบต.จารพตั ศพด.สะดอ 1

195 ศีขรภูมิ อบต.ช่างปี่ ศพด.วัดบ้านหนองผือ 1

196 ศีขรภูมิ อบต.ตรมไพร ศพด.ตะกยุ 1

197 ศีขรภูมิ อบต.ตรึม ศพด.วัดบ้านกาเจาะ 1

198 ศีขรภูมิ อบต.แตล ศพด.บ้านนาท่ม (วัดป่านิมิตมงคล ) 1

199 ศีขรภูมิ อบต.ยาง ศพด.บ้านอนันต์ 1

200 ศีขรภูมิ อบต.ระแงง ศพด.บ้านระเวียง 1

201 ศีขรภูมิ อบต.หนองขวาว ศพด.บ้านนาฮัง-นาแก 1

อ านาจเจริญ

202 เมืองอ านาจเจริญ อบต.เหล่าพรวน ศพด.วัดหนองบัว 1

203 ลืออ านาจ ทต.โคกกลาง ศพด.บ้านม่วงแดงหนองกะเลา 1

204 ลืออ านาจ ทต.ดงมะยาง ศพด.หนองแคน 1

205 ลืออ านาจ ทต.อ านาจ รร.เทศบาลอ านาจ 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อ านาจเจริญ (ต่อ) 

206 ลืออ านาจ อบต.ดงบัง ศพด.ดอนชี 1

207 ลืออ านาจ อบต.แมด ศพด.รร.บ้านน้ าซับ 1

208 เสนางคนิคม ทต.สิริเสนางค์ ศพด.คึมขา่ 1

209 เสนางคนิคม อบต.นาเวียง ศพด.โคกกลาง 1

210 เสนางคนิคม อบต.นาเวียง ศพด.หนองคู 1

211 เสนางคนิคม อบต.โพนทอง ศพด.โป่งหิน 1

212 เสนางคนิคม อบต.ไร่สีสุก ศพด.นาหนองใหญ่ หมู่ ที ่6 1

213 เสนางคนิคม อบต.ไร่สีสุก ศพด.วัดไร่สีสุก หมู่ ที ่1 1

214 เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี ศพด.เนินกงุ 1

215 เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ ศพด.ดอนหมู 1

216 หัวตะพาน ทต.เค็งใหญ่ ศพด.วัดบ้านดู่พฒันา 1

217 หัวตะพาน ทต.รัตนวารีศรีเจริญ ศพด.วัดอมัพวัน 1

218 หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน ศพด.วัดพระศรีเจริญ 1

219 หัวตะพาน อบต.จกิดู่ ศพด.จกิดู่ 1

220 หัวตะพาน อบต.โพนเมืองน้อย ศพด.ชะแงะ 1

221 หัวตะพาน อบต.โพนเมืองน้อย ศพด.บ้านขมุเหล็ก 1

222 หัวตะพาน อบต.สร้างถอ่น้อย ศพด.บ้านค าขา่ 1

223 หัวตะพาน อบต.สร้างถอ่น้อย ศพด.บ้านค าน้อย 1

224 หัวตะพาน อบต.สร้างถอ่น้อย ศพด.สร้างถอ่ 1

225 หัวตะพาน อบต.หนองแกว้ ศพด.บ้านโนนค้อ 1

226 หัวตะพาน อบต.หนองแกว้ ศพด.บ้านบ่อชะเนง 1

อุดรธานี

227 โนนสะอาด อบต.โคกกลาง ศพด.วัดโพธิศ์รี 1

228 โนนสะอาด อบต.โคกกลาง ศพด.วัดศรีส าราญ 1

229 โนนสะอาด อบต.ทมนางาม ศพด.บ้านหาดสถาพร 1

230 โนนสะอาด อบต.บุง่แกว้ ศพด.โนนส าราญ 1

231 โนนสะอาด อบต.บุง่แกว้ ศพด.บะยาว 1

232 โนนสะอาด อบต.หนองกงุศรี ศพด.รร.บ้านนาเหล่า 1

233 บ้านดุง ทม.บ้านดุง รร.เทศบาล 1 1

234 บ้านดุง อบต.ดงเยน็ ศพด.วัดรัตนโกสินทร์ 1

235 บ้านดุง อบต.ดงเยน็ ศพด.วัดศรีส าราญ 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุดรธานี (ต่อ) 

236 บ้านดุง อบต.ถอ่นนาลับ ศพด.วัดบวรมงคล 1

237 บ้านดุง อบต.นาค า ศพด.บ้านพรสันติ 1

238 บ้านดุง อบต.นาค า ศพด.รร.บ้านดงวัฒนา 1

239 บ้านดุง อบต.นาค า ศพด.รร.บ้านหัวดงยาง 1

240 บ้านดุง อบต.นาไหม ศพด.ทุง่กว้างพฒันา 1

241 บ้านดุง อบต.นาไหม ศพด.บ้านวังคางฮุง 1

242 บ้านดุง อบต.นาไหม ศพด.วัดศรีสุวอ 1

243 บ้านดุง อบต.นาไหม ศพด.วัดสุวรรณภูมิ 1

244 บ้านดุง อบต.บ้านจนัทน์ ศพด.ทรัพยส์มบูรณ์ 1

245 บ้านดุง อบต.บ้านจนัทน์ ศพด.รร.บ้านดงหวาย 1

246 บ้านดุง อบต.บ้านจนัทน์ ศพด.วัดศรีดาราม 1

247 บ้านดุง อบต.บ้านดุง ศพด.บ้านถอ่นค าหวด 1

248 บ้านดุง อบต.บ้านดุง ศพด.บ้านนาโฮง 1

249 บ้านดุง อบต.บ้านดุง ศพด.บ้านโนนกกบาก 1

250 บ้านดุง อบต.บ้านดุง ศพด.บ้านโนนสวรรค์ 1

251 บ้านดุง อบต.บ้านดุง ศพด.สันติสุข 1

252 บ้านดุง อบต.บ้านม่วง ศพด.รร.บ้านเมืองไพร 1

253 บ้านดุง อบต.บ้านม่วง ศพด.วัดศิริสุทโธ 1

254 บ้านดุง อบต.โพนสูง ศพด.โชคอ านวย 1

255 บ้านดุง อบต.วังทอง ศพด.ก าแมด 1

256 บ้านดุง อบต.วังทอง ศพด.วังสมบัติ 1

257 บ้านดุง อบต.วังทอง ศพด.วัดสามัคคีเจริญธรรม 1
อุบลราชธานี

258 ดอนมดแดง อบต.ค าไฮใหญ่ ศพด.ค าไฮใหญ่ 1
259 ดอนมดแดง อบต.ค าไฮใหญ่ ศพด.วัดแสงสว่าง 1
260 ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง ศพด.กดุกั่ว 1
261 ดอนมดแดง อบต.ท่าเมือง ศพด.ท่าเมือง 1
262 ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง ศพด.ท่าลาด 1
263 ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง ศพด.บ้านหนองหล่ม 1
264 เดชอดุม อบต.กลาง ศพด.โนนสุขสันต์ 1
265 เดชอดุม อบต.กลาง ศพด.บ้านบัวเทียม 1
266 เดชอดุม อบต.กลาง ศพด.หมากมาย 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุบลราชธานี (ต่อ) 
267 เดชอดุม อบต.แกง้ ศพด.บ้านแกง้ 1
268 เดชอดุม อบต.ค าคร่ัง ศพด.บ้านนานวล 1
269 เดชอดุม อบต.ตบหู ศพด.ค าส าราญ 1
270 เดชอดุม อบต.ตบหู ศพด.บ้านโนนแกง้ 1
271 เดชอดุม อบต.ตบหู ศพด.บ้านโนนแสนสุข 1
272 เดชอดุม อบต.ตบหู ศพด.โพธิไ์ทร 1
273 เดชอดุม อบต.ท่าโพธิศ์รี ศพด.บ้านทองหลาง 1
274 เดชอดุม อบต.ทุง่เทิง ศพด.บ้านทุง่สว่าง 1
275 เดชอดุม อบต.นากระแซง ศพด.บ้านหนองเงินฮ้อย 1
276 เดชอดุม อบต.นาเจริญ ศพด.นาเจริญ 1
277 เดชอดุม อบต.นาเจริญ ศพด.มงคลชโลธร 1
278 เดชอดุม อบต.นาส่วง ศพด.บ้านโนนกระแต 1
279 เดชอดุม อบต.โนนสมบูรณ์ ศพด.วัดโนนสมบูรณ์ 1
280 เดชอดุม อบต.บัวงาม ศพด.นาเลิง 1
281 เดชอดุม อบต.บัวงาม ศพด.บ้านอดุมชาติ 1
282 เดชอดุม อบต.สมสะอาด ศพด.ราษฎร์ส าราญ 1
283 ตระการพชืผล อบต.กระเดียน ศพด.กระเดียน 1
284 ตระการพชืผล อบต.กระเดียน ศพด.วัดสระบัว 1
285 ตระการพชืผล อบต.กดุยาลวน ศพด.วัดจนัทะนที 1
286 ตระการพชืผล อบต.กดุยาลวน ศพด.วัดถ้ าพระวนาราม 1
287 ตระการพชืผล อบต.กดุยาลวน ศพด.วัดเวฬุวัน 1
288 ตระการพชืผล อบต.เกษม ศพด.กึ่งพทุธกาล 1
289 ตระการพชืผล อบต.เกษม ศพด.เกษม 1
290 ตระการพชืผล อบต.เกษม ศพด.ค าสมิง 1
291 ตระการพชืผล อบต.ขามเปีย้ ศพด.วัดสะอาด 1
292 ตระการพชืผล อบต.ขามเปีย้ ศพด.วัดแสนสนุก 1
293 ตระการพชืผล อบต.ขามเปีย้ ศพด.วัดอมัพวัน 1
294 ตระการพชืผล อบต.คอนสาย ศพด.ดงเจริญ 1
295 ตระการพชืผล อบต.คอนสาย ศพด.ดอนม่วง 1
296 ตระการพชืผล อบต.คอนสาย ศพด.วัดนาค า 1
297 ตระการพชืผล อบต.คอนสาย ศพด.วัดบ้านโป่งน้อย 1
298 ตระการพชืผล อบต.ค าเจริญ ศพด.บ้านดอนหมากมาย 1
299 ตระการพชืผล อบต.โคกจาน ศพด.นาตาล 1
300 ตระการพชืผล อบต.โคกจาน ศพด.วัดจอมศรีมณีวนาราม 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
กระบี่

1 คลองท่อม อบต.ห้วยน้ําขาว ศพด.บ้านน้ําร้อน 1
2 ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา ศพด.ชุมชนบ้านหาดถั่ว 1
3 ปลายพระยา อบต.เขาเขน ศพด.ควนเศียร 1
4 ปลายพระยา อบต.เขาเขน ศพด.วัดบ้านตัวอยา่ง 1
5 ปลายพระยา อบต.คีรีวง ศพด.บ้านควนราษฎร์สามัคคี 1
6 ปลายพระยา อบต.คีรีวง ศพด.บ้านบางเหลียว 1
7 ปลายพระยา อบต.คีรีวง ศพด.บ้านห้วยกรวด 1
8 ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา ศพด.น้ําช่ํา 1
9 ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา ศพด.บ้านคลองพวน 1
10 ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา ศพด.บ้านทะเลหอย 1
11 เมืองกระบี่ ทต.กระบีน่้อย รร.เทศบาล 1 บ้านกระบีน่้อย 1
12 เมืองกระบี่ อบต.เขาคราม ศพด.บ้านทุง่ต้นปีก 1
13 เมืองกระบี่ อบต.เขาคราม ศพด.รร.บ้านไหนหนัง 1
14 เมืองกระบี่ อบต.ไสไทย รร.บ้านไสไทย 1
15 เมืองกระบี่ อบต.ไสไทย ศพด.บ้านแหลมโพธิ์ 1
16 ลําทับ อบต.ดินอดุม ศพด.บ้านเขาดิน 1
17 ลําทับ อบต.ลําทับ ศพด.บ้านพรุขี้กา 1
18 ลําทับ อบต.ลําทับ ศพด.บ้านภูผา 1
19 เหนือคลอง อบต.คลองขนาน ศพด.บ้านคลองหมาก 1
20 เหนือคลอง อบต.โคกยาง ศพด.บ้านควนเกาะจนัทร์ 1
21 เหนือคลอง อบต.โคกยาง ศพด.บ้านโคกยาง 1
22 เหนือคลอง อบต.ตล่ิงชัน ศพด.ตล่ิงชัน 1
23 เหนือคลอง อบต.ปกาสัย ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลปกาสัย 1
24 อา่วลึก อบต.คลองยา ศพด.คลองทรายขาว 1
25 อา่วลึก อบต.คลองหิน ศพด.บ้านช่องไม้ดํา 1
26 อา่วลึก อบต.คลองหิน ศพด.มัสยดิสังคมอสิลาม 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่12 ระหว่างวันที ่24 - 27 มนีาคม 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ชุมพร

27 ท่าแซะ อบต.คุริง ศพด.ทุง่ยอ 1

28 ท่าแซะ อบต.คุริง ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลคุริง 1

29 ท่าแซะ อบต.ท่าขา้ม ศพด.บ้านหาดส้มแป้น 1

30 ท่าแซะ อบต.รับร่อ ศพด.ทรัพยน์คร 1

31 ท่าแซะ อบต.รับร่อ ศพด.บางท่า 1

32 ท่าแซะ อบต.รับร่อ ศพด.บางมาด 1

33 ท่าแซะ อบต.รับร่อ ศพด.บางไม้แกว้ประชาสามัคคี 1

34 ท่าแซะ อบต.รับร่อ ศพด.บ้านพนัวาล 4 1

35 ท่าแซะ อบต.รับร่อ ศพด.สตงท่าสําราญ 1

36 ท่าแซะ อบต.รับร่อ ศพด.หาดใน 1

37 ท่าแซะ อบต.สลุย ศพด.บ้านปะระ 1

38 ท่าแซะ อบต.สลุย ศพด.พรุตะเคียน 1

39 ท่าแซะ อบต.สองพีน่้อง ศพด.บ้านดวงดี 1

40 ท่าแซะ อบต.สองพีน่้อง ศพด.บ้านร้านตัดผม 1

41 ท่าแซะ อบต.สองพีน่้อง ศพด.ห้วยใหญ่ 1

42 ท่าแซะ อบต.หงษ์เจริญ ศพด.มัสยดิมูฮาญีรีน 1

43 ท่าแซะ อบต.หงษ์เจริญ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลหงษ์เจริญ 1

44 ทุง่ตะโก ทต.ทุง่ตะไคร ศพด.เทศบาลตําบลทุง่ตะไคร (ธรรมถาวร ) 1

45 ทุง่ตะโก ทต.ทุง่ตะไคร ศพด.เทศบาลตําบลทุ่งตะไคร (วัดทุ่งโพธิ์ทอง ) 1

46 ปะทิว ทต.ชุมโค ศพด.ช่องมุด 1

47 ปะทิว ทต.ทะเลทรัพย์ ศพด.ทะเลทรัพย์ 1

เชียงราย

48 เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล4สันป่ากอ่ 1

49 เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล8บ้านใหม่ 1

50 เมืองเชียงราย อบต.แม่ขา้วต้ม ศพด.บ้านเวียงกลาง 1

51 เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู ศพด.บ้านแกง่หลวงใน 1

52 เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู ศพด.บ้านจะคือ 1

53 เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู ศพด.บ้านปางขอน 1

54 เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู ศพด.บ้านร่มเยน็ 1

55 เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู ศพด.บ้านแสนต่อ 1

56 เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู ศพด.บ้านห้วยแม่เหล่ียม 1



หน้าที ่3
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เชียงราย (ต่อ) 

57 เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู ศพด.ผาล้ัง 1

58 เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู ศพด.ห้วยส้านลีซอ 1

59 แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก ศพด.ท่าขา้วเปลือกม.7 1

60 แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก ศพด.บ้านแม่ลาก 1

61 แม่จนั อบต.ศรีคํ้า รร.องค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํ้า(บ้านเวียงสา) 1

62 แม่จนั อบต.ศรีคํ้า ศพด.บ้านกล้วย 1

63 แม่สาย ทต.เวียงพางคํา ศพด.บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญหมู่5 1

64 แม่สาย ทต.เวียงพางคํา ศพด.ห้วยน้ําริน 1

65 แม่สาย อบต.เกาะช้าง ศพด.สันบุญเรือง 1

66 แม่สาย อบต.โป่งงาม ศพด.ถ้ํา 1

67 แม่สาย อบต.โป่งงาม ศพด.โป่ง 1

68 แม่สาย อบต.โป่งงาม ศพด.ผาฮ้ี 1

69 แม่สาย อบต.โป่งงาม ศพด.ห้วยปูแกง 1

70 เวียงแกน่ ทต.ม่วงยาย ศพด.ตําบลม่วงยาย 1

71 เวียงแกน่ ทต.ม่วงยาย ศพด.ไทยเจริญ 1

72 เวียงแกน่ ทต.ม่วงยาย ศพด.ไทยสมบูรณ์ 1

73 เวียงแกน่ ทต.ม่วงยาย ศพด.หลู้ 1

74 เวียงชัย ทต.เวียงเหนือ รร.เทศบาลตําบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) 1

75 เวียงชัย อบต.ผางาม ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลผางาม1(บ้านดงมะต๋ืน) 1

76 เวียงป่าเป้า ทต.ป่าง้ิว ศพด.ร่องกู่ 1

77 เวียงป่าเป้า ทต.ป่าง้ิว ศพด.วัดป่าง้ิว 1

78 เวียงป่าเป้า ทต.ป่าง้ิว ศพด.วัดฮ่างตํ่า 1

79 เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า รร.เทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า 1

80 เวียงป่าเป้า อบต.สันสลี ศพด.บ้านโป่งนก 1

81 เวียงป่าเป้า อบต.สันสลี ศพด.บ้านทุง่ห้า 1

เชียงใหม่

82 ฝาง อบต.แม่สูน รร.บ้านล้องออ้ 1

83 ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.ต้นส้าน 1

84 ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.แม่สูนน้อย 1

85 ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.สันมะม่วง 1

86 ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.หนองยาว 1
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เชียงใหม่ (ต่อ) 

87 ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.แม่สุนหลวง 1

88 พร้าว อบต.โหล่งขอด รร.อนุบาลโหล่งขอด 1

89 เมืองเชียงใหม่ ทต.สุเทพ ศพด.บ้านดอยปุย 1

90 เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลดอกเงิน 1

91 เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดกู่คํา 1

92 เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดเกตการาม 1

93 เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดเชียงยนื 1

94 เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดพวกช้าง 1

95 เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย 1

96 เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง 1

97 เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 1

98 เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 1

99 แม่แจม่ ทต.ท่าผา ศพด.บ้านทัพ-ไร่ 1

100 แม่แจม่ อบต.กองแขก ศพด.บ้านโม่งหลวงม.6 1

101 แม่แจม่ อบต.ช่างเค่ิง ศพด.แม่ปาน 1

102 แม่แจม่ อบต.ช่างเค่ิง ศพด.อนิทนนท์ 1

103 แม่แจม่ อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านทุง่แก 1

104 แม่แจม่ อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านแม่ขี้มูกน้อย-กองกาย 1

105 แม่แจม่ อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านแม่ป๊อก 1

106 แม่แจม่ อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านอมแรด 1

107 แม่แจม่ อบต.บ้านทับ ศพด.แม่แอบ 1

108 แม่แจม่ อบต.ปางหินฝน ศพด.เซโดชา 1

109 แม่แจม่ อบต.ปางหินฝน ศพด.บ้านพยุใต้ 1

110 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่มะลอ 1

นครศรีธรรมราช

112 ขนอม ทต.ท้องเนียน ศพด.แขวงเภา 1

113 ขนอม ทต.ท้องเนียน ศพด.ท่าจนัทน์ 1

114 ขนอม ทต.อา่วขนอม ศพด.กระดังงา 1

115 ขนอม ทต.อา่วขนอม ศพด.บ้านเขาดิน 1

116 ขนอม ทต.อา่วขนอม ศพด.บ้านในเพลา 1

117 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.คีรีรัฐ 1
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นครศรีธรรมราช (ต่อ) 

118 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.รร.บ้านคลองวัง 1

119 จฬุาภรณ์ อบต.ทุง่โพธิ์ ศพด.บ้านควนนตอ 1

120 จฬุาภรณ์ อบต.สามตําบล ศพด.บ้านควนโตน 1

121 จฬุาภรณ์ อบต.สามตําบล ศพด.ปลายนา 1

122 ฉวาง อบต.นาแว ศพด.บ้านห้วยทรายขาว 1

123 ฉวาง อบต.ละอาย ศพด.บ้านเหนือคลองประชาสรรค์ 1

124 เฉลิมพระเกยีรติ ทต.ดอนตรอ ศพด.บ้านยางยวน 1

125 เฉลิมพระเกยีรติ อบต.สวนหลวง ศพด.บ้านบางไทร 1

126 เฉลิมพระเกยีรติ อบต.สวนหลวง ศพด.สะกา 1

127 ชะอวด ทต.ท่าประจะ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลประจะ 1

128 ชะอวด อบต.เกาะขนัธ์ ศพด.ทุง่ใหญ่ 1

129 ชะอวด อบต.เกาะขนัธ์ ศพด.บ้านส่ีกั๊ก 1

130 ชะอวด อบต.ขอนหาด ศพด.ไสถนิ 1

131 ชะอวด อบต.เขาพระทอง ศพด.เขาพระทอง 1

132 ชะอวด อบต.เขาพระทอง ศพด.บ้านทุง่ไม้ไผ่ 1

133 ชะอวด อบต.เคร็ง ศพด.รร.วัดปากควน 1

134 ชะอวด อบต.เคร็ง ศพด.วัดโพธาราม 1

135 ชะอวด อบต.นางหลง ศพด.ควนเถยีะ 1

ตรัง

136 เมืองตรัง ทน.ตรัง ศพด.วัดควนวิเศษ 1

137 เมืองตรัง อบต.นาโยงใต้ ศพด.โคกพกิลุ 1

138 เมืองตรัง อบต.หนองตรุด ศพด.น้ําฉา 1

139 ยา่นตาขาว ทต.ควนโพธิ์ ศพด.เทศบาลตําบลควนโพธิ์ 1

140 ยา่นตาขาว ทต.ทุง่กระบือ ศพด.เทศบาลตําบลทุง่กระบือ 1

141 ยา่นตาขาว ทต.ยา่นตาขาว ศพด.เทศบาลตําบลยา่นตาขาว 1

142 รัษฎา อบต.ควนเมา ศพด.หน้าวัดควนเมา 1

143 รัษฎา อบต.หนองบัว ศพด.หนองบัว 1

144 รัษฎา อบต.หนองปรือ ศพด.บ้านปากคลอง 1

145 รัษฎา อบต.หนองปรือ ศพด.หนองครก 1

146 วังวิเศษ อบต.เขาวิเศษ ศพด.บ้านคลองโตน 1

147 วังวิเศษ อบต.อา่วตง ศพด.ยงูงาม 1
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ตรัง (ต่อ) 

148 สิเกา ทต.นาเมืองเพชร ศพด.กล้ิงกลอง 1

149 สิเกา ทต.นาเมืองเพชร ศพด.บ้านนาเมืองเพชร 1

150 สิเกา อบต.เขาไม้แกว้ ศพด.วัดเขาไม้แกว้ 1

151 ห้วยยอด ทต.ลําภูรา ศพด.เทศบาลตําบลลําภูรา 1

152 ห้วยยอด อบต.เขากอบ ศพด.ตําบลเขากอบ 1

153 ห้วยยอด อบต.เขาขาว ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลเขาขาว 1

154 ห้วยยอด อบต.เขาปูน ศพด.ตําบลเขาปูน 1

155 ห้วยยอด อบต.นาวง ศพด.ตําบลนาวง 1

156 ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองช้างแล่น 1

157 หาดสําราญ อบต.บ้าหวี ศพด.บ้านทุง่กอ 1

ตาก

158 เมืองตาก ทม.ตาก รร.เทศบาล4รัตนวิทยานุสรณ์ 1

159 เมืองตาก ทม.ตาก ศพด.เทศบาล2วัดดอนมูลชัย 1

160 เมืองตาก ทม.ตาก ศพด.เทศบาล3วัดชัยชนะสงคราม 1

161 เมืองตาก ทม.ตาก ศพด.เทศบาล4รัตนวิทยานุสรณ์ 1

162 เมืองตาก อบต.โป่งแดง ศพด.บ้านชะลาดระฆัง 1

163 เมืองตาก อบต.โป่งแดง ศพด.โป่งแดง 1

164 เมืองตาก อบต.วังประจบ ศพด.บ้านทรัพยส์มบูรณ์ 1

165 เมืองตาก อบต.วังประจบ ศพด.บ้านสะแกเครือ 1

166 เมืองตาก อบต.วังประจบ ศพด.หนองร่ม 1

167 แม่ระมาด ทต.ทุง่หลวง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลทุง่หลวง 1

168 แม่ระมาด ทต.ทุง่หลวง ศพด.บ้านวังผา 1

169 แม่ระมาด อบต.สามหมื่น รร.ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 1

170 แม่ระมาด อบต.สามหมื่น ศพด.บ้านขนุห้วยแม่ท้อ 1

171 แม่ระมาด อบต.สามหมื่น ศพด.บ้านต้นผ้ึง 1

172 แม่ระมาด อบต.สามหมื่น ศพด.บ้านหนองหลวง 1

173 แม่ระมาด อบต.สามหมื่น ศพด.บ้านห้วยขนุน 1

174 แม่สอด ทต.ท่าสายลวด ศพด.เทศบาลตําบลท่าสายลวดศูนยท์ี่2 1

175 แม่สอด ทน.แม่สอด ศพด.รร.เทศบาลวัดดอนแกว้ 1

176 แม่สอด ทน.แม่สอด ศพด.วัดดอนแกว้ 1

177 แม่สอด ทน.แม่สอด ศพด.วัดอรัญญเขต 1
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ตาก (ต่อ) 

178 แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา ศพด.บ้านใหม่โพธิท์อง 1

179 แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา ศพด.ห้วยยะอมุ.10 1

180 แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง ศพด.บ้านค้างภิบาล 1

181 แม่สอด อบต.มหาวัน ศพด.บ้านปางวัว 1

นราธิวาส

182 แว้ง ทต.แว้ง ศพด.มัสยดิเราห์มานียะห์ 1

183 แว้ง อบต.ฆอเลาะ ศพด.กแียมัส 1

184 แว้ง อบต.แว้ง ศพด.มัสยดิมุสลิมวาตอนียะห์ 1

185 แว้ง อบต.เอราวัณ ศพด.มัสยดิดมาดาริมิตตา 1

186 ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร ศพด.มัสยดิดารุสสลาม (กาเยาะมาตี ) 1

187 ศรีสาคร อบต.กาหลง ศพด.วัดบ้านกาหลง 1

188 ศรีสาคร อบต.เชิงคีรี ศพด.มัสยดินํารอซียะห์ 1

189 ศรีสาคร อบต.ซากอ ศพด.สาคร 1

190 ศรีสาคร อบต.ตะมะยงู ศพด.มัสยดิมูไฮร์บาตูอสิลามียะห์ 1

191 ศรีสาคร อบต.ศรีบรรพต ศพด.ตืองอ 1

192 ศรีสาคร อบต.ศรีสาคร ศพด.มัสยดิดารุลเมตตากมี (อนีอ ) 1

193 ศรีสาคร อบต.ศรีสาคร ศพด.มัสยดิดารุลอามาน (สะกปูา ) 1

194 ศรีสาคร อบต.ศรีสาคร ศพด.มัสยดิเตาฟกิ 1

195 สุคิริน อบต.เกยีร์ ศพด.สายบริษัท 1

196 สุคิริน อบต.ภูเขาทอง ศพด.โนนสมบูรณ์ 1

197 สุคิริน อบต.มาโมง ศพด.รร.นิคมพฒันา 4 1

198 สุคิริน อบต.สุคิริน ศพด.จฬุาภรณ์พฒันา 12 1

199 สุไหงโก-ลก ทต.ปาเสมัส ศพด.มัสยดิอตัตักวา 1

200 สุไหงโก-ลก ทต.ปาเสมัส ศพด.มัสยดิอลัญามีอยีะห์ 1

201 สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก ศพด.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 1

202 สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ ศพด.มัสยดิอรอฮีม 1

203 สุไหงปาดี ทต.ปะลุรู ศพด.โคกตา 1

204 สุไหงปาดี อบต.กาวะ ศพด.บาโงฮูมอ 1

205 สุไหงปาดี อบต.โต๊ะเด็ง ศพด.ไอบาตู 1

206 สุไหงปาดี อบต.ปะลุรู ศพด.บ้านปอเนาะ 1

207 สุไหงปาดี อบต.ปะลุรู ศพด.รร.บ้านละหาน 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ร้อยเอ็ด

208 เสลภูมิ ทต.เกาะแกว้ ศพด.ท่าสี 1

209 เสลภูมิ ทต.นาเมือง ศพด.บ้านขว้างน้อย 1

210 เสลภูมิ ทต.นาแซง ศพด.บ้านไค้นุ่นหนองบัวบาน 1

211 เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย ศพด.บ้านโนนหนามแท่ง 1

212 เสลภูมิ อบต.บึงเกลือ ศพด.บ้านบ่อแก 1

213 เสลภูมิ ทต.วังหลวง ศพด.บ้านบากหนองเทา 1

214 เสลภูมิ อบต.นางาม ศพด.บ้านพนัขาง 1

215 เสลภูมิ อบต.ภูเงิน ศพด.รร.บ้านหนองกงุ 1

216 เสลภูมิ อบต.โพธิท์อง ศพด.รร.บ้านหนองฟา้ 1

217 เสลภูมิ ทต.นาเมือง ศพด.ลาด 1

218 เสลภูมิ ทต.พรสวรรค์ ศพด.สุวรรณคํา 1

219 หนองพอก อบต.โคกสว่าง ศพด.โคกสว่าง 1

220 หนองพอก อบต.หนองขุ่นใหญ่ ศพด.ดงบัง 1

221 หนองพอก ทต.ท่าสีดา ศพด.เทศบาลตําบลท่าสีดา 1

222 หนองพอก อบต.กกโพธิ์ ศพด.บ้านคําโพนสูง 1

223 หนองพอก อบต.หนองพอก ศพด.บ้านโคกนาดํา 1

224 หนองพอก อบต.ภูเขาทอง ศพด.รร.บ้านโนนสมบูรณ์ 1

225 หนองพอก อบต.ภูเขาทอง ศพด.รร.บ้านเหล่าโพนงาม 1

226 หนองพอก อบต.ภูเขาทอง ศพด.วัดศิริแกว้มงคล 1

227 หนองพอก อบต.ผาน้ํายอ้ย ศพด.เหล่าขมุมันท่าสะอาด 1

228 หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์ ศพด.กอกแกว้ 1

229 หนองฮี ทต.หนองฮี ศพด.บ้านหนองชมพู 1

230 หนองฮี อบต.ดูกอึ่ง ศพด.หนองไศล 1

231 หนองฮี อบต.ดูกอึ่ง ศพด.หนองแห้ว 1

232 อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถา่น ศพด.แขม 1

233 อาจสามารถ ทต.โพนเมือง ศพด.น้ําคํา 1

234 อาจสามารถ อบต.บ้านแจง้ ศพด.โนนยาง 1

235 อาจสามารถ อบต.หน่อม ศพด.บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 1

236 อาจสามารถ อบต.บ้านดู่ ศพด.บ้านดู่ 1

237 อาจสามารถ อบต.หนองขาม ศพด.บ้านเมืองคลอง 1

238 อาจสามารถ อบต.หนองขาม ศพด.บ้านหนองขาม 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ร้อยเอ็ด (ต่อ) 
239 อาจสามารถ อบต.หน่อม ศพด.มันเหลือง 1
240 อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถา่น ศพด.วัดราษฏร์เจริญ 1
241 อาจสามารถ อบต.โหรา ศพด.หนองนาหล้า 1
242 อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถา่น ศพด.หนองหมื่นถา่น 1
243 อาจสามารถ อบต.อาจสามารถ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลอาจสามารถ 1

อุดรธานี
244 บ้านดุง อบต.ออ้มกอ ศพด.วัดเวฬุวัน 1
245 บ้านดุง อบต.ออ้มกอ ศพด.วัดศรีชมชื่น 1
246 บ้านผือ ทต.คําบง ศพด.บ้านดงเยน็พฒันา 1
247 บ้านผือ ทต.คําบง ศพด.บ้านนาล้อม 1
248 บ้านผือ อบต.ขา้วสาร ศพด.บ้านขา้วสารกดุเขง็ 1
249 บ้านผือ อบต.ขา้วสาร ศพด.วัดศรีทรายทอง 1
250 บ้านผือ อบต.เขอืน้ํา ศพด.บ้านนาสี 1
251 บ้านผือ อบต.เขอืน้ํา ศพด.บ้านหลุมขา้ว 1
252 บ้านผือ อบต.คําด้วง ศพด.บ้านตาดน้ําพุ 1
253 บ้านผือ อบต.คําด้วง ศพด.บ้านนาง้ิว 1
254 บ้านผือ อบต.คําด้วง ศพด.บ้านสระคลองพฒันา 1
255 บ้านผือ อบต.คําด้วง ศพด.บ้านห้วยศิลาผาสุก 1
256 บ้านผือ อบต.โนนทอง ศพด.ดอนตาล 1
257 บ้านผือ อบต.โนนทอง ศพด.วัดนิโคเขตตาราม 1
258 บ้านผือ อบต.โนนทอง ศพด.วัดศาสดาราม 1
259 บ้านผือ อบต.บ้านค้อ ศพด.วัดศรีสว่างอรุณ 1
260 บ้านผือ อบต.บ้านผือ ศพด.ภูดิน 1
261 บ้านผือ อบต.เมืองพาน ศพด.บ้านหนองกาลึม 1
262 บ้านผือ อบต.เมืองพาน ศพด.วัดตาลกอ่ง 1
263 บ้านผือ อบต.เมืองพาน ศพด.วัดพระพทุธบาทบัวบาน 1
264 บ้านผือ อบต.เมืองพาน ศพด.วัดโยธานิมิตร 1
265 บ้านผือ อบต.เมืองพาน ศพด.วัดวันทนียวิหาร 1
266 บ้านผือ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านนางาม 1
267 บ้านผือ อบต.หนองหัวคู ศพด.บ้านสะคุ 1
268 ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.นาม่วง ศพด.โคกกลาง 1
269 ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.อุ่มจาน ศพด.โพนทอง 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุบลราชธานี

270 ตระการพชืผล อบต.ถ้ําแข้ ศพด.บ้านถ้ําเต่า 1

271 ตระการพชืผล อบต.ถ้ําแข้ ศพด.บ้านบ๋าหอย 1

272 ตระการพชืผล อบต.ถ้ําแข้ ศพด.วัดศีลาราม 1

273 ตระการพชืผล อบต.บ้านแดง ศพด.วัดมะลิวัลย์ 1

274 ตระการพชืผล อบต.เป้า ศพด.วัดฉมิพลี 1

275 ตระการพชืผล อบต.สะพอื ศพด.วัดฉมิพลี 1

276 ตระการพชืผล อบต.หนองเต่า ศพด.เขื่องน้อย 1

277 ตระการพชืผล อบต.ห้วยฝ้ายพฒันา ศพด.วัดบ้านห้วยฝ้าย 1

278 ตระการพชืผล อบต.ไหล่ทุง่ ศพด.วัดจฬุามณี 1

279 ตาลสุม ทต.ตาลสุม ศพด.วัดบ้านนามน 1

280 ตาลสุม อบต.จกิเทิง ศพด.วัดเชียงแกว้ 1

281 ตาลสุม อบต.นาคาย ศพด.วัดบ้านคําหนามแท่ง 1

282 ตาลสุม อบต.สําโรง ศพด.บ้านสําโรงใต้ 1

283 ตาลสุม อบต.หนองกงุ ศพด.วัดหนองกงุน้อย 1

284 ทุง่ศรีอดุม อบต.กดุเรือ ศพด.ซํางู 1

285 ทุง่ศรีอดุม อบต.โคกชําแระ ศพด.หนองคก 1

286 ทุง่ศรีอดุม อบต.นาห่อม ศพด.หนองบัวอารีย์ 1

287 ทุง่ศรีอดุม อบต.หนองอม้ ศพด.บ้านหนองขี้เห็น 1

288 นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย ศพด.วัดศรีพรม 1

289 นาจะหลวย ทต.ภูจองนายอย ศพด.เทศบาลตําบลภูจองนายอย 4 1

290 นาจะหลวย ทต.ภูจองนายอย ศพด.วัดบ้านนาจะหลวย 1

291 นาจะหลวย อบต.บ้านตูม ศพด.ทุง่เงิน 1

292 นาจะหลวย อบต.บ้านตูม ศพด.โนนแดง 1

293 นาจะหลวย อบต.บ้านตูม ศพด.บ้านหนองแวง 1

294 นาจะหลวย อบต.บ้านตูม ศพด.วัดบ้านคําบอน 1

295 นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์ ศพด.แกง้ขอ 1

296 นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์ ศพด.วัดบ้านฝ่ังเพ 1

297 นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์ ศพด.วัดบ้านม่วง 1

298 นาจะหลวย อบต.โสกแสง ศพด.ดอนชัยชนะ 1

299 นาจะหลวย อบต.โสกแสง ศพด.บ้านโพนแอวขนั 1

300 นาจะหลวย อบต.โสกแสง ศพด.วัดคําม่วง 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
ชุมพร

1 ปะทิว อบต.เขาไชยราช ศพด.ทุง่พดั 1

2 ปะทิว อบต.ปากคลอง ศพด.รร.วัดบางแหวน 1

3 เมืองชุมพร ทต.ท่ายาง ศพด.บางคอย 1

4 เมืองชุมพร ทต.ท่ายาง ศพด.รร.วัดดอนทรายแกว้ 1

5 เมืองชุมพร ทต.บางหมาก ศพด.รร.บ้านดอนไทรงาม 1

6 เมืองชุมพร อบต.บ้านนา ศพด.ท่ามะปริง 1

7 เมืองชุมพร อบต.บ้านนา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 1

8 เมืองชุมพร อบต.วิสัยเหนือ ศพด.เขาชันโต๊ะ 1

9 เมืองชุมพร อบต.หาดพนัไกร ศพด.รร.ชุมชนวัดหาดพนัไกร 1

10 ละแม อบต.ละแม ศพด.บ้านราชด าเนิน 1

11 สวี ทต.นาโพธิพ์ฒันา ศพด.เขาสวนทุเรียน 1

12 สวี อบต.เขาค่าย ศพด.โดห้อย 1

13 สวี อบต.ครน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลครน 1

14 สวี อบต.ท่าหิน ศพด.ท่าหิน 1

15 สวี อบต.นาสัก ศพด.เขาน้อย 1

16 สวี อบต.นาสัก ศพด.บ้านห้วงทรายขาว 1

17 สวี อบต.นาสัก ศพด.บ้านห้วยใหญ่ 1

18 สวี อบต.นาสัก ศพด.หนองบัว 1

19 หลังสวน ทม.หลังสวน รร.เทศบาลวัดด่านประชากร 1

20 หลังสวน ทม.หลังสวน ศพด.วัดขนัเงิน 1

21 หลังสวน อบต.ท่ามะพลา ศพด.บ้านดอนนน 1

22 หลังสวน อบต.ท่ามะพลา ศพด.วัดราษฎร์บูรณาราม 1

23 หลังสวน อบต.นาขา ศพด.วัดดอนวาส 1

24 หลังสวน อบต.หาดยาย ศพด.รร.บ้านในกริม 1

25 หลังสวน อบต.หาดยาย ศพด.วัดหาดส าราญ 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่13 ระหว่างวันที ่31 มนีาคม - 3 เมษายน 2564



หน้าที ่2
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นครศรีธรรมราช

26 ช้างกลาง อบต.ช้างกลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง (รร.บ้านจนัดี ) 1

27 ช้างกลาง อบต.ช้างกลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง (รร.วดัควนส้าน ) 1

28 เชียรใหญ่ ทต.การะเกด ศพด.บ้านศาลาตะเคียน 1

29 ท่าศาลา อบต.กลาย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 1

30 ท่าศาลา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.บ้านหน้าเขาวัด 1

31 ท่าศาลา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.ปลักปลา 1

32 ท่าศาลา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.สวนจนัทร์ 1

33 ท่าศาลา อบต.ท่าขึ้น ศพด.ไสโก 1

34 ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา ศพด.มัสยดิท่าสูงบน 1

35 ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา ศพด.มัสยดิหน้าทับ 1

36 ท่าศาลา อบต.ไทยบุรี ศพด.วัดโคกเหล็ก 1

37 ท่าศาลา อบต.สระแกว้ ศพด.นากนุ 1

38 ท่าศาลา อบต.สระแกว้ ศพด.ในญาติ 1

39 ท่าศาลา อบต.หัวตะพาน ศพด.หัวตะพาน 1

40 ทุง่สง ทต.ถ้ าใหญ่ ศพด.รร.บ้านนาตาแยม้ 1

41 ทุง่สง ทต.ถ้ าใหญ่ ศพด.วัดไตรวิทยาราม 1

42 ทุง่สง ทต.ทีว่ัง ศพด.บ้านชายคลอง 1

43 ทุง่สง ทต.ทีว่ัง ศพด.บ้านวังยวน 1

44 ทุง่สง อบต.เขาขาว ศพด.บ้านทับนายเหลียว 1

45 ทุง่สง อบต.เขาขาว ศพด.บ้านไสส้าน 1

46 ทุง่สง อบต.นาไม้ไผ่ ศพด.บ้านทุง่ส้าน 1

47 ทุง่สง อบต.นาไม้ไผ่ ศพด.บ้านวังยาว 1

48 ทุง่สง อบต.หนองหงส์ ศพด.บ้านนาป่า 1

49 ทุง่ใหญ่ อบต.กรุงหยนั ศพด.บ้านเขาหลัก 1

50 ทุง่ใหญ่ อบต.กรุงหยนั ศพด.บ้านบ่อปลา 1

51 ทุง่ใหญ่ อบต.กรุงหยนั ศพด.ป่าคลองกรุงหยนั 1

52 ทุง่ใหญ่ อบต.กแุหระ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกแุหระ 1

53 ทุง่ใหญ่ อบต.บางรูป ศพด.บ้านบางรูป 1

54 ทุง่ใหญ่ อบต.ปริก ศพด.บ้านควนล าภู 1

55 ทุง่ใหญ่ อบต.ปริก ศพด.ห้วยใหญ่ 1
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น่าน

56 เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ขนุน่าน ศพด.บ้านเปียงกอ่ 1

57 เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ห้วยโกน๋ ศพด.บ้านห้วยโกน๋ 1

58 เชียงกลาง ทต.เชียงกลาง ศพด.เทศบาลต าบลเชียงกลาง 1

59 เชียงกลาง อบต.เชียงกลางพญาแกว้ ศพด.ง้ิว 1

60 เชียงกลาง อบต.เชียงกลางพญาแกว้ ศพด.ผาน้ ายอ้ย 1

61 เชียงกลาง อบต.เปือ ศพด.บ้านห้วยพา่นหมู่ที1่3 1

62 ท่าวังผา อบต.ตาลชุม ศพด.บ้านปง 1

63 ท่าวังผา อบต.ป่าคา ศพด.สบขุ่น 1

64 ท่าวังผา อบต.ผาตอ ศพด.นาหนุน2 1

65 ท่าวังผา อบต.ผาทอง ศพด.บ้านปางสา 1

66 ท่าวังผา อบต.ศรีภูมิ ศพด.ต าบลศรีภูมิ 1

67 ทุง่ช้าง ทต.ทุง่ช้าง ศพด.เทศบาลต าบลทุง่ช้าง1(บ้านแพะกลาง) 1

68 ทุง่ช้าง อบต.ปอน ศพด.บ้านน้ าเล้ียง 1

69 ทุง่ช้าง อบต.และ ศพด.บ้านศาลา 1

70 นาน้อย อบต.เชียงของ ศพด.ต าบลเชียงของ 1

71 นาน้อย อบต.สถาน ศพด.บ้านนา 1

72 นาน้อย อบต.สันทะ ศพด.บ้านส้าน 1

73 นาน้อย อบต.สันทะ ศพด.บ้านห้วยจอย 1

74 นาหมื่น อบต.นาทะนุง ศพด.ห้วยเลา 1

75 นาหมื่น อบต.ปิงหลวง ศพด.น้ าเดิม 1

76 บ่อเกลือ ทต.บ่อเกลือใต้ ศพด.หนองน่าน 1

ปตัตานี

77 กะพอ้ อบต.ปล่องหอย ศพด.บ้านมือลอ 1

78 โคกโพธิ์ ทต.นาประดู่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาประดู่ 1

79 โคกโพธิ์ ทต.มะกรูด ศพด.บ้านหร่ัง 1

80 โคกโพธิ์ อบต.ควนโนรี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลควนโนรี (บา้นหนองครก ม.4 ) 1

81 โคกโพธิ์ อบต.โคกโพธิ์ ศพด.มัสยดิสะบือรังละห์ 1

82 โคกโพธิ์ อบต.ช้างไห้ตก ศพด.บ้านช้างให้ตก ม.3 1

83 โคกโพธิ์ อบต.ทรายขาว ศพด.ทรายขาว ม.3 1

84 โคกโพธิ์ อบต.ท่าเรือ ศพด.รร.บ้านท่าเรือ 1

85 โคกโพธิ์ อบต.ทุง่พลา ศพด.ต าบลทุง่พลา 1



หน้าที ่4
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อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ปตัตานี (ต่อ) 

86 โคกโพธิ์ อบต.นาเกตุ ศพด.บ้านคลองช้าง ม.4 1

87 ทุง่ยางแดง อบต.ปากู ศพด.มัสยดิจอืมือฆา (รูปแบบ ที ่1 ) 1

88 ทุง่ยางแดง อบต.พเิทน ศพด.ยาตีมการีน 1

89 ปะนาเระ ทต.พอ่มิ่ง ศพด.บ้านพอ่มิ่ง ม.3 1

90 ปะนาเระ อบต.ควน ศพด.บ้านปาลัส ม.1 1

91 ปะนาเระ อบต.ดอน ศพด.บ้านป่าสัก ม.6 1

92 ปะนาเระ อบต.ท่าน้ า ศพด.ชีวิตสดใสบ้านกวูิง 1

93 ปะนาเระ อบต.บ้านน้ าบ่อ ศพด.บ้านเตราะหัก 1

94 มายอ อบต.กระเสาะ ศพด.บ้านก าปงบารู 1

95 มายอ อบต.กระหวะ ศพด.ต าบลกระหวะ 1

96 มายอ อบต.ตรัง ศพด.บ้านเขาวัง ม.3 1

97 มายอ อบต.ตรัง ศพด.รร.ตรัง ม.2 1

98 มายอ อบต.ถนน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลถนน 1

99 มายอ อบต.ปะโด ศพด.บ้านควนหย ีม.3 1

100 มายอ อบต.ลางา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลลางา 1

101 มายอ อบต.ลุโบะยไิร ศพด.บ้านตะบิงตีงี ม.4 1

102 เมืองปัตตานี ทม.ปัตตานี ศพด.มัสยดิบ้านบ่อโอน 1

103 เมืองปัตตานี อบต.คลองมานิง ศพด.ต าบลคลองมานิง 1

104 เมืองปัตตานี อบต.ตันหยงลุโละ ศพด.บ้านกรือเซะ 1

105 เมืองปัตตานี อบต.บานา ศพด.บ้านจอืโระ ม.6 1

สกลนคร

106 สว่างแดนดิน ทต.พนันา ศพด.สามหนองสามัคคี 1

107 สว่างแดนดิน ทต.หนองหลวง ศพด.บ้านโคกส าราญ 1

108 สว่างแดนดิน อบต.ค้อใต้ ศพด.ขาม ม.9 1

109 สว่างแดนดิน อบต.ค าสะอาด ศพด.วัดสีมาธิการาม 1

110 สว่างแดนดิน อบต.ค าสะอาด ศพด.หนองหมากแซว 1

111 สว่างแดนดิน อบต.ตาลโกน ศพด.ศพด.ตาลโกน 1

112 สว่างแดนดิน อบต.ธาตุทอง ศพด.บ้านโนนสร้างไพ 1

113 สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ ศพด.โคกสวัสด์ิ 1

114 สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ ศพด.จ าปา 1

115 สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ ศพด.ดอนหัน 1
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สกลนคร (ต่อ) 

116 สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ ศพด.หนองกงุ 1

117 สว่างแดนดิน อบต.บ้านถอ่น ศพด.บ้านหนองตาล 1

118 สว่างแดนดิน อบต.บ้านถอ่น ศพด.บ้านหนองบัวแพ 1

119 สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน ศพด.บ้านหนองทุม่ 1

120 ส่องดาว ทต.ท่าศิลา ศพด.ค ากา้ว 1

121 ส่องดาว ทต.วัฒนา ศพด.กดุแสง 1

122 ส่องดาว ทต.วัฒนา ศพด.เหล่าใหญ่ 1

123 อากาศอ านวย ทต.ท่ากอ้น ศพด.ท่าควาย 1

124 อากาศอ านวย ทต.บะหว้า ศพด.บะยาว 1

125 อากาศอ านวย ทต.บะหว้า ศพด.วังม่วง 1

126 อากาศอ านวย ทต.โพนแพง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโพนแพง 1

127 อากาศอ านวย ทต.โพนแพง ศพด.เซือม 1

128 อากาศอ านวย ทต.วาใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลวาใหญ่ 1

129 อากาศอ านวย ทต.วาใหญ่ ศพด.ดอนกลาง 1

130 อากาศอ านวย ทต.วาใหญ่ ศพด.บ้านกดุจอก 1

131 อากาศอ านวย ทต.สามัคคีพฒันา ศพด.หนองผือ 1

132 อากาศอ านวย ทต.อากาศอ านวย ศพด.วัดทุง่ 1

133 อากาศอ านวย อบต.โพนงาม ศพด.ดงเสียว 1

134 อากาศอ านวย อบต.โพนงาม ศพด.เสาวัด 1

135 อากาศอ านวย อบต.อากาศ ศพด.นาเมือง 1

สุราษฎร์ธานี

136 กาญจนดิษฐ์ ทต.กาญจนดิษฐ์ ศพด.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ (บา้นไร่หลวง ) 1

137 กาญจนดิษฐ์ ทต.ช้างขวา ศพด.เทศบาลต าบลช้างขวา (รร.วัดพฒุ ) 1

138 กาญจนดิษฐ์ ทต.ช้างซ้าย ศพด.บ้านปากคู 1

139 กาญจนดิษฐ์ ทต.ท่าทองใหม่ ศพด.บ้านท่าทองใหม่ 1

140 กาญจนดิษฐ์ อบต.คลองสระ ศพด.คลองสระ 1

141 กาญจนดิษฐ์ อบต.ตะเคียนทอง ศพด.บ้านกะแดะแจะ 1

142 กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าทอง ศพด.บ้านดอนยาง 1

143 กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าทองใหม่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทองใหม่ (มัสยิดนูรุลอิสลาม ) 1

144 กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าอแุท ศพด.เขาหมอน 1

145 กาญจนดิษฐ์ อบต.ทุง่กง ศพด.บ้านดอนรัก 1
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146 กาญจนดิษฐ์ อบต.ป่าร่อน ศพด.เขาพนมวัง 1

147 กาญจนดิษฐ์ อบต.พลายวาส ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพลายวาส 1

148 เกาะพะงัน ทต.เพชรพะงัน ศพด.รร.บ้านโฉลกหล า 1

149 เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย รร.เทศบาล 2 วัดสระเกศ 1

150 เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย ศพด.เทศบาล 1 วัดคงคาราม 1

151 เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย ศพด.เทศบาล 2 วัดประเดิม 1

152 เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย ศพด.เทศบาล 3วัดคีรีวงการาม 1

153 เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย ศพด.เทศบาล 5วัดภูเขาทอง 1

154 คีรีรัฐนิคม อบต.กะเปา ศพด.ฉลาด 1

155 คีรีรัฐนิคม อบต.ถ้ าสิงขร ศพด.บ้านต้นมะพร้าว 1

156 คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านท าเนียบ ศพด.คีรีวงศ์ 1

157 คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านท าเนียบ ศพด.บ้านบางขนุน 1

158 คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านยาง ศพด.ยาง 1

159 คีรีรัฐนิคม อบต.ยา่นยาว ศพด.บ้านมะเลาะ 1

160 เคียนซา ทต.บ้านเสด็จ ศพด.เขาสามยอด 1

161 เคียนซา ทต.บ้านเสด็จ ศพด.คลองปาน 1

162 เคียนซา อบต.พว่งพรมคร ศพด.บ้านคลองโร 1

163 เคียนซา อบต.อรัญคามวารี ศพด.บ้านบางใหญ่ 1

164 ชัยบุรี อบต.คลองน้อย ศพด.คลองน้อย 1

165 ชัยบุรี อบต.ชัยบุรี ศพด.ควนพนุ 1

166 ชัยบุรี อบต.ไทรทอง ศพด.คลองเพง็ 1

167 ไชยา ทต.พมุเรียง ศพด.มัสยดินูรุลอสิลาม 1

168 ไชยา ทต.เวียง ศพด.วัดบรมธาตุไชยา 1

169 ไชยา อบต.ปากหมาก ศพด.รร.บ้านคลองไม้แดง 1

170 ไชยา อบต.ปากหมาก ศพด.รร.บ้านนา 1

171 ไชยา อบต.ป่าเว ศพด.รร.บ้านห้วยไผ่ 1

172 ไชยา อบต.โมถา่ย ศพด.รร.บ้านทุง่นาง 1

173 ไชยา อบต.เลม็ด ศพด.บ้านไทรงาม 1

174 ดอนสัก ทม.ดอนสัก ศพด.ปากดอนสัก 1

175 ดอนสัก อบต.ชลคราม ศพด.พอด 1

176 ดอนสัก อบต.ดอนสัก ศพด.บ้านนางก า 1
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177 ดอนสัก อบต.ปากแพรก ศพด.บ้านคอกช้าง 1

178 ท่าฉาง อบต.เขาถา่น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาถา่น 1

179 ท่าฉาง อบต.ท่าเคย ศพด.หนูน้อยบ้านใหญ่ 1

สุรินทร์

180 ศีขรภูมิ อบต.หนองขวาว ศพด.วัดโพธิสัตว์ 1

181 ศีขรภูมิ อบต.หนองบัว ศพด.บ้านโพธิ์ 1

182 ศีขรภูมิ อบต.หนองบัว ศพด.หนองบัว 1

183 ศีขรภูมิ อบต.หนองเหล็ก ศพด.โคกลาว 1

184 ศีขรภูมิ อบต.หนองเหล็ก ศพด.บ้านล าหอก 1

185 สนม ทต.แคน รร.เทศบาลต าบลแคน 1

186 สนม อบต.นานวน ศพด.บ้านหัวนา 1

187 สนม อบต.โพนโก ศพด.บ้านเป้า 1

188 สนม อบต.โพนโก ศพด.บ้านโพนดวน 1

189 สนม อบต.โพนโก ศพด.หนองบัวแดง 1

190 สนม อบต.หัวงัว ศพด.วัดสุทธิวงศา 1

191 สังขะ ทต.สังขะ รร.เทศบาลสังขะ 1

192 สังขะ อบต.กระเทียม ศพด.โนนสบาย 1

193 สังขะ อบต.กระเทียม ศพด.บ้านถนน 1

194 สังขะ อบต.กระเทียม ศพด.วัดอนิทราสุการาม 1

195 สังขะ อบต.คม ศพด.บ้านภูมิคดี 1

196 สังขะ อบต.ตาคง ศพด.บ้านโคกกลาง 1

197 สังขะ อบต.ตาตุม ศพด.รร.ตาแตรวทัพดัด 1

198 สังขะ อบต.ทับทัน ศพด.รร.บ้านล าหาด 1

199 สังขะ อบต.ทับทัน ศพด.วัดเทพวรรณ 1

200 สังขะ อบต.ทับทัน ศพด.วัดร่มเยน็ปุญญาราม 1

201 สังขะ อบต.เทพรักษา ศพด.บ้านตาพราม 1

202 สังขะ อบต.บ้านจารย์ ศพด.บ้านโคกไทรงาม 1

203 สังขะ อบต.บ้านชบ ศพด.โพนชาย 1

204 สังขะ อบต.สะกาด ศพด.บ้านตาโมม 1

205 สังขะ อบต.สะกาด ศพด.วัดทรายขาว 1

206 สังขะ อบต.สังขะ ศพด.บ้านโดง 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สุรินทร์ (ต่อ) 

207 ส าโรงทาบ ทต.หมื่นศรี ศพด.บ้านศรีมงคล 1

208 ส าโรงทาบ อบต.ส าโรงทาบ ศพด.ส าโรงทาบ 1

209 ส าโรงทาบ อบต.เสม็จ ศพด.สังแก 1

210 ส าโรงทาบ อบต.หนองไผ่ล้อม ศพด.วัดบ้านหนองแคน 1

211 ส าโรงทาบ อบต.หนองไผ่ล้อม ศพด.หนองคู 1

212 ส าโรงทาบ อบต.หนองฮะ ศพด.ค้อ 1

อุดรธานี

213 พบิูลยรั์กษ์ อบต.นาทราย ศพด.นานกหงส์ 1

214 พบิูลยรั์กษ์ อบต.บ้านแดง ศพด.บ้านดงยาง 1

215 เพญ็ ทต.บ้านธาตุ ศพด.บ้านนาพนูทรัพย์ 1

216 เพญ็ ทต.บ้านธาตุ ศพด.วัดบ าเพญ็สมญานุกลู 1

217 เพญ็ ทต.บ้านธาตุ ศพด.วัดศรีเจริญโพนบก 1

218 เพญ็ อบต.โคกกลาง ศพด.โคกกอ่ง 1

219 เพญ็ อบต.โคกกลาง ศพด.โคกโฮง 1

220 เพญ็ อบต.จอมศรี ศพด.บ้านดงยาง 1

221 เพญ็ อบต.จอมศรี ศพด.บ้านหนองบ่อ 1

222 เพญ็ อบต.เชียงหวาง ศพด.บ้านดงใหญ่ 1

223 เพญ็ อบต.เชียงหวาง ศพด.บ้านโพนทัน 1

224 เพญ็ อบต.เชียงหวาง ศพด.บ้านโพนเลา 1

225 เพญ็ อบต.เตาไห ศพด.บ้านนาพงั 1

226 เพญ็ อบต.เตาไห ศพด.บ้านหม้อ 1

227 เพญ็ อบต.เตาไห ศพด.วัดศรีอดุมพร 1

228 เพญ็ อบต.นาพู่ ศพด.บ้านดงมะไฟ 1

229 เพญ็ อบต.นาพู่ ศพด.บ้านหนองนกเขยีน 1

230 เพญ็ อบต.นาพู่ ศพด.รร.บ้านหลวงหัวสวย 1

231 เพญ็ อบต.บ้านเหล่า ศพด.บ้านโคกสว่าง 1

232 เพญ็ อบต.เพญ็ ศพด.บ้านหนองตุ 1

233 เพญ็ อบต.สร้างแป้น ศพด.บ้านทอนดอนยาว 1

234 เพญ็ อบต.สุมเส้า ศพด.วัดศรีบุญเรือง 1

235 เพญ็ อบต.สุมเส้า ศพด.ห้วยวังโตน 1

236 เมืองอดุรธานี ทต.บ้านตาด ศพด.บ้านหลุบหวาย 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุดรธานี (ต่อ) 
237 เมืองอดุรธานี ทต.บ้านตาด ศพด.ผ่านศึก 2 1
238 เมืองอดุรธานี ทต.บ้านตาด ศพด.ศรีบุญเรือง 1
239 เมืองอดุรธานี ทต.หนองขอนกว้าง ศพด.บ้านหนองแวง 1
240 เมืองอดุรธานี ทต.หนองบัว รร.เทศบาล 1 หนองใส 1
241 เมืองอดุรธานี ทต.หนองไผ่ ศพด.แม่นนท์ 1
242 เมืองอดุรธานี ทต.หนองไผ่ ศพด.หนองบัวเงิน 1

อุบลราชธานี
243 นาจะหลวย อบต.โสกแสง ศพด.วัดบ้านป่าไร่ 1
244 นาตาล อบต.กองโพน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน (กองโพน ) 1
245 นาตาล อบต.นาตาล ศพด.วัดนาสะตัง 1
246 นาตาล อบต.นาตาล ศพด.วัดโนนสูง 1
247 นาตาล อบต.พงัเคน ศพด.วัดศรีรัตนะ 1
248 นาเยยี ทต.นาจาน ศพด.บ้านโนนพฒันา 1
249 นาเยยี ทต.นาเรือง ศพด.โนนงาม 1
250 นาเยยี อบต.นาดี ศพด.ขี้เหล็ก 1
251 น้ าขุ่น ทต.ขี้เหล็ก ศพด.บ้านหนองดินด า 1
252 น้ าขุ่น ทต.ขี้เหล็ก ศพด.หนองหัวลิง 1
253 น้ าขุ่น ทต.ตาเกา ศพด.บ้านตาเอม็ 1
254 น้ าขุ่น ทต.ตาเกา ศพด.บ้านโนนโฮม 1
255 น้ าขุ่น อบต.โคกสะอาด ศพด.วัดตาโกย 1
256 น้ าขุ่น อบต.ไพบูลย์ ศพด.ดอนโมกข์-ดอนเจริญ 1
257 น้ ายนื ทต.โซง ศพด.โซง 1
258 น้ ายนื ทต.โซง ศพด.บ้านดวน 1
259 น้ ายนื ทต.สีวิเชียร ศพด.บ้านห้วยแกว้ 1
260 น้ ายนื อบต.เกา่ขาม ศพด.บ้านค ากลาง 1
261 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.บ้านแปดอุ้ม 1
262 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.บ้านโพนทอง 1
263 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.บ้านหนองโพด 1
264 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.วัดบ้านค้อ 1
265 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.วัดบ้านโดมประดิษฐ์ 1
266 น้ ายนื อบต.บุเปือย ศพด.วัดบ้านเปือย 1
267 น้ ายนื อบต.ยาง ศพด.บ้านโนนป่าเลา 1
268 น้ ายนื อบต.ยาง ศพด.บ้านยางกลาง 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุบลราชธานี (ต่อ) 
269 น้ ายนื อบต.ยางใหญ่ ศพด.บ้านโนนสว่าง 1
270 น้ ายนื อบต.ยางใหญ่ ศพด.วัดบ้านดงกระซู 1
271 บุณฑริก ทต.คอแลน ศพด.ทรายทอง 1
272 บุณฑริก ทต.คอแลน ศพด.บ้านขอนแป้น 1
273 บุณฑริก ทต.คอแลน ศพด.บ้านดงเมย 1
274 บุณฑริก ทต.นาโพธิ์ ศพด.ดอนตะโน 1
275 บุณฑริก ทต.นาโพธิ์ ศพด.โนนเขอืงโนนเจริญ 1
276 บุณฑริก อบต.โนนค้อ ศพด.โนนค้อ 1
277 บุณฑริก อบต.โนนค้อ ศพด.บ้านโนนค าดูล 1
278 บุณฑริก อบต.โนนค้อ ศพด.บ้านโนนหมากเดือย 1
279 บุณฑริก อบต.บัวงาม ศพด.ห้วยปอห้วยปอเจริญ 1
280 บุณฑริก อบต.บ้านแมด ศพด.บ้านแมด 1
281 บุณฑริก อบต.หนองสะโน ศพด.บ้านโนนเลียง 1
282 บุณฑริก อบต.หนองสะโน ศพด.บ้านส้มเส้ียว 1
283 บุณฑริก อบต.หนองสะโน ศพด.บ้านสร้างม่วง 1
284 บุณฑริก อบต.ห้วยขา่ ศพด.วัดธรรมิกาวาส 1
285 พบิูลมังสาหาร ทต.กดุชมภู ศพด.บ้านยอดดอนชี 1
286 พบิูลมังสาหาร ทต.โพธิไ์ทร ศพด.บ้านถิ่นส าราญ 1
287 พบิูลมังสาหาร ทต.โพธิไ์ทร ศพด.บ้านท่าช้าง 1
288 พบิูลมังสาหาร ทต.โพธิศ์รี ศพด.บ้านโนนขา่ 1
289 พบิูลมังสาหาร ทต.โพธิศ์รี ศพด.สะพอืใต้ 1
290 พบิูลมังสาหาร ทม.พบิูลมังสาหาร ศพด.เทศบาล 2 1
291 พบิูลมังสาหาร ทม.พบิูลมังสาหาร ศพด.ภูหล่น 1
292 พบิูลมังสาหาร อบต.ดอนจกิ ศพด.บ้านไทรงาม 1
293 พบิูลมังสาหาร อบต.ดอนจกิ ศพด.บ้านม่วงฮี 1
294 พบิูลมังสาหาร อบต.ทรายมูล ศพด.ท่าเสียว 1
295 พบิูลมังสาหาร อบต.นาโพธิ์ ศพด.บ้านชาดฮี 1
296 พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกลาง ศพด.บ้านโดมประดิษฐ์ 1
297 พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ศพด.บ้านโนนคูณ 1
298 พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ศพด.บ้านป่ากา้ว-หนองแวง 1
299 พบิูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ศพด.บ้านแขมใต้ 1
300 พบิูลมังสาหาร อบต.ระเว ศพด.นาแก 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
เชียงราย

1 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่ฟา้หลวง ศพด.บ้านจะลอ 1

2 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่ฟา้หลวง ศพด.บ้านป่าซางนาเงิน 1

3 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่ฟา้หลวง ศพด.บ้านอาขา่ป่ากล้วย 1

4 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก ศพด.บ้านธาตุ 1

5 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก ศพด.บ้านป่าคาสุขใจ 1

6 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านนาโต่ 1

7 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านโป่งไฮ-เสาะใส 1

8 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านเล่าล่ิว 1

9 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านสันมะเค็ด 1

10 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านแสนใจพฒันา 1

11 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านห้วยกระ 1

12 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านห้วยหก 1

13 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านห้วยหยวกป่าโซ 1

14 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านหัวแม่ค า 1

15 แม่สรวย อบต.ท่ากอ๊ ศพด.ดอนชัย 1

16 แม่สรวย อบต.ท่ากอ๊ ศพด.บ้านดอยงาม 1

17 แม่สรวย อบต.ท่ากอ๊ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากอ๊ 1

18 แม่สรวย อบต.ป่าแดด ศพด.บ้านห้วยสลัก 1

19 แม่สรวย อบต.ป่าแดด ศพด.ป่ากว๋าว 1

20 แม่สรวย อบต.ป่าแดด ศพด.ป่าแดด 1

21 แม่สรวย อบต.ป่าแดด ศพด.โป่ง 1

22 แม่สรวย อบต.ป่าแดด ศพด.ศรีดอนมูล 1

23 แม่สรวย อบต.ป่าแดด ศพด.ห้วยมะแกง 1

24 แม่สรวย อบต.แม่พริก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก2 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่14 ระหว่างวันที ่21 - 24 เมษายน 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงราย (ต่อ) 
25 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.ดอยล้านม.4 1
26 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.ทุง่พร้าว(มูเซอ)ม.7 1
27 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.บ้านโป่งกลางน้ า 1
28 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.บ้านวาวี 1
29 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.บ้านห้วยไคร้ 1
30 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.ห้วยป(ูห้วยขี้เหล็กใหม)่ 1
31 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.ห้วยมะซาง 1
32 แม่สรวย อบต.ศรีถอ้ย ศพด.พญากองดี 1

เชียงใหม่
33 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่แฮเหนือ 1
34 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านห้วยหอย 1
35 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.ป่าเกี๊ยะใน 1
36 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่จอนหลวง 1
37 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่ซา 1
38 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่มุ 1
39 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่สะงะเหนือ 1
40 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่หอย 1
41 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่เอาะ 1
42 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.ปางเกี๊ยะ 1
43 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.โป่งขนุน 1
44 แม่แตง ทต.สันมหาพน รร.เทศบาลต าบลสันมหาพน 1
45 แม่แตง อบต.กื้ดช้าง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง1 1
46 แม่แตง อบต.สบเปิง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง 1
47 แม่แตง อบต.สบเปิง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง(สาขาผาแตก) 1
48 แม่ริม ทต.แม่แรม ศพด.ป่าม่วง 1
49 แม่ริม ทต.แม่แรม ศพด.แม่ขิ 1
50 แม่ริม ทต.แม่แรม ศพด.หนองหอยเกา่ 1
51 แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.บวกจั่น 1
52 แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.บ้านบวกเต๋ย 1
53 แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.บ้านผานกกก 1
54 แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.โป่งแยงใน 1
55 แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.ม่วงค า 1
56 แม่ริม อบต.โป่งแยง ศพด.แม่สาใหม่ 1
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เชียงใหม่ (ต่อ) 
57 แม่ออน อบต.ทาเหนือ ศพด.แม่ตะไคร้ 1
58 แม่อาย ทต.แม่อาย ศพด.เทศบาลต าบลแม่อาย 1
59 แม่อาย อบต.ดอยลาง ศพด.บ้านจะนะ 1
60 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.ท่าตอน 1

น่าน
61 บ่อเกลือ อบต.ดงพญา ศพด.บ้านห้วยหมี 1
62 บ่อเกลือ อบต.ดงพญา ศพด.ห้วยโทน 1
63 บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือเหนือ ศพด.วัดเตาะแตะบ้านสะไล 1
64 บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือเหนือ ศพด.วันเตาะแนะบ้านน้ าว้า 1
65 บ่อเกลือ อบต.ภูฟา้ ศพด.ห่างทางหลวง 1
66 ปัว อบต.ป่ากลาง ศพด.บ้านน้ าเปิน 1
67 ปัว อบต.ภูคา ศพด.ห้วยปูด 1
68 ปัว อบต.สกาด ศพด.บ้านสกาดใต้ 1
69 ภูเพยีง อบต.ฝายแกว้ ศพด.ดงป่าสัก 1
70 ภูเพยีง อบต.ฝายแกว้ ศพด.ต าบลฝายแกว้ 1
71 ภูเพยีง อบต.ม่วงต๊ึด ศพด.ต าบลม่วงต้ืด 1
72 ภูเพยีง อบต.เมืองจงั ศพด.บ้านใหม่สามัคคี 1
73 เมืองน่าน ทม.น่าน รร.สามคัคีวิทยาคารเทศบาลเมอืงนา่น(บา้นพระเนตร) 1
74 เมืองน่าน ทม.น่าน ศพด.ค่ายสุริยพงษ์ 1
75 เมืองน่าน อบต.บ่อ ศพด.วังหมอ 1
76 เมืองน่าน อบต.ผาสิงห์ ศพด.ผาสิงห์ 1

ปตัตานี
77 แม่ลาน อบต.ม่วงเต้ีย ศพด.บ้านท านบ ม.5 1
78 ยะรัง ทต.ยะรัง ศพด.เทศบาลต าบลยะรัง 1
79 ยะรัง อบต.กระโด ศพด.บ้านบาซากะจ ิม.2 1
80 ยะรัง อบต.กอล า ศพด.บ้านกแูบสีรา 1
81 ยะรัง อบต.คลองใหม่ ศพด.บ้านโฉลง ม.5 1
82 ยะรัง อบต.ประจนั ศพด.บ้านบราโอ ม.1 1
83 ยะรัง อบต.ปิตูมุดี ศพด.บ้านบาเซเอ 1
84 ยะรัง อบต.เมาะมาวี ศพด.บ้านเกาะบาตอ ม.5 1
85 ยะหร่ิง อบต.ตะโละ ศพด.บ้านปาโฮะกาเยาะ ม.2 1
86 ยะหร่ิง อบต.ตะโละกาโปร์ ศพด.บ้านท่าด่าน ม.3 1
87 ยะหร่ิง อบต.ตันหยงดาลอ ศพด.มัสยดิตอหลัง 1
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ปตัตานี (ต่อ) 
88 ยะหร่ิง อบต.ตันหยงดาลอ ศพด.มัสยดิตันหยงดาลอ 1
89 ยะหร่ิง อบต.ตาแกะ ศพด.มัสยดิตาแกะกอืดา 1
90 ยะหร่ิง อบต.ปิยามุมัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลปิยามุมัง ม.2 1
91 ยะหร่ิง อบต.มะนังยง ศพด.บ้านชะเอาะ 1
92 ยะหร่ิง อบต.ราตาปันยงั ศพด.มัสยดิพงักบั 1
93 ยะหร่ิง อบต.สาบัน ศพด.บ้านสาบัน ม.3 1
94 ยะหร่ิง อบต.หนองแรต ศพด.ต าบลหนองแรต 1
95 ยะหร่ิง อบต.แหลมโพธิ์ ศพด.บ้านปาตาบุดี ม.3 1
96 สายบุรี ทต.เตราะบอน ศพด.บ้านเตราะบอน ม.1 1
97 สายบุรี ทต.เตราะบอน ศพด.บ้านปลูกาตือแร 1
98 สายบุรี ทต.เตราะบอน ศพด.บ้านฮูแตกอแล 1
99 สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 4บ้านอเุมะ 1
100 สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 6บ้านบางตาหยาด 1
101 สายบุรี อบต.ตะบิง้ ศพด.มัสยดิกแูบบาเดาะ 1
102 สายบุรี อบต.ตะบิง้ ศพด.มัสยดิดารุลอฮิซาน (เจาะกอืแย ) 1

พะเยา
103 จนุ ทต.จนุ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจนุ 1
104 จนุ ทต.เวียงลอ ศพด.เทศบาลต าบลเวียงลอ1 1
105 จนุ ทต.หงส์หิน ศพด.พวงพยอม 1
106 จนุ ทต.ห้วยขา้วก่ า ศพด.ม.8(บ้านกิ่วแกว้) 1
107 เชียงค า ทต.เชียงค า ศพด.ธาตุ 1
108 เชียงค า ทต.ฝายกวาง ศพด.เทศบาลต าบลฝายกวาง 1
109 เชียงค า ทต.หยว่น ศพด.วัดแช่แห้ง 1
110 เชียงค า อบต.เจดียค์ า ศพด.บ้านดอนลาว 1
111 เชียงค า อบต.เจดียค์ า ศพด.ปัว 1
112 เชียงค า อบต.เชียงบาน ศพด.สบแวน 1
113 เชียงค า อบต.ทุง่ผาสุข ศพด.ผาสุข 1
114 เชียงค า อบต.แม่ลาว ศพด.น้ ามิน 1
115 เชียงค า อบต.อา่งทอง ศพด.จ าบอน 1
116 เชียงค า อบต.อา่งทอง ศพด.หนองบัวเงิน 1
117 เชียงม่วน ทต.เชียงม่วน ศพด.เทศบาลต าบลเชียงม่วน1 1
118 เชียงม่วน ทต.เชียงม่วน ศพด.เทศบาลต าบลเชียงม่วน2 1
119 เชียงม่วน อบต.บ้านมาง ศพด.ทุง่มอก 1
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พะเยา (ต่อ) 

120 เชียงม่วน อบต.บ้านมาง ศพด.บ่อเบีย้ 1

121 เชียงม่วน อบต.สระ ศพด.ทุง่หนอง 1

122 เชียงม่วน อบต.สระ ศพด.วัดท่าฟา้เหนือ 1

123 เชียงม่วน อบต.สระ ศพด.ห้วยกั้งปลา 1

124 ดอกค าใต้ ทต.บ้านถ้ า ศพด.วัดรัตนาคูนาวนาราม 1

125 ดอกค าใต้ ทต.หนองหล่ม ศพด.ใหม่เหนือ 1

126 ดอกค าใต้ อบต.คือเวียง ศพด.วัดศรีปันต้น 1

แพร่

127 เด่นชัย ทต.เด่นชัย ศพด.วัดศรีศิรินทราราม 1

128 เด่นชัย ทต.ปงป่าหวาย ศพด.สวนหลวง 1

129 เด่นชัย อบต.ไทรยอ้ย ศพด.บ่อแกว้ 1

130 เมืองแพร่ ทต.สวนเขื่อน ศพด.สวนเขื่อน 1

131 เมืองแพร่ ทม.แพร่ ศพด.รร.เทศบาลวัดหัวขว่ง 1

132 เมืองแพร่ ทม.แพร่ ศพด.รร.เทศบาลวัดชัยมงคล 1

133 เมืองแพร่ อบต.นาจกัร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาจกัร 1

134 เมืองแพร่ อบต.แม่ยม ศพด.นันทาราม 1

135 เมืองแพร่ อบต.วังธง ศพด.เวียงต้ัง 1

136 ร้องกวาง ทต.บ้านเวียง ศพด.ห้วยออ้ย 1

137 ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง ศพด.น้ าโค้ง 1

138 ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง ศพด.ทุง่ศรี 1

139 ร้องกวาง อบต.น้ าเลา ศพด.ไผ่ยอ้ย 1

140 ร้องกวาง อบต.แม่ยางร้อง ศพด.หล่ายยาง 1

141 ร้องกวาง อบต.แม่ยางฮ่อ ศพด.ต าบลแม่ยางฮ่อ 1

142 ร้องกวาง อบต.ร้องกวาง ศพด.แม่ยางโพธิ์ 1

143 ร้องกวาง อบต.ห้วยโรง ศพด.ครกหนานทา 1

144 ลอง ทต.ปากกาง ศพด.บ้านปากกาง 1

145 ลอง ทต.แม่ลานนา ศพด.แม่จองไฟ 1

146 ลอง ทต.เวียงต้า ศพด.แสนทอง 1
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ยะลา

147 กรงปินัง อบต.กรงปินัง ศพด.อเุป ม.9 1

148 กรงปินัง อบต.ปุโรง ศพด.ปุโรง ม.2 1

149 กรงปินัง อบต.สะเอะ ศพด.มัสยดิอลัมูบาร็อค 1

150 กรงปินัง อบต.ห้วยกระทิง ศพด.บารู ม.3 1

151 กาบัง อบต.บาละ ศพด.จฬุาภรณ์ 11ม.7 1

152 ธารโต อบต.ธารโต ศพด.ปูยดุ 1

153 ธารโต อบต.บ้านแหร ศพด.บัวทอง 1

154 ธารโต อบต.แม่หวาด ศพด.ละหาด 1

155 บันนังสตา ทต.เขื่อนบางลาง ศพด.ภักดี 1

156 บันนังสตา ทต.บันนังสตา ศพด.บันนังสตาอนิทรฉตัร 1

157 บันนังสตา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.ตลาดนิคม 1

158 บันนังสตา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ศพด.ท านบ 1

159 บันนังสตา อบต.บันนังสตา ศพด.มัสยดิอตัตะห์รีร 1

160 บันนังสตา อบต.บาเจาะ ศพด.บางลาง 1

161 เบตง ทต.ธารน้ าทิพย์ ศพด.จาเราะซูซู ม.4 1

162 เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ 1

163 เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ 1

164 เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ ศพด.บ้านด่านสันติราษฎร์ 1

165 เบตง อบต.ยะรม ศพด.บ้านนาขอ่ย 1

166 เบตง อบต.อยัเยอร์เวง ศพด.บ้านวังใหม่ 1

167 เมืองยะลา ทต.ท่าสาป ศพด.นูรุลฮูดา 1

168 เมืองยะลา ทต.ยโุป ศพด.ทุง่เหรียง 1

169 เมืองยะลา ทต.ล าใหม่ ศพด.น้ าเยน็ 1

170 เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 1 บ้านสะเตง 1

171 เมืองยะลา ทน.ยะลา ศพด.ชุมชนหลังวัดยะลาธรรมาราม 1

ล าปาง

172 เกาะคา ทต.ศาลา ศพด.ศาลาไชย 1

173 เกาะคา ทต.ศาลา ศพด.ศาลาดงลาน 1

174 เกาะคา อบต.ใหม่พฒันา ศพด.โป่งร้อน 1

175 งาว อบต.นาแก ศพด.บ้านแม่ฮ่าง 1

176 งาว อบต.บ้านโป่ง ศพด.บ้านห้วยน็อต 1
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ล าปาง (ต่อ) 

177 งาว อบต.บ้านร้อง ศพด.ผาแดง 1

178 งาว อบต.บ้านร้อง ศพด.แม่ค าหล้า 1

179 งาว อบต.บ้านหวด ศพด.บ้านหวด 1

180 งาว อบต.บ้านแหง ศพด.แม่งอน 1

181 งาว อบต.บ้านแหง ศพด.แหงเหนือ 1

182 งาว อบต.ปงเตา ศพด.บ้านสามเหล่ียม 1

183 งาว อบต.แม่ตีบ ศพด.แม่ตีบหลวง 1

184 แจห้่ม ทต.แจห้่ม ศพด.เทศบาลต าบลแจห้่ม 1

185 แจห้่ม ทต.ทุง่ผ้ึง ศพด.แจค้อน 1

186 แจห้่ม ทต.ทุง่ผ้ึง ศพด.บ้านทุง่ผ้ึง 1

187 แจห้่ม ทต.ทุง่ผ้ึง ศพด.แม่จอกฟา้ 1

188 แจห้่ม อบต.ปงดอน ศพด.เปียงใจ 1

189 เถนิ ทต.เถนิบุรี ศพด.ป่าตาล 1

190 เถนิ ทต.แม่มอก ศพด.สะพานหิน 1

191 เถนิ ทต.แม่มอก ศพด.หัวน้ า 1

192 เถนิ ทต.เวียงมอก ศพด.ท่าเกวียน 1

193 เถนิ ทต.เวียงมอก ศพด.แม่แสลม 1

194 เถนิ ทต.เวียงมอก ศพด.วัดห้วยริน 1

195 เถนิ อบต.นาโป่ง ศพด.บ้านนาโป่ง 1

196 เถนิ อบต.แม่ถอด ศพด.บ้านนาไร่ 1

197 เถนิ อบต.แม่ปะ ศพด.ท่าผา 1

198 เมืองปาน อบต.แจซ้้อน ศพด.บ้านแม่แจม่ 1

199 เมืองปาน อบต.แจซ้้อน ศพด.ป่าเหมี้ยง 1

200 เมืองปาน อบต.แจซ้้อน ศพด.ศรีดอนมูล 1

201 เมืองปาน อบต.ทุง่กว๋าว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กว๋าว 1

202 เมืองล าปาง ทต.ต้นธงชัย ศพด.ห้วยฮี 1

203 เมืองล าปาง ทต.บ่อแฮ้ว ศพด.ทับหมาก 1

204 เมืองล าปาง ทต.บ่อแฮ้ว ศพด.ทุง่โค้ง 1

205 เมืองล าปาง ทน.ล าปาง รร.เทศบาล1บ้านแสนเมืองมูล 1

206 เมืองล าปาง ทน.ล าปาง รร.เทศบาล5บ้านศรีบุญเรือง 1

207 เมืองล าปาง ทน.ล าปาง ศพด.นากว่มใต้ 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ล าปาง (ต่อ) 

208 เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร ศพด.โทกหัวช้าง 1

209 เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร ศพด.บ้านฟอ่น 1

210 เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร ศพด.บ้านไร่นาน้อย 1

211 เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร ศพด.บ้านหนองยาง 1

ศรีสะเกษ

212 วังหิน อบต.ทุง่สว่าง ศพด.บ้านโนนส าโรงหนองหมากแซว 1

213 วังหิน อบต.ธาตุ ศพด.วัดบ้านธาตุ 1

214 วังหิน อบต.บ่อแกว้ ศพด.บ้านหนองบัว ม.2 1

215 วังหิน อบต.โพนยาง ศพด.ม.7โพนยาง 1

216 ศรีรัตนะ ทต.ศรีรัตนะ ศพด.บ้านจอก-ทุง่ระวี 1

217 ศรีรัตนะ อบต.ตูม ศพด.บ้านไฮ 1

218 ศรีรัตนะ อบต.ศรีแกว้ ศพด.บ้านตาแบน 1

219 ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงาม ศพด.บ้านหนองใหญ่-ตาไทย 1

220 ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์ ศพด.บ้านขนาด 1

221 ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์ ศพด.บ้านตายู 1

222 ศรีรัตนะ อบต.สะพงุ ศพด.วัดบ้านจอก 1

223 ศรีรัตนะ อบต.เส่ืองขา้ว ศพด.บ้านจานบัว 1

224 ศิลาลาด อบต.คลีกล้ิง ศพด.วัดโจดม่วงนาห่อม 1

225 ห้วยทับทัน ทต.ห้วยทับทัน รร.เทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่ ) 1

226 ห้วยทับทัน อบต.กล้วยกว้าง ศพด.วัดไพรพะยอม 1

227 ห้วยทับทัน อบต.ปราสาท ศพด.วัดขะยงู 1

228 ห้วยทับทัน อบต.ผักไหม ศพด.บ้านกระเต็ล 1

229 ห้วยทับทัน อบต.ผักไหม ศพด.บ้านนาทุง่ ม.7 1

230 ห้วยทับทัน อบต.ผักไหม ศพด.วัดกระสังข์ 1

231 ห้วยทับทัน อบต.ผักไหม ศพด.วัดชาด-ห่องน้อย 1

232 ห้วยทับทัน อบต.เมืองหลวง ศพด.ม.2 เมืองหลวง 1

233 ห้วยทับทัน อบต.เมืองหลวง ศพด.วัดเมืองน้อย 1

234 อทุุมพรพสัิย อบต.กา้นเหลือง ศพด. ่บ้านหัวช้าง 1

235 อทุุมพรพสัิย อบต.กา้นเหลือง ศพด.ม.1 กา้นเหลือง 1

236 อทุุมพรพสัิย อบต.กา้นเหลือง ศพด.วัดหนองเหล็ก 1

237 อทุุมพรพสัิย อบต.แข้ ศพด.วัดบ้านแข้ 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ศรีสะเกษ (ต่อ) 

238 อทุุมพรพสัิย อบต.ทุง่ไชย รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ไชย 1

239 อทุุมพรพสัิย อบต.ปะอาว ศพด.วัดบ้านฝาง 1

240 อทุุมพรพสัิย อบต.โพธิช์ัย ศพด.วัดบ้านสะเดา 1

241 อทุุมพรพสัิย อบต.รังแร้ง ศพด.ม.3ขี้เหล็ก 1

242 อทุุมพรพสัิย อบต.ส าโรง ศพด.วัดส าโรงใหญ่ 1

243 อทุุมพรพสัิย อบต.หนองห้าง ศพด.บ้านพงพต 1

244 อทุุมพรพสัิย อบต.หนองไฮ ศพด.วัดนาโนน 1

245 อทุุมพรพสัิย อบต.หัวช้าง ศพด.วัดบ้านหนองหว้า 1

สงขลา

246 คลองหอยโขง่ ทต.โคกม่วง ศพด.โคกสักออก 1

247 คลองหอยโขง่ อบต.คลองหอยโขง่ ศพด.ดานงา 1

248 ควนเนียง ทต.บางเหรียง ศพด.คลองคล้า 1

249 ควนเนียง อบต.ควนโส ศพด.รร.ควนโส 1

250 ควนเนียง อบต.รัตภูมิ ศพด.ควนเนียงใน 1

251 ควนเนียง อบต.ห้วยลึก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยลึก 1

252 จะนะ ทต.จะนะ ศพด.เทศบาลต าบลจะนะ 1

253 จะนะ ทต.นาทับ ศพด.บ้านคลองขา่ 1

254 จะนะ ทต.นาทับ ศพด.บ้านนาเสมียน 1

255 จะนะ อบต.ขนุตัดหวาย ศพด.มัสยดิบ้านโอน 1

256 จะนะ อบต.คลองเปียะ ศพด.ช่องเขา 1

257 จะนะ อบต.คู ศพด.มัสยดิคูประดู่ 1

258 จะนะ อบต.แค ศพด.วัดคูนายสังข์ 1

259 จะนะ อบต.ท่าหมอไทร ศพด.มัสยดินูรุลกอมารี (วังหาร ) 1

260 จะนะ อบต.นาหว้า ศพด.บ้านควนขี้แรด 1

261 จะนะ อบต.สะกอม ศพด.มัสยดิสอลาฮุดดีน 1

262 เทพา ทต.เทพา ศพด.เทศบาลต าบลเทพา 1

263 เทพา ทต.ล าไพล ศพด.ปริก 1

264 เทพา อบต.เกาะสะบ้า ศพด.วัดพรุตู 1

265 เทพา อบต.ท่าม่วง ศพด.บ้านใหม่ 1

266 เทพา อบต.ท่าม่วง ศพด.รร.ชุมชนสร้างตนเองเทพา ม.3 1

267 เทพา อบต.เทพา ศพด.ป่าโอน 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สงขลา (ต่อ) 
268 เทพา อบต.ปากบาง ศพด.ตาแปด 1
269 เทพา อบต.สะกอม ศพด.วัดคงคาสวัสด์ิ 1
270 นาทวี ทต.นาทวี รร.เทศบาลต าบลนาทวี 1
271 นาทวี ทต.นาทวีนอก ศพด.รร.บ้านล าลอง 1
272 นาทวี ทต.นาทวีนอก ศพด.รร.บ้านใหญ่ปลายร า 1
273 นาทวี อบต.คลองทราย ศพด.ต.คลองทราย (อายรุกจิโกศล ) 1
274 นาทวี อบต.นาหมอศรี ศพด.ต าบลนาหมอศรี 1
275 นาหม่อม อบต.ทุง่ขมิ้น ศพด.บ้านนาทองสุก 1
276 นาหม่อม อบต.นาหม่อม ศพด.ควนจง 1
277 นาหม่อม อบต.พจิติร ศพด.วัดเนินพจิติร 1

สุราษฎร์ธานี
278 ท่าชนะ อบต.สมอทอง ศพด.เขาเพ-ลา 1
279 บ้านตาขนุ ทต.บ้านเชี่ยวหลาน ศพด.บ้านเชี่ยวหลาน (บ้านเขาพทิักษ์ ) 1
280 บ้านตาขนุ อบต.เขาวง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 1
281 บ้านตาขนุ อบต.พรุไทย ศพด.ควนทอง 1
282 บ้านนาเดิม อบต.ทรัพยท์วี ศพด.ควนท่าแร่ 1
283 บ้านนาเดิม อบต.ท่าเรือ ศพด.เขาพลู 1
284 บ้านนาเดิม อบต.นาใต้ ศพด.บ้านทรายทอง 1
285 บ้านนาเดิม อบต.บ้านนา ศพด.น้ าเกล้ียง 1
286 บ้านนาสาร ทต.ควนศรี ศพด.เทศบาลต าบลควนศรี 1
287 บ้านนาสาร ทต.ท่าชี ศพด.บ้านยงูงาม 1
288 บ้านนาสาร ทม.นาสาร รร.เทศบาล 1 ห้วยมุด 1
289 บ้านนาสาร ทม.นาสาร ศพด.บ้านคลองหา-นาเตรียะ 1
290 บ้านนาสาร ทม.นาสาร ศพด.บ้านทุง่คาเกรียน 1
291 บ้านนาสาร ทม.นาสาร ศพด.ลมโชย 1
292 บ้านนาสาร อบต.ควนสุบรรณ ศพด.ควนสุบรรณ 1
293 บ้านนาสาร อบต.ทุง่เตา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่เตา 1
294 บ้านนาสาร อบต.ล าพนู ศพด.บ้านเขาน้อย 1
295 พนม ทต.คลองชะอุ่น ศพด.ชุมชนบ้านถ้ าพานทอง 1
296 พนม ทต.คลองชะอุ่น ศพด.ถ้ าเลย์ 1
297 พนม ทต.คลองชะอุ่น ศพด.รร.บ้านแสนสุข 1
298 พนม อบต.คลองศก ศพด.บ้านสองพีน่้อง 1
299 พนม อบต.ต้นยวน ศพด.บ้านถ้ าผ้ึง 1
300 พนม อบต.ต้นยวน ศพด.บ้านป่าตง 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
เชียงใหม่

1 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านท่าตอน(ป่ากุ๋ย) 1

2 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านท่ามะแกง 1

3 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านผาใต้ 1

4 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านห้วยปู 1

5 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านห้วยศาลา 1

6 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านห้วยส้าน 1

7 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.เมืองงาม 1

8 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.วัดแกง่ทรายมูล 1

9 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.ใหม่หมอกจา๋ม 1

10 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.ต้นแบบ 1

11 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านแม่สลัก 1

12 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านหนองขี้นกยาง 1

13 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านห้วยม่วงนอก 1

14 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.แม่เมืองน้อย 1

15 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.ลีลาอาสน์ 1

16 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.สันเจริญ 1

17 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.ห้วยป่ากล้วย 1

18 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.ห้วยหลวง 1

19 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.ฮ่องถอ่นพฒันา 1

20 แม่อาย อบต.แม่สาว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว 1

21 เวียงแหง ทต.แสนไห ศพด.ปางป๋อ 1

22 เวียงแหง ทต.แสนไห ศพด.สันดวงดี 1

23 เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านจอง 1

24 เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านแปกแซม 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่15 ระหว่างวันที ่28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงใหม่ (ต่อ) 

25 เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านห้วยไคร้ 1

26 เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านห้วยไคร้ใหม่ 1

27 เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านใหม่มะกายยอน 1

28 เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง 1

29 เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.กองลม 1

30 เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.แม่หาด 1

31 เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.วัดก าแพงใหม่ 1

32 เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.เวียงแหง 1

33 เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.สามหมื่น 1

34 สะเมิง อบต.บ่อแกว้ ศพด.บ่อแกว้นาราม 1

35 สะเมิง อบต.บ่อแกว้ ศพด.บ้านห้วยน้ าจาง 1

36 สะเมิง อบต.บ่อแกว้ ศพด.ป่าเกี๊ยะนอก 1

ตาก

37 แม่สอด อบต.มหาวัน ศพด.บ้านมหาวัน 1

38 แม่สอด อบต.แม่กาษา ศพด.บ้านแม่กาษา 1

39 แม่สอด อบต.แม่ปะ รร.เมืองแม่ปะศึกษา 1

40 วังเจา้ อบต.เชียงทอง ศพด.บ้านศรีคีรีรักษ์ 1

41 วังเจา้ อบต.นาโบสถ์ ศพด.ท่าทองแดง 1

42 วังเจา้ อบต.นาโบสถ์ ศพด.เพชรชมภู 1

43 วังเจา้ อบต.นาโบสถ์ ศพด.วังต าลึง 1

44 สามเงา อบต.ยกกระบัตร ศพด.บ้านคลองไม้แดง 1

45 สามเงา อบต.ยกกระบัตร ศพด.บ้านสองแคว 1

46 อุ้มผาง ทต.แม่กลอง รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง 1

47 อุ้มผาง ทต.แม่กลอง ศพด.วัดหนองหลวง 1

48 อุ้มผาง ทต.แม่กลอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแมก่ลองศูนย1์บา้นเดลอคี 1

49 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านกยุเคล๊อะม.5 1

50 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านกยุต๊ะม.5 1

51 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านกยุเลอตอ 1

52 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านโขะทะม.3 1

53 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านทีจอซี 1

54 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านนุโพ 1
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ตาก (ต่อ) 

55 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านบ่อแร่ม.2 1

56 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านแม่จนัทะม.8 1

57 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านยไูนท์หมู่ที7่ 1

58 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านหม่องกั๊วะ 1

59 อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 1

60 อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบ้านปรอผาโด้ 1

61 อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบ้านไม้กะพง 1

62 อุ้มผาง อบต.โมโกร ศพด.บ้านปรอผาโด้ 1

63 อุ้มผาง อบต.โมโกร ศพด.บ้านแม่กลองน้อย 1

64 อุ้มผาง อบต.โมโกร ศพด.รร.บ้านไม้กะพง 1

65 อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง ศพด.บ้านเซปะหละ 1

66 อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง ศพด.บ้านปะหละทะ 1

นครศรีธรรมราช

67 นบพติ า ทต.นาเหรง ศพด.เทศบาลต าบลนาเหรง 1

68 นบพติ า อบต.นบพติ า ศพด.สวนกลาง ( 1 ) 1

69 นบพติ า อบต.นบพติ า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนบพติ า 1

70 นาบอน อบต.แกว้แสน ศพด.บ้านหนองยาง 1

71 นาบอน อบต.แกว้แสน ศพด.ไสโป๊ะ 1

72 บางขนั อบต.บางขนั ศพด.บ้านคลองเสาเหนือ 1

73 บางขนั อบต.บางขนั ศพด.บ้านไร่ยาว 1

74 บางขนั อบต.บางขนั ศพด.รร.บ้านไสเตาออ้ย 1

75 บางขนั อบต.บ้านนิคม ศพด.นาต าเสา 1

76 บางขนั อบต.บ้านล านาว ศพด.บ้านพรุพรี 1

77 บางขนั อบต.บ้านล านาว ศพด.บ้านไสยาสน์ 1

78 บางขนั อบต.วังหิน ศพด.ด่านปริง 1

79 บางขนั อบต.วังหิน ศพด.บ้านใหม่ 1

80 บางขนั อบต.วังหิน ศพด.ร.รไทยรัฐวิทยา 3 8 1

81 ปากพนัง อบต.บางศาลา ศพด.วัดคงคาวดี 1

82 ปากพนัง อบต.ป่าระก า ศพด.หัวป่าขลู่ 1

83 พรหมคีรี ทต.พรหมคีรี ศพด.เทศบาลต าบลพรหมคีรี 1

84 พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ศพด.เกา้กอ 1



หน้าที ่4
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นครศรีธรรมราช (ต่อ) 

85 พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ศพด.ในเขยีว 2 1

86 พรหมคีรี อบต.อนิคีรี ศพด.บ้านสากเหล็ก 1

87 พระพรหม ทต.นาสาร ศพด.รร.วัดพระเพรง 1

88 พระพรหม อบต.ท้ายส าเภา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายส าเภา 1

89 พปิูน ทต.กะทูน ศพด.นายงู 1

90 พปิูน ทต.กะทูน ศพด.บ้านนางเอื้อย 1

91 พปิูน ทต.กะทูน ศพด.วัดโพธาราม 1

92 พปิูน ทต.ควนกลาง ศพด.บ้านวังวัว 1

พะเยา

93 ดอกค าใต้ อบต.ดอนศรีชุม ศพด.ทุง่หลวง 1

94 ปง ทต.งิม รร.เทศบาลต าบลงิม(คือเวียงจ่ า) 1

95 ปง อบต.ขนุควร ศพด.น้ าปุก 1

96 ปง อบต.ขนุควร ศพด.ผาต้ัง 1

97 ปง อบต.ขนุควร ศพด.สบขาม 1

98 ปง อบต.งิม ศพด.ทุง่แต 1

99 ปง อบต.ผาช้างน้อย ศพด.น้ าคะ 1

100 ปง อบต.ผาช้างน้อย ศพด.บ้านปางมะโอ 1

101 ภูกามยาว ทต.ดงเจน ศพด.บ้านเจน 1

102 ภูกามยาว อบต.แม่องิ ศพด.บ้านสันป่าง้ิว 1

103 ภูกามยาว อบต.ห้วยแกว้ ศพด.กาดถี 1

104 ภูกามยาว อบต.ห้วยแกว้ ศพด.ใหม่ 1

105 ภูซาง ทต.สบบง ศพด.ดอนตัน 1

106 ภูซาง อบต.เชียงแรง ศพด.ร้องเชียงแรง 1

107 ภูซาง อบต.เชียงแรง ศพด.ศรีไฮค า 1

108 เมืองพะเยา ทต.ท่าวังทอง ศพด.ดอกบัว 1

109 เมืองพะเยา ทต.ท่าวังทอง ศพด.ป่าแดง 1

110 เมืองพะเยา ทต.บ้านต๋อม ศพด.บ้านต๋อมดง 1

111 เมืองพะเยา ทต.บ้านต๊ า ศพด.หมู่8 1

112 เมืองพะเยา ทต.แม่กา ศพด.วัดห้วยเคียน 1

113 เมืองพะเยา ทต.สันป่าม่วง ศพด.สันป่าม่วง 1

114 แม่ใจ ทต.บ้านเหล่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 1

115 แม่ใจ ทต.รวมใจพฒันา ศพด.ป่าตึง 1
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พังงา

116 กะปง อบต.รมณีย์ ศพด.รร.บ้านปากคลอง 1

117 กะปง อบต.เหมาะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ 1

118 คุระบุรี อบต.คุระ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ 1

119 คุระบุรี อบต.แม่นางขาว ศพด.รร.บ้านทุง่รัก 1

120 ตะกั่วทุง่ ทต.กระโสม ศพด.วัดมาตุคุณาราม 1

121 ตะกั่วทุง่ ทต.โคกกลอย ศพด.เทศบาลต าบลโคกกลอย 1

122 ตะกั่วทุง่ อบต.กระโสม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม 1

123 ตะกั่วทุง่ อบต.กะไหล ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล 1

124 ตะกั่วทุง่ อบต.ถ้ า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า 1

125 ตะกั่วทุง่ อบต.ท่าอยู่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอยู่ 1

126 ตะกั่วป่า ทต.บางนายสี ศพด.รร.บ้านท่าจดู 1

127 ตะกั่วป่า อบต.เกาะคอเขา ศพด.รร.บ้านนอกนา 1

128 ตะกั่วป่า อบต.บางไทร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร 1

129 ตะกั่วป่า อบต.บางม่วง ศพด.สภากาชาดไทยบ้านน้ าเค็ม 1

130 ทับปุด ทต.ทับปุด ศพด.รร.ทับปุด 1

131 ทับปุด อบต.โคกเจริญ ศพด.บ้านทุง่ต่อเรือ 1

132 ทับปุด อบต.บ่อแสน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน 1

133 ทับปุด อบต.มะรุ่ย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลมะรุ่ย 1

134 ท้ายเหมือง ทต.ล าแกน่ ศพด.ทับละมุ 1

135 ท้ายเหมือง อบต.ล าภี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 1

136 เมืองพงังา ทต.บางเตย ศพด.ประจ าต าบล (เขาเฒ่า ) 1

137 เมืองพงังา อบต.เกาะปันหยี ศพด.เกาะปันหยี 1

138 เมืองพงังา อบต.ตากแดด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด 1

139 เมืองพงังา อบต.นบปริง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนบปริง 1

140 เมืองพงังา อบต.ป่ากอ ศพด.รร.บ้านป่ากอ 1

พัทลุง

141 กงหรา ทต.คลองทรายขาว ศพด.ท่าเหนาะ 1

142 กงหรา ทต.ชะรัด ศพด.ควนท้อน 1

143 กงหรา ทต.ชะรัด ศพด.นามะพร้าว 1

144 กงหรา ทต.ชะรัด ศพด.มัสยดิมระโหม 1

145 กงหรา อบต.คลองเฉลิม ศพด.บ้านคลองเฉลิม 1
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146 กงหรา อบต.คลองเฉลิม ศพด.บ้านป่าแกอ่อก 1

147 กงหรา อบต.คลองเฉลิม ศพด.มัสยดิยามาฮาตุลอสิลามิยะฮ์ 1

148 เขาชัยสน ทต.โคกม่วง ศพด.บ้านท่าควาย 1

149 เขาชัยสน ทต.จองถนน รร.เทศบาลจองถนน (วัดบางแกว้ ) 1

150 เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน ศพด.บ้านท่านางพรหม 1

151 เขาชัยสน อบต.ควนขนุน ศพด.วัดท่านางพรหม 1

152 เขาชัยสน อบต.หานโพธิ์ ศพด.บ้านแหลมดิน 1

153 ควนขนุน ทต.ดอนทราย ศพด.จนันา 1

154 ควนขนุน ทต.นาขยาด ศพด.ต าบลนาขยาด 1

155 ควนขนุน ทต.พนางตุง ศพด.บ้านท่าช้าง 1

156 ควนขนุน ทต.แพรกหา ศพด.แพรกหา 1

157 ควนขนุน ทต.แหลมโตนด ศพด.วัดแหลมโตนด 1

158 ควนขนุน อบต.ปันแต ศพด.บ้านส านักกอ 1

159 ควนขนุน อบต.พนมวังก์ ศพด.ทุง่ยางเปล 1

160 ตะโหมด ทต.เขาหัวช้าง ศพด.เทศบาลต าบลเขาหัวช้าง 1

161 ตะโหมด ทต.เขาหัวช้าง ศพด.มัสยิดสมบูรณ์ศาสน์ (บ้านโหล๊ะเหรียง ) 1

162 ตะโหมด ทต.คลองใหญ่ ศพด.เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 1

163 ตะโหมด ทต.ควนเสาธง ศพด.บ้านทุง่เหรียง 1

164 ตะโหมด ทต.ตะโหมด รร.เทศบาลตะโหมด 1

165 ตะโหมด ทต.แม่ขรี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี 1

166 บางแกว้ ทต.ท่ามะเด่ือ ศพด.วัดรัตนวราราม 1

167 บางแกว้ ทต.บางแกว้ ศพด.เทศบาลต าบลบางแกว้ 1

168 บางแกว้ อบต.โคกสัก ศพด.มัสยดิล าธาร์ 1

169 บางแกว้ อบต.นาปะขอ ศพด.ปากพล 1

170 ปากพะยนู ทต.เกาะนางค า ศพด.บ้านเกาะนางค า 1

171 ปากพะยนู ทต.เกาะนางค า ศพด.วัดสุภาษิตาราม 1

172 ปากพะยนู ทต.ดอนทราย ศพด.ต าบลดอนทราย 1

173 ปากพะยนู ทต.หารเทา ศพด.ควนนกหว้า 1

แม่ฮอ่งสอน

174 ขนุยวม อบต.ขนุยวม ศพด.แม่สุริน 1

175 ขนุยวม อบต.ขนุยวม ศพด.ห้วยฮุง 1
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แม่ฮอ่งสอน (ต่อ) 

176 ขนุยวม อบต.เมืองปอน ศพด.บ้านหนองแห้ง 1

177 ขนุยวม อบต.แม่กิ๊ ศพด.บ้านห้วยโป่งเลา(ศูนยฯ์ชั่วคราว) 1

178 ขนุยวม อบต.แม่เงา ศพด.บ้านหลวง 1

179 ขนุยวม อบต.แม่ยวมน้อย ศพด.บ้านหัวปอน 1

180 ขนุยวม อบต.แม่อคูอ ศพด.บ้านค าสุข 1

181 ขนุยวม อบต.แม่อคูอ ศพด.บ้านแม่อคูอหลวง 1

182 ขนุยวม อบต.แม่อคูอ ศพด.หยอ่มบ้านแม่สุรินทร์น้อย 1

183 ขนุยวม อบต.แม่อคูอ ศพด.บ้านหัวแม่สุริน 1

184 ปางมะผ้า อบต.นาปูป่้อม ศพด.บ้านซอแบะ 1

185 ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า ศพด.บ้านไม้ลัน 1

186 ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า ศพด.บ้านแม่ลานาม.1 1

187 ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า ศพด.บ้านน้ าจางม.2 1

188 ปางมะผ้า อบต.สบป่อง ศพด.แม่หมูลีซอ 1

189 ปาย ทต.ปาย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปาย 1

190 ปาย อบต.แม่นาเติง ศพด.บ้านหมอแปง 1

191 ปาย อบต.แม่นาเติง ศพด.บ้านปางแปกม.7 1

192 ปาย อบต.แม่ฮ้ี ศพด.แม่ปิง 1

193 ปาย อบต.เวียงใต้ ศพด.ค่ายโสณบัณฑิตย์(ร.7พนั5) 1

194 เมืองแม่ฮ่องสอน ทม.แม่ฮ่องสอน รร.เทศบาล2เฉลิมพระเกยีรติ 1

195 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู ศพด.ปางหมู 1

196 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู ศพด.ในสอย 1

197 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู ศพด.บ้านดอยแสง 1

198 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง ศพด.บ้านห้วยเด่ือ 1

199 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง ศพด.บ้านห้วยโป่งกาน 1

200 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจ าแป่ ศพด.ห้วยขาน 1

201 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจ าแป่ ศพด.วัดหมอกจ าแป 1

202 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจ าแป่ ศพด.แม่สะงา 1

สงขลา

203 เมืองสงขลา ทต.พะวง ศพด.เทศบาลต าบลพะวง 1

204 เมืองสงขลา ทต.พะวง ศพด.มัสยดิบ้านดอนขี้เหล็ก 1

205 เมืองสงขลา ทต.พะวง ศพด.มัสยดิยารียะห์ 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สงขลา (ต่อ) 

206 เมืองสงขลา ทต.พะวง ศพด.วัดบางดาน 1

207 เมืองสงขลา ทน.สงขลา ศพด.ชุมชนท่าสะอา้น 1

208 เมืองสงขลา ทน.สงขลา ศพด.วัดไทรงาม 1

209 เมืองสงขลา ทม.เขารูปช้าง ศพด.แช่มอทุิศ 1

210 เมืองสงขลา อบต.เกาะยอ ศพด.วัดท้ายยอ 1

211 ระโนด ทต.บ่อตรุ ศพด.รร.วัดประดู่ 1

212 ระโนด ทต.ปากแตระ ศพด.ปากแตระ 1

213 ระโนด ทต.ระโนด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลระโนด 1

214 ระโนด อบต.คลองแดน ศพด.แค 1

215 ระโนด อบต.ตะเครียะ ศพด.วัดเกษตรชลธี 1

216 ระโนด อบต.ท่าบอน ศพด.บ้านศาลาหลวงล่าง 1

217 ระโนด อบต.บ้านขาว ศพด.ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดหัวป่า 1

218 ระโนด อบต.บ้านใหม่ ศพด.บ้านใหม่ 1

219 ระโนด อบต.พงัยาง ศพด.พงัยาง 1

220 ระโนด อบต.ระวะ ศพด.วัดพร้าว 1

221 ระโนด อบต.ระวะ ศพด.วัดพงัตรี 1

222 ระโนด อบต.วัดสน ศพด.ยางเอน 1

223 รัตภูมิ ทต.คูหาใต้ ศพด.บ้านกองอฐิ 1

224 รัตภูมิ อบต.ควนรู ศพด.รร.ชุมชนบ้านโคกค่าย 1

225 รัตภูมิ อบต.ท่าชะมวง ศพด.ช่องเขา 1

226 รัตภูมิ อบต.ท่าชะมวง ศพด.นิคม 1

227 สทิงพระ ทต.สทิงพระ ศพด.เทศบาลต าบลสทิงพระ 1

228 สทิงพระ อบต.ชุมพล ศพด.มัสยดิยามาอาตินนูร 1

229 สทิงพระ อบต.ดีหลวง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดีหลวง 1

230 สทิงพระ อบต.ท่าหิน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน 1

อุดรธานี

231 เมืองอดุรธานี อบต.เชียงพณิ ศพด.วัดป่านิเวกโนนแคน 1

232 เมืองอดุรธานี อบต.เชียงยนื ศพด.บ้านโนนสวรรค์ 1

233 เมืองอดุรธานี อบต.เชียงยนื ศพด.รร.บ้านจ าปา 1

234 เมืองอดุรธานี อบต.เชียงยนื ศพด.รร.บ้านดงหนองโพธิ์ 1

235 เมืองอดุรธานี อบต.เชียงยนื ศพด.รร.บ้านหนองน้ าเค็ม 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุดรธานี (ต่อ) 

236 เมืองอดุรธานี อบต.นากว้าง ศพด.โนนสมบูรณ์ 1

237 เมืองอดุรธานี อบต.นาขา่ ศพด.บ้านงอย 1

238 เมืองอดุรธานี อบต.นาดี ศพด.บ้านเหล่า 1

239 เมืองอดุรธานี อบต.นิคมสงเคราะห์ ศพด.วัดราษฎร์บ ารุง 1

240 เมืองอดุรธานี อบต.โนนสูง ศพด.ขา้วสารน้อย 1

241 เมืองอดุรธานี อบต.บ้านขาว ศพด.บ้านดู่ 1

242 เมืองอดุรธานี อบต.บ้านจั่น ศพด.เล่ียมพลึิก 1

243 เมืองอดุรธานี อบต.สามพร้าว ศพด.รร.บ้านดอนหาด 1

244 เมืองอดุรธานี อบต.หนองนาค า ศพด.บ้านนาหวาน 1

245 เมืองอดุรธานี อบต.หนองนาค า ศพด.รร.บ้านโกย่ 1

246 เมืองอดุรธานี อบต.หนองไฮ ศพด.บ้านดงมะกรูด 1

247 เมืองอดุรธานี อบต.หมูม่น ศพด.ท่าตูม 1

248 วังสามหมอ ทต.บะยาว ศพด.นาโปร่ง 1

249 วังสามหมอ ทต.บะยาว ศพด.รร.บ้านโคกเล้า 1

250 วังสามหมอ ทต.บะยาว ศพด.รร.บ้านนาตาด-นาโปร่ง 1

251 วังสามหมอ ทต.ผาสุก ศพด.บ้านดงกลาง 1

252 วังสามหมอ ทต.ผาสุก ศพด.บ้านวังทอง (ศูนยแ์ยก ) 1

253 วังสามหมอ ทต.ผาสุก ศพด.บ้านสุมณฑา 1

254 วังสามหมอ ทต.ผาสุก ศพด.รร.บ้านค าน้อย 1

255 วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ศพด.รร.โคกสะอาด 1

256 วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ศพด.รร.เลิงกอ่นโนนสมบูรณ์ 1

257 วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ศพด.รร.หนองไผ่พรเจริญ 1

258 วังสามหมอ อบต.ค าโคกสูง ศพด.บ้านแหลมทอง 1

259 วังสามหมอ อบต.ค าโคกสูง ศพด.วัดบัวระพา 1

260 วังสามหมอ อบต.หนองกงุทับม้า ศพด.โนนสว่าง 1

261 ศรีธาตุ ทต.จ าปี ศพด.บ้านโคกน้อย 1

262 ศรีธาตุ ทต.จ าปี ศพด.บ้านดูนเลา-ไทรทอง 1

263 ศรีธาตุ ทต.บ้านโปร่ง ศพด.บ้านโปร่ง 1

อุบลราชธานี

264 พบิูลมังสาหาร อบต.ไร่ใต้ ศพด.บ้านโนนสุข 1

265 พบิูลมังสาหาร อบต.หนองบัวฮี ศพด.นาหว้า 1
266 พบิูลมังสาหาร อบต.อา่งศิลา ศพด.โนนสว่างพฒันา 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุบลราชธานี (ต่อ) 
267 โพธิไ์ทร ทต.โพธิไ์ทร ศพด.วัดศรีบุญเรือง 1
268 โพธิไ์ทร อบต.โพธิไ์ทร ศพด.บ้านทุง่ศรีอดุม 1
269 โพธิไ์ทร อบต.โพธิไ์ทร ศพด.วังแซ 1
270 โพธิไ์ทร อบต.ม่วงใหญ่ ศพด.วัดโนนสว่าง 1
271 โพธิไ์ทร อบต.ม่วงใหญ่ ศพด.วัดสิงห์ทอง 1
272 โพธิไ์ทร อบต.สองคอน ศพด.วัดโนนสะอาด 1
273 โพธิไ์ทร อบต.สารภี ศพด.กะลึง 1
274 โพธิไ์ทร อบต.สารภี ศพด.พะลอง 1
275 โพธิไ์ทร อบต.ส าโรง ศพด.ร่องคันแยงน้อย 1
276 ม่วงสามสิบ อบต.ดุมใหญ่ ศพด.บ้านดุมใหญ่ 1
277 ม่วงสามสิบ อบต.เตย ศพด.บ้านค าเกิ่ง 1
278 ม่วงสามสิบ อบต.นาเลิง ศพด.หนองบัว 1
279 ม่วงสามสิบ อบต.โพนแพง ศพด.วัดบ้านเป็ด 1
280 ม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 1
281 ม่วงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ ศพด.บ้านหนองสองห้อง 1
282 ม่วงสามสิบ อบต.หนองเมือง ศพด.บ้านคึห์ ม.3 1
283 ม่วงสามสิบ อบต.หนองเหล่า ศพด.บ้านดอนแดง 1
284 ม่วงสามสิบ อบต.หนองฮาง ศพด.วัดนาดี 1
285 ม่วงสามสิบ อบต.เหล่าบก ศพด.ขมิ้น 1
286 ม่วงสามสิบ อบต.เหล่าบก ศพด.บ้านสงยาง 1
287 เมืองอบุลราชธานี ทน.อบุลราชธานี ศพด.รร.เทศบาล 3สามัคคีวิทยาคาร 1
288 เมืองอบุลราชธานี ทม.แจระแม ศพด.หนองจาน 1
289 เมืองอบุลราชธานี อบต.กระโสบ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ 1
290 เมืองอบุลราชธานี อบต.กดุลาด ศพด.หนองมะนาว 1
291 เมืองอบุลราชธานี อบต.ไร่น้อย ศพด.ต าแย 1
292 เมืองอบุลราชธานี อบต.หนองขอน ศพด.บ้านทุง่ขนุใหญ่ 1
293 วารินช าราบ ทต.เมืองศรีไค ศพด.บ้านแขม ม.2 1
294 วารินช าราบ ทต.แสนสุข รร.เทศบาลแสนสุข 1
295 วารินช าราบ ทม.วารินช าราบ รร.เทศบาลบ้านสุขส าราญ 1
296 วารินช าราบ อบต.คูเมือง ศพด.บ้านหวาง 1
297 วารินช าราบ อบต.โนนผ้ึง ศพด.สารภี 1
298 วารินช าราบ อบต.โนนโหนน ศพด.บ้านนาโนนเหนือ 1
299 วารินช าราบ อบต.บุง่หวาย ศพด.บ้านวังยาง 1
300 วารินช าราบ อบต.หนองกนิเพล ศพด.เฉลิมพระเกยีรติแห่ง ที ่3 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
เชียงใหม่

1 สะเมิง อบต.บ่อแกว้ ศพด.หนองคริซูใน 1

2 สะเมิง อบต.แม่สาบ รร.แม่สาบดรุณศึกษา 1

3 สะเมิง อบต.ยั้งเมิน ศพด.ปางขมุ 1

4 สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ ศพด.แม่เลย 1

5 สันกําแพง ทต.สันกําแพง ศพด.คําซาว 1

6 สันกําแพง ทต.ห้วยทราย ศพด.หนองแสะ 1

7 สันทราย ทต.ป่าไผ่ ศพด.เทศบาลตําบลป่าไผ่ 1

8 สันป่าตอง ทต.ทุง่ต้อม รร.เทศบาลตําบลทุง่ต้อม 1

9 สันป่าตอง อบต.มะขามหลวง รร.อนุบาลมะขามหลวง 1

10 สารภี ทต.ชมภู รร.อนุบาลเทศบาลตําบลชมภู 1

11 สารภี ทต.ยางเนิ้ง รร.เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 1

12 สารภี ทต.หนองผ้ึง ศพด.เทศบาลตําบลหนองผ้ึง 1

13 หางดง ทต.บ้านปง ศพด.บ้านปง 1

14 หางดง ทต.บ้านปง ศพด.แม่ฮะ 1

15 หางดง ทต.บ้านปง ศพด.วัดคีรีเขต 1

16 หางดง ทต.บ้านแหวน ศพด.บ้านท้าวบุญเรือง 1

17 หางดง ทต.บ้านแหวน ศพด.บ้านไร่ 1

18 หางดง ทต.บ้านแหวน ศพด.วัดจอมทอง 1

19 อมกอ๋ย ทต.อมกอ๋ย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลอมกอ๋ย 1

20 อมกอ๋ย อบต.ม่อนจอง ศพด.บ้านมูเซอปากทาง 1

21 อมกอ๋ย อบต.แม่ต่ืน ศพด.ซิแบร 1

นครศรีธรรมราช

22 เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร 1

23 เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดศรีทวี 1

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่16 ระหว่างวันที ่5 - 8 พฤษภาคม 2564



จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครศรีธรรมราช (ต่อ) 
24 เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 1
25 เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช ศพด.ชุมชนการเคหะนครศรีฯ 1
26 เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช ศพด.ชุมชนท้าวโคตร 1
27 เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช ศพด.ชุมชนเพชรจริก 1
28 เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช ศพด.ชุมชนวัดหัวอฐิ 1
29 เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช ศพด.เทศบาล 1 1
30 เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช ศพด.ประตูลอด 1
31 เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช ศพด.เพนียด (ชุมชนคูขวาง ) 1
32 เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนู รร.อนุบาลปากพนู 1
33 เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนู ศพด.เทศบาลเมืองปากพนู ม.1 1
34 เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนู ศพด.เทศบาลเมืองปากพนู ม.11 1
35 เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนู ศพด.เทศบาลเมืองปากพนู ม.3 1
36 เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนู ศพด.เทศบาลเมืองปากพนู ม.5 1
37 เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนู ศพด.วัดศรีมงคล ม.8 1
38 เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนู ศพด. หมู่ 9 1
39 เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ไชยมนตรี ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลไชยมนตรี 1
40 เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าเรือ ศพด.ท่าเรือ 1
41 เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ปากนคร ศพด.บ้านคันธง 1
42 ร่อนพบิูลย์ อบต.ควนชุม ศพด.บ้านทุง่หล่อ 1
43 ร่อนพบิูลย์ อบต.ควนชุม ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลควนชุม 1
44 ร่อนพบิูลย์ อบต.ควนพงั ศพด.บ้านควนพงั 1
45 ร่อนพบิูลย์ อบต.ร่อนพบิูลย์ ศพด.บ้านดอนกลาง 1
46 ร่อนพบิูลย์ อบต.ร่อนพบิูลย์ ศพด.บ้านม่วงงาม 1
47 ร่อนพบิูลย์ อบต.เสาธง ศพด.ควนรุย 1
48 ลานสกา อบต.กําโลน ศพด.วัดคีรีวง 1
49 ลานสกา อบต.เขาแกว้ ศพด.คันเบ็ด 1
50 ลานสกา อบต.ลานสกา ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลลานสกา 1
51 สิชล ทต.ทุง่ใส ศพด.เทศบาลตําบลทุง่ใส 1
52 หัวไทร ทต.หน้าสตน ศพด.วัดหน้าสตน 1
53 หัวไทร อบต.ควนชะลิก ศพด.วัดคีรีน้อย 1
54 หัวไทร อบต.ท่าซอม ศพด.วัดบ้านด่าน 1
55 หัวไทร อบต.แหลม ศพด.บ้านท่อม หมู่ 1
56 หัวไทร อบต.แหลม ศพด.วัดแหลม 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
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พัทลุง

57 ปากพะยนู ทต.หารเทา ศพด.วัดห้วยเรือ (ควนเผยอ 2 ) 1

58 ปากพะยนู ทต.อา่วพะยนู ศพด.บ้านโพธิ์ 1

59 ปากพะยนู อบต.เกาะหมาก ศพด.วัดภัทราราม 1

60 ปากพะยนู อบต.ฝาละมี ศพด.มัสยดิแหลมไกผู้่ 1

61 ปากพะยนู อบต.ฝาละมี ศพด.วัดควนนางพมิพ์ 1

62 ปากพะยนู อบต.ฝาละมี ศพด.วัดโรจนาราม 1

63 ปากพะยนู อบต.ฝาละมี ศพด.วัดอมัพวัน 1

64 ป่าบอน อบต.โคกทราย ศพด.พรุพอ้ 1

65 ป่าบอน อบต.ทุง่นารี ศพด.ยางขาคีม 1

66 ป่าบอน อบต.ทุง่นารี ศพด.วัดป่าบาก 1

67 ป่าบอน อบต.ทุง่นารี ศพด.โหล๊ะหาร 1

68 ป่าบอน อบต.วังใหม่ ศพด.ท่าดินแดง 1

69 ป่าบอน อบต.หนองธง ศพด.ทุง่ค่าย 1

70 ป่าพะยอม ทต.บ้านพร้าว ศพด.บ้านหาดสูง 1

71 ป่าพะยอม ทต.ลานขอ่ย ศพด.ถ้ําลา 1

72 ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า ศพด.เกาะยวน 1

73 ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า ศพด.ควนตะแบก 1

74 ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า ศพด.ท่าโก 1

75 ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า ศพด.ไสเลียบ 1

76 ป่าพะยอม อบต.ป่าพะยอม ศพด.บ้านไสกนุ 1

77 เมืองพทัลุง ทต.โคกชะงาย รร.เทศบาลวัดธาราสถติย์ 1

78 เมืองพทัลุง ทต.ท่าแค ศพด.บ้านไพย์ 1

79 เมืองพทัลุง ทต.นาโหนด ศพด.โคกว่าว 1

80 เมืองพทัลุง ทต.นาโหนด ศพด.นาโหนด 1

81 เมืองพทัลุง ทต.ปรางหมู่ ศพด.บ้านแหลมยาง 1

82 เมืองพทัลุง ทต.พญาขนั ศพด.บ้านเขาแดง 1

83 เมืองพทัลุง ทต.ร่มเมือง ศพด.นาโอ่ 1

84 เมืองพทัลุง ทม.พทัลุง ศพด.นางลาด 1

85 เมืองพทัลุง ทม.พทัลุง ศพด.วัดชัยชนะสงคราม 1

86 เมืองพทัลุง ทม.พทัลุง ศพด.สาครินทร์บ้านพี 1

87 เมืองพทัลุง อบต.ชัยบุรี ศพด.ปากสระ 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
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พัทลุง (ต่อ) 

88 เมืองพทัลุง อบต.ตํานาน ศพด.บ้านเจน็ 1

89 ศรีนครินทร์ ทต.ชุมพล ศพด.ต้นธง 1

90 ศรีนครินทร์ ทต.บ้านนา ศพด.นาวง 1

91 ศรีบรรพต อบต.เขายา่ ศพด.บ้านโหล๊ะเร็ด 1

ยะลา

92 เมืองยะลา ทน.ยะลา ศพด.วัดเมืองยะลา 1

93 เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก ศพด.ตรีมิตร 1

94 เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก ศพด.มัสยดิบือแซง 1

95 เมืองยะลา อบต.ตาเซะ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลตาเซะ 1

96 เมืองยะลา อบต.เปาะเส้ง ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลเปาะเส้ง 1

97 เมืองยะลา อบต.พร่อน ศพด.จาหนัน 1

98 เมืองยะลา อบต.ลิดล ศพด.ตาโล๊ะ 1

99 เมืองยะลา อบต.หน้าถ้ํา ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าถ้ํา 1

100 ยะหา ทต.ปะแต ศพด.บ้านฆอรอราแม 1

101 ยะหา ทต.ยะหา ศพด.เทศบาลตําบลยะหา 1

102 ยะหา อบต.ตาชี ศพด.บ้านนอก 1

103 ยะหา อบต.บาโร๊ะ ศพด.ตําบลบาโร๊ะ 1

104 ยะหา อบต.ละแอ ศพด.บ้านละแอ 1

105 รามัน ทต.โกตาบารู ศพด.มัสยดิอลัมูบารัค 1

106 รามัน อบต.กอตอตือระ ศพด.มัสยดิอสิลาฮุดดิน 1

107 รามัน อบต.เกะรอ ศพด.เกะรอ 1

108 รามัน อบต.จะกว๊ะ ศพด.เจาะบือแม 1

109 รามัน อบต.ตะโละหะลอ ศพด.บ้านตะโละหะลอ 1

110 รามัน อบต.ท่าธง ศพด.ป่าบอน 1

111 รามัน อบต.เนินงาม ศพด.มัสยดิบันนังตาบู 1

112 รามัน อบต.บาโงย ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลบาโงย 1

113 รามัน อบต.บือมัง ศพด.ดารุสลาม 1

114 รามัน อบต.ยะต๊ะ ศพด.มัสยดิดารุลนาอมิ 1

115 รามัน อบต.วังพญา ศพด.มัสยดิอลัฟลัฮูลอามีลีน 1

116 รามัน อบต.อาซ่อง ศพด.บ้านแยะ 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

แม่ฮอ่งสอน

117 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง ศพด.ห้วยปูลิง 1

118 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง ศพด.ใหม่ห้วยหวาย 1

119 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง ศพด.บ้านแม่จา๋ 1

120 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง ศพด.บ้านห้วยหมากลาง 1

121 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยผา ศพด.บ้านนาปลาจาด 1

122 แม่ลาน้อย ทต.แม่ลาน้อย ศพด.ป่าหมาก 1

123 แม่ลาน้อย อบต.ขนุแม่ลาน้อย ศพด.บ้านส้มป่อย 1

124 แม่ลาน้อย อบต.ท่าผาปุม้ ศพด.ห้วยผ้ึง 1

125 แม่ลาน้อย อบต.แม่โถ ศพด.แม่จอ 1

126 แม่ลาน้อย อบต.แม่นาจาง ศพด.บ้านแม่ขดี 1

127 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย ศพด.บ้านแม่ฮุ 1

128 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ศพด.แม่สุ 1

129 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ศพด.ทุง่ป่าคา 1

130 แม่ลาน้อย อบต.สันติคีรี ศพด.บ้านหัวลา 1

131 แม่ลาน้อย อบต.ห้วยห้อม ศพด.บ้านดงหมู5่ 1

132 แม่สะเรียง ทต.แม่ยวม ศพด.เทศบาลตําบลแม่ยวม 1

133 แม่สะเรียง ทต.แม่ยวม ศพด.ห้วยทราย 1

134 แม่สะเรียง อบต.ป่าแป๋ ศพด.บ้านช่างหม้อ 1

135 แม่สะเรียง อบต.ป่าแป๋ ศพด.ห้วยเด่ือ 1

136 แม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ ศพด.บ้านแม่สวรรค์น้อย 1

137 แม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ ศพด.บ้านป่าหมาก 1

138 แม่สะเรียง อบต.เสาหิน ศพด.บ้านโพซอ 1

139 สบเมย อบต.กองกอ๋ย ศพด.กองกอ๋ย 1

140 สบเมย อบต.กองกอ๋ย ศพด.บ้านผาเยอ 1

141 สบเมย อบต.แม่คะตวน ศพด.คอนผ้ึง 1

142 สบเมย อบต.แม่สามแลบ ศพด.บ้านซิวาเดอ 1

143 สบเมย อบต.สบเมย ศพด.แม่คะตวน 1

ระนอง

144 กระบุรี ทต.จ.ป.ร. ศพด.คลองจั่น 1

145 กระบุรี ทต.จ.ป.ร. ศพด.นิคมผัง 1 1

146 กระบุรี ทต.จ.ป.ร. ศพด.ในกรัง 1
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ระนอง (ต่อ) 

147 กระบุรี ทต.จ.ป.ร. ศพด.รังแตน 1

148 กระบุรี อบต.น้ําจดืน้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจดืน้อย 1

149 กระบุรี อบต.ปากจั่น ศพด.หาดตุ่น 1

150 กระบุรี อบต.มะมุ ศพด.ดอนพลา 1

151 กระบุรี อบต.ลําเลียง ศพด.บ้านลําเลียง 1

152 กะเปอร์ อบต.บ้านนา ศพด.แพรกซ้าย 1

153 กะเปอร์ อบต.ม่วงกลวง ศพด.บ้านบางเบน 1

154 เมืองระนอง ทต.บางนอน ศพด.เทศบาลตําบลบางนอน 1

155 เมืองระนอง ทต.ปากน้ํา ศพด.รร.บ้านปากน้ํา 1

156 เมืองระนอง ทต.ปากน้ําท่าเรือ ศพด.บ้านเกาะสินไห 1

157 เมืองระนอง ทต.ราชกรูด ศพด.มัสยดินุ้รุลอหีม่าม 1

158 เมืองระนอง อบต.ทรายแดง ศพด.บ้านทรายแดง 1

159 ละอุ่น อบต.บางแกว้ ศพด.บ้านบางแกว้ใน 1

160 ละอุ่น อบต.บางพระเหนือ ศพด.บ้านบางขนุเพง่ 1

161 สุขสําราญ ทต.กําพวน ศพด.บ้านสุขสําราญ 1

162 สุขสําราญ อบต.นาคา ศพด.บ้านบางมัน 1

163 สุขสําราญ อบต.นาคา ศพด.มัสยดิมีนันยนันะห์ 1

ล าปาง

164 เมืองลําปาง ทม.พชิัย ศพด.ม่อนเขาแกว้ 1

165 เมืองลําปาง อบต.บ่อแฮ้ว ศพด.ป่าเหียง 1

166 เมืองลําปาง อบต.บ้านเสด็จ ศพด.ทรายทอง 1

167 เมืองลําปาง อบต.บ้านเสด็จ ศพด.เสด็จ 1

168 เมืองลําปาง อบต.พชิัย ศพด.บ้านปงวัง 1

169 แม่ทะ อบต.บ้านกิ่ว ศพด.กิ่ว 1

170 แม่ทะ อบต.วังเงิน ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลวังเงิน 1

171 แม่พริก ทต.พระบาทวังตวง ศพด.แม่ต๋ัง 1

172 แม่พริก ทต.แม่พริก ศพด.เทศบาลตําบลแม่พริก 1

173 แม่พริก อบต.แม่พริก ศพด.วัดห้วยขี้นก 1

174 แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ศพด.นาแช่ 1

175 แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ศพด.วังตม 1

176 แม่เมาะ อบต.นาสัก ศพด.สบจาง 1
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ล าปาง (ต่อ) 

177 แม่เมาะ อบต.บ้านดง ศพด.บ้านกลาง 1

178 แม่เมาะ อบต.สบป้าด ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด 1

179 วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ ศพด.บ้านวังใหม่ 1

180 วังเหนือ อบต.วังทรายคํา ศพด.ต้นฮ่าง 1

181 วังเหนือ อบต.วังทรายคํา ศพด.ทุง่ฮี 1

182 วังเหนือ อบต.วังทรายคํา ศพด.ปงวัง 1

183 วังเหนือ อบต.วังทอง ศพด.ตึงเหนือ 1

184 วังเหนือ อบต.วังทอง ศพด.แม่เยน็ 1

185 สบปราบ อบต.สมัย ศพด.จวั 1

186 สบปราบ อบต.สมัย ศพด.สมัยเหนือ 1

187 เสริมงาม ทต.เสริมซ้าย ศพด.แม่ตํ๋า 1

188 เสริมงาม ทต.เสริมซ้าย ศพด.วัดม่วงชุม 1

189 เสริมงาม ทต.เสริมซ้าย ศพด.สบแม่ทํา 1

190 เสริมงาม อบต.เสริมกลาง ศพด.บ้านกลางสันโป่ง 1

191 เสริมงาม อบต.เสริมกลาง ศพด.โป่งน้ําร้อน 1

192 เสริมงาม อบต.เสริมขวา ศพด.บ้านเลียง 1

193 ห้างฉตัร ทต.เมืองยาว ศพด.ทุง่หลวง 1

194 ห้างฉตัร ทต.เมืองยาว ศพด.สันกําแพง 1

195 ห้างฉตัร ทต.ห้างฉตัรแม่ตาล ศพด.ขามแดง 1

196 ห้างฉตัร อบต.เวียงตาล ศพด.ทุง่เกวียน 1

197 ห้างฉตัร อบต.เวียงตาล ศพด.ยางออ้ย 1

ล าพูน

198 ทุง่หัวช้าง ทต.ทุง่หัวช้าง ศพด.เทศบาลตําบลทุง่หัวช้าง 1

199 ทุง่หัวช้าง อบต.ทุง่หัวช้าง ศพด.บ้านสันดอนมูล 1

200 ทุง่หัวช้าง อบต.ทุง่หัวช้าง ศพด.บ้านหนองผํา 1

201 ทุง่หัวช้าง อบต.บ้านปวง ศพด.ห้วยปิง 1

202 บ้านธิ ทต.บ้านธิ รร.เทศบาลตําบลบ้านธิ(ป่าตาลหมื่นราษฎร์อปุการ) 1

203 บ้านโฮ่ง อบต.ป่าพลู ศพด.ป่าพลู 1

204 บ้านโฮ่ง อบต.ป่าพลู ศพด.แม่หาด 1

205 บ้านโฮ่ง อบต.ป่าพลู ศพด.วังหลวง 1

206 บ้านโฮ่ง อบต.หนองปลาสะวาย ศพด.หนองปลาสะวาย 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ล าพูน (ต่อ) 

207 ป่าซาง ทต.มะกอก ศพด.เทศบาลตําบลมะกอก 1

208 เมืองลําพนู ทต.บ้านแป้น ศพด.เทศบาลตําบลบ้านแป้น 1

209 เมืองลําพนู ทต.ประตูป่า ศพด.ต้นแงะ 1

210 เมืองลําพนู ทต.มะเขอืแจ้ ศพด.เทศบาลตําบลมะเขือแจ(้บา้นศรีดอนตัน) 1

211 เมืองลําพนู ทต.หนองช้างคืน ศพด.เทศบาลตําบลหนองช้างคืน 1

212 เมืองลําพนู ทต.เหมืองจี้ ศพด.เทศบาลตําบลเหมืองจี้ 1

213 เมืองลําพนู ทต.อโุมงค์ รร.เทศบาลอโุมงค์1 1

214 เมืองลําพนู ทม.ลําพนู รร.เทศบาลจามเทวี 1

215 เมืองลําพนู อบต.หนองหนาม ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหนาม 1

216 แม่ทา ทต.ทากาศเหนือ ศพด.บ้านแพะยนัต์ 1

217 แม่ทา ทต.ทากาศเหนือ ศพด.ผาด่าน 1

218 แม่ทา ทต.ทาขมุเงิน ศพด.สบเมย 1

219 แม่ทา ทต.ทาทุง่หลวง ศพด.หนองยางฟา้ 1

220 แม่ทา ทต.ทาปลาดุก รร.เทศบาลตําบลทาปลาดุก(ทากู่สามคัคีราษฎร์นสุรณ์) 1

221 แม่ทา ทต.ทาสบชัย ศพด.เทศบาลตําบลทาสบชัยบ้านดอยแกว้ 1

222 แม่ทา อบต.ทาแม่ลอบ ศพด.ปงแม่ลอบ 1

223 แม่ทา อบต.ทาแม่ลอบ ศพด.ห้วยฮ่อมนอก 1

224 ล้ี ทต.ดงดํา ศพด.บวก 1

225 ล้ี ทต.ป่าไผ่ ศพด.เทศบาลตําบลป่าไผ่ 1

226 ล้ี ทต.ล้ี ศพด.นากลาง 1

227 ล้ี ทต.ล้ี ศพด.โฮ่ง 1

228 ล้ี ทต.วังดิน ศพด.วัดหลายหิน 1

229 ล้ี อบต.นาทราย ศพด.บ้านแม่หว่างห้วยริน 1

230 ล้ี อบต.นาทราย ศพด.บ้านหนองบอน 1

231 เวียงหนองล่อง ทต.วังผาง รร.เทศบาลตําบลวังผาง 1

สงขลา

232 สะเดา ทต.ปริก รร.เทศบาลตําบลปริก 1

233 สะเดา ทต.ปาดัง ศพด.บ้านนา 1

234 สะเดา ทต.สํานักขาม ศพด.บ้านพรุเตียว 1

235 สะเดา ทม.ปาดังเบซาร์ ศพด.เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 1

236 สะเดา ทม.สะเดา รร.เทศบาล 1 บ้านสะเดา 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สงขลา (ต่อ) 
237 สะเดา ทม.สะเดา ศพด.ไทรงามสัมพนัธ์ 1
238 สะเดา อบต.ท่าโพธิ์ ศพด.ท่าโพธิอ์อก 1
239 สะเดา อบต.ปริก ศพด.บ้านยางเกาะ 1
240 สะเดา อบต.สํานักแต้ว ศพด.บ้านควนตานี 1
241 สะเดา อบต.สํานักแต้ว ศพด.บ้านห้วยคู 1
242 สะบ้ายอ้ย ทต.ท่าพระยา ศพด.ยะเร๊ะ 1
243 สะบ้ายอ้ย ทต.สะบ้ายอ้ย ศพด.เทศบาลตําบลสะบ้ายอ้ย 1
244 สะบ้ายอ้ย อบต.คูหา ศพด.ทับยาง 1
245 สะบ้ายอ้ย อบต.จะแหน ศพด.บ้านนาจะแหน 1
246 สะบ้ายอ้ย อบต.ทุง่พอ ศพด.บ้านซาว 1
247 สะบ้ายอ้ย อบต.ธารคีรี ศพด.มัสยดินูรุลอสิลามมียะห์ 1
248 สะบ้ายอ้ย อบต.ธารคีรี ศพด.มัสยดิปายอจง 1
249 สะบ้ายอ้ย อบต.บ้านโหนด ศพด.บ้านนาม่วง 1
250 สะบ้ายอ้ย อบต.เปียน ศพด.บ้านควนหรัน 1
251 สิงหนคร ทต.ชะแล้ ศพด.สว่างอารมณ์ 1

สุราษฎร์ธานี
252 พนม อบต.พนม ศพด.บ้านบางสาน 1
253 พระแสง อบต.ไทรขงึ ศพด.ไสท้อน 1
254 พระแสง อบต.ไทรโสภา ศพด.บ้านประตูพลิก 1
255 พระแสง อบต.สาคู ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลสาคู 1
256 พนุพนิ ทม.ท่าขา้ม ศพด.ชุมชนฝ่ายท่า (เจริญเวช ) 1
257 พนุพนิ อบต.ท่าขา้ม ศพด.บ้านท่าตล่ิงชัน 1
258 พนุพนิ อบต.บางมะเด่ือ ศพด.ท่าม่วง 1
259 พนุพนิ อบต.พนุพนิ ศพด.บ้านทุง่โพธิ์ 1
260 พนุพนิ อบต.มะลวน ศพด.คลองสินทอง 1
261 พนุพนิ อบต.ศรีวิชัย ศพด.รร.วัดสามัคคีธรรม 1
262 พนุพนิ อบต.หนองไทร ศพด.บ้านยางงาม 1
263 พนุพนิ อบต.หัวเตย ศพด.หัวเตย 1
264 เมืองสุราษฎร์ธานี ทต.วัดประดู่ ศพด.เทศบาลตําบลวัดประดู่ (สุนทรนิวาส ) 1
265 เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล 1 แตงออ่นเผดิมวิทยา 1
266 เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี ศพด.บ้านบางหลา 1
267 เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี ศพด.รร.วัดโพธิน์ิมิต 1
268 เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางไทร รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลบางไทร 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สุราษฎร์ธานี (ต่อ) 
269 วิภาวดี อบต.ตะกกุใต้ ศพด.โพธิน์้อย 1
270 วิภาวดี อบต.ตะกกุเหนือ ศพด.คลองมุย 1
271 เวียงสระ ทต.เขานิพนัธ์ ศพด.เทศบาลตําบลเขานิพนัธ์ 1
272 เวียงสระ ทต.ทุง่หลวง ศพด.ควนร่อน 1

อุตรดิตถ์
273 ตรอน อบต.บ้านแกง่ ศพด.บ้านชําทอง 1
274 ทองแสนขนั ทต.ทองแสนขนั ศพด.บ่อทอง(รวมศูนย)์ 1
275 ทองแสนขนั อบต.บ่อทอง ศพด.น้ําลอก 1
276 ทองแสนขนั อบต.ป่าคาย ศพด.ไร่ห้วยพี้ 1
277 ทองแสนขนั อบต.ผักขวง ศพด.โคกงาม 1
278 ท่าปลา ทต.ท่าปลา ศพด.เทศบาลตําบลท่าปลา 1
279 ท่าปลา ทต.ร่วมจติ รร.อนุบาลร่วมจติวิเทศศึกษา 1
280 ท่าปลา อบต.น้ําหมัน ศพด.บ้านน้ําต๊ะ 1
281 ท่าปลา อบต.น้ําหมัน ศพด.บ้านวังหัวดอย 1
282 ท่าปลา อบต.ผาเลือด ศพด.บ้านซําบ้อม.11 1
283 ท่าปลา อบต.ร่วมจติ ศพด.ท่าแฝกอนุสรณ์1 1
284 ท่าปลา อบต.หาดล้า ศพด.บ้านนิคม2 1
285 ท่าปลา อบต.หาดล้า ศพด.บ้านหาดไกต้่อย 1
286 น้ําปาด อบต.ท่าแฝก ศพด.งอมมด 1
287 น้ําปาด อบต.ท่าแฝก ศพด.บ้านงอมถ้ํา 1
288 น้ําปาด อบต.ท่าแฝก ศพด.บ้านห้วยไผ่ 1
289 น้ําปาด อบต.น้ําไคร้ ศพด.บ้านปางเกลือ 1
290 น้ําปาด อบต.น้ําไผ่ ศพด.บ้านนาผักฮาด 1
291 น้ําปาด อบต.บ้านฝาย ศพด.บ้านทรายขาว 1
292 น้ําปาด อบต.แสนตอ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลแสนตอ 1
293 น้ําปาด อบต.ห้วยมุ่น ศพด.บ้านโป่งพาน 1
294 บ้านโคก ทต.บ้านโคก ศพด.บ้านน้ําแพ 1
295 บ้านโคก อบต.นาขมุ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลนาขมุ 1
296 บ้านโคก อบต.บ่อเบีย้ ศพด.บ่อเบีย้ 1
297 บ้านโคก อบต.ม่วงเจด็ต้น ศพด.บ้านวังสัมพนัธ์ 1
298 พชิัย อบต.คอรุม ศพด.บ้านคลองกล้วย 1
299 พชิัย อบต.ท่าสัก ศพด.ชําตก 1
300 พชิัย อบต.ท่าสัก ศพด.บ้านชํา1 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

ตรัง

1 กนัตัง อบต.เกาะลิบง ศพด.บ้านเจา้ไหม-หาดยาว 1

2 กนัตัง อบต.นาเกลือ ศพด.บ้านนาเกลือ 1

3 กนัตัง อบต.นาเกลือ ศพด.บ้านพระม่วง 1

4 กนัตัง อบต.บางเปูา ศพด.บ้านควนทองสีห์ 1

5 กนัตัง อบต.บางเปูา ศพด.บ้านปุาเตียว 1

6 กนัตัง อบต.วังวน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 1

7 ปะเหลียน อบต.ท่าขา้ม ศพด.ทอนหาร 1

8 ปะเหลียน อบต.ท่าขา้ม ศพด.ทุง่รวงทอง 1

9 ปะเหลียน อบต.ทุง่ยาว ศพด.บ้านทุง่มะขามปูอม 1

10 ปะเหลียน อบต.บางด้วน ศพด.บ้านส้มเฟอืง 1

11 ปะเหลียน อบต.บ้านนา ศพด.หินคอกควาย 1

12 ปะเหลียน อบต.ลิพงั ศพด.ทุง่ปาหนัน 1

13 ปะเหลียน อบต.สุโสะ ศพด.มัสยดิสูหยู่คนอสิลาม 1

14 เมืองตรัง อบต.นาท่ามใต้ ศพด.นาท่ามใต้ 1

15 เมืองตรัง อบต.นาท่ามใต้ ศพด.นานอน 1

16 เมืองตรัง อบต.นาท่ามเหนือ รร.บ้านเกาะปราง 1

17 เมืองตรัง อบต.นาบินหลา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาบินหลา 1

18 เมืองตรัง อบต.บางรัก ศพด.วัดแจง้ 1

19 ยา่นตาขาว ทต.ทุง่กระบือ ศพด.บ้านคลองปะเหลียน 1

20 ยา่นตาขาว ทต.ทุง่กระบือ ศพด.บ้านท่าบันได 1

21 ยา่นตาขาว ทต.ยา่นตาขาว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลยา่นตาขาว 1

22 ยา่นตาขาว อบต.ในควน ศพด.ในควน 1

23 ยา่นตาขาว อบต.ในควน ศพด.หนานปู 1

24 รัษฎา อบต.คลองปาง ศพด.บ้านโพธิน์้อย 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่17 ระหว่างวันที ่12 - 15 พฤษภาคม 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ตรัง (ต่อ) 

25 รัษฎา อบต.หนองปรือ ศพด.น้ าปลิว 1

26 วังวิเศษ อบต.วังมะปราง ศพด.ทุง่ส้าน 1

27 วังวิเศษ อบต.วังมะปราง ศพด.บ้านทุง่หลวง 1

28 วังวิเศษ อบต.อา่วตง ศพด.บ้านส้านแดง 1

29 สิเกา ทต.ควนกนุ รร.อนุบาลเทศบาลควนกนุ 1

30 สิเกา อบต.กะลาเส ศพด.กะลาเส 1

31 สิเกา อบต.เขาไม้แกว้ ศพด.ทุง่ทอง 1

32 สิเกา อบต.เขาไม้แกว้ ศพด.บ้านบางค้างคาว (มัสยิดนูรุ้ลเอยีะซาน) 1

33 สิเกา อบต.บ่อหิน ศพด.บ้านดุหุน 1

34 สิเกา อบต.บ่อหิน ศพด.บ้านพรุจดู 1

35 สิเกา อบต.บ่อหิน ศพด.บ้านไร่ออก 1

36 สิเกา อบต.บ่อหิน ศพด.บ้านไสต้นวา 1

37 สิเกา อบต.บ่อหิน ศพด.บ้านหัวหิน 1

38 สิเกา อบต.ไม้ฝาด ศพด.บ้านนาหละ 1

39 ห้วยยอด ทต.ห้วยยอด รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 1

40 ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น ศพด.วัดศรีรัตนาราม 1

41 หาดส าราญ อบต.บ้าหวี ศพด.บ้านนาเกาะสัก 1

42 หาดส าราญ อบต.บ้าหวี ศพด.บ้านในเขา 1

นครศรีธรรมราช

43 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.บ้านเขาหัวช้าง 1

44 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 1

45 ขนอม อบต.ควนทอง ศพด.โรงเรียนบ้านท่าน้อย 1

46 ฉวาง อบต.นาแว ศพด.บ้านทุง่กระจดู 1

47 ฉวาง อบต.ละอาย ศพด.บ้านสวนอาย 1

48 เฉลิมพระเกยีรติ ทต.ทางพนู รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทางพนู 1

49 ชะอวด อบต.เขาพระทอง รร.อนุบาลเขาพระทอง 1

50 ชะอวด อบต.เขาพระทอง ศพด.โรงเรียนวัดเขาล าปะ 1

51 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ ศพด.บ้านควนหนองหงส์ 1

52 ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ์ ศพด.โรงเรียนบ้านทุง่โปฺะ 1

53 ชะอวด อบต.เคร็ง ศพด.โรงเรียนบ้านควนชิง 1

54 ชะอวด อบต.นางหลง ศพด.หนองจกิโคกทราง 1
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นครศรีธรรมราช (ต่อ) 

55 ชะอวด อบต.วังอา่ง ศพด.บ้านควรมีชัย 1

56 ชะอวด อบต.วังอา่ง ศพด.บ้านวังหอน 1

57 ช้างกลาง อบต.ช้างกลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง (โรงเรียนบ้านกุยเหนือ) 1

58 ช้างกลาง อบต.ช้างกลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง (โรงเรียนบา้นนา) 1

59 เชียรใหญ่ ทต.การะเกด ศพด.เทศบาลต าบลการะเกด 1

60 เชียรใหญ่ ทต.เชียรใหญ่ ศพด.เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 1

61 เชียรใหญ่ อบต.ท้องล าเจยีก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท้องล าเจยีก 1

62 เชียรใหญ่ อบต.ท่าขนาน ศพด.สระแกว้ 1

63 ถ้ าพรรณรา อบต.คลองเส ศพด.บ้านปลายเส 1

64 ถ้ าพรรณรา อบต.คลองเส ศพด.บ้านแพรกกลาง 1

65 ถ้ าพรรณรา อบต.ถ้ าพรรณรา ศพด.บ้านหาดเขอื 1

66 ถ้ าพรรณรา อบต.ถ้ าพรรณรา ศพด.วัดมุขธาราม 1

67 ท่าศาลา อบต.กลาย รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ 1

68 ท่าศาลา อบต.กลาย ศพด.บ้านดอนใคร 1

69 ท่าศาลา อบต.ท่าขึ้น ศพด.ในโคร๊ะ 1

70 ท่าศาลา อบต.ท่าขึ้น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขึ้น 1

71 ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา ศพด.บางตง 1

72 ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา ศพด.บ้านแหลม 1

73 ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา ศพด.มัสยดิยามาลุดดีน 1

74 ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา ศพด.สระบัว 1

นราธิวาส

75 จะแนะ อบต.ช้างเผือก ศพด.มูบาแรแน 1

76 จะแนะ อบต.ดุซงญอ ศพด.บ้านแมะแซ 1

77 จะแนะ อบต.ดุซงญอ ศพด.โรงเรียนบ้านดุซงญอ 1

78 จะแนะ อบต.ผดุงมาตร ศพด.บ้านแอแจะ 1

79 จะแนะ อบต.ผดุงมาตร ศพด.ผดุงมาตร 1

80 เจาะไอร้อง อบต.จวบ ศพด.มัสยดิวาลียาดีน 1

81 เจาะไอร้อง อบต.จวบ ศพด.โรงเรียนบ้านโคก 1

82 เจาะไอร้อง อบต.บูกติ ศพด.ต าบลบูกติ 1

83 เจาะไอร้อง อบต.บูกติ ศพด.มัสยดิบูเกะตาโมง 1

84 เจาะไอร้อง อบต.บูกติ ศพด.ไอร์สะเตียร์ 1
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85 เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ศพด.ปิเหล็ง 1

86 เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ศพด.มัสยดิดารุลอามาน (ตาโงะ) 1

87 เจาะไอร้อง อบต.มะรือโบออก ศพด.มัสยดิบ้านจโูว๊ะ 1

88 ตากใบ อบต.พร่อน ศพด.บ้านโคกกแูว 1

89 ตากใบ อบต.ไพรวัน ศพด.บ้านพรุกาบแดง 1

90 บาเจาะ ทต.บาเจาะ ศพด.แปฺะบุญ 1

91 บาเจาะ อบต.กาเยาะมาตี ศพด.ส้มปอย 1

92 บาเจาะ อบต.บาเระใต้ ศพด.มัสยดิกอืแลแมเราะ 1

93 บาเจาะ อบต.บาเระเหนือ ศพด.ยามูแรแน 1

94 บาเจาะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ศพด.มัสยดิปะลุกาแปเราะ 1

95 เมืองนราธิวาส ทต.กะลุวอเหนือ ศพด.สิรินธร 1

96 เมืองนราธิวาส อบต.โคกเคียน ศพด.จฬุาภรณ์ 1

97 เมืองนราธิวาส อบต.โคกเคียน ศพด.มัสยดิบ้านทอน 1

98 ยี่งอ อบต.ละหาร ศพด.มัสยดิอดัดีนียะห์ 1

99 ยี่งอ อบต.ลุโบะบายะ ศพด.มัสยดิดารุลตะเล็ม 1

100 ยี่งอ อบต.ลุโบะบือซา ศพด.ลุโบ๊ะดาโต๊ะ 1

101 ระแงะ อบต.กาลิซา ศพด.ปูโง๊ะ 1

102 ระแงะ อบต.เฉลิม ศพด.ต าบลเฉลิม 1

103 ระแงะ อบต.ตันหยงลิมอ ศพด.ตอหลัง 1

104 ระแงะ อบต.บองอ ศพด.โรงเรียนบ้านละไม 1

105 ระแงะ อบต.บองอ ศพด.อาแน-โต๊ะอแีต 1

106 ระแงะ อบต.ปาโงสะโต ศพด.มัสยดิดารุลอสิละห์ 1

107 ระแงะ อบต.ปาโงสะโต ศพด.มัสยดิตราแด๊ะ 1

108 รือเสาะ อบต.บาตง ศพด.บ้านบาโงลาเวง 1

109 รือเสาะ อบต.รือเสาะ ศพด.บูกิ๊ตยอืแร 1

110 รือเสาะ อบต.รือเสาะออก ศพด.บ้านลาเมาะนอก 1

111 รือเสาะ อบต.เรียง ศพด.สุเปะ 1

112 แว้ง อบต.กายคูละ ศพด.ต าบลกายคูละ 1

113 ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร ศพด.มัสยดิดารุสสลาม (ตาลอ) 1

114 ศรีสาคร อบต.กาหลง ศพด.ปุาไผ่ 1

115 ศรีสาคร อบต.กาหลง ศพด.สันคีรี 1
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116 ศรีสาคร อบต.ตะมะยงู ศพด.มัสยดิซีเมนต์ 1

117 ศรีสาคร อบต.ตะมะยงู ศพด.มัสยดิมูฮ ามาดียห์์ 1

118 ศรีสาคร อบต.ศรีสาคร ศพด.ก าปงปารู 1

119 ศรีสาคร อบต.ศรีสาคร ศพด.มัสยดิอลัอตีีซอม 1

120 สุคิริน อบต.ภูเขาทอง ศพด.โต๊ะโม๊ะ 1

121 สุคิริน อบต.ภูเขาทอง ศพด.ภูเขาทอง 1

122 สุคิริน อบต.มาโมง ศพด.โรงเรียนพฒันานิคม 10 1

123 สุคิริน อบต.ร่มไทร ศพด.โรงเรียนบ้านน้ าทุเรียน 1

124 สุคิริน อบต.สุคิริน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสุคิริน 1

125 สุไหงโก-ลก ทต.ปาเสมัส ศพด.ซรายอออก 1

126 สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ ศพด.บูเกะ๊ 1

127 สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ ศพด.มัสยดิอสิลามียะห์ 1

128 สุไหงปาดี อบต.กาวะ ศพด.บาโงสนิง 1

129 สุไหงปาดี อบต.ปะลุรู ศพด.ปะลุรู 1

130 สุไหงปาดี อบต.สากอ ศพด.กลูบี 1

131 สุไหงปาดี อบต.สากอ ศพด.มัสยดิดารุลอามาน 1

132 สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี ศพด.บ้านตาเซะเหนือ 1

133 สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี ศพด.บ้านไอกบูู 1

134 สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี ศพด.ปุาหวาย 1

135 สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี ศพด.วัดประดิษฐ์บุบผา 1

ปตัตานี

136 ยะหร่ิง อบต.ตะโละ ศพด.มัสยดิปุลากง 1

137 ยะหร่ิง อบต.ตะโละกาโปร์ ศพด.ต าบลตะโละกาโปร์ 1

138 ยะหร่ิง อบต.ตันหยงดาลอ ศพด.บ้านตือระ หมู่ 2 1

139 ยะหร่ิง อบต.มะนังยง ศพด.มัสยดิบ้านดาลอ 1

140 ยะหร่ิง อบต.ราตาปันยงั ศพด.บ้านยาว หมู่ 1 1

141 ยะหร่ิง อบต.สาบัน ศพด.มัสยดิตะโล๊ะ 1

142 สายบุรี ทต.เตราะบอน ศพด.มัสยดิตายลุอสิลาม 1

143 สายบุรี ทต.เตราะบอน ศพด.มัสยดิยามูตีกอ (ชะเมาสามต้น) 1

144 สายบุรี อบต.บือเระ ศพด.บ้านซือบือแร หมู่ 4 1

145 สายบุรี อบต.ปะเสยะวอ ศพด.บ้านบาเลาะ หมู่ 5 1
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146 สายบุรี อบต.แปูน ศพด.บ้านเจาะโบ หมู่ 1 1

147 สายบุรี อบต.แปูน ศพด.บ้านแปูน หมู่ 6 1

148 สายบุรี อบต.มะนังดาล า รร.ตัรบียะห์ 1

149 สายบุรี อบต.มะนังดาล า ศพด.บ้านปละโล๊ะ หมู่ 1 1

150 สายบุรี อบต.ละหาร ศพด.มัสยดิช่องแมวนูรุดดีน 1

151 สายบุรี อบต.ละหาร ศพด.มัสยดิทุง่น้อย 1

152 หนองจกิ ทต.บ่อทอง ศพด.ค่ายองิคยทุธฯ หมู่ 7 1

153 หนองจกิ ทต.บ่อทอง ศพด.มัสยดิตะลาฆอบากง (เทศบาลต าบลบ่อทอง) 1

154 หนองจกิ อบต.เกาะเปาะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปาะ 1

155 หนองจกิ อบต.คอลอตันหยง ศพด.มัสยดิปอฮนสือโต หมู่ 4 1

156 หนองจกิ อบต.ดอนรัก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรัก 1

157 หนองจกิ อบต.ตุยง ศพด.บ้านโคกม่วง หมู่ 7 1

158 หนองจกิ อบต.บางเขา ศพด.สายหมอ 1

159 หนองจกิ อบต.บางตาวา ศพด.บ้านบางตาวา หมู่ 2 1

160 หนองจกิ อบต.ลิปะสะโง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลลิปะสะโง 1

พัทลุง

161 กงหรา ทต.คลองทรายขาว ศพด.คลองหวะหลัง 1

162 กงหรา ทต.คลองทรายขาว ศพด.ทอนตรน 1

163 กงหรา ทต.ชะรัด ศพด.เทศบาลต าบลชะรัด 1

164 กงหรา ทต.ชะรัด ศพด.มัสยดินูรุ้ลฮูดาห์ (หัวหร่ัง) 1

165 กงหรา ทต.ชะรัด ศพด.มัสยดิพฒันาอสิลาม 1

166 กงหรา ทต.สมหวัง ศพด.ต าบลสมหวัง 1

167 กงหรา อบต.คลองเฉลิม ศพด.บ้านคู 1

168 กงหรา อบต.คลองเฉลิม ศพด.บ้านนาบอน 1

169 กงหรา อบต.คลองเฉลิม ศพด.บ้านศาลาแม็ง 1

170 กงหรา อบต.คลองเฉลิม ศพด.บ้านโหล๊ะจงักระ 1

171 กงหรา อบต.คลองเฉลิม ศพด.มัสยดินูรุลมุมีมีน 1

172 เขาชัยสน ทต.โคกม่วง ศพด.บ้านควนหมอทอง 1

173 เขาชัยสน ทต.โคกม่วง ศพด.ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์บ้านเกาะทองสม 1

174 เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน ศพด.โคกยา 1

175 เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน ศพด.เทพราช 1
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176 เขาชัยสน อบต.ควนขนุน ศพด.วัดศุภศาสตาราม 1

177 ควนขนุน ทต.นาขยาด ศพด.โงกน้ า 1

178 ควนขนุน ทต.นาขยาด ศพด.ศาลาต้นรัก 1

179 ควนขนุน ทต.พนางตุง ศพด.วัดธรรมสามัคคี 1

180 ควนขนุน ทต.แหลมโตนด ศพด.บ้านเตง 1

181 ควนขนุน อบต.ชะมวง ศพด.บ้านหยใีน 1

182 ควนขนุน อบต.พนมวังก์ รร.บ้านเขาพนม 1

183 ตะโหมด ทต.คลองใหญ่ ศพด.บ้านโหล๊ะบ้า 1

184 ตะโหมด ทต.ควนเสาธง ศพด.มัสยดิฮีดายาตุ้ลฮีดายะ (บ้านด่านโลด) 1

185 บางแกว้ ทต.บางแกว้ รร.บ้านหูแร่ 1

186 บางแกว้ อบต.โคกสัก ศพด.ลอน 1

187 บางแกว้ อบต.นาปะขอ ศพด.เฉลิมพระเกยีรติบ้านครองชีพ 1

188 บางแกว้ อบต.นาปะขอ ศพด.วัดช่างทอง 1

189 ปากพะยนู ทต.เกาะนางค า ศพด.เกาะยวน 1

190 ปากพะยนู ทต.เกาะนางค า ศพด.บ้านท่าเนียน 1

191 ปากพะยนู ทต.ดอนประดู่ ศพด.วัดควนเผยอ 1

192 ปากพะยนู ทต.หารเทา ศพด.เทศบาลต าบลหารเทา (บ้านคลองเรือ) 1

193 ปากพะยนู ทต.หารเทา ศพด.มัสยดิบ้านม่วงทวน 1

194 ปากพะยนู ทต.หารเทา ศพด.วัดทุง่ขนุหลวงนิมิต 1

195 ปากพะยนู ทต.อา่วพะยนู รร.อนุบาลอา่วพะยนู 1

196 ปากพะยนู ทต.อา่วพะยนู ศพด.บางเตง 1

197 ปากพะยนู อบต.ฝาละมี ศพด.บางมวง 1

198 ปากพะยนู อบต.ฝาละมี ศพด.วัดควนฝาละมี 1

199 ปากพะยนู อบต.ฝาละมี ศพด.วัดพระเกดิ 1

200 ปุาบอน อบต.โคกทราย ศพด.วัดควนเพง็ 1

201 ปุาบอน อบต.โคกทราย ศพด.วัดโคกทราย 1

202 ปุาบอน อบต.ทุง่นารี รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่นารี 1

203 ปุาบอน อบต.ทุง่นารี ศพด.ทุง่คลองควาย 1

204 ปุาบอน อบต.วังใหม่ ศพด.ควนเค่ียม 1

205 ปุาบอน อบต.วังใหม่ ศพด.ทับมิ่งขวัญ 1

206 ปุาบอน อบต.หนองธง ศพด.หลักสิบ 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

พัทลุง (ต่อ) 

207 ปุาบอน อบต.หนองธง ศพด.เหมืองตะกั่ว 1

208 ปุาพะยอม ทต.บ้านพร้าว ศพด.บ้านเนินทราย 1

209 ปุาพะยอม ทต.บ้านพร้าว ศพด.บ้านไสตอ 1

210 ปุาพะยอม ทต.ลานขอ่ย รร.บ้านห้วยศรีเกษร 1

211 ปุาพะยอม ทต.ลานขอ่ย ศพด.ทุง่ชุมพล 1

212 ปุาพะยอม ทต.ลานขอ่ย ศพด.ห้วยเรียน 1

213 ปุาพะยอม อบต.เกาะเต่า ศพด.ด่านปรง 1

214 ปุาพะยอม อบต.เกาะเต่า ศพด.ประชาสามัคคี 1

215 เมืองพทัลุง ทต.นาโหนด ศพด.บ้านวังไทรทอง 1

216 เมืองพทัลุง ทต.นาโหนด ศพด.มัสยดิหนูรนเอยีะสาน 1

217 เมืองพทัลุง ทต.พญาขนั ศพด.บ้านควนถบ 1

218 เมืองพทัลุง อบต.ชัยบุรี ศพด.ชัยบุรี 1

219 เมืองพทัลุง อบต.ชัยบุรี ศพด.วัดแจง้ 1

220 เมืองพทัลุง อบต.ต านาน รร.บ้านทุง่ลาน 1

221 เมืองพทัลุง อบต.ต านาน ศพด.บ้านทุง่ลาน 1

222 ศรีนครินทร์ ทต.ชุมพล ศพด.บ้านขนั 1

223 ศรีนครินทร์ ทต.บ้านนา ศพด.บ้านนา 1

224 ศรีบรรพต อบต.ตะแพน ศพด.สวนโหนด 1

สงขลา

225 คลองหอยโขง่ อบต.คลองหอยโขง่ ศพด.บ้านเกา่ร้าง 1

226 คลองหอยโขง่ อบต.คลองหอยโขง่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหอยโขง่ 1

227 ควนเนียง ทต.บางเหรียง ศพด.วัดแสงอรุณ 1

228 ควนเนียง อบต.ควนโส ศพด.บ้านกลาง 1

229 ควนเนียง อบต.รัตภูมิ ศพด.ปากบางภูมี 1

230 จะนะ ทต.นาทับ ศพด.มัสยดิบ้านปึก 1

231 จะนะ ทต.นาทับ ศพด.มัสยดิประสานสามัคคี 1

232 จะนะ อบต.คู ศพด.มัสยดิบ้านทุง่ 1

233 จะนะ อบต.ตล่ิงชัน ศพด.สุเหร่า 1

234 จะนะ อบต.นาหว้า ศพด.ประจา่ 1

235 จะนะ อบต.สะกอม ศพด.บ้านบ่อโชน 1

236 จะนะ อบต.สะกอม ศพด.มัสยดิเลียบ 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สงขลา (ต่อ) 

237 เทพา ทต.ล าไพล ศพด.มัสยดิบ่าโร๊ะสิตี 1

238 เทพา ทต.ล าไพล ศพด.มัสยดิอกิอมาติสสุนนะฮ์ 1

239 เทพา อบต.ท่าม่วง ศพด.โคกนา 1

240 เทพา อบต.ท่าม่วง ศพด.บ้านต้นจ าปาดะ 1

241 เทพา อบต.ท่าม่วง ศพด.บ้านพทุธนิมิต หมู่ 9 1

242 เทพา อบต.วังใหญ่ ศพด.บ้านวังใหญ่ 1

243 เทพา อบต.สะกอม ศพด.บ้านปากบางสะกอม 1

244 นาทวี ทต.นาทวี ศพด.ต าบลนาทวี (ศูนย ์2) 1

245 นาทวี ทต.นาทวีนอก ศพด.เทศบาลต าบลนาทวีนอก 1

246 นาทวี ทต.นาทวีนอก ศพด.โรงเรียนบ้านเคลียง 1

247 นาทวี อบต.คลองทราย ศพด.บ้านโต้นนท์ 1

248 นาทวี อบต.คลองทราย ศพด.บ้านล าพด 1

249 นาทวี อบต.ทับช้าง ศพด.กะทิง 1

250 บางกล่ า ทต.ท่าช้าง ศพด.บ่อแพ 1

251 บางกล่ า ทต.ท่าช้าง ศพด.บ้านยางงาม 1

252 บางกล่ า ทต.ท่าช้าง ศพด.บ้านหนองขวน 1

253 เมืองสงขลา ทต.พะวง ศพด.บ่อระก า 1

254 เมืองสงขลา ทต.พะวง ศพด.บ้านโคกไร่ 1

255 เมืองสงขลา ทต.พะวง ศพด.มัสยดิบ้านควนหิน 1

256 เมืองสงขลา อบต.เกาะยอ ศพด.วัดแหลมพอ้ 1

257 ระโนด ทต.บ่อตรุ ศพด.มัสยดิสากลอสิลาม 1

258 ระโนด ทต.บ่อตรุ ศพด.โรงเรียนวัดเจดียง์าม 1

259 ระโนด อบต.คลองแดน ศพด.บางหรอด 1

260 ระโนด อบต.คลองแดน ศพด.วัดหัวคุ้ง 1

261 ระโนด อบต.ตะเครียะ ศพด.โรงเรียนบ้านดอนแบก 1

262 ระโนด อบต.ท่าบอน ศพด.วัดท่าบอน 1

263 ระโนด อบต.ท่าบอน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบอน (อนุบาล 3ขวบ) 1

264 ระโนด อบต.บ้านขาว ศพด.ต.บ้านขาว 1

265 ระโนด อบต.บ้านขาว ศพด.บ้านคูวา 1

266 ระโนด อบต.พงัยาง ศพด.โรงเรียนวัดหน้าเมือง 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สุราษฎร์ธานี
267 ท่าชนะ อบต.สมอทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสมอทอง 1
268 ท่าชนะ อบต.สมอทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสมอทอง 2 1
269 บ้านตาขนุ อบต.พรุไทย ศพด.บ้านเชี่ยวขวาน 1
270 บ้านนาเดิม อบต.ท่าเรือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ 1
271 บ้านนาเดิม อบต.บ้านนา ศพด.บ้านห้วยห้าง 1
272 บ้านนาเดิม อบต.บ้านนา ศพด.บ้านห้วยใหญ่ 1
273 บ้านนาสาร ทต.พรุพี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพรุพี 1
274 บ้านนาสาร ทต.พรุพี ศพด.โรงเรียนบ้านควนเนียง 1
275 บ้านนาสาร อบต.ล าพนู ศพด.คลองหาเหนือ 1
276 บ้านนาสาร อบต.ล าพนู ศพด.ปลายธาร 1
277 พนม ทต.คลองชะอุ่น ศพด.บ้านบางหิน 1
278 พนม ทต.คลองชะอุ่น ศพด.โรงเรียนบ้านอนุโณทัย 1
279 พนม อบต.คลองศก ศพด.บางปรุ 1
280 พนม อบต.ต้นยวน ศพด.โรงเรียนวัดปากตรัง 1
281 พนม อบต.พนม ศพด.โรงเรียนบ้านใหญ่ 1
282 พระแสง อบต.ไทรขงึ ศพด.บ้านควนยอ 1
283 พระแสง อบต.ไทรโสภา ศพด.บ้านต้นไทร 1
284 พระแสง อบต.สาคู ศพด.บ้านบางใหญ่ 1
285 พระแสง อบต.สินเจริญ ศพด.บ้านทุง่หญ้าแดง 1
286 พระแสง อบต.สินเจริญ ศพด.โรงเรียนวัดบางก ายาน 1
287 พระแสง อบต.สินเจริญ ศพด. หมู่บ้านปุาไม้พระราชประสงค์ 1
288 พระแสง อบต.สินปุน ศพด.เมรัย 1
289 พนุพนิ อบต.ท่าขา้ม ศพด.บ้านบางท่าขา้ม 1
290 พนุพนิ อบต.ท่าสะท้อน ศพด.บ้านนาค้อ 1
291 พนุพนิ อบต.ท่าสะท้อน ศพด.บ้านบ่อกรัง 1
292 พนุพนิ อบต.บางมะเด่ือ ศพด.บางประชาภิบาล 1
293 พนุพนิ อบต.บางมะเด่ือ ศพด.บ้านศรีปทุมวัลย์ 1
294 พนุพนิ อบต.ศรีวิชัย ศพด.โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1
295 เมืองสุราษฎร์ธานี ทต.วัดประดู่ รร.บ้านบางชุมโถ 1
296 วิภาวดี อบต.ตะกกุเหนือ ศพด.คลองวาย 1
297 วิภาวดี อบต.ตะกกุเหนือ ศพด.คลองใส 1
298 วิภาวดี อบต.ตะกกุเหนือ ศพด.ท่านหญิง 1
299 เวียงสระ ทต.ทุง่หลวง รร.เทศบาลทุง่หลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 1
300 เวียงสระ ทต.เมืองเวียง ศพด.ต าบลเมืองเวียง 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

กาญจนบรุี

1 ทองผาภูมิ ทต.ทองผาภูมิ รร.เทศบาลทองผาภูมิ 1

2 ทองผาภูมิ อบต.ชะแล ศพด.คลิต้ีล่าง 1

3 ทองผาภูมิ อบต.ชะแล ศพด.ทิพเุย 1

4 ทองผาภูมิ อบต.ชะแล ศพด.บ้านเกริงกระเวีย 1

5 ทองผาภูมิ อบต.ปิล๊อก ศพด.อตีอง 1

6 ท่าม่วง ทต.ท่าล้อ ศพด.เทศบาลต าบลท่าล้อ 1

7 ท่าม่วง ทต.ม่วงชุม ศพด.หนองโป่ง 1

8 ท่าม่วง อบต.ทุง่ทอง ศพด.บ้านกร่างทอง 1

9 ท่าม่วง อบต.ทุง่ทอง ศพด.บ้านทุง่ทอง 1

10 ท่าม่วง อบต.บ้านใหม่ ศพด.โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1

11 ท่าม่วง อบต.บ้านใหม่ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น 1

12 ท่าม่วง อบต.บ้านใหม่ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองมงคล 1

13 ท่าม่วง อบต.พงัตรุ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพงัตรุ 1

14 ท่าม่วง อบต.รางสาล่ี ศพด.โรงเรียนบ้านรางสาล่ี 1

15 ท่าม่วง อบต.รางสาล่ี ศพด.โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 1

16 ท่ามะกา ทต.พระแท่น ศพด.บ้านไร่ 1

17 ท่ามะกา อบต.เขาสามสิบหาบ ศพด.ต าบลเขาสาบสิบหาบ 1

18 ท่ามะกา อบต.โคกตะบอง ศพด.วัดเขาใหญ่ 1

19 ท่ามะกา อบต.ตะคร้ าเอน ศพด.เกา้หลัง 1

20 ท่ามะกา อบต.ตะคร้ าเอน ศพด.บ้านบึง 1

21 ท่ามะกา อบต.ท่ามะกา ศพด.ห้วยปากง่าม 1

22 ท่ามะกา อบต.ยางม่วง ศพด.ห้วยกระดาน 1

23 ไทรโยค อบต.บ้องต้ี ศพด.ท้ายเหมือง 1

24 ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม ศพด.วัดไทรทองพฒันา 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่18 ระหว่างวันที ่19 - 22 พฤษภาคม 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

จันทบรุี

25 แกง่หางแมว ทต.พวา ศพด.บ้านบ่อมะเด่ือ 1

26 ขลุง ทต.เกวียนหัก ศพด.เทศบาลต าบลเกวียนหัก 1

27 ขลุง ทต.บ่อ ศพด.เทศบาลต าบลบ่อ 1

28 ขลุง ทต.บ่อ ศพด.เทศบาลต าบลบ่อ (บ้านหวัก) 1

29 ขลุง ทต.บ่อเวฬุ ศพด.บ้านเขาทอง 1

30 ขลุง ทต.บ่อเวฬุ ศพด.บ้านบ่อเวฬุ 1

31 ขลุง ทต.วันยาว ศพด.เทศบาลต าบลวันยาว 1

32 ขลุง อบต.บางชัน ศพด.บ้านบางชัน 1

33 เขาคิชฌกฏู ทต.คลองพลู ศพด.น้ าขุ่น 1

34 เขาคิชฌกฏู ทต.คลองพลู ศพด.โรงเรียนวัดทุง่กบิล 1

35 เขาคิชฌกฏู ทต.พลวง ศพด.เทศบาลต าบลพลวง (บ้านกระทิง) 1

36 เขาคิชฌกฏู ทต.พลวง ศพด.เทศบาลต าบลพลวง หมู่ 4 1

37 เขาคิชฌกฏู ทต.พลวง ศพด.เทศบาลต าบลพลวง หมู่ 7 1

38 ท่าใหม่ ทต.เขาบายศรี ศพด.เทศบาลต าบลเขาบายศรี 1

39 ท่าใหม่ ทต.สองพีน่้อง ศพด.เทศบาลต าบลสองพีน่้อง 1

40 ท่าใหม่ อบต.โขมง ศพด.ต าบลโขมง 1

41 นายายอาม ทต.สนามไชย ศพด.วัดท่าแคลง 1

ฉะเชิงเทรา

42 คลองเขื่อน อบต.คลองเขื่อน ศพด.วัดคลองเขื่อน 1

43 คลองเขื่อน อบต.คลองเขื่อน ศพด.วัดบ้านกล้วย 1

44 คลองเขื่อน อบต.บางตลาด ศพด.วัดบางตลาด 1

45 คลองเขื่อน อบต.บางตลาด ศพด.วัดราษฎรนุกลู 1

46 คลองเขื่อน อบต.บางโรง ศพด.ดอนสนาม 1

47 ท่าตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรา ศพด.บ้านกรอกสะแก 1

48 ท่าตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรา ศพด.บ้านเทพประทาน 1

49 ท่าตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรา ศพด.บ้านร่มโพธิท์อง 1

50 ท่าตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรา ศพด.บ้านวังหิน 1

51 บางคล้า ทต.บางคล้า รร.เทศบาล 1วัดแจง้ 1

52 บางคล้า ทต.บางคล้า รร.เทศบาล 2วัดโพธิ์ 1

53 บางคล้า ทต.ปากน้ า ศพด.เทศบาลต าบลปากน้ า 1

54 บางคล้า อบต.ท่าทองหลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทองหลาง 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ฉะเชิงเทรา (ต่อ) 

55 บางคล้า อบต.บางกระเจด็ ศพด.บางกระเจด็ 1

56 บางคล้า อบต.บางกระเจด็ ศพด.วัดบางกระดาน 1

57 บางคล้า อบต.บางกระเจด็ ศพด.วัดสามแยก 1

58 บางคล้า อบต.เสม็ดใต้ รร.บ้านหนองโสน 1

59 บางคล้า อบต.เสม็ดใต้ ศพด.วักสนามช้าง 1

60 บางคล้า อบต.เสม็ดใต้ ศพด.วัดเสม็ดใต้ 1

61 บางคล้า อบต.เสม็ดเหนือ ศพด.วัดศรีสุตาราม 1

62 บางคล้า อบต.หัวไทร ศพด.วัดทางขา้มน้อย 1

63 บางคล้า อบต.หัวไทร ศพด.วัดลาดบัวขาว 1

64 บางคล้า อบต.หัวไทร ศพด.หัวไทร 1

65 บางน้ าเปร้ียว อบต.บางน้ าเปร้ียว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปร้ียว 1

66 บางน้ าเปร้ียว อบต.บึงน้ ารักษ์ ศพด.วัดบึงน้ ารักษ์ 1

67 บางน้ าเปร้ียว อบต.บึงน้ ารักษ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ 1

68 บางน้ าเปร้ียว อบต.โพรงอากาศ ศพด.ตะพงัคลี 1

69 บางน้ าเปร้ียว อบต.โพรงอากาศ ศพด.วัดญาณรังษาราม 1

ชลบรุี

70 บ่อทอง ทต.ธาตุทอง ศพด.เทศบาลต าบลธาตุทอง 2 1

71 บ่อทอง อบต.เกษตรสุวรรณ ศพด.โรงเรียนบ้านขนุช านาญ 1

72 บ่อทอง อบต.บ่อทอง ศพด.บ้านคลองใหญ่ 1

73 บ่อทอง อบต.พลวงทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพลวงทอง 1

74 บางละมุง ทต.หนองปลาไหล รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองปลาไหล 1

75 บางละมุง ทต.ห้วยใหญ่ ศพด.โรงเรียนบ้านมอบฟกัทอง 1

76 บ้านบึง ทต.บ้านบึง ศพด.ต าบลบ้านบึง (ห้วยน้ าโจน) 1

77 บ้านบึง ทต.หนองชาก ศพด.บ้านหนองซาก 1

78 บ้านบึง ทต.หนองชาก ศพด.หนองซาก 1

79 บ้านบึง ทต.หนองซ้ าซาก ศพด.หนองซ้ าซาก 1 1

80 บ้านบึง ทต.หนองซ้ าซาก ศพด.หนองซ้ าซาก 2 1

81 บ้านบึง ทต.หัวกญุแจ ศพด.วัดกณุฑีธาร 1

82 บ้านบึง ทต.หัวกญุแจ ศพด.หัวกญุแจ 1

83 บ้านบึง อบต.มาบไผ่ ศพด.บ้านมาบไผ่ 1

84 บ้านบึง อบต.มาบไผ่ ศพด.บ้านห้วยยาง 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
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ชลบรุี (ต่อ) 

85 บ้านบึง อบต.หนองอรุิณ ศพด.บ้านตาลด า 1

86 บ้านบึง อบต.หนองอรุิณ ศพด.วัดหนองชันจนัทนาราม 1

87 บ้านบึง อบต.หนองอรุิณ ศพด.วัดอรุณรังษี 1

88 พนัสนิคม อบต.โคกเพลาะ ศพด.เนินตามาก 1

89 พนัสนิคม อบต.โคกเพลาะ ศพด.วัดโคกเพลาะ 1

90 พนัสนิคม อบต.นาเริก ศพด.บ้านเนิน 1

ชัยนาท

91 เนินขาม อบต.สุขเดือนห้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า 1

92 มโนรมย์ ทต.มโนรมย์ ศพด.ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 1

93 มโนรมย์ ทต.มโนรมย์ ศพด.วัดพกิลุงาม 1

94 มโนรมย์ ทต.หางน้ าสาคร รร.เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร 1

95 มโนรมย์ อบต.ไร่พฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไร่พฒันา 1

96 มโนรมย์ อบต.วัดโคก ศพด.บ้านคลองกลาง 1

97 มโนรมย์ อบต.วัดโคก ศพด.โรงเรียนบ้านเนินไผ่ 1

98 มโนรมย์ อบต.วัดโคก ศพด.วัดโคกแจง 1

99 เมืองชัยนาท ทต.นางลือ ศพด.โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 1

100 เมืองชัยนาท ทต.เสือโฮก ศพด.หนองเต่าด า 1

101 เมืองชัยนาท ทต.เสือโฮก ศพด.หนองพงันาค 1

102 เมืองชัยนาท ทต.หาดท่าเสา ศพด.ต าบลหาดท่าเสา 1

103 เมืองชัยนาท อบต.เขาท่าพระ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ 1

104 วัดสิงห์ อบต.หนองบัว ศพด.วัดหนองบัว 1

105 สรรคบุรี ทต.โพงาม ศพด.วัดธรรมมิกาวาส 1

106 สรรคบุรี ทต.ห้วยกรด ศพด.บ าเพญ็บุญ 1

107 สรรคบุรี ทต.ห้วยกรดพฒันา ศพด.วัดดอนโพธิศ์รี 1

108 สรรพยา ทต.เจา้พระยา ศพด.วัดก าแพง 1

ตราด

109 เกาะกดู อบต.เกาะกดู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกดู 1

110 เกาะกดู อบต.เกาะกดู ศพด.อา่วสลัด 1

111 เกาะกดู อบต.เกาะหมาก ศพด.ต าบลเกาะหมาก 1

112 เกาะช้าง อบต.เกาะช้างใต้ ศพด.บ้านบางเบ้า 1

113 เกาะช้าง อบต.เกาะช้างใต้ ศพด.บ้านสลักคอก 1



หน้าที ่5
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ตราด (ต่อ) 
114 เกาะช้าง อบต.เกาะช้างใต้ ศพด.บ้านสลักเพชร 1
115 เขาสมิง อบต.ประณีต ศพด.คลองหลอด 1
116 เขาสมิง อบต.ประณีต ศพด.วัดเสนาณรงค์ 1
117 เขาสมิง อบต.สะตอ ศพด.วงษ์พฒันา 1
118 คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด ศพด.บ้านหนองม่วง 1
119 บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ่อพลอย 1
120 บ่อไร่ อบต.ด่านชุมพล ศพด.ทับทิมสยาม0 1 1
121 เมืองตราด อบต.วังกระแจะ ศพด.บ้านท่าประดู่ 1
122 เมืองตราด อบต.วังกระแจะ ศพด.บ้านท้ายวัง 1
123 เมืองตราด อบต.วังกระแจะ ศพด.วัดคลองเพชร 1
124 เมืองตราด อบต.หนองคันทรง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 1
125 เมืองตราด อบต.ห้วงน้ าขาว ศพด.โรงเรียนวัดห้วงน้ าขาว 1
126 แหลมงอบ ทต.น้ าเชี่ยว ศพด.เทศบาลต าบลน้ าเชี่ยว 1
127 แหลมงอบ ทต.น้ าเชี่ยว ศพด.มัสยดิอลักบุรอ 1
128 แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ ศพด.มัสยดินูรุ้ลมูบีน 1

นครนายก
129 บ้านนา ทต.พกิลุออก ศพด.วัดแหลมไม้ยอ้ย 1
130 บ้านนา อบต.เขาเพิม่ ศพด.บ้านเขาหัวนา 1
131 บ้านนา อบต.ทองหลาง ศพด.บ้านคลอง 30 1
132 บ้านนา อบต.ทองหลาง ศพด.โรงเรียนวัดทองหลาง 1
133 บ้านนา อบต.บ้านนา ศพด.วัดทองจรรยา 1
134 บ้านนา อบต.บ้านพริก ศพด.โรงเรียนบ้านคลอง 31 1
135 บ้านนา อบต.บ้านพริก ศพด.โรงเรียนบ้านคลอง 33 1
136 บ้านนา อบต.บ้านพริก ศพด.โรงเรียนบ้านชะวากยาว 1
137 บ้านนา อบต.บ้านพริก ศพด.โรงเรียนวัดหนองคันจาม 1
138 บ้านนา อบต.บ้านพริก ศพด.วัดโพธิแ์กว้ 1
139 บ้านนา อบต.บ้านพริก ศพด.วัดศรีสุวรรณ 1
140 บ้านนา อบต.อาษา ศพด.วัดสะพาน 1
141 ปากพลี ทต.เกาะหวาย ศพด.อนุบาลปากพลี 1
142 ปากพลี อบต.เกาะโพธิ์ ศพด.วันครู 250 4 1
143 ปากพลี อบต.ท่าเรือ ศพด.ต าบลท่าเรือ 1
144 ปากพลี อบต.ท่าเรือ ศพด.โรงเรียนวัดล าบัวลอย 1
145 ปากพลี อบต.หนองแสง ศพด.ต าบลหนองแสง 1
146 เมืองนครนายก ทต.ท่าช้าง ศพด.เทศบาลต าบลท่าช้าง 1
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นครปฐม

147 ก าแพงแสน อบต.ก าแพงแสน ศพด.บ้านวันครู 1

148 ก าแพงแสน อบต.ดอนขอ่ย ศพด.บ้านดอนขอ่ย 1

149 ก าแพงแสน อบต.ดอนขอ่ย ศพด.บ้านดอนทอง 1

150 ก าแพงแสน อบต.ทุง่บัว ศพด.หนองไม้งาม 1

151 ก าแพงแสน อบต.รางพกิลุ ศพด.ห้วยด้วน 1

152 ดอนตูม ทต.สามง่าม รร.เทศบาล 1วัดล าลูกบัว 1

153 ดอนตูม อบต.ดอนรวก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก 1

154 ดอนตูม อบต.ห้วยด้วน ศพด.วัดกงลาด 1

155 ดอนตูม อบต.ห้วยด้วน ศพด.วัดทุง่ผักกดู 1

156 นครชัยศรี อบต.ดอนแฝก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแฝก 1

157 นครชัยศรี อบต.ท่ากระชับ ศพด.รางเกตุ 1

158 นครชัยศรี อบต.ท่าพระยา ศพด.โรงเรียนวัดน้อย 1

159 นครชัยศรี อบต.ไทยยาวาส ศพด.วัดไทยาวาส 1

160 นครชัยศรี อบต.บางพระ ศพด.ศรีสุดากร 1

161 นครชัยศรี อบต.ลานตากฟา้ ศพด.บ้านคลองเจก๊ หมู่ 1 1

162 นครชัยศรี อบต.วัดส าโรง ศพด.ต าบลวัดส าโรง 1

163 นครชัยศรี อบต.ศีรษะทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีษะทอง 1

164 นครชัยศรี อบต.สัมปทวน ศพด.ต้นลาน 1

165 นครชัยศรี อบต.สัมปทวน ศพด.วัดกลางคูเวียง 1

166 บางเลน ทต.รางกระทุม่ ศพด.เทศบาลต าบลรางกระทุม่ 1

167 บางเลน ทต.ล าพญา ศพด.เทศบาลต าบลล าพญา 1

168 บางเลน อบต.นราภิรมย์ ศพด.พระมอพสัิย 1

169 บางเลน อบต.บางภาษี ศพด.บ้านรางปลาหมอ 1

ประจวบคีรีขันธ์

170 กยุบุรี อบต.หาดขาม ศพด.ยา่นซ่ือ 1

171 กยุบุรี อบต.หาดขาม ศพด.รวมไทย 1

172 ทับสะแก ทต.ทับสะแก ศพด.เทศบาลต าบลทับสะแกศูนย ์2 1

173 ทับสะแก อบต.เขาล้าน ศพด.บ้านดอนใจดี 1

174 ทับสะแก อบต.เขาล้าน ศพด.บ้านทุง่กลาง 1

175 ทับสะแก อบต.ทับสะแก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทับสะแก 1

176 ทับสะแก อบต.นาหูกวาง ศพด.วัดนาหูกวาง 1
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ประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

177 ทับสะแก อบต.นาหูกวาง ศพด.วัดห้วยลึก 1

178 ทับสะแก อบต.แสงอรุณ ศพด.ต าบลแสงอรุณ 1

179 ทับสะแก อบต.ห้วยยาง ศพด.วัดเนินดินแดง 1

180 ทับสะแก อบต.ห้วยยาง ศพด.หัวเขา 1

181 ทับสะแก อบต.อา่งทอง ศพด.บ้านสีดางาม 1

182 บางสะพาน ทต.ร่อนทอง ศพด.โรงเรียนบ้านดอนส านัก 1

183 บางสะพาน อบต.ก าเนิดนพคุณ ศพด.ต าบลก าเนิดนพคุณ 1

184 บางสะพาน อบต.ชัยเกษม ศพด.บ้านสามขมุ 1

185 บางสะพาน อบต.ทองมงคล ศพด.ธรรมรัตน์ 1

186 บางสะพาน อบต.ทองมงคล ศพด.บ้านราษฎร์ประสงค์ 1

187 บางสะพาน อบต.ธงชัย ศพด.วัดถ้ าคีรีวงศ์ 1

188 บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ศพด.วัดเขาตะล่อม 1

189 บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสตร์ 1

190 บางสะพาน อบต.ร่อนทอง ศพด.บ้านทุง่เชือก 1

191 บางสะพานน้อย อบต.ช้างแรก ศพด.คลองเตย 1

พระนครศรีอยธุยา

192 ท่าเรือ ทต.ท่าเรือ รร.เทศบาลท่าเรือประชานุกลู 1

193 ท่าเรือ ทต.ท่าเรือ รร.เทศบาลวัดกลาง 1

194 ท่าเรือ ทต.ท่าเรือ รร.เทศบาลวัดแค 1

195 ท่าเรือ ทต.ท่าหลวง รร.เทศบาลวัดถลุงเหล็ก 1

196 ท่าเรือ อบต.ท่าเจา้สนุก ศพด.วัดสฎางค์ 1

197 ท่าเรือ อบต.ท่าหลวง ศพด.วัดไกจ่น้ 1

198 ท่าเรือ อบต.หนองขนาก ศพด.หนองกระเบียน 1

199 นครหลวง ทต.นครหลวง รร.เทศบาลวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถติวิทยา) 1

200 นครหลวง ทต.นครหลวง ศพด.วัดเรือแขง่ 1

201 นครหลวง ทต.อรัญญิก ศพด.วัดทอง 1

202 นครหลวง ทต.อรัญญิก ศพด.วัดน้อย 1

203 บางซ้าย ทต.บางซ้าย ศพด.ต าบลแกว้ฟา้ 1

204 บางซ้าย ทต.บางซ้าย ศพด.ต าบลเต่าเล่า 1

205 บางซ้าย อบต.เทพมงคล ศพด.วัดเทพมงคล 1

206 บางซ้าย อบต.บางซ้าย ศพด.วัดวังชะโด 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

พระนครศรีอยธุยา (ตอ่) 

207 บางซ้าย อบต.ปลายกลัด ศพด.บ้านล าโพธิท์อง 1

208 บางซ้าย อบต.ปลายกลัด ศพด.ล าวังชัน 1

209 บางซ้าย อบต.ปลายกลัด ศพด.วัดโคกตาพรหม 1

210 บางซ้าย อบต.ปลายกลัด ศพด.สามเพลง 1

211 บางไทร ทต.บางไทร ศพด.โรงเรียนวัดไทรโสภณ 1

212 บางไทร ทต.บางไทร ศพด.โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 1

213 บางไทร อบต.โคกช้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช้าง 1

214 บางไทร อบต.บางยี่โท ศพด.บ้านช่างเหล็ก 1

215 บางไทร อบต.บางยี่โท ศพด.บ้านโรงหลวง 1

216 บางไทร อบต.บางยี่โท ศพด.วัดหน้าต่างใน (จงนิลอปุถมัภ)์ 1

217 บางไทร อบต.โพแตง ศพด.โรงเรียนวัดโพธิแ์ตงใต้ 1

218 บางไทร อบต.สนามชัย ศพด.โรงเรียนบางไทร 1

219 บางบาล ทต.บางบาล ศพด.บ้านบางหัก 1

เพชรบรุี

220 แกง่กระจาน อบต.แกง่กระจาน ศพด.ชลประทานแกง่กระจาน 1

221 แกง่กระจาน อบต.แกง่กระจาน ศพด.บ้านแม่คะเมย 1

222 แกง่กระจาน อบต.ห้วยแม่เพรียง ศพด.บ้านด่านโง หมู่ 5 1

223 เขายอ้ย ทต.เขายอ้ย ศพด.ทับคาง 1

224 เขายอ้ย ทต.เขายอ้ย ศพด.วัดกฏุิ 1

225 เขายอ้ย ทต.เขายอ้ย ศพด.วัดหนองส้ม 1

226 ชะอ า ทต.นายาง ศพด.ชาวไร่ 1

227 ชะอ า ทต.นายาง ศพด.บ้านดอน 1

228 ชะอ า ทต.นายาง ศพด.บ้านนิคมฯ 1

229 ชะอ า ทต.นายาง ศพด.บ้านเนินทราย 1

230 ชะอ า ทต.นายาง ศพด.บ้านร่องระก า 1

231 ชะอ า ทต.นายาง ศพด.บ้านหนองเผาถา่น 1

232 ชะอ า ทต.นายาง ศพด.บ้านหุบกะพง 1

233 ท่ายาง ทต.ท่าไม้รวก ศพด.บ้านเขาลูกช้าง 1

234 ท่ายาง ทต.ท่าไม้รวก ศพด.บ้านท่าไม้รวก 1

235 ท่ายาง ทต.ท่าไม้รวก ศพด.บ้านไร่หลวง 1

236 ท่ายาง ทต.ท่ายาง ศพด.บ้านท่ากระเทียม 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เพชรบรุี (ต่อ) 

237 ท่ายาง ทต.ท่ายาง ศพด.บ้านท่าคอย 1

238 ท่ายาง ทต.ท่ายาง ศพด.บ้านหนองบ้วย 1

239 ท่ายาง ทต.ท่ายาง ศพด.วัดเกษมสุทธาราม 1

240 ท่ายาง ทต.ท่ายาง ศพด.วัดเขื่อนเพชร 1

241 ท่ายาง อบต.เขากระปุก ศพด.บ้านหนองโรง 1

242 ท่ายาง อบต.เขากระปุก ศพด.วัดพระพทุธบาทเขาลูกช้าง 1

243 ท่ายาง อบต.มาบปลาเค้า ศพด.วัดตาลกง 1

ราชบรุี

244 จอมบึง อบต.ด่านทับตะโก ศพด.บ้านทุง่กระถนิ 1

245 จอมบึง อบต.ด่านทับตะโก ศพด.บ้านห้วยท่าช้าง 1

246 จอมบึง อบต.ด่านทับตะโก ศพด.บ้านหุบพริก 1

247 จอมบึง อบต.เบิกไพร ศพด.โรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ 2 1

248 จอมบึง อบต.เบิกไพร ศพด.โรงเรียนบ้านหนองศาลเจา้ หมู่ 5 1

249 จอมบึง อบต.ปากช่อง ศพด.บ้านหนองตาเนิด 1

250 จอมบึง อบต.ปากช่อง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 1

251 ด าเนินสะดวก ทต.ด าเนินสะดวก ศพด.โรงเรียนวัดโชติทายการาม 1

252 ด าเนินสะดวก อบต.ดอนไผ่ ศพด.วัดเวฬุวนาราม 1

253 บางแพ ทต.บางแพ ศพด.ชุมชนบ้านดอนเซ่ง 1

254 บางแพ ทต.บางแพ ศพด.วัดกลางวังเยน็ 1

255 บางแพ อบต.ดอนใหญ่ ศพด.วัดดอนสาลี 1

256 บางแพ อบต.ดอนใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญบ่้านล าน้ า 1

257 บางแพ อบต.วัดแกว้ ศพด.วัดท านบ 1

258 บางแพ อบต.วัดแกว้ ศพด.วัดบ้านใหม่บุปผาราม 1

259 บางแพ อบต.หัวโพ ศพด.บ้านดอนมะขามเทศ 1

260 บ้านคา อบต.บ้านคา ศพด.สันติมโนประชาสรรค์ 1

261 บ้านคา อบต.บ้านบึง ศพด.บ้านห้วยสวนพลู 1

262 บ้านคา อบต.หนองพนัจนัทร์ ศพด.โรงเรียนบ้านช่องลาภ 1

263 บ้านคา อบต.หนองพนัจนัทร์ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองจอก 1

264 บ้านคา อบต.หนองพนัจนัทร์ ศพด.วัดยอดสุวรรณคีรี 1

265 บ้านโป่ง อบต.เขาขลุง ศพด.บ้านหนองไกข่นั 1

266 บ้านโป่ง อบต.คุ้งพยอม ศพด.วัดล าพยอม 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ราชบรุี (ต่อ) 

267 บ้านโป่ง อบต.สวนกล้วย ศพด.โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 1

268 บ้านโป่ง อบต.หนองกบ ศพด.บึงกระจบั 1

269 บ้านโป่ง อบต.หนองปลาหมอ ศพด.วัดมาบแค 1

270 ปากท่อ ทต.ทุง่หลวง ศพด.โรงเรียนชุนชนวัดทุง่หลวง 1

271 ปากท่อ ทต.ทุง่หลวง ศพด.โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 1

272 ปากท่อ ทต.ทุง่หลวง ศพด.โรงเรียนบ้านพคุาย 1

273 ปากท่อ ทต.ทุง่หลวง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองน้ าใส 1

สระแก้ว

274 เขาฉกรรจ์ อบต.เขาสามสิบ ศพด.เนินตะแบก 1

275 เขาฉกรรจ์ อบต.พระเพลิง ศพด.บ้านท่าเต้น 1

276 เขาฉกรรจ์ อบต.หนองหว้า ศพด.คลองเจริญ 1

277 เขาฉกรรจ์ อบต.หนองหว้า ศพด.บ้านซับมะนาว 1

278 คลองหาด ทต.คลองหาด ศพด.บ้านเขาช่องแคบ 1

279 คลองหาด ทต.คลองหาด ศพด.บ้านเขาเล่ือม 1

280 คลองหาด ทต.คลองหาด ศพด.บ้านคลองหาด 1

281 คลองหาด อบต.คลองไกเ่ถื่อน ศพด.คลองใหญ่พฒันา 1

282 ตาพระยา อบต.โคคลาน ศพด.ซับเม็ก 1

283 ตาพระยา อบต.ตาพระยา ศพด.เขาลูกช้าง 1

284 ตาพระยา อบต.ตาพระยา ศพด.ตะโก 1

285 ตาพระยา อบต.ตาพระยา ศพด.เนินสมบูรณ์ 1

286 ตาพระยา อบต.ตาพระยา ศพด.บ้านทัพเซียม 1

287 ตาพระยา อบต.ทัพไทย ศพด.โคกระกา 1

288 ตาพระยา อบต.ทัพไทย ศพด.ทับทิมสยาม0 3 1

289 ตาพระยา อบต.ทัพไทย ศพด.ทัพไทย 1

290 ตาพระยา อบต.ทัพราช ศพด.เจริญสุข 1

291 ตาพระยา อบต.ทัพราช ศพด.บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1

292 ตาพระยา อบต.ทัพเสด็จ ศพด.ร่มไทร 1

293 ตาพระยา อบต.ทัพเสด็จ ศพด.แสง์ 1

294 เมืองสระแกว้ อบต.โคกปีฆ่้อง ศพด.โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส 1

295 เมืองสระแกว้ อบต.โคกปีฆ่้อง ศพด.โรงเรียนบ้านบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์) 1

296 เมืองสระแกว้ อบต.โคกปีฆ่้อง ศพด.โรงเรียนบ้านลุงพล 1



หน้าที ่11

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สระแก้ว (ต่อ) 

297 เมืองสระแกว้ อบต.ท่าแยก ศพด.คลองน้ าเขยีว 1

298 เมืองสระแกว้ อบต.บ้านแกง้ ศพด.บ้านเนินดินแดง 1

299 เมืองสระแกว้ อบต.บ้านแกง้ ศพด.แสงจนัทร์ 1

300 เมืองสระแกว้ อบต.ศาลาล าดวน ศพด.หนองผูกเต่า 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

กาญจนบรุี

1 ไทรโยค อบต.วังกระแจะ ศพด.หาดง้ิว 1

2 ไทรโยค อบต.วังกระแจะ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ 1

3 บ่อพลอย อบต.ช่องด่าน ศพด.บ้านวังใหญ่ 1

4 บ่อพลอย อบต.ช่องด่าน ศพด.บ้านหนองหว้า 1

5 บ่อพลอย อบต.บ่อพลอย ศพด.บ้านหนองยา่งช้าง 1

6 บ่อพลอย อบต.บ่อพลอย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย 1

7 บ่อพลอย อบต.หนองกุ่ม ศพด.หนองกุ่ม 1

8 บ่อพลอย อบต.หนองรี ศพด.บ้านล าอซูี 1

9 บ่อพลอย อบต.หลุมรัง ศพด.ไทยรัฐวิทยา 21 1

10 พนมทวน ทต.ตลาดเขต ศพด.บ้านโคราช 1

11 พนมทวน ทต.หนองสาหร่าย ศพด.บ้านหนองขยุ 1

12 พนมทวน ทต.หนองสาหร่าย ศพด.วัดปลักเขว้า 1

13 พนมทวน ทต.หนองสาหร่าย ศพด.สระลุมพกุ 1

14 พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร ศพด.บ่อหว้า 1

15 พนมทวน อบต.พนมทวน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพนมทวน 1

16 พนมทวน อบต.พงัตรุ ศพด.บ้านบ่อระแหง 1

17 พนมทวน อบต.หนองโรง ศพด.นาพระยา 1

18 พนมทวน อบต.หนองโรง ศพด.บ้านหลุมหิน 1

19 พนมทวน อบต.หนองโรง ศพด.วัดห้วยสะพาน 1

20 เมืองกาญจนบุรี ทต.ปากแพรก ศพด.ลุ่มดงกระเบา 1

21 เมืองกาญจนบุรี อบต.บ้านเกา่ ศพด.พนุ้ าร้อน 1

22 เมืองกาญจนบุรี อบต.วังด้ง ศพด.บ้านท่าโป่ง 1

23 เมืองกาญจนบุรี อบต.วังเยน็ ศพด.บ้านลุ่มโป่งเส้ียว 1

24 เมืองกาญจนบุรี อบต.วังเยน็ ศพด.วัดวังเยน็ 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่19 ระหว่างวันที ่27 - 30 พฤษภาคม 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

จันทบรุี

25 นายายอาม อบต.วังโตนด ศพด.ต าบลวังโตนด 1

26 โป่งน้ าร้อน ทต.คลองใหญ่ ศพด.บ้านหนองบอน 1

27 มะขาม ทต.ฉมัน ศพด.เทศบาลต าบลฉมัน 1

28 มะขาม ทต.ท่าหลวง ศพด.เทศบาลต าบลท่าหลวง 1

29 มะขาม ทต.วังแซ้ม ศพด.เทศบาลต าบลวังแซ้ม 1

30 เมืองจนัทบุรี ทต.พลับพลานารายณ์ ศพด.เทศบาลต าบลพลับพลา (โรงเรียนวัดดอนตาล) 1

31 เมืองจนัทบุรี ทต.แสลง ศพด.เทศบาลต าบลแสลง 1

32 เมืองจนัทบุรี ทต.หนองบัว ศพด.เทศบาลต าบลหนองบัว 1

33 เมืองจนัทบุรี อบต.หนองบัว ศพด.โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 1

34 เมืองจนัทบุรี อบต.หนองบัว ศพด.โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 1

35 สอยดาว อบต.ทรายขาว ศพด.บ้านวังยาว 1

36 สอยดาว อบต.สะตอน ศพด.ทรัพยส์มบูรณ์ 1

37 แหลมสิงห์ ทต.พล้ิว ศพด.วัดคลองน้ าเค็ม 1

38 แหลมสิงห์ อบต.เกาะเปริด ศพด.บ้านเกาะเปริด 1

39 แหลมสิงห์ อบต.เกาะเปริด ศพด.บ้านเขาตาหน่วย 1

40 แหลมสิงห์ อบต.เกาะเปริด ศพด.บ้านคลองใหญ่ 1

41 แหลมสิงห์ อบต.บางกะไชย ศพด.บ้านบางกะไชย 1

42 แหลมสิงห์ อบต.บางสระเกา้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเกา้ 1

ฉะเชิงเทรา

43 บางน้ าเปร้ียว อบต.โพรงอากาศ ศพด.วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบ ารุง 1

44 บางน้ าเปร้ียว อบต.โพรงอากาศ ศพด.สิทธิสุนทรอทุิศ 1

45 บางน้ าเปร้ียว อบต.สิงโตทอง ศพด.บ้านคลอง 20 1

46 บางปะกง ทต.ท่าขา้ม ศพด.คลองพานทอง 1

47 บางปะกง ทต.บางผ้ึง ศพด.วัดบางผ้ึง 1

48 บางปะกง ทต.บางวัว รร.เทศบาล 1บางวัว 1

49 บางปะกง อบต.ท่าสะอา้น ศพด.จนัทร์เจริญ 1

50 บางปะกง อบต.ท่าสะอา้น ศพด.วัดท่าสะอา้น 1

51 บางปะกง อบต.ท่าสะอา้น ศพด.ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทา่สะอ้าน 1

52 บางปะกง อบต.หอมศีล ศพด.สกดัส่ีสิบ 1

53 บ้านโพธิ์ อบต.คลองขดุ ศพด.โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 1

54 บ้านโพธิ์ อบต.คลองขดุ ศพด.วัดลาดบัวขาว 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ฉะเชิงเทรา (ต่อ) 

55 บ้านโพธิ์ อบต.คลองบ้านโพธิ์ ศพด.วดัคลองต้นหมัน (องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์) 1

56 บ้านโพธิ์ อบต.เทพราช ศพด.วัดกลางราษฎรบ ารุง 1

57 บ้านโพธิ์ อบต.บางกรูด ศพด.บางกรูด 1

58 บ้านโพธิ์ อบต.หนองบัว ศพด.ดอนสีนนท์ 1

59 บ้านโพธิ์ อบต.หนองบัว ศพด.ประศาสน์โสภณ 1

60 แปลงยาว ทต.วังเยน็ ศพด.โรงเรียนไม้แกว้ประชานุเคราะห์ 1

61 แปลงยาว ทต.วังเยน็ ศพด.โรงเรียนหนองปรือไมแ้กว้ประชานุเคราะห์ 1

62 แปลงยาว อบต.หนองไม้แกน่ ศพด.โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 1

63 แปลงยาว อบต.หนองไม้แกน่ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองน้ าขาวเจริญราษฎร์ 1

64 แปลงยาว อบต.หัวส าโรง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองสทิต 1

65 พนมสารคาม ทต.ท่าถา่น ศพด.โคกหัวขา้ว 1

66 พนมสารคาม ทต.ท่าถา่น ศพด.ท่าลาดเหนือ 1

67 พนมสารคาม ทต.ท่าถา่น ศพด.หนองเค็ด 1

68 พนมสารคาม ทต.บ้านซ่อง ศพด.ต้นส าโรง 1

69 พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน ศพด.โรงเรียนบ้านชายเคือง 1

70 พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน ศพด.โรงเรียนบ้านไร่ดอน 1

71 พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน ศพด.วัดดอนขี้เหล็ก 1

ชลบรุี

72 พนัสนิคม อบต.นาเริก ศพด.วัดโป่งปากดง 1

73 พนัสนิคม อบต.นาวังหิน ศพด.บ้านนาวังหิน 1

74 พนัสนิคม อบต.นาวังหิน ศพด.บ้านน้ าซับ 1

75 พนัสนิคม อบต.นาวังหิน ศพด.บ้านหนองครก 1

76 พนัสนิคม อบต.บ้านช้าง ศพด.โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า 1

77 พนัสนิคม อบต.บ้านเซิด ศพด.วัดบ้านศาลา 1

78 พนัสนิคม อบต.ไร่หลักทอง ศพด.โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 1

79 พนัสนิคม อบต.หน้าพระธาตุ ศพด.โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 1

80 พานทอง อบต.เกาะลอยบางหัก ศพด.วัดเกาะลอย 1

81 พานทอง อบต.เกาะลอยบางหัก ศพด.วัดชลธีบุญญาวาส 1

82 พานทอง อบต.เกาะลอยบางหัก ศพด.วัดยคุลราษฎร์สามัคคี 1

83 พานทอง อบต.หนองหงษ์ ศพด.บ้านหนองกาน้ า 1

84 พานทอง อบต.หนองหงษ์ ศพด.บ้านใหม่ 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ชลบรุี (ต่อ) 

85 เมืองชลบุรี ทต.คลองต าหรุ รร.เทศบาลคลองต าหรุ 1

86 เมืองชลบุรี ทต.ดอนหัวฬ่อ รร.เทศบาลดอนหวัฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) 1

87 เมืองชลบุรี ทต.หนองไม้แดง ศพด.โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1

88 เมืองชลบุรี ทต.หนองไม้แดง ศพด.โรงเรียนห้วยสาลิกา 1

89 เมืองชลบุรี อบต.หนองรี ศพด.บ้านช่องมะเฟอืง 1

90 ศรีราชา อบต.เขาคันทรง ศพด.วัดระเริงรังสรรค์ 1

91 ศรีราชา อบต.เขาคันทรง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเขาคันทรง 1

92 สัตหีบ ทต.เกล็ดแกว้ ศพด.เกล็ดแกว้ 1

93 สัตหีบ ทต.นาจอมเทียน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 1

ชัยนาท

94 สรรพยา ทต.เจา้พระยา ศพด.วัดโพธิมงคล 1

95 สรรพยา ทต.ตลุก ศพด.ชุมชนวัดโคกเขม็ 1

96 สรรพยา ทต.ตลุก ศพด.วัดอนิทาราม 1

97 สรรพยา ทต.โพนางด าตก ศพด.บ้านคลองยาง 1

98 สรรพยา ทต.โพนางด าออก ศพด.ท่าไทร 1

99 สรรพยา ทต.โพนางด าออก ศพด.บ้านง้ิว 1

100 สรรพยา ทต.สรรพยา รร.เทศบาลต าบลสรรพยา 1

101 สรรพยา อบต.เขาแกว้ ศพด.บ้านเขาแกว้ 1

102 หนองมะโมง ทต.วังตะเคียน ศพด.อนุบาลหนองมะโมง 1

103 หันคา ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ศพด.สามง่ามท่าโบสถ์ 1

104 หันคา ทต.ห้วยงู ศพด.ท่าแกว้ 1

105 หันคา ทต.ห้วยงู ศพด.โรงเรียนชุมชนคลองจนัทร์ 1

106 หันคา อบต.เด่นใหญ่ ศพด.ต าบลเด่นใหญ่ 1

107 หันคา อบต.ไพรนกยงู ศพด.โรงเรียนบ้านรางจกิ 1

108 หันคา อบต.ไพรนกยงู ศพด.โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 1

109 หันคา อบต.ไพรนกยงู ศพด.โรงเรียนบ้านหนองอา้ยสาม 1

110 หันคา อบต.ไพรนกยงู ศพด.โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1

111 หันคา อบต.วังไกเ่ถื่อน ศพด.วัดวิจติรรังสรรค์ 1

นครนายก

112 เมืองนครนายก อบต.ดอนยอ ศพด.บ้านคลอง 3วิทยา 1

113 เมืองนครนายก อบต.ท่าช้าง ศพด.วัดเจดียท์อง 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
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นครนายก (ต่อ) 

114 เมืองนครนายก อบต.บ้านใหญ่ ศพด.โรงเรียนวัดท่าขอ่ย 1

115 เมืองนครนายก อบต.บ้านใหญ่ ศพด.โรงเรียนวัดวังไทร 1

116 เมืองนครนายก อบต.พรหมณี ศพด.วัดเขาน้อย 1

117 เมืองนครนายก อบต.พรหมณี ศพด.วัดโคกล าดวน 1

118 เมืองนครนายก อบต.พรหมณี ศพด.วัดธรรมปัญญา 1

119 เมืองนครนายก อบต.พรหมณี ศพด.หนองเตยต้ังตรงจติร 8 1

120 เมืองนครนายก อบต.วังกระโจม ศพด.ชุมชนบ้านคลองเหมือง 1

121 เมืองนครนายก อบต.ศรีจฬุา ศพด.บ้านก าแพงเศียร 1

122 เมืองนครนายก อบต.สาริกา ศพด.วังดอกไม้ 1

123 องครักษ์ อบต.คลองใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ 1

124 องครักษ์ อบต.บางสมบูรณ์ ศพด.โรงเรียนวัดจนัทร์เรือง 1

125 องครักษ์ อบต.บางสมบูรณ์ ศพด.โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 1

126 องครักษ์ อบต.บางสมบูรณ์ ศพด.วัดพลอยกระจา่งศรี 1

127 องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ศพด.โรงเรียนบ้านคลอง 22 1

128 องครักษ์ อบต.โพธิแ์ทน ศพด.โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 1

นครปฐม

129 บางเลน อบต.บางระก า ศพด.บางระก า 1

130 พทุธมณฑล ทต.คลองโยง ศพด.เทศบาลต าบลคลองโยงศูนย์ 3 (บ้านคลองสว่างอารมณ์) 1

131 พทุธมณฑล อบต.มหาสวัสด์ิ ศพด.บ้านคลองมหาสวัสด์ิ 1

132 เมืองนครปฐม ทต.ธรรมศาลา ศพด.เทศบาลต าบลธรรมศาลา (บ้านต้นส าโรง) 1

133 เมืองนครปฐม ทต.ธรรมศาลา ศพด.เทศบาลต าบลธรรมศาลา (วัดธรรมศาลา) 1

134 เมืองนครปฐม ทต.บ่อพลับ ศพด.บ้านสระหลวง 1

135 เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม ศพด.บ้านดอนขนาก 1

136 เมืองนครปฐม อบต.ทัพหลวง ศพด.โรงเรียนวัดทัพหลวง 1

137 เมืองนครปฐม อบต.ทัพหลวง ศพด.วัดทุง่รี 1

138 เมืองนครปฐม อบต.ทัพหลวง ศพด.วัดม่วงตารส 1

139 เมืองนครปฐม อบต.ทุง่น้อย ศพด.ทุง่น้อย 1

140 เมืองนครปฐม อบต.บางแขม ศพด.วัดดอนเสาเกยีต 1

141 เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ ศพด.หนองลาดหญ้า (วัดศรีสารวาจา) 1

142 เมืองนครปฐม อบต.วังเยน็ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวังเยน็ 1

143 เมืองนครปฐม อบต.สนามจนัทร์ ศพด.ต าบลสนามจนัทร์ 1
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นครปฐม (ต่อ) 

144 เมืองนครปฐม อบต.สวนป่าน ศพด.บ้านห้วยเล็กตะวันออก 1

145 สามพราน ทต.ออ้มใหญ่ รร.เทศบาล 1วัดเทยีนดัด (นครผลพทิยาคาร) 1

146 สามพราน ทต.ออ้มใหญ่ รร.เทศบาล 2วดัอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วทิยาคาร) 1

147 สามพราน อบต.คลองจนิดา ศพด.บ้านคลองจนิดา 1

148 สามพราน อบต.คลองจนิดา ศพด.บ้านพาดหมอน 1

149 สามพราน อบต.ตลาดจนิดา ศพด.บ้านตากแดด 1

150 สามพราน อบต.บางช้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 1

151 สามพราน อบต.บ้านใหม่ ศพด.บ้านบางประแดง 1

นนทบรุี

152 ไทรน้อย อบต.ขนุศรี ศพด.บ้านคลองพระพมิล 1

153 ไทรน้อย อบต.ขนุศรี ศพด.บ้านหนองโต๊ะนุ้ย 1

154 ไทรน้อย อบต.ขนุศรี ศพด.วัดยอดพระพมิล 1

155 ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ศพด.บ้านคลองฝร่ัง 1

156 ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย ศพด.วัดคลองตาคล้าย 1

157 ไทรน้อย อบต.ราษฎร์นิยม ศพด.บ้านลากค้อน 1

158 ไทรน้อย อบต.หนองเพรางาย ศพด.วัดเพรางาย 1

159 ไทรน้อย อบต.หนองเพรางาย ศพด.วัดเสนีวงศ์ 1

160 บางกรวย ทต.ปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดโคนอน 1

161 บางกรวย ทต.ปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 1

162 บางกรวย ทต.ปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกล้ียง 1

163 บางกรวย ทต.ปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 1

164 บางกรวย ทต.ปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดอบุลวนาราม 1

165 บางกรวย ทต.ปลายบาง ศพด.วัดอบุลวนาราม 1

166 บางกรวย ทต.ศาลากลาง ศพด.นุ่มประสงค์วิทยา 1

167 บางกรวย อบต.บางขนุกอง ศพด.โรงเรียนวัดบางไกรใน 1

168 บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง รร.อนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง 1

169 บางบัวทอง อบต.บางรักใหญ่ ศพด.วัดบางรักใหญ่ 1

170 บางใหญ่ ทต.บางเลน ศพด.เทศบาลต าบลบางเลน 1

171 ปากเกร็ด ทต.บางพลับ รร.วัดสาลีโขภิตาราม (ยงัไม่ได้แจง้ยกฐานะ) 1

172 เมืองนนทบุรี อบต.บางกร่าง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 1



หน้าที ่7
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ประจวบคีรีขันธ์

173 บางสะพานน้อย อบต.ช้างแรก ศพด.ศรีนคร 1

174 บางสะพานน้อย อบต.ทรายทอง ศพด.บ้านบางเบิด 1

175 บางสะพานน้อย อบต.ทรายทอง ศพด.หนองหัดไท 1

176 ปราณบุรี ทต.เขาน้อย รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย (ยังไมไ่ด้แจ้งยกฐานะ) 1

177 ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ า) 1

178 ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี รร.อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอนฤทธิเดช) 1

179 ปราณบุรี อบต.ปากน้ าปราณ รร.บ้านหนองบัว 1

180 ปราณบุรี อบต.วังกพ์ง ศพด.บ้านวังยาว 1

181 ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม รร.บ้านหนองตาเมือง 1

182 ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม ศพด.บ้านหนองตาแต้ม 1

183 ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม ศพด.หนองตาเมือง 1

184 เมืองประจวบคีรีขนัธ์ อบต.คลองวาฬ ศพด.บ้านทางหวาย 1

185 เมืองประจวบคีรีขนัธ์ อบต.คลองวาฬ ศพด.สวนขวัญ 1

186 สามร้อยยอด อบต.ไร่เกา่ ศพด.บ้านไร่เกา่ 1

187 สามร้อยยอด อบต.ไร่เกา่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไรเกา่ 1

188 สามร้อยยอด อบต.ศาลาลัย ศพด.บ้านเนินกรวด 1

189 สามร้อยยอด อบต.สามร้อยยอด ศพด.ต าบลสามร้อยยอด 2 1

190 หัวหิน อบต.ทับใต้ ศพด.บ้านวังขอ่ย 1

191 หัวหิน อบต.บึงนคร ศพด.เนินพยอม 1

192 หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ ศพด.บ้านวังโบสถ์ 1

193 หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ ศพด.บ้านหนองคร้า 1

194 หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ ศพด.บ้านหนองเหียง 1

พระนครศรีอยธุยา

195 บางบาล ทต.บางบาล ศพด.โรงเรียนวัดกอไผ่ 1

196 บางบาล ทต.มหาพราหมณ์ ศพด.โรงเรียนวัดแจง้ 1

197 บางบาล ทต.มหาพราหมณ์ ศพด.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1

198 บางบาล อบต.น้ าเต้า ศพด.ทางช้าง 1

199 บางบาล อบต.น้ าเต้า ศพด.โรงเรียนวัดสีกกุ 1

200 บางบาล อบต.น้ าเต้า ศพด.วัดตะกู 1

201 บางปะหัน อบต.ตานิม ศพด.โรงเรียนวัดโตนด 1

202 บางปะหัน อบต.โพธิส์ามต้น ศพด.วัดโพธิห์อม 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
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พระนครศรีอยธุยา (ตอ่) 

203 บางปะหัน อบต.โพธิส์ามต้น ศพด.วัดม่วง 1

204 บางปะหัน อบต.เสาธง ศพด.โรงเรียนวัดทางกลาง 1

205 บางปะหัน อบต.หันสัง ศพด.โรงเรียนวัดตลาด 1

206 บางปะอนิ ทต.คลองจกิ รร.คลองจกิ (สุขสินนุเคราะห)์ 1

207 บางปะอนิ ทต.คลองจกิ รร.วัดวิเวกวายพุดั 1

208 บางปะอนิ ทต.บางกระส้ัน ศพด.โรงเรียนวัดบางเคียน 1

209 บางปะอนิ ทต.บ้านกรด ศพด.เทศบาลต าบลบ้านกรด 1

210 บางปะอนิ อบต.บ้านหว้า ศพด.โรงเรียนเสริมปัญญา 1

211 บ้านแพรก ทต.บ้านแพรก รร.เทศบาลวัดหลวงพอ่เขยีว 1

212 บ้านแพรก อบต.คลองน้อย ศพด.โรงเรียนวัดไกเ่ต้ีย 1

213 บ้านแพรก อบต.คลองน้อย ศพด.โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 1

214 บ้านแพรก อบต.ส าพะเนียง ศพด.บ้านแพรก 1

215 ผักไห่ อบต.ดอนลาน ศพด.ล าตะเคียน 1

216 พระนครศรีอยธุยา อบต.ปากกราน ศพด.ในคลอง 1

217 พระนครศรีอยธุยา อบต.ปากกราน ศพด.วัดช้าง 1

218 พระนครศรีอยธุยา อบต.ปากกราน ศพด.วัดปากกราน 1

219 พระนครศรีอยธุยา อบต.วัดตูม ศพด.วัดช้างใหญ่ 1

220 ภาชี อบต.โคกม่วง ศพด.ชุมชนโคกม่วง (องค์การบริหารส่วนต าบล) 1

221 ภาชี อบต.โคกม่วง ศพด.บ้านโคกกรวด 1

222 ภาชี อบต.ดอนหญ้านาง ศพด.ตะโกดอนหญ้านาง 1

223 ภาชี อบต.ระโสม ศพด.โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 1

เพชรบรุี

224 ท่ายาง อบต.มาบปลาเค้า ศพด.วัดมาบปลาเค้า 1

225 บ้านลาด อบต.โรงเข้ ศพด.บ้านลาดโพธิ์ 1

226 บ้านลาด อบต.โรงเข้ ศพด.โรงเรียนวัดดอนกอก 1

227 บ้านลาด อบต.โรงเข้ ศพด.โรงเรียนวัดหว้า 1

228 บ้านลาด อบต.สมอพลือ ศพด.ต าบลสมอพลือ 1

229 บ้านลาด อบต.หนองกระเจด็ ศพด.บ้านแค 1

230 บ้านลาด อบต.หนองกะปุ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองโสนฯ 1

231 บ้านแหลม ทต.บางตะบูน ศพด.วัดลัด 1

232 บ้านแหลม ทต.บ้านแหลม รร.เทศบาลวัดลักษณาราม 1



หน้าที ่9
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ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เพชรบรุี (ต่อ) 

233 บ้านแหลม ทต.บ้านแหลม ศพด.วัดต้นสน 1

234 บ้านแหลม อบต.ท่าแร้ง ศพด.บ้านดอนเทพศักด์ิ 1

235 บ้านแหลม อบต.ท่าแร้ง ศพด.วัดไทรทอง 1

236 บ้านแหลม อบต.ท่าแร้ง ศพด.ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดกฏุิ 1

237 บ้านแหลม อบต.บางขนุไทร ศพด.วัดดอนผิงแดด 1

238 เมืองเพชรบุรี ทต.หนองขนาน ศพด.วัดหนองหว้า (บ่อโพรง) 1

239 เมืองเพชรบุรี ทต.หาดเจา้ส าราญ ศพด.หาดเจา้ส าราญ 1

240 เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านกุ่ม ศพด.วัดขนุตรา 1

241 เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านกุ่ม ศพด.วัดบันไดทอง 1

242 เมืองเพชรบุรี อบต.โพไร่หวาน ศพด.วัดเพรียง 1

243 เมืองเพชรบุรี อบต.ไร่ส้ม ศพด.โรงเรียนวัดเวียงคอย 1

244 หนองหญ้าปล้อง อบต.ยางน้ ากลัดใต้ ศพด.บ้านยางน้ ากลัดเหนือ 1

245 หนองหญ้าปล้อง อบต.ยางน้ ากลัดใต้ ศพด.บ้านล้ินช้าง 1

246 หนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง ศพด.บ้านจะโปรง 1

ระยอง

247 แกลง ทต.บ้านนา ศพด.บ้านท่าล าบิด 1

248 แกลง ทต.บ้านนา ศพด.บ้านห้วงหิน 1

249 แกลง ทต.บ้านนา ศพด.บุญสัมพนัธ์ 1

250 แกลง ทต.เมืองแกลง รร.อยู่เมืองแกลงวิทยา 1

251 แกลง อบต.ทุง่ควายกนิ ศพด.บ้านหนองไทร 1

252 แกลง อบต.ทุง่ควายกนิ ศพด.โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 1

253 แกลง อบต.ทุง่ควายกนิ ศพด.วัดชุมนุมสูง 1

254 แกลง อบต.วังหว้า ศพด.บ้านหนองน้ าขุ่น 1

255 แกลง อบต.วังหว้า ศพด.วัดเนินหยอ่ง 1

256 แกลง อบต.วังหว้า ศพด.วัดวังหว้า 1

257 เขาชะเมา ทต.ช าฆ้อ ศพด.ศรีประชา 1

258 เขาชะเมา อบต.เขาชะเมา ศพด.วัดสีระมัน 1

259 นิคมพฒันา อบต.นิคมพฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา 1

260 นิคมพฒันา อบต.พนานิคม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม 1

261 นิคมพฒันา อบต.พนานิคม ศพด.ต าบลพนานิคม 1 1

262 นิคมพฒันา อบต.พนานิคม ศพด.โรงเรียนบ้านหนองระก า 1
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ระยอง (ต่อ) 

263 บ้านค่าย ทต.ชากบก ศพด.บ้านห้วงหิน 1

264 บ้านค่าย ทต.ชากบก ศพด.วัดบึงต้นชัน 1

265 บ้านค่าย ทต.บ้านค่ายพฒันา ศพด.วัดกระบกขึ้นผ้ึง 1

ลพบรุี

266 โคกเจริญ อบต.ยางราก ศพด.โรงเรียนบ้านเขาราบ 1

267 โคกส าโรง อบต.ดงมะรุม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 1

268 โคกส าโรง อบต.สะแกราบ ศพด.วัดสะพานคง 1

269 โคกส าโรง อบต.หนองแขม รร.บ้านหนองไผ่ 1

270 โคกส าโรง อบต.หลุมขา้ว ศพด.วัดธัญญะนิตยาราม 1

271 ชัยบาดาล อบต.เกาะรัง ศพด.บ้านหนองบง 1

272 ชัยบาดาล อบต.เกาะรัง ศพด.บ้านหนองปล้อง 1

273 ชัยบาดาล อบต.บัวชุม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบัวชุม 2 1

274 ชัยบาดาล อบต.บ้านใหม่สามัคคี ศพด.บ้านซับหินขวาง 1

275 ท่าวุง้ อบต.เขาสมอคอน รร.อนุบาลพระศรีอารย์ 1

276 ท่าวุง้ อบต.เขาสมอคอน ศพด.วัดถ้ าตะโก 1

277 ท่าวุง้ อบต.เขาสมอคอน ศพด.อนามัยบ้านเขาสมอคอน 1

278 ท่าวุง้ อบต.บางล่ี ศพด.บางล่ี 1

279 ท่าวุง้ อบต.บางล่ี ศพด.สิงหฤกษ์ประชาสิงห์ (วัดหนองหลวง) 1

280 ท่าวุง้ อบต.บ้านเบิก ศพด.บ้านโพธิต์รุ 1

281 ท่าวุง้ อบต.บ้านเบิก ศพด.วัดเกาะวิมุตตาราม 1

282 ท่าวุง้ อบต.หัวส าโรง ศพด.โรงเรียนวัดโพธิเ์กษตร 1

283 ท่าวุง้ อบต.หัวส าโรง ศพด.โรงเรียนวัดหัวส าโรง 1

284 บ้านหมี่ อบต.บางกะพีด้งพลับ ศพด.เหนือเขต 1

285 บ้านหมี่ อบต.บางพึง่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางพึง่ 1

286 บ้านหมี่ อบต.มหาสอน ศพด.วัดมหาสอน 1

287 บ้านหมี่ อบต.สนามแจง ศพด.พบิูลปัทมาคม 1

288 บ้านหมี่ อบต.หนองกระเบียน ศพด.โรงเรียนวัดท้ายลาด 1

289 บ้านหมี่ อบต.หนองกระเบียน ศพด.โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 1

290 บ้านหมี่ อบต.หนองกระเบียน ศพด.โรงเรียนวัดหนองคู 1

291 บ้านหมี่ อบต.หนองเต่า ศพด.โคกสุข 1

292 บ้านหมี่ อบต.หนองเต่า ศพด.สระกระเบือ้ง 1
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ลพบรุี (ต่อ) 

293 บ้านหมี่ อบต.หนองทรายขาว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว 1

294 บ้านหมี่ อบต.หนองเมือง ศพด.บ้านหนองแก 1

295 พฒันานิคม อบต.โคกสลุง ศพด.โรงเรียนบ้านเขาขวาง 1

296 พฒันานิคม อบต.ช่องสาริกา ศพด.ช่องสาริกา 1

297 พฒันานิคม อบต.ช่องสาริกา ศพด.ด ารุงบุญ 1

298 พฒันานิคม อบต.ช่องสาริกา ศพด.โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1

299 พฒันานิคม อบต.มะนาวหวาน ศพด.บ้านแสนสุข หมู่ที ่4 1

300 พฒันานิคม อบต.ห้วยขนุราม ศพด.โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

กาญจนบรุี

1 เมืองกาญจนบุรี อบต.หนองบัว ศพด.บ้านป่านางเยอ้ 1

2 เมืองกาญจนบุรี อบต.หนองบัว ศพด.บ้านพปุระดู่ 1

3 เลาขวัญ อบต.ทุง่กระบ ่า ศพด.บ้านทุง่กระบ ่า 1

4 เลาขวัญ อบต.ทุง่กระบ ่า ศพด.บ้านหนองแก 1

5 เลาขวัญ อบต.ทุง่กระบ ่า ศพด.บ้านหนองหวาย 1

6 เลาขวัญ อบต.หนองนกแกว้ ศพด.บ้านช่องกล้ิงช่องกรด 1

7 เลาขวัญ อบต.หนองนกแกว้ ศพด.หนองจั น 1

8 เลาขวัญ อบต.หนองฝ้าย ศพด.บ้านชุมนุมพระ 1

9 ศรีสวัสด์ิ ทต.เขาโจด ศพด.บ้านเขาเหล็ก 1

10 ศรีสวัสด์ิ อบต.ด่านแม่แฉลบ ศพด.ด่านแม่แฉลบ 1

11 ศรีสวัสด์ิ อบต.ด่านแม่แฉลบ ศพด.ท่าสนุน 1

12 ศรีสวัสด์ิ อบต.ท่ากระดาน ศพด.หม่องกระแทะ 1

13 ศรีสวัสด์ิ อบต.นาสวน ศพด.บ้านสะมะแก 1

14 ศรีสวัสด์ิ อบต.นาสวน ศพด.ปากนาสวน 1

15 ศรีสวัสด์ิ อบต.แม่กระบุง ศพด.ปลายดินสอ 1

16 ศรีสวัสด์ิ อบต.แม่กระบุง ศพด.พชุะนี 1

17 ศรีสวัสด์ิ อบต.แม่กระบุง ศพด.วัดต้นมะพร้าว 1

18 ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเป็ด ศพด.บ้านทุง่นา 1

19 สังขละบุรี ทต.วังกะ ศพด.เทศบาลต่าบลวังกะ 1

20 สังขละบุรี อบต.ไล่โว่ ศพด.บ้านเกาะสะเดิง 1

21 ห้วยกระเจา อบต.ดอนแสลบ ศพด.โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1

22 ห้วยกระเจา อบต.ดอนแสลบ ศพด.โรงเรียนบ้านพนมนาง 1

23 ห้วยกระเจา อบต.ดอนแสลบ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองนางเล้ิง 1

24 ห้วยกระเจา อบต.วังไผ่ ศพด.วัดนาใหม่ 1

25 ห้วยกระเจา อบต.วังไผ่ ศพด.วัดหนองตายอด 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่20 ระหว่างวันที ่2 - 5 มถุินายน 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที  2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ฉะเชิงเทรา

26 พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน ศพด.วัดนาน้อย 1

27 พนมสารคาม อบต.เขาหินซ้อน ศพด.หนองกลางดง 1

28 พนมสารคาม อบต.หนองยาว ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองยาว 1

29 เมืองฉะเชิงเทรา ทต.นครเนื องเขต ศพด.เทศบาลต่าบลนครเนื องเขต 1

30 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองเปรง ศพด.ตลาดคลองเปรง 1

31 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองเปรง ศพด.วัดจรเขน้้อย 1

32 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองเปรง ศพด.สุเหร่าลาดน้่าขาว 1

33 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองอดุมชลจร ศพด.วัดคู้เกษมสโมสร 1

34 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ท่าไข่ ศพด.วัดเทพนิมิตร 1

35 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ท่าไข่ ศพด.วัดนิโครธาราม 1

36 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางแกว้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลบางแก้ว (ศูนย์วดัสมานรัตนาราม) 1

37 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางเตย ศพด.บ้านแขวงกลั น 1

38 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางเตย ศพด.วัดแพรกนกเอี้ยง 1

39 เมืองฉะเชิงเทรา อบต.หนามแดง ศพด.วัดหนามแดง 1

40 ราชสาส์น อบต.ดงน้อย ศพด.วัดน้่าฉา่ 1

41 ราชสาส์น อบต.ดงน้อย ศพด.วัดสะแกงาม 1

42 ราชสาส์น อบต.ดงน้อย ศพด.วัดหินดาษ 1

43 ราชสาส์น อบต.เมืองใหม่ ศพด.โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 1

44 ราชสาส์น อบต.เมืองใหม่ ศพด.วัดบางคา 1

45 สนามชัยเขต ทต.สนามชัยเขต รร.วัดบางมะเฟอืง 1

46 สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี ศพด.วัดดอนท่านา 1

47 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านท่ากระดาน 1

48 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านนา 1

49 สนามชัยเขต อบต.ท่ากระดาน ศพด.บ้านนาโพธิ์ 1

50 สนามชัยเขต อบต.ทุง่พระยา ศพด.บ้านท่าทองด่า 1

51 สนามชัยเขต อบต.ทุง่พระยา ศพด.บ้านวังคู 1

52 สนามชัยเขต อบต.ทุง่พระยา ศพด.บ้านอา่งตะแบก 1

53 สนามชัยเขต อบต.ลาดกระทิง ศพด.บ้านท่าซุง 1

54 สนามชัยเขต อบต.ลาดกระทิง ศพด.บ้านห้วยหิน 1



หน้าที  3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ปทุมธานี

55 คลองหลวง อบต.คลองห้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลคลองห้า หมู่ที  14 1

56 เมืองปทุมธานี ทต.บางกะดี รร.อนุบาลเทศบาลต่าบลบางกะดี 1

57 เมืองปทุมธานี อบต.บางพดู ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลบางพดู 1

58 ลาดหลุมแกว้ อบต.บ่อเงิน ศพด.วัดสังฆรักษ์บ่ารุง 1

59 ลาดหลุมแกว้ อบต.ลาดหลุมแกว้ ศพด.โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 1

60 ลาดหลุมแกว้ อบต.ลาดหลุมแกว้ ศพด.โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1

61 ลาดหลุมแกว้ อบต.หน้าไม้ ศพด.หน้าไม้ 1

62 ล่าลูกกา ทต.ล่าไทร ศพด.เทศบาลต่าบลล่าไทร 1

63 ล่าลูกกา อบต.บึงคอไห ศพด.โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 1

64 ล่าลูกกา อบต.บึงคอไห ศพด.โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 1

65 ล่าลูกกา อบต.บึงคอไห ศพด.โรงเรียนวัดโสภณาราม 1

66 ล่าลูกกา อบต.บึงค่าพร้อย รร.องค์การบริหารส่วนต่าบลบึงค่าพร้อย 1 (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) 1

67 ล่าลูกกา อบต.บึงค่าพร้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลบึงค่าพร้อย 3 (เอือ้อาทรรังสิต 7/ 3) 1

68 ล่าลูกกา อบต.บึงค่าพร้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลบึงค่าพร้อย 4 (โรงเรียนวดัเกตุประภา) 1

69 ล่าลูกกา อบต.บึงค่าพร้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลบงึค่าพร้อย 5 (โรงเรียนวัดแจ้งล่าหนิ) 1

70 ล่าลูกกา อบต.บึงทองหลาง ศพด.ร.รกลางคลองสิบ 1

71 ล่าลูกกา อบต.บึงทองหลาง ศพด.โรงเรียนวัดทศทิศ 1

72 ล่าลูกกา อบต.บึงทองหลาง ศพด.โรงเรียนวัดพรุิณศาสตร์ 1

73 ล่าลูกกา อบต.บึงทองหลาง ศพด.โรงเรียนวัดสุวรรณ 1

ปราจีนบรุี

74 กบินทร์บุรี ทต.กบินทร์ รร.เทศบาล 2วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 1

75 กบินทร์บุรี ทต.เมืองเกา่ ศพด.โรงเรียนบ้านไผ่ 1

76 กบินทร์บุรี อบต.กบินทร์ ศพด.โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่แฝก 1

77 กบินทร์บุรี อบต.นนทรี ศพด.โรงเรียนวัดตันทราราม 1

78 กบินทร์บุรี อบต.นนทรี ศพด.โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1

79 กบินทร์บุรี อบต.นนทรี ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลนนทรี 1

80 กบินทร์บุรี อบต.นาแขม ศพด.โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 1

81 กบินทร์บุรี อบต.บ่อทอง ศพด.โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1

82 กบินทร์บุรี อบต.บ่อทอง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองโดน 1

83 กบินทร์บุรี อบต.บ่อทอง ศพด.โรงเรียนวัดปากน้่า 1

84 กบินทร์บุรี อบต.บ้านนา ศพด.วัฒนารังษี 1



หน้าที  4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ปราจีนบรุี (ต่อ) 

85 กบินทร์บุรี อบต.บ้านนา ศพด.หนองนาใน 1

86 กบินทร์บุรี อบต.เมืองเกา่ ศพด.โรงเรียนบ้านโคกหอม 1

87 กบินทร์บุรี อบต.ยา่นรี ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1

88 กบินทร์บุรี อบต.ยา่นรี ศพด.โรงเรียนบ้านซ่ง 1

89 กบินทร์บุรี อบต.ยา่นรี ศพด.โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 1

90 กบินทร์บุรี อบต.วังดาล ศพด.โรงเรียนบ้านหนองจกิ 1

91 กบินทร์บุรี อบต.วังดาล ศพด.โรงเรียนวัดเกาะแดง 1

92 กบินทร์บุรี อบต.วังดาล ศพด.โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 1

93 กบินทร์บุรี อบต.วังดาล ศพด.วัดวังหวาย 1

94 กบินทร์บุรี อบต.วังดาล ศพด.วัดใหม่พรหมสุวรรณ 1

95 กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน ศพด.บ้านแกง่ 1

96 กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน ศพด.บ้านเขากระแต 1

97 กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน ศพด.บ้านคลองระก่า 1

98 กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน ศพด.บ้านหนองคล้า 1

99 กบินทร์บุรี อบต.หนองกี ศพด.โรงเรียนบ้านทด 1

พระนครศรีอยธุยา

100 ภาชี อบต.ระโสม ศพด.โรงเรียนวัดหนองนาง 1

101 ลาดบัวหลวง ทต.สามเมือง ศพด.วัดตรีพาราสีมาเขต 1

102 ลาดบัวหลวง อบต.คลองพระยาบันลือ ศพด.มาลีอสีงเคราะห์ 1

103 ลาดบัวหลวง อบต.คลองพระยาบันลือ ศพด.วัดราษฎร์ปุณณาราม 1

104 ลาดบัวหลวง อบต.คู้สลอด ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลคู้สลอด 1

105 ลาดบัวหลวง อบต.ลาดบัวหลวง ศพด.วัดสุทธาวาส 1

106 ลาดบัวหลวง อบต.หลักชัย ศพด.โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสกนิกรประชาอนุสรณ์) 1

107 วังน้อย อบต.บ่อตาโล่ ศพด.วัดสุคันธาราม 1

108 วังน้อย อบต.ล่าไทร ศพด.ลาดทราย 1

109 วังน้อย อบต.ล่าไทร ศพด. หมู่บ้านเจษฎา 6 1

110 วังน้อย อบต.วังจฬุา ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลวังจฬุา 1

111 เสนา ทต.เจา้เจด็ ศพด.วัดเจา้เจด็ใน 1

112 เสนา ทต.บางนมโค รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอทุิศ) 1

113 เสนา ทต.บางนมโค รร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษมปกาสิตนุสรณ์) 1

114 เสนา ทต.บางนมโค รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทยว์รวิทย)์ 1
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จงัหวัด/
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ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

พระนครศรอียุธยา (ตอ่)

115 เสนา ทต.บางนมโค ศพด.วัดสุธาโภชน์ 1

116 เสนา ทต.สามกอ ศพด.วัดสามกอ 1

117 เสนา ทต.หัวเวียง ศพด.เทศบาลต่าบลหัวเวียง (บ้านกระทุม่) 1

118 เสนา ทต.หัวเวียง ศพด.เทศบาลต่าบลหัวเวยีง (โรงเรียนวดับางกระทิง) 1

119 เสนา ทต.หัวเวียง ศพด.เทศบาลต่าบลหวัเวียง (โรงเรียนวัดโบสถ์) 1

120 เสนา ทต.หัวเวียง ศพด.เทศบาลต่าบลหวัเวยีง (โรงเรียนวดัประดู่โลกเชษฐ์) 1

121 เสนา อบต.ชายนา ศพด.โรงเรียนวัดปิน่แกว้ 1

122 เสนา อบต.ดอนทอง ศพด.วัดจรเขไ้ล่ 1

123 เสนา อบต.มารวิชัย ศพด.วัดเจา้แปดทรงไตรย์ 1

124 อทุัย อบต.คานหาม ศพด.วัดโคกมะยม 1

125 อทุัย อบต.บ้านหีบ ศพด.โรงเรียนวัดนางชี 1

126 อทุัย อบต.บ้านหีบ ศพด.วัดไทรงาม 1

127 อทุัย อบต.เสนา ศพด.โรงเรียนวัดอทุัย (เชาวนวิทยา) 1

128 อทุัย อบต.หนองไม้ซุง ศพด.สนามทอง 1

ระยอง

129 บ้านค่าย อบต.บางบุตร ศพด.วัดหวายกรอง 1

130 บ้านค่าย อบต.บางบุตร ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลบางบุตร (บ้านคลองยายเมือง-เนินสว่าง) 1

131 บ้านค่าย อบต.หนองตะพาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตะพาน 1

132 บ้านค่าย อบต.หนองบัว ศพด.บ้านคลองขนุน 1

133 บ้านค่าย อบต.หนองบัว ศพด.บ้านท่าเสา 1

134 บ้านค่าย อบต.หนองบัว ศพด.บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 1

135 บ้านค่าย อบต.หนองบัว ศพด.วัดหนองฆ้อ 1

136 บ้านค่าย อบต.หนองละลอก ศพด.วัดละหารไร่ 1

137 บ้านค่าย อบต.หนองละลอก ศพด.วัดหนองกระบอก 1

138 บ้านฉาง ทต.บ้านฉาง ศพด.เทศบาลต่าบลบ้านฉาง 3บ้านประชุมมิตร-ล้อเกวียน) 1

139 บ้านฉาง ทต.ส่านักท้อน ศพด.โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 1

140 บ้านฉาง ทต.ส่านักท้อน ศพด.แสงส่องหล้า 1

141 เมืองระยอง อบต.กะเฉด ศพด.บ้านจนัดี 1

142 เมืองระยอง อบต.กะเฉด ศพด.บ้านสมานมิตร 1

143 เมืองระยอง อบต.ตะพง รร.อนุบาลตะพง 1

144 เมืองระยอง อบต.ตะพง ศพด.บ้านเนินเสาธง 1
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ระยอง (ต่อ) 

145 เมืองระยอง อบต.ตะพง ศพด.วัดช้างชนศิริราษฎร์บ่ารุง 1

146 เมืองระยอง อบต.ตะพง ศพด.วัดยายดา 1

147 วังจนัทร์ อบต.ป่ายบุใน ศพด.บ้านยบุตาเหน่ง 1

ราชบรุี

148 ปากท่อ ทต.ทุง่หลวง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองวัวด่า 1

149 ปากท่อ ทต.ทุง่หลวง ศพด.โรงเรียนวัดสันติการาม 1

150 ปากท่อ อบต.ดอนทราย ศพด.โรงเรียนบ้านเขาถา่น 1

151 ปากท่อ อบต.ดอนทราย ศพด.โรงเรียนบ้านเขาถ้่า 1

152 ปากท่อ อบต.ดอนทราย ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนทราย 1

153 ปากท่อ อบต.บ่อกระดาน ศพด.บ้านหนองแรต 1

154 ปากท่อ อบต.วังมะนาว ศพด.มณีลอย 1

155 ปากท่อ อบต.หนองกระทุม่ ศพด.โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉนัท์ 1

156 โพธาราม ทต.คลองตาคต ศพด.ธรรมาธิปไตย 1

157 โพธาราม ทต.คลองตาคต ศพด.โรงเรียนวัดบ้านหม้อ 1

158 โพธาราม ทต.บ้านเลือก ศพด.วัดพระศรีอารย์ 1

159 โพธาราม ทต.บ้านเลือก ศพด.วัดหุบมะกล ่า 1

160 โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม ศพด.โรงเรียนบ้านพลุุ้ง 1

161 โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม ศพด.โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 1

162 โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม ศพด.โรงเรียนวัดเขาส้ม 1

163 โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม ศพด.โรงเรียนวัดระฆังทอง 1

164 โพธาราม อบต.ช่าแระ ศพด.วัดหนองกลางดง 1

165 โพธาราม อบต.เตาปูน ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลเตาปูน 2 (บ้านเขาพระ) 1

166 โพธาราม อบต.ธรรมเสน ศพด.โรงเรียนบ้านหนองตาพดุ 1

167 โพธาราม อบต.หนองกวาง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองครึม 1

168 โพธาราม อบต.หนองกวาง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1

169 เมืองราชบุรี ทต.ห้วยชินสีห์ ศพด.โรงเรียนวัดใหญ่อา่งทอง 1

170 เมืองราชบุรี อบต.คุ้งกระถนิ ศพด.โรงเรียนวัดศาลเจา้ 1

171 เมืองราชบุรี อบต.คูบัว ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลคูบัว 1

172 สวนผ้ึง อบต.ตะนาวศรี ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลตะนาวศรี 1

173 สวนผ้ึง อบต.ท่าเคย ศพด.โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 1

174 สวนผ้ึง อบต.ท่าเคย ศพด.โรงเรียนบ้านมะขามเอน 1
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ราชบรุี (ต่อ) 
175 สวนผ้ึง อบต.ท่าเคย ศพด.โรงเรียนวัดเขาไกแ่จ้ 1
176 สวนผ้ึง อบต.ท่าเคย ศพด.โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 1
177 สวนผ้ึง อบต.ป่าหวาย ศพด.บ้านทุง่ศาลา 1
178 สวนผ้ึง อบต.ป่าหวาย ศพด.บ้านหนองขาม 1

ลพบรุี
179 พฒันานิคม อบต.ห้วยขนุราม ศพด.โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 1
180 พฒันานิคม อบต.ห้วยขนุราม ศพด.วัดสี ซับศรีเจริญธรรม 1
181 เมืองลพบุรี ทต.เขาพระงาม รร.อนุบาลเทศบาลต่าบลเขาพระงาม 1
182 เมืองลพบุรี ทต.เขาพระงาม ศพด.ศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ 1
183 เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม รร.เทศบาล 1 (ซอย 6) 1
184 เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม รร.อนุบาล (เทศบาล 2) 1
185 เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม ศพด.ซอย 5สาย 2ซ้าย 1
186 เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม ศพด.ซอยพเิศษสาย 4ซ้าย 1
187 เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม ศพด.ซับเสือแมบ 1
188 เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม ศพด.โรงเรียนบ้านหนองถ้่า 1
189 เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม ศพด.วัดนิคมสามัคคีชัย 1
190 เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม ศพด.วัดใหม่จ่าปาทอง 1
191 เมืองลพบุรี อบต.ดอนโพธิ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนโพธิ์ 1
192 เมืองลพบุรี อบต.บางขนัหมาก ศพด.วัดทองแท่ง 1
193 เมืองลพบุรี อบต.บางขนัหมาก ศพด.วัดสิงห์ทอง 1
194 เมืองลพบุรี อบต.บางขนัหมาก ศพด.วัดหนองแกว้ 1
195 เมืองลพบุรี อบต.บางขนัหมาก ศพด.วัดอมัพวัน 1
196 เมืองลพบุรี อบต.บ้านขอ่ย ศพด.ต่าบลสี คลอง 1
197 ล่าสนธิ อบต.กดุตาเพชร ศพด.บ้านราษฎร์บ่ารุง 1
198 ล่าสนธิ อบต.กดุตาเพชร ศพด.บ้านหินลาว 1
199 สระโบสถ์ อบต.นิยมชัย ศพด.บ้านวังแขม 1
200 สระโบสถ์ อบต.นิยมชัย ศพด.บ้านห้วยเขว้า 1
201 สระโบสถ์ อบต.มหาโพธิ์ ศพด.หัวเขา 1
202 หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ ศพด.บ้านหนองขาม 1
203 หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ ศพด.บ้านหนองไทร 1
204 หนองม่วง อบต.ดงดินแดง ศพด.บ้านบ่อดินสอพอง 1
205 หนองม่วง อบต.ดงดินแดง ศพด.บ้านป่าเขว้า 1
206 หนองม่วง อบต.บ่อทอง ศพด.บ้านหนองเสมา 1
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สมุทรปราการ

207 บางบ่อ อบต.คลองด่าน ศพด.บ้านปีกกา 1

208 บางบ่อ อบต.คลองด่าน ศพด.บ้านสว่างอารมณ์ 1

209 บางบ่อ อบต.บางบ่อ ศพด.คลองหลุมลึก 1

210 บางบ่อ อบต.บางบ่อ ศพด.บ้านสะบัดจาก 1

211 บางบ่อ อบต.บางบ่อ ศพด.ปากคลองชวดใหญ่ 1

212 บางบ่อ อบต.บ้านระกาศ ศพด.ชุมชนวัดบ้านระกาศ 1

213 บางบ่อ อบต.เปร็ง ศพด.คลองเปร็ง (เผือกบางนาน่าวิทยา) 1

214 บางพลี อบต.บางโฉลง ศพด.บางน้่าจดื 1

215 บางพลี อบต.บางโฉลง ศพด.ปฐมวัยศาสตร์ประเสริฐ 1

216 บางพลี อบต.บางปลา ศพด.คลองบางกะสี 1

217 บางพลี อบต.บางปลา ศพด.คลองบางกะอี 1

218 บางพลี อบต.บางปลา ศพด.วัดราษฎร์นิยมธรรม 1

219 บางพลี อบต.บางพลีใหญ่ ศพด.คลองบางแกว้ 1

220 บางพลี อบต.บางพลีใหญ่ ศพด.ธนสิทธิอ์นุสรณ์ 1

221 บางเสาธง อบต.บางเสาธง ศพด.ละมูลรอดศิริ 1

222 บางเสาธง อบต.บางเสาธง ศพด.วัดบัวโรย 1

223 บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเขใ้หญ่ ศพด.บา้นเอือ้อาทรสุวรรณ 1 (วัดศรีวารีน้อย) 1

224 บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเขใ้หญ่ ศพด.โรงเรียนวัดจรเขใ้หญ่ 1

225 พระสมุทรเจดีย์ อบต.นาเกลือ ศพด.คลองทะเล 1

226 พระสมุทรเจดีย์ อบต.ในคลองบางปลากด ศพด.วัดคู่สร้าง 1

227 เมืองสมุทรปราการ ทต.บางปู รร.เทศบาล 1 (บางปูใหม)่ 1

228 เมืองสมุทรปราการ ทต.บางปู รร.เทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม)่ 1

229 เมืองสมุทรปราการ ทต.บางเมือง รร.อนุบาลเทศบาลบางเมือง 1

230 เมืองสมุทรปราการ ทต.บางเมือง ศพด.คลองบางปิง้ 1

231 เมืองสมุทรปราการ ทต.แพรกษา รร.แพรกษาวิเทศศึกษา 1

232 เมืองสมุทรปราการ ทต.แพรกษา ศพด.เทศบาลต่าบลแพรกษาเอื้ออาทร 14 1

สมุทรสงคราม

233 บางคนที อบต.โรงหีบ ศพด.โรงเรียนวัดเกตุการาม (อนุบาล 3ขวบ) 1

234 เมืองสมุทรสงคราม ทต.บางจะเกร็ง ศพด.เทศบาลต่าบลบางจะเกร็ง 1

235 เมืองสมุทรสงคราม อบต.คลองเขนิ ศพด.ปากลัด 1

236 เมืองสมุทรสงคราม อบต.นางตะเคียน ศพด.วัดธรรมาวุธาราม 1
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สมุทรสงคราม (ต่อ) 

237 เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางขนัแตก ศพด.โรงเรียนวัดบางขนัแตก 1

238 เมืองสมุทรสงคราม อบต.บ้านปรก ศพด.วัดจนัทร์เจริญสุข 1

239 เมืองสมุทรสงคราม อบต.บ้านปรก ศพด.วัดช่องลม 1

240 เมืองสมุทรสงคราม อบต.บ้านปรก ศพด.วัดโรงธรรม 1

241 เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ่ ศพด.บ้านเขตเมือง 1

242 เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ่ ศพด.บ้านลาดใหญ่ 1

243 เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ่ ศพด.บ้านลาดใหญ่สามัคคี 1

244 เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ่ ศพด.วัดน้อยแสงจนัทร์ 1

245 เมืองสมุทรสงคราม อบต.ลาดใหญ่ ศพด.วัดบางประจนัต์ 1

246 อมัพวา ทต.อมัพวา รร.เทศบาล 1วัดนางวัง 1

247 อมัพวา ทต.อมัพวา รร.เทศบาล 2วัดเกษม 1

248 อมัพวา ทต.อมัพวา รร.เทศบาล 3วัดอมัพวันเจติยาราม 1

249 อมัพวา อบต.แควออ้ม ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลแควออ้ม 1

250 อมัพวา อบต.ปลายโพงพาง ศพด.วัดประชา 1

251 อมัพวา อบต.ยี สาร ศพด.เขายี สาร หมู่ 1 1

252 อมัพวา อบต.วัดประดู่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต่าบลวดัประดู่ (วดัช่องลม) 1

สมุทรสาคร

253 กระทุม่แบน ทต.สวนหลวง รร.เทศบาลสวนหลวง 1

254 กระทุม่แบน ทต.สวนหลวง ศพด.ค่ายก่าแพงเพชร หมู่ 3 1

255 กระทุม่แบน อบต.บางยาง ศพด.ท่ากระบือ 1

256 กระทุม่แบน อบต.บางยาง ศพด.บางยาง 1

257 บ้านแพว้ ทต.หลักห้า ศพด.พพิฒัน์สาครธรรม 1

258 บ้านแพว้ ทต.หลักห้า ศพด.โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1

259 บ้านแพว้ ทต.หลักห้า ศพด.โรงเรียนบ้านโรงเข้ 1

260 บ้านแพว้ ทต.หลักห้า ศพด.โรงเรียนวัดธรรมโชติ 1

261 บ้านแพว้ ทต.หลักห้า ศพด.โรงเรียนวัดโรงเข้ 1

262 เมืองสมุทรสาคร ทต.ท่าจนี ศพด.เทศบาลต่าบลท่าจนี หมู่ 1 1

263 เมืองสมุทรสาคร ทต.ท่าจนี ศพด.เทศบาลต่าบลท่าจนี หมู่ 2 1

264 เมืองสมุทรสาคร อบต.โคกขาม ศพด.วัดโคกขาม 1

265 เมืองสมุทรสาคร อบต.โคกขาม ศพด. หมู่ 9 1

266 เมืองสมุทรสาคร อบต.ท่าทราย ศพด.คลองครุ 1



หน้าที  10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สมุทรสาคร (ต่อ) 

267 เมืองสมุทรสาคร อบต.ท่าทราย ศพด.บ้านท่าทราย 1

268 เมืองสมุทรสาคร อบต.นาโคก ศพด.นาโคก 1

269 เมืองสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด ศพด.เกตุมดีศรีวราราม 1

270 เมืองสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด ศพด.บัณฑูรสิงห์ 1

271 เมืองสมุทรสาคร อบต.บ้านเกาะ ศพด.บ้านออ้มโรงหีบ 1

272 เมืองสมุทรสาคร อบต.บ้านเกาะ ศพด.โรงเรียนวัดเกาะ 1

273 เมืองสมุทรสาคร อบต.บ้านบ่อ ศพด.กระซ้าขาว หมู่ 9 1

274 เมืองสมุทรสาคร อบต.พนัท้ายนรสิงห์ ศพด.สหกรณ์ หมู่ 4 1

สระบรุี

275 แกง่คอย อบต.ชะอม ศพด.โรงเรียนวัดกะเหรี ยงคอม้า 1

276 แกง่คอย อบต.ตาลเดี ยว ศพด.บ้านขอนหอม 1

277 แกง่คอย อบต.ตาลเดี ยว ศพด.บ้านตาลเดี ยว 1

278 แกง่คอย อบต.ท่าคล้อ ศพด.วัดถ้่าเต่า 1

279 แกง่คอย อบต.ท่าคล้อ ศพด.วัดท่าคล้อ 1

280 แกง่คอย อบต.สองคอน ศพด.โรงเรียนวัดบ่อโศก 1

281 แกง่คอย อบต.ห้วยแห้ง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1

282 แกง่คอย อบต.ห้วยแห้ง ศพด.โรงเรียนวัดเขาลาดนาราม 1

283 แกง่คอย อบต.ห้วยแห้ง ศพด.โรงเรียนวัดบุรีการาม 1

284 แกง่คอย อบต.ห้วยแห้ง ศพด.โรงเรียนวัดหนองน้่าเขยีว 1

285 แกง่คอย อบต.หินซ้อน ศพด.โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 1

286 ดอนพดุ ทต.ดอนพดุ รร.อนุบาลเทศบาลต่าบลดอนพดุ 1

287 ดอนพดุ ทต.ดอนพดุ รร.อนุบาลบ้านหลวง 1

288 บ้านหมอ อบต.โคกใหญ่ ศพด.วัดหนองนางปุย๋ 1

289 บ้านหมอ อบต.โคกใหญ่ ศพด.หรเทพรุ่งเรืองฯ 1

290 พระพทุธบาท ทต.ธารเกษม ศพด.เขาดินพฒันา หมู่ 7 1

291 พระพทุธบาท ทต.นายาว ศพด.โรงเรียนบ้านซับครก 1

292 พระพทุธบาท ทต.นายาว ศพด.โรงเรียนบ้านสระล่าใย 1

293 พระพทุธบาท ทต.ห้วยป่าหวาย ศพด.เทศบาลต่าบลหว้ยป่าหวาย (วัดบ้านโพธิ์) 1

294 พระพทุธบาท อบต.พคุ่าจาน ศพด.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1

295 มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก ศพด.ต่าบลมวกเหล็ก 1

296 มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก ศพด.บ้านเขาไม้เกวียน 1



หน้าที  11

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สระบรุี (ต่อ) 

297 มวกเหล็ก อบต.ล่าพญากลาง ศพด.บ้านคลองม่วงใต้ 1

298 มวกเหล็ก อบต.ล่าพญากลาง ศพด.บ้านคลองม่วงเหนือ 1

299 มวกเหล็ก อบต.ล่าพญากลาง ศพด.บ้านหนองเอี ยว 1

300 มวกเหล็ก อบต.หนองยา่งเสือ ศพด.บ้านซับขอน 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

ก าแพงเพชร

1 โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพี ศพด.บ้านคลองเมือง 1

2 โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพี ศพด.บ้านท่าคูณ 1

3 โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพี ศพด.บ้านโละโคะ 1

4 โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพี ศพด.บ้านหนองแดน 1

5 โกสัมพนีคร อบต.โกสัมพี ศพด.บ้านหนองวัวด า 1

6 ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร ศพด.บ้านโนนปอแดง 1

7 ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร ศพด.โรงเรียนบ้านรังแถว 1

8 ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสลกบาตร 1

9 คลองขลุง ทต.ท่าพทุรา ศพด.เทศบาลต าบลท่าพทุรา 1

10 คลองขลุง ทต.วังยาง ศพด.วังยาง 1

11 คลองขลุง อบต.คลองขลุง ศพด.มาบคล้า 1

12 คลองขลุง อบต.คลองขลุง ศพด.ร้อยไร่ 1

13 คลองขลุง อบต.คลองสมบูรณ์ ศพด.บ้านหัวทุง่น้อย 1

14 คลองขลุง อบต.คลองสมบูรณ์ ศพด.โรงเรียนหนองปรืประชาสรรค์ 1

15 คลองขลุง อบต.แม่ลาด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาด 1

16 คลองขลุง อบต.วังบัว ศพด.บ้านเกาะล าใย 1

17 คลองขลุง อบต.วังบัว ศพด.บ้านสามแยก 1

18 คลองลาน ทต.คลองลานพฒันา ศพด.บ้านทะเลพฒันา 1

19 คลองลาน ทต.คลองลานพฒันา ศพด.บ้านท่าขา้มสามัคคี 1

20 คลองลาน ทต.คลองลานพฒันา ศพด.บ้านปากคลองลาน 1

21 คลองลาน ทต.คลองลานพฒันา ศพด.บ้านพรหมมาสามัคคี 1

22 คลองลาน ทต.คลองลานพฒันา ศพด.บ้านแม่พชื 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่21 ระหว่างวันที ่9 - 12 มถุินายน 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงราย

23 ขนุตาล ทต.ป่าตาล รร.เทศบาลต าบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกลู) 1

24 ขนุตาล ทต.ป่าตาล ศพด.เจดีย์ 1

25 ขนุตาล ทต.ป่าตาล ศพด.ป่าตาลดอย หมู่ 1 1

26 ขนุตาล ทต.ป่าตาล ศพด.ป่าตาลใต้ หมู่ 4 1

27 ขนุตาล ทต.ป่าตาล ศพด.ป่าตาลเหนือ 1

28 ขนุตาล ทต.ยางฮอม ศพด.ชมพู 1

29 ขนุตาล ทต.ยางฮอม ศพด.ทุง่ศรีเกดิ 1

30 ขนุตาล ทต.ยางฮอม ศพด.ป่าแดง 1

31 ขนุตาล ทต.ยางฮอม ศพด.ป่าบง 1

32 ขนุตาล ทต.ยางฮอม ศพด.ห้วยสัก 1

33 ขนุตาล ทต.ยางฮอม ศพด.ห้วยหลวงเหนือ 1

34 ขนุตาล อบต.ต้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลต้า 1

35 เชียงของ ทต.บุญเรือง ศพด.บ้านบุญเรืองเหนือ 1

36 เชียงของ ทต.เวียง ศพด.บ้านดอนมหาวัน 1

37 เชียงของ ทต.เวียง ศพด.บ้านห้วยเม็ง 1

38 เชียงของ ทต.เวียง ศพด.บ้านหัวเวียง 1

39 เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ศพด.เทศบาลต าบลศรีดอนชัย 1 1

40 เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ศพด.เทศบาลต าบลศรีดอนชัย 2 1

41 เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ศพด.เทศบาลต าบลศรีดอนชัย 3 1

42 เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ศพด.วัดท่าเจริญ 1

43 เชียงของ อบต.ริมโขง ศพด.ม่วงกาญจน์ 1

44 เชียงของ อบต.ริมโขง ศพด.เมืองกาญจน์ 1

45 เชียงของ อบต.ริมโขง ศพด.ห้วยเยน็ 1

46 เชียงแสน ทต.บ้านแซว รร.เทศบาลต าบลบ้านแซว 1

47 เชียงแสน ทต.บ้านแซว ศพด.บ้านท่าขนัทอง 1

48 เชียงแสน ทต.บ้านแซว ศพด.บ้านห้วยน้ าเยน็ 1

49 เชียงแสน ทต.แม่เงิน ศพด.บ้านธารทอง 1

50 เชียงแสน ทต.แม่เงิน ศพด.บ้านปงของ 1

51 เชียงแสน ทต.เวียง ศพด.บ้านวังลาว 1

52 เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน รร.เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 1

53 ดอยหลวง อบต.โชคชัย ศพด.โชคชัย 1

54 ดอยหลวง อบต.โชคชัย ศพด.แม่เลียบ 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงใหม่

55 กลัยาณิวัฒนา อบต.แจม่หลวง ศพด.บ้านกิ่วโป่ง 1

56 กลัยาณิวัฒนา อบต.แจม่หลวง ศพด.บ้านแจม่หลวง 1

57 กลัยาณิวัฒนา อบต.แจม่หลวง ศพด.บ้านนาเกล็ดหอย 1

58 กลัยาณิวัฒนา อบต.แจม่หลวง ศพด.บ้านแม่ละอปู 1

59 กลัยาณิวัฒนา อบต.แจม่หลวง ศพด.บ้านเสาแดง 1

60 กลัยาณิวัฒนา อบต.แจม่หลวง ศพด.บ้านห้วยยา 1

61 กลัยาณิวัฒนา อบต.แจม่หลวง ศพด.บ้านใหม่พฒันา 1

62 กลัยาณิวัฒนา อบต.แจม่หลวง ศพด.บ้านแอเอาะ 1

63 กลัยาณิวัฒนา อบต.บ้านจนัทร์ ศพด.แจม่น้อย 1

64 กลัยาณิวัฒนา อบต.บ้านจนัทร์ ศพด.หนองแดง 1

65 กลัยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด ศพด.บ้านมะโน 1

66 กลัยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด ศพด.บ้านแม่แดดน้อย 1

67 กลัยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด ศพด.แม่ตะละเหนือ 1

68 กลัยาณิวัฒนา อบต.แม่แดด ศพด.ห้วยปู 1

69 จอมทอง ทต.ดอยแกว้ ศพด.แม่เต๊ียะใน 1

70 จอมทอง ทต.ดอยแกว้ ศพด.ห้วยมะนาว 1

71 จอมทอง ทต.ดอยแกว้ ศพด.ใหม่แม่เต๊ียะ 1

72 จอมทอง ทต.บ้านแปะ ศพด.ขว่งเปาใต้ 1

73 จอมทอง ทต.บ้านแปะ ศพด.บ้านบนนา 1

74 จอมทอง ทต.บ้านแปะ ศพด.บ้านแปะ 1

75 จอมทอง ทต.บ้านแปะ ศพด.บ้านแม่จร 1

76 จอมทอง ทต.บ้านแปะ ศพด.ป่ากล้วย 1

77 จอมทอง ทต.บ้านหลวง ศพด.บ้านป่าแขม 1

78 จอมทอง ทต.บ้านหลวง ศพด.บ้านแม่กลางหลวง 1

79 จอมทอง ทต.บ้านหลวง ศพด.บ้านแม่ปอน 1

80 จอมทอง ทต.บ้านหลวง ศพด.บ้านหนองหล่ม 1

81 จอมทอง ทต.บ้านหลวง ศพด.บ้านอา่งกาน้อย 1

82 จอมทอง ทต.แม่สอย ศพด.วังน้ าหยาด 1

83 จอมทอง ทต.สบเต๊ียะ ศพด.บ้านท่าหลุก 1

84 เชียงดาว ทต.ปิงโค้ง ศพด.กอ่นวัยเรียนค่ายพชิิตปรีชากร 1

85 เชียงดาว ทต.ปิงโค้ง ศพด.บ้านปางมะเยา 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงใหม่ (ต่อ) 

86 เชียงดาว ทต.พระธาตุปูก่่ า ศพด.บ้านแม่จาใต้ 1

87 เชียงดาว ทต.เมืองนะ ศพด.ขนุห้วยไส้ 1

88 เชียงดาว ทต.เมืองนะ ศพด.นาหวาย 1

89 เชียงดาว ทต.เมืองนะ ศพด.บ้านทุง่ดินด า 1

90 เชียงดาว ทต.เมืองนะ ศพด.บ้านหนองวัวแดง หมู่ 12 1

91 เชียงดาว ทต.เมืองนะ ศพด.โล๊ะป่าหาญ 1

ปทุมธานี

92 ล าลูกกา อบต.บึงทองหลาง ศพด.โรงเรียนวัดอดิศร 1

93 ล าลูกกา อบต.พชือดุม ศพด.โรงเรียนวัดนิเทศน์ 1

94 ล าลูกกา อบต.พชือดุม ศพด.โรงเรียนวัดพชือดุม 1

95 ล าลูกกา อบต.ล าไทร ศพด.โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1

96 ล าลูกกา อบต.ล าไทร ศพด.โรงเรียนวัดมงคลรัตส์ 1

97 ล าลูกกา อบต.ล าลูกกา ศพด.โรงเรียนวัดลานนา 1

98 สามโคก อบต.คลองควาย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองควาย 1

99 สามโคก อบต.บ้านปทุม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปทุม 1

100 หนองเสือ อบต.นพรัตน์ ศพด.วัดนพรัตนาราม (วัดจตุพธิวราวาส) 1

101 หนองเสือ อบต.บึงช าออ้ ศพด.โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 1

102 หนองเสือ อบต.บึงช าออ้ ศพด.วัดสุขบุญฑริการาม 1

103 หนองเสือ อบต.บึงบอน ศพด.บ้านบึงบอนพฒันา 1

104 หนองเสือ อบต.บึงบอน ศพด.โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 1

105 หนองเสือ อบต.บึงบอน ศพด.โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1

106 หนองเสือ อบต.บึงบอน ศพด.วัดพวงแกว้ 1

107 หนองเสือ อบต.บึงบา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบา 1

108 หนองเสือ อบต.ศาลาครุ ศพด.โรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยา 1

109 หนองเสือ อบต.หนองสามวัง ศพด.หนองสามวัง 2 1

ปราจีนบรุี

110 นาดี อบต.แกง่ดินสอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่ดินสอ 1

111 นาดี อบต.ทุง่โพธิ์ ศพด.บ้านคลองตาหมื่น 1

112 นาดี อบต.ทุง่โพธิ์ ศพด.โรงเรียนบ้านทุง่แฝก 1

113 นาดี อบต.บุพราหมณ์ ศพด.วัดทับลาน 1

114 นาดี อบต.สะพานหิน ศพด.บ้านหนองตะแบก 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
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ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ปราจีนบรุี (ต่อ) 

115 บ้านสร้าง อบต.บางแตน ศพด.โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 1

116 บ้านสร้าง อบต.บางปลาร้า ศพด.โรงเรียนวัดกระทุม้แพว้ 1

117 บ้านสร้าง อบต.บางยาง ศพด.โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 1

118 บ้านสร้าง อบต.บางยาง ศพด.โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 1

119 บ้านสร้าง อบต.บางยาง ศพด.โรงเรียนวัดใหม่โพธิเ์ยน็ 1

120 บ้านสร้าง อบต.บ้านสร้าง ศพด.โรงเรียนบ้านคลองสอง 1

121 ประจนัตคาม ทต.โพธิง์าม ศพด.เทศบาลต าบลโพธิง์าม 1

122 ประจนัตคาม อบต.ประจนัตคาม ศพด.วัดดงไชยมัน 1

123 ประจนัตคาม อบต.หนองแสง ศพด.วัดประดิษฐาราม 1

124 เมืองปราจนีบุรี อบต.ท่างาม ศพด.วรเวทยโ์กวิท 1

125 เมืองปราจนีบุรี อบต.เนินหอม ศพด.บ่อแร่-ธารเลา 1

126 เมืองปราจนีบุรี อบต.เนินหอม ศพด.โรงเรียนวัดเนินสูง 1

127 เมืองปราจนีบุรี อบต.โนนห้อม ศพด.วัดประชาวาสอมัพวัน 1

128 เมืองปราจนีบุรี อบต.บางเดชะ ศพด.โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมณ์ 1

129 เมืองปราจนีบุรี อบต.ไม้เค็ด ศพด.บ้านแหลมไผ่ 1

130 เมืองปราจนีบุรี อบต.ไม้เค็ด ศพด.หนองเต่า 1

131 เมืองปราจนีบุรี อบต.รอบเมือง ศพด.วัดบางคาง 1

132 เมืองปราจนีบุรี อบต.วัดโบสถ์ ศพด.วัดโบสถ์ 1

133 ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ์ ศพด.บ้านวังขอน 1

134 ศรีมหาโพธิ อบต.ท่าตูม ศพด.วัดหลังถ้ า 1

135 ศรีมโหสถ อบต.โคกปีบ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 1

พิจิตร

136 ดงเจริญ อบต.วังง้ิวใต้ ศพด.วังเรือน 1

137 ดงเจริญ อบต.ห้วยร่วม ศพด.บ้านหนองสวน 1

138 ดงเจริญ อบต.ห้วยร่วม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม 1

139 ตะพานหิน ทต.หนองพยอม ศพด.บ้านเขาพนมกาว-หนองนกยาง 1

140 ตะพานหิน ทต.หนองพยอม ศพด.วัดหนองพยอม 1

141 ตะพานหิน ทต.หนองพยอม ศพด.หนองแก 1

142 ตะพานหิน อบต.วังหลุม ศพด.บ้านเขาบรเพด็ 1

143 ตะพานหิน อบต.วังหลุม ศพด.บ้านเนินทราย 1

144 ตะพานหิน อบต.วังหลุม ศพด.โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 1



หน้าที ่6

จงัหวัด/
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พิจิตร (ต่อ) 

145 ตะพานหิน อบต.วังหว้า ศพด.บ้านท่าปอ 1

146 ทับคล้อ อบต.เขาทราย ศพด.บ้านเขาพระ 1

147 บางมูลนาก อบต.ภูมิ ศพด.ชุมชนภูมิวิทยา 1

148 บางมูลนาก อบต.วังกรด ศพด.ต าบลวังกรด 1

149 บึงนาราง อบต.บึงนาราง ศพด.โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1

150 บึงนาราง อบต.บึงนาราง ศพด.โรงเรียนวัดบ้านห้วงปลาไหล 1

151 บึงนาราง อบต.โพธิไ์ทรงาม ศพด.บ้านทุง่ทอง 1

152 บึงนาราง อบต.โพธิไ์ทรงาม ศพด.วัดบ้านบึงลีใต้ 1

153 โพทะเล อบต.ท้ายน้ า ศพด.โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 1

154 โพทะเล อบต.ท้ายน้ า ศพด.โรงเรียนบ้านปากน้ า 1

155 โพธิป์ระทับช้าง ทต.ไผ่รอบ รร.เทศบาลไผ่รอบ 1

156 โพธิป์ระทับช้าง ทต.ไผ่รอบ ศพด.บ้านเกาะแกว้ 1

157 โพธิป์ระทับช้าง ทต.ไผ่รอบ ศพด.วัดสระประทุม 1

พะเยา

158 จนุ ทต.ทุง่รวงทอง ศพด.วัดร่องแมด 1

159 จนุ ทต.ทุง่รวงทอง ศพด.สันหลวง 1

160 จนุ ทต.เวียงลอ รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) 1

161 จนุ ทต.เวียงลอ ศพด.เทศบาลต าบลเวียงลอ 2 1

162 จนุ ทต.เวียงลอ ศพด.น้ าจนุ 1

163 เชียงค า ทต.ฝายกวาง ศพด.ฝายกวาง 1

164 เชียงค า ทต.หยว่น ศพด.แช่แห้ง 1

165 เชียงค า อบต.เจดียค์ า ศพด.ร่องค้อม 1

166 เชียงค า อบต.เจดียค์ า ศพด.วังเค็ม 1

167 เชียงค า อบต.เจดียค์ า ศพด.วังเค็มใหม่ 1

168 เชียงค า อบต.เชียงบาน ศพด.เชียงบาน 1

169 เชียงค า อบต.เชียงบาน ศพด.ปางวัว 1

170 เชียงค า อบต.เชียงบาน ศพด.แวนพฒันา 1

171 เชียงค า อบต.ทุง่ผาสุข ศพด.บ้านหัวทุง่ใหม่ 1

172 เชียงค า อบต.ร่มเยน็ ศพด.บ้านปางถ้ า 1

173 เชียงค า อบต.ร่มเยน็ ศพด.ห้วยปุม้ 1

174 เชียงค า อบต.อา่งทอง ศพด.ดอยอสิาน 1



หน้าที ่7

จงัหวัด/
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พะเยา (ต่อ) 
175 เชียงค า อบต.อา่งทอง ศพด.บ่อน้อย 1
176 เชียงค า อบต.อา่งทอง ศพด.สันปูเลย 1
177 เชียงม่วน ทต.เชียงม่วน ศพด.เทศบาลต าบลเชียงม่วน 4 1
178 เชียงม่วน อบต.บ้านมาง ศพด.วัดป่าแขม 1
179 เชียงม่วน อบต.สระ ศพด.ท่าฟา้ใหม่ 1
180 เชียงม่วน อบต.สระ ศพด.นาบัว 1
181 เชียงม่วน อบต.สระ ศพด.สระ 1

สระบรุี
182 มวกเหล็ก อบต.หนองยา่งเสือ ศพด.บ้านหนองผักหนอก 1
183 เมืองสระบุรี ทต.กดุนกเปล้า ศพด.เทศบาลต าบลกดุนกเปล้า 1
184 เมืองสระบุรี อบต.ดาวเรือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดาวเรือง 1
185 เมืองสระบุรี อบต.ตล่ิงชัน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน (บ้านหนองบัว) 1
186 เมืองสระบุรี อบต.ปากขา้วสาร ศพด.โรงเรียนบ้านปากขา้วสาร 1
187 เมืองสระบุรี อบต.หนองโน ศพด.โรงเรียนวัดนาร่อง 1
188 วังม่วง อบต.วังม่วง ศพด.ป่าสักชลสิทธิ์ 1
189 เสาไห้ ทต.ต้นตาล-พระยาทด ศพด.เทศบาลต าบลต้นตาล-พระยาทด 1
190 เสาไห้ อบต.ช้างไทยงาม ศพด.วัดโคกกระท้อน 1
191 หนองแค ทต.หนองแค รร.เทศบาล 1นาเร่ิงราษฎร์บ ารุง 1
192 หนองแค ทต.หนองแค รร.เทศบาล 2วัดเสนานฤมิตร 1
193 หนองแค ทต.หนองแค รร.เทศบาล 3วัดสหมิตรมงคล 1
194 หนองแค ทต.หนองแค รร.เทศบาล 5วัดเกาะกลาง 1
195 หนองแค ทต.หินกอง ศพด.เทศบาลต าบลหินกอง (บ้านบุ) 1
196 หนองแค อบต.โคกตูม-โพนทอง ศพด.โคกตูม 1
197 หนองแค อบต.โคกแย้ ศพด.วัดหนองจอกใหญ่ 1
198 หนองแค อบต.หนองนาก ศพด.โรงเรียนวัดบ้านจาน 1
199 หนองแค อบต.หนองปลาหมอ รร.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 1
200 หนองแค อบต.หนองปลาหมอ ศพด.โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 1
201 หนองแค อบต.หนองปลิง ศพด.โรงเรียนบ้านใหม่ทุง่ดินขอ 1
202 หนองแค อบต.หนองปลิง ศพด.วัดหนองสะเดา 1
203 หนองแค อบต.หนองโรง ศพด.โรงเรียนบ้านคลองห้า 1
204 หนองแค อบต.หนองโรง ศพด.โรงเรียนวัดคลองห้า 1
205 หนองแค อบต.หนองโรง ศพด.โรงเรียนวัดราษฎร์ 1
206 หนองแค อบต.หนองโรง ศพด.โรงเรียนวัดล าบัว 1
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สิงห์บรุี

207 ค่ายบางระจนั อบต.ค่ายบางระจนั ศพด.โรงเรียนค่ายบางระจนั 1

208 บางระจนั อบต.ไม้ดัด ศพด.เรืองเดชประชานุเคราะห์ 1

209 พรหมบุรี ทต.บางน้ าเชี่ยว ศพด.เทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว 1

210 พรหมบุรี ทต.พรหมบุรี ศพด.เทศบาลต าบลปากบาง 1

211 พรหมบุรี อบต.บ้านหม้อ ศพด.โรงเรียนวัดโคปูน 1

212 พรหมบุรี อบต.บ้านหม้อ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ 1

213 พรหมบุรี อบต.โรงช้าง ศพด.โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล หมู่ 4 1

214 เมืองสิงห์บุรี อบต.จกัรสีห์ ศพด.ชุมชนวัดพระนอนจกัรสีห์ 1

215 เมืองสิงห์บุรี อบต.ต้นโพธิ์ ศพด.บ้านดงมะขามเทศ 1

216 เมืองสิงห์บุรี อบต.บางกระบือ ศพด.บางสักเหล็ก 1

217 เมืองสิงห์บุรี อบต.บางมัญ ศพด.บ้านบางส าราญ 1

218 เมืองสิงห์บุรี อบต.โพกรวม ศพด.กลาง 1

219 เมืองสิงห์บุรี อบต.ม่วงหมู่ ศพด.บางเด่ือ 1

220 อนิทร์บุรี อบต.ง้ิวราย ศพด.วัดน้อย 1

221 อนิทร์บุรี อบต.ง้ิวราย ศพด.วัดไผ่ขาด 1

222 อนิทร์บุรี อบต.ทองเอน ศพด.ชุมชนวัดดงยาง 1

223 อนิทร์บุรี อบต.ทองเอน ศพด.วัดคลองโพธิศ์รี 1

224 อนิทร์บุรี อบต.ทองเอน ศพด.วัดเช่าสิงห์ 1

225 อนิทร์บุรี อบต.ทองเอน ศพด.วัดเชียงราก 1

226 อนิทร์บุรี อบต.ทองเอน ศพด.วัดไผ่ด า (มิตรภาพที ่18 3) 1

227 อนิทร์บุรี อบต.ประศุก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 1

228 อนิทร์บุรี อบต.อนิทร์บุรี ศพด.วัดประศุก 1

สุพรรณบรุี

229 ดอนเจดีย์ อบต.ทะเลบก ศพด.บ้านสระหลวง หมู่ 10 1

230 ดอนเจดีย์ อบต.ทะเลบก ศพด.บ้านหนองสานแตร 1

231 ดอนเจดีย์ อบต.ไร่รถ ศพด.บ้านดงกะเชา 1

232 ดอนเจดีย์ อบต.ไร่รถ ศพด.บ้านหนองจกิรากขา่ 1

233 ดอนเจดีย์ อบต.หนองสาหร่าย ศพด.ท่ากุ่ม 1

234 ดอนเจดีย์ อบต.หนองสาหร่าย ศพด.วัดบ้านกรวด 1

235 ด่านช้าง อบต.ด่านช้าง ศพด.บ้านปรักประดู่ 1

236 ด่านช้าง อบต.ด่านช้าง ศพด.วัดหนองเปาะ 1
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สุพรรณบรุี (ต่อ) 

237 ด่านช้าง อบต.วังคัน ศพด.บ้านกกซาง 1

238 ด่านช้าง อบต.วังคัน ศพด.บ้านทับละคร 1

239 ด่านช้าง อบต.วังยาว ศพด.ตะเพนิค่ี 1

240 ด่านช้าง อบต.วังยาว ศพด.ละว้าวังควาย 1

241 ด่านช้าง อบต.หนองมะค่าโมง ศพด.บ้านป่าสัก 1

242 ด่านช้าง อบต.ห้วยขมิ้น ศพด.บ้านกกเต็น 1

243 ด่านช้าง อบต.ห้วยขมิ้น ศพด.บ้านป่าขี 1

244 ด่านช้าง อบต.องค์พระ ศพด.เขมรโรง 1

245 ด่านช้าง อบต.องค์พระ ศพด.ไผ่สีทอง 1

246 ด่านช้าง อบต.องค์พระ ศพด.หนองมะเขอืขื่น 1

247 เดิมบางนางบวช ทต.ปากน้ า ศพด.ท่าทอง 1

248 เดิมบางนางบวช อบต.ป่าสะแก ศพด.ต าบลป่าสะแก 1

249 บางปลาม้า ทต.บ้านแหลมพฒันา ศพด.ป่าพฤกษ์ 1

250 บางปลาม้า อบต.บางใหญ่ ศพด.ดอนกระเบือ้ง 1

251 บางปลาม้า อบต.บางใหญ่ ศพด.บางแม่หม้าย 1

252 บางปลาม้า อบต.บางใหญ่ ศพด.บ้านรางทอง 1

253 บางปลาม้า อบต.ไผ่กองดิน ศพด.โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 1

254 บางปลาม้า อบต.ไผ่กองดิน ศพด.หนองแขยง 1

255 บางปลาม้า อบต.มะขามล้ม ศพด.ตะลุ่ม 1

256 บางปลาม้า อบต.มะขามล้ม ศพด.สะแกยา่งหมู 1

257 บางปลาม้า อบต.วัดดาว ศพด.โพธิต์ะควน 1

258 บางปลาม้า อบต.วัดโบสถ์ ศพด.บ้านดอนไขเ่ต่า 1

อ่างทอง

259 ไชโย ทต.ไชโย ศพด.โรงเรียนวัดมหานาม 1

260 ไชโย ทต.ไชโย ศพด.วัดก าแพง 1

261 ไชโย ทต.ไชโย ศพด.วัดไทรย์ 1

262 ไชโย ทต.ไชโย ศพด.อนุบาลวัดสระเกษ 1

263 ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลชัยฤทธิ์ 1

264 ไชโย อบต.เทวราช ศพด.วัดเยื้องคงคาราม 1

265 ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดแจง้ 1

266 ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดโบสถว์รดิตถ์ 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อ่างทอง (ต่อ) 

267 ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดป่าโมกข์ 1

268 ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดพนิิจธรรมสาร 1

269 ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดแสนสุข 1

270 ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดอมัพวัน 1

271 ป่าโมก อบต.เอกราช ศพด.บางแพ 1

272 โพธิท์อง ทต.โคกพทุรา ศพด.เทศบาลต าบลโคกพทุรา 1

273 โพธิท์อง ทต.โพธิท์อง ศพด.วัดใหม่บุญศิริ 1

274 โพธิท์อง อบต.ยางช้าย ศพด.วัดศรีกญุชร 1

275 โพธิท์อง อบต.หนองแม่ไก่ ศพด.วัดสนธิธรรม 1

276 โพธิท์อง อบต.องครักษ์ ศพด.วัดจฬุามุนี 1

277 โพธิท์อง อบต.องครักษ์ ศพด.วัดทองกลาง 1

อุทัยธานี

278 ทัพทัน อบต.หนองกระทุม่ ศพด.วังสาลิกา 1

279 ทัพทัน อบต.หนองกระทุม่ ศพด.หนองหญ้าปล้อง 1

280 ทัพทัน อบต.หนองกระทุม่ ศพด.หนองแห้ว 1

281 บ้านไร่ อบต.คอกควาย ศพด.โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1

282 บ้านไร่ อบต.คอกควาย ศพด.โรงเรียนบ้านน้ าพุ 1

283 บ้านไร่ อบต.ทัพหลวง ศพด.บ้านป่าอสูามัคคี 1

284 บ้านไร่ อบต.ทัพหลวง ศพด.บ้านพตุ่อ 1

285 บ้านไร่ อบต.ทัพหลวง ศพด.บ้านใหม่หนองแก 1

286 บ้านไร่ อบต.บ้านไร่ ศพด.ใหม่คลององัวะ 1

287 บ้านไร่ อบต.บ้านไร่ ศพด.อมีาดอทีราย 1

288 บ้านไร่ อบต.หนองจอก ศพด.หนองไม้แกน่ 1

289 บ้านไร่ อบต.หนองบ่มกล้วย ศพด.บ้านลานคา 1

290 บ้านไร่ อบต.หนองบ่มกล้วย ศพด.บ้านหินงามสามัคคี 2 1

291 บ้านไร่ อบต.ห้วยแห้ง ศพด.วัดผาทัง่ 1

292 บ้านไร่ อบต.หูช้าง ศพด.โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 1

293 เมืองอทุัยธานี อบต.สะแกกรัง ศพด.โรงเรียนวัดจกัษา 1

294 เมืองอทุัยธานี อบต.สะแกกรัง ศพด.โรงเรียนวัดอโุปสถาราม 1

295 เมืองอทุัยธานี อบต.หนองไผ่แบน ศพด.หนองโพธิ์ 1

296 ลานสัก อบต.ทุง่นางาม ศพด.โรงเรียนบ้านน้ าวิง่ 1



หน้าที ่11

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุทัยธานี (ต่อ) 

297 ลานสัก อบต.ทุง่นางาม ศพด.โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1

298 ลานสัก อบต.น้ ารอบ ศพด.น้ ารอบ 1

299 ลานสัก อบต.น้ ารอบ ศพด.บ้านห้วยทราย 1

300 ลานสัก อบต.น้ ารอบ ศพด.หนองเจก๊กวย 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

ก าแพงเพชร

1 คลองลาน อบต.คลองน้ําไหล ศพด.บ้านบึงหล่ม 1

2 คลองลาน อบต.โป่งน้ําร้อน ศพด.บ้านคลองไพร 1

3 คลองลาน อบต.โป่งน้ําร้อน ศพด.บ้านสมุย 1

4 คลองลาน อบต.สักงาม ศพด.บ้านหนองปรือ 1

5 ไทรงาม อบต.มหาชัย ศพด.บ้านห้วยใหญ่ยางงาม 1

6 ไทรงาม อบต.หนองทอง ศพด.บ้านเนินกรอย 1

7 บึงสามัคคี อบต.เทพนิมิต ศพด.บ้านวังเจา้ 1

8 ปางศิลาทอง อบต.หินดาต ศพด.บ้านจอมทองพฒันา 1

9 ปางศิลาทอง อบต.หินดาต ศพด.บ้านซับใหญ่ 1

10 ปางศิลาทอง อบต.หินดาต ศพด.บ้านมอเจริญ 1

11 ปางศิลาทอง อบต.หินดาต ศพด.บ้านเริงกะพง 1

12 ปางศิลาทอง อบต.หินดาต ศพด.บ้านใหม่เชียงราย 1

13 พรานกระต่าย ทต.เขาคีรีส ศพด.เทศบาลตําบลเขาคีริส 1

14 พรานกระต่าย ทต.เขาคีรีส ศพด.บ้านหนองโสน 1

15 พรานกระต่าย ทต.บ้านพราน ศพด.เทศบาลตําบลบ้านพราน 1

16 พรานกระต่าย ทต.บ้านพราน ศพด.โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1

17 พรานกระต่าย อบต.คุยบ้านโอง ศพด.บ้านคุยป้อม 1

18 พรานกระต่าย อบต.คุยบ้านโอง ศพด.บ้านป่าแดง 1

19 พรานกระต่าย อบต.ท่าไม้ ศพด.บ้านเกา่ 1

20 พรานกระต่าย อบต.ท่าไม้ ศพด.บ้านน้ําดิบมะพร้าว 1

21 พรานกระต่าย อบต.ท่าไม้ ศพด.บ้านวังไม้แดง 1

22 พรานกระต่าย อบต.วังควง ศพด.บ้านลานกระทิง 1

23 พรานกระต่าย อบต.วังควง ศพด.บ้านหนองทราย 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่22 ระหว่างวันที ่16 - 19 มถุินายน 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงราย

24 ดอยหลวง อบต.โชคชัย ศพด.หนองด่าน 1

25 เทิง อบต.ตับเต่า ศพด.บ้านพทิักษ์ไทย 1

26 เทิง อบต.ตับเต่า ศพด.บ้านเล่าตาขาว 1

27 เทิง อบต.ตับเต่า ศพด.ร่มโพธิท์อง 1

28 เทิง อบต.เวียง ศพด.ใหม่ 1

29 เทิง อบต.เวียง ศพด.ใหม่ริมองิ 1

30 เทิง อบต.หนองแรด รร.อนุบาลตําบลหนองแรด 1

31 พญาเม็งราย ทต.ไม้ยา ศพด.บ้านไม้ยา 1

32 พญาเม็งราย ทต.ไม้ยา ศพด.บ้านไม้ยาคูเวียง 1

33 พญาเม็งราย ทต.ไม้ยา ศพด.บ้านไม้ยามิตรภาพ 1

34 พญาเม็งราย ทต.ไม้ยา ศพด.บ้านร่องกอก 1

35 พญาเม็งราย ทต.ไม้ยา ศพด.บ้านสันสะอาด 1

36 พญาเม็งราย ทต.ไม้ยา ศพด.บ้านห้วยกา้งตลาด 1

37 พญาเม็งราย ทต.ไม้ยา ศพด.บ้านห้วยกา้งนาล้อม 1

38 พญาเม็งราย ทต.ไม้ยา ศพด.บ้านห้วยกา้งราษฎร์ 1

39 พญาเม็งราย ทต.ไม้ยา ศพด.บ้านห้วยกา้งใหม่ 1

40 พญาเม็งราย ทต.ไม้ยา ศพด.บ้านห้วยเด่ือ 1

41 พญาเม็งราย อบต.แม่ตํ๋า ศพด.แม่ตํ๋าใต้ 1

42 พญาเม็งราย อบต.แม่เปา ศพด.บ้านห้วยน้ําฮาก 1

43 พาน ทต.เมืองพาน รร.เทศบาล 1บ้านเกา่ 1

44 พาน ทต.เมืองพาน ศพด.เมืองพาน 2 (วัดป่าซาง) 1

45 พาน ทต.สันมะเค็ด รร.เทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด) 1

46 พาน อบต.เจริญเมือง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญเมือง 1

47 พาน อบต.ป่าหุง่ ศพด.ง้ิวเฒ่า 1

48 พาน อบต.ป่าหุง่ ศพด.บ้านผาวี 1

49 พาน อบต.เมืองพาน รร.องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน 1

50 พาน อบต.เมืองพาน ศพด.บ้านป่าส้าน 1

51 พาน อบต.เมืองพาน ศพด.วัดดอนตัน 1

52 พาน อบต.สันกลาง ศพด.ตําบลสันกลาง 1

53 เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง ศพด.บ้านดอยฮาง 1

54 เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง ศพด.บ้านฮ่องออ้ 1

55 เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง ศพด.โป่งน้ําร้อน 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงใหม่

56 เชียงดาว ทต.แม่นะ ศพด.จอมคีรี 1

57 เชียงดาว ทต.แม่นะ ศพด.แม่นะ 1

58 เชียงดาว ทต.แม่นะ ศพด.ศิริมงคล 1

59 เชียงดาว ทต.แม่นะ ศพด.สบคาบ 1

60 เชียงดาว อบต.เมืองคอง ศพด.บ้านน้ํารู 1

61 ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ รร.เทศบาล 1ไชยปราการ 1

62 ไชยปราการ อบต.ศรีดงเยน็ ศพด.แม่ขิ 1

63 ดอยเต่า อบต.บ้านแอน่ ศพด.ศรีพงิค์ชัย 1

64 ดอยเต่า อบต.บ้านแอน่ ศพด.แอน่ใหม่ 1

65 ดอยเต่า อบต.โปงทุง่ ศพด.กองวะ 1

66 ดอยเต่า อบต.โปงทุง่ ศพด.โปงทุง่ 1

67 ดอยเต่า อบต.โปงทุง่ ศพด.แม่บวน 1

68 ดอยสะเกด็ ทต.ตลาดใหญ่ ศพด.มหาวนาภิมุข 1

69 ดอยสะเกด็ ทต.ลวงเหนือ ศพด.ป่าสักงาม 1

70 ดอยหล่อ ทต.สองแคว รร.วัดสองแคว 1

71 ดอยหล่อ ทต.สองแคว ศพด.เทศบาลตําบลสองแคว 1

72 ดอยหล่อ ทต.สันติสุข ศพด.เทศบาลตําบลสันติสุข 1

73 ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 1

74 ฝาง ทต.แม่ขา่ ศพด.สันต้นเปา 1

75 ฝาง ทต.เวียงฝาง รร.เทศบาลเวียงฝาง 1

76 ฝาง ทต.สันทราย ศพด.บ้านห้วยงูกลาง 1

77 ฝาง ทต.สันทราย ศพด.ศรีบุญเรือง 1

78 ฝาง ทต.สันทราย ศพด.สองแคว 1

79 ฝาง อบต.ม่อนปิน่ ศพด.บ้านหนองเต่า 1

80 ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.ล้องออ้ 1

81 ฝาง อบต.แม่สูน ศพด.สันป่าแดง 1

82 ฝาง อบต.เวียง ศพด.บ้านใหม่ชยาราม 1

83 พร้าว อบต.สันทราย ศพด.บ้านผาแดง 1

84 พร้าว อบต.สันทราย ศพด.บ้านหนองปิด 1

85 เมืองเชียงใหม่ ทต.สุเทพ ศพด.บ้านดอยสุเทพ 1

86 แม่แจม่ ทต.ท่าผา ศพด.เทศบาลตําบลท่าผา 1
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เชียงใหม่ (ต่อ) 

87 แม่แจม่ ทต.ท่าผา ศพด.บ้านผานัง 1

88 แม่แจม่ ทต.ท่าผา ศพด.บ้านแม่ยางส้าน 1

89 แม่แจม่ ทต.ท่าผา ศพด.บ้านสามสบ 1

90 แม่แจม่ อบต.กองแขก ศพด.บ้านกองแขกเหนือ 1

91 แม่แจม่ อบต.กองแขก ศพด.บ้านนายางดิน 1

92 แม่แจม่ อบต.กองแขก ศพด.บ้านผาผ้ึง 1

ตาก

93 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านเคลอะเดคี 1

94 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านต่อปล้าเด หมู่ 14 1

95 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านตะพเิดอ 1

96 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านทีโบะคี หมู่ 13 1

97 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านเบ๊าโปะคี หมู่ 11 1

98 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านโปะพอคี หมู่ 12 1

99 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านพญาไม้ทอง หมู่ 17 1

100 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านแม่ระเมิงโกร หมู่ 14 1

101 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านเรหว่อโกร 1

102 ท่าสองยาง อบต.แม่สอง ศพด.บ้านวะโดรโกร 1

103 ท่าสองยาง อบต.แม่หละ ศพด.ทีจื้อหล่อคี 1

104 ท่าสองยาง อบต.แม่หละ ศพด.บ้านกามาผาโด้ หมู่ 5 1

105 ท่าสองยาง อบต.แม่หละ ศพด.บ้านทีหนึคี 1

106 ท่าสองยาง อบต.แม่หละ ศพด.บ้านทีหนึเด 1

107 ท่าสองยาง อบต.แม่หละ ศพด.บ้านพะต้ีหม่อโจ หมู่ 6 1

108 ท่าสองยาง อบต.แม่อสุุ ศพด.บ้านแม่สองน้อย 1

109 บ้านตาก อบต.ตากออก ศพด.บ้านปากวัง 1

110 บ้านตาก อบต.แม่สลิด ศพด.บ้านเด่นไม้ซุง 1

111 บ้านตาก อบต.แม่สลิด ศพด.ยางโองบน หมู่ 8 1

112 บ้านตาก อบต.สมอโคน ศพด.บ้านเกาะลาน 1

113 พบพระ ทต.พบพระ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลพบพระ 1

114 พบพระ อบต.ช่องแคบ ศพด.ป่าแขมใหม่ 1

115 พบพระ อบต.พบพระ ศพด.บ้านมอเกอร์ 1

116 เมืองตาก ทต.ไม้งาม ศพด.ไม้งาม 1
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ตาก (ต่อ) 

117 เมืองตาก ทต.หนองบัวใต้ ศพด.ท่าเล่ 1

118 เมืองตาก อบต.โป่งแดง ศพด.ตลุกป่าตาล 1

119 เมืองตาก อบต.โป่งแดง ศพด.บ้านลานห้วยเด่ือ 1

120 เมืองตาก อบต.แม่ท้อ ศพด.ต้นมะม่วง หมู่ 13 1

121 เมืองตาก อบต.แม่ท้อ ศพด.บ้านลานสาง 1

122 เมืองตาก อบต.แม่ท้อ ศพด.บ้านหนองแขม 1

นครสวรรค์

123 เกา้เล้ียว อบต.เขาดิน ศพด.บ้านดงเมือง 1

124 เกา้เล้ียว อบต.หัวดง ศพด.โรงเรียนบ้านเนินพระยอม 1

125 เกา้เล้ียว อบต.หัวดง ศพด.โรงเรียนวัดหาดเสลา 1

126 โกรกพระ อบต.เนินกว้าว ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลเนินกว้าว 1

127 โกรกพระ อบต.ศาลาแดง ศพด.ต.ศาลาแดง 1

128 ชุมตาบง อบต.ปางสวรรค์ ศพด.ศูนยบ์้านเนินสมบูรณ์สามัคคี 1

129 ชุมแสง อบต.ฆะมัง ศพด.บ้านฆะมัง 1

130 ชุมแสง อบต.ท่าไม้ ศพด.บ้านดงกะพี้ 1

131 ชุมแสง อบต.บางเคียน ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลบางเคียน 1

132 ชุมแสง อบต.พนัลาน ศพด.ตําบลพนัลาน 1

133 ชุมแสง อบต.หนองกระเจา ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระเจา 1

134 ตากฟา้ อบต.เขาชายธง ศพด.ตําบลเขาชายธง 1

135 ตากฟา้ อบต.เขาชายธง ศพด.วิฑูรยป์ระชารักษ์ 1

136 ตากฟา้ อบต.ลําพยนต์ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลลําพยนต์ 1

137 ตาคลี อบต.จนัเสน ศพด.วัดหนองตะโก 1

138 ตาคลี อบต.ตาคลี ศพด.บ้านชวนเด่ือ 1

139 ตาคลี อบต.ลาดทิพรส ศพด.ราษฎร์เจริญ 1

140 ตาคลี อบต.สร้อยทอง ศพด.บ้านทุง่ทะเลทราย 1

141 ตาคลี อบต.หนองหม้อ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหม้อ 1

142 ตาคลี อบต.ห้วยหอม ศพด.บ้านลาดตะกดุ 1

143 ตาคลี อบต.หัวหวาย ศพด.ม่วงน้อย 1

144 ท่าตะโก อบต.ดอนคา ศพด.คอกควายใหญ่ 1

145 ท่าตะโก อบต.ดอนคา ศพด.วังปลาสร้อย 1

146 ท่าตะโก อบต.พนมรอก ศพด.บ้านวังใหญ่ 1
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นครสวรรค์ (ต่อ) 
147 ท่าตะโก อบต.หนองหลวง ศพด.บ้านเขาดิน 1
148 บรรพตพสัิย ทต.บ้านแดน ศพด.วัดเขาห้วยลุง 1
149 บรรพตพสัิย ทต.บ้านแดน ศพด.วัดนาหุบ 1

พิจิตร
150 โพธิป์ระทับช้าง ทต.โพธิป์ระทับช้าง รร.เทศบาลโพธิป์ระทับช้าง 1
151 โพธิป์ระทับช้าง อบต.ทุง่ใหญ่ ศพด.บ้านหนองพง 1
152 โพธิป์ระทับช้าง อบต.ทุง่ใหญ่ ศพด.บ้านห้วยคําตาล 1
153 โพธิป์ระทับช้าง อบต.ทุง่ใหญ่ ศพด.โรงเรียนอนุบาลโพธิป์ระทับช้าง 1
154 เมืองพจิติร อบต.ท่าหลวง ศพด.วัดคลองคู้ 1
155 เมืองพจิติร อบต.หัวดง รร.องค์การบริหารส่วนตําบลหัวดง 1
156 วชิรบารมี อบต.บึงบัว ศพด.บ้านยางสุขวัฒน์ 1
157 วชิรบารมี อบต.บึงบัว ศพด.โรงเรียนบ้านยางตะพาย 1
158 วชิรบารมี อบต.วังโมกข์ ศพด.บ้านโนนทอง 1
159 วชิรบารมี อบต.วังโมกข์ ศพด.บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที ่2 1
160 วชิรบารมี อบต.วังโมกข์ ศพด.วัดสระบอระเพด็ 1
161 วชิรบารมี อบต.หนองหลุม ศพด.บัวยาง 1
162 วชิรบารมี อบต.หนองหลุม ศพด.วัดกลางวงศ์มณี 1
163 วังทรายพนู อบต.วังทรายพนู ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายพนู 1
164 วังทรายพนู อบต.หนองพระ ศพด.บ้านยางสามต้น 1
165 สากเหล็ก อบต.วังทับไทร ศพด.โรงเรียนบ้านตลุกหิน 1
166 สากเหล็ก อบต.วังทับไทร ศพด.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1
167 สามง่าม ทต.เนินปอ ศพด.เนินปอ 1
168 สามง่าม ทต.เนินปอ ศพด.บ้านเนินพยอม 1
169 สามง่าม ทต.เนินปอ ศพด.บ้านมาบแฟบ 1
170 สามง่าม ทต.เนินปอ ศพด.บ้านยางห้าหลุม 1
171 สามง่าม อบต.รังนก ศพด.เนินไผ่ขยุ 1
172 สามง่าม อบต.รังนก ศพด.บ้านหนองน้ําเขยีว 1
173 สามง่าม อบต.รังนก ศพด.วัดรังนก 1
174 สามง่าม อบต.หนองโสน ศพด.บ้านนบึงเฒ่า 1
175 สามง่าม อบต.หนองโสน ศพด.บ้านไผ่ใหญ่ 1
176 สามง่าม อบต.หนองโสน ศพด.ป่าแซง 1
177 สามง่าม อบต.หนองโสน ศพด.มาบกระเปา 1
178 สามง่าม อบต.หนองโสน ศพด.สุขสําราญ 1



หน้าที ่7

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

พิษณุโลก

179 ชาติตระการ ทต.ป่าแดง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลป่าแดง 1

180 ชาติตระการ ทต.ป่าแดง ศพด.บ้านป่าแดง 1

181 ชาติตระการ อบต.ท่าสะแก ศพด.บ้านห้วยท้องฟาน 1

182 ชาติตระการ อบต.บ่อภาค ศพด.บ้านขวดน้ํามัน 1

183 ชาติตระการ อบต.บ่อภาค ศพด.บ้านขนุน้ําดับ 1

184 ชาติตระการ อบต.บ่อภาค ศพด.ร่มเกล้า 1

185 ชาติตระการ อบต.บ้านดง ศพด.บ้านน้ําทองน้อย 1

186 ชาติตระการ อบต.บ้านดง ศพด.บ้านเนินสุวรรณ 1

187 ชาติตระการ อบต.สวนเมี่ยง ศพด.บ้านหนองขาหยา่ง 1

188 ชาติตระการ อบต.สวนเมี่ยง ศพด.บ้านห้วยช้างแทง 1

189 นครไทย อบต.นาบัว ศพด.บ้านโนน 1

190 นครไทย อบต.บ่อโพธิ์ ศพด.แกง่ทุง่ 1

191 นครไทย อบต.บ่อโพธิ์ ศพด.บ้านบ่อโพธิ์ 1

192 นครไทย อบต.บ้านพร้าว ศพด.บ้านป่าซ่าน 1

193 นครไทย อบต.หนองกะท้าว ศพด.แกง่หว้าแกง่ไฮ 1

194 นครไทย อบต.หนองกะท้าว ศพด.บางยางพฒันา 1

195 นครไทย อบต.หนองกะท้าว ศพด.บ้านนาหนอง 1

196 นครไทย อบต.ห้วยเฮ้ีย ศพด.วิทยสัมพนัธ์ 1

197 นครไทย อบต.ห้วยเฮ้ีย ศพด.ห้วยทรายเหนือ 1

198 เนินมะปราง ทต.ไทรยอ้ย ศพด.เขาดิน 1

199 เนินมะปราง ทต.ไทรยอ้ย ศพด.พกุระโดน 1

200 เนินมะปราง ทต.บ้านมุง ศพด.เทศบาล 5 (โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง) 1

201 เนินมะปราง ทต.บ้านมุง ศพด.บ้านหัวเขาราษฎร์บํารุง หมู่ 6 1

พะเยา

202 ดอกคําใต้ ทต.บ้านถ้ํา ศพด.ถ้ําอนามัย 1

203 ดอกคําใต้ ทต.บ้านถ้ํา ศพด.วัดสุวรรณาคูหา 1

204 ดอกคําใต้ ทต.หนองหล่ม ศพด.บ้านปางงุ้น 1

205 ดอกคําใต้ ทต.หนองหล่ม ศพด.บ้านหนองหล่ม 1

206 ดอกคําใต้ อบต.ดอกคําใต้ ศพด.วัดบุญฮอม 1

207 ดอกคําใต้ อบต.ดอนศรีชุม ศพด.วัดบ้านทุง่ 1

208 ปง อบต.ขนุควร ศพด.นาออ้ม 1
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พะเยา (ต่อ) 

209 ปง อบต.ขนุควร ศพด.บ้านสันติสุข 1

210 ปง อบต.ขนุควร ศพด.แสงไทร 1

211 ปง อบต.งิม ศพด.ปางผักหม 1

212 ปง อบต.ผาช้างน้อย ศพด.บ้านปางค่าเหนือ 1

213 ปง อบต.ผาช้างน้อย ศพด.บ้านห้วยเฟอืง 1

214 ภูกามยาว อบต.ดงเจน ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลดงเจน 1

215 ภูกามยาว อบต.ห้วยแกว้ ศพด.บ้านองิโค้ง 1

216 ภูกามยาว อบต.ห้วยแกว้ ศพด.ม่วงคํา 1

217 ภูกามยาว อบต.ห้วยแกว้ ศพด.วัดห้วยแกว้หลวง 1

218 ภูกามยาว อบต.ห้วยแกว้ ศพด.องิโค้ง 1

219 ภูซาง ทต.สบบง รร.เทศบาลสบบง 1

220 ภูซาง อบต.เชียงแรง ศพด.ดอนมูล 1

221 ภูซาง อบต.เชียงแรง ศพด.น้ําเปือ๋ย หมู่ 6 1

222 ภูซาง อบต.เชียงแรง ศพด.บ้านดอนไชย หมู่ 10 1

223 เมืองพะเยา ทต.ท่าวังทอง ศพด.บ้านหนองบึง 1

224 เมืองพะเยา ทต.ท่าวังทอง ศพด.พร้อมวิทย์ 1

225 เมืองพะเยา ทต.บ้านต๋อม ศพด.ร่องไผ่ 1

226 เมืองพะเยา ทต.บ้านตํ๊า ศพด.บ้านตํ้าใน 1

สุพรรณบรุี

227 เมืองสุพรรณบุรี ทต.ท่าระหัด ศพด.เทศบาลตําบลท่าระหัด 1

228 เมืองสุพรรณบุรี ทต.ท่าเสด็จ ศพด.วัดภูเขาดิน 1

229 เมืองสุพรรณบุรี ทต.ท่าเสด็จ ศพด.ศูนยว์ัดสามัคคีธรรม 1

230 เมืองสุพรรณบุรี อบต.โคกโคเฒ่า ศพด.บ้านหน่อสุวรรณ 1

231 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนกํายาน ศพด.พนัตําลึง 1

232 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนกํายาน ศพด.วังพระนอน 1

233 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนตาล ศพด.วัดไผ่เกาะโพธิง์าม 1

234 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนโพธิท์อง ศพด.ปรีชาวุฒิคุณ 1

235 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ตล่ิงชัน ศพด.สุวรรณนาคี 1

236 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ตล่ิงชัน ศพด.อนิทร์ศรัทธาราษฎร์ 1

237 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ไผ่ขวาง ศพด.บ้านดอนกลาง 1

238 เมืองสุพรรณบุรี อบต.พหิารแดง ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สุพรรณบรุี (ต่อ) 

239 เมืองสุพรรณบุรี อบต.ศาลาขาว ศพด.บ้านดอนบ้านหลวง 1

240 เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามคลี ศพด.จําปี 1

241 เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามคลี ศพด.วัดสกณุปักษี 1

242 เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามชัย ศพด.โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 4 1

243 ศรีประจนัต์ ทต.บ้านกร่าง ศพด.บ้านกร่าง 1

244 ศรีประจนัต์ ทต.บ้านกร่าง ศพด.วัดละหาร 1

245 ศรีประจนัต์ ทต.ปลายนา ศพด.คลองชะอม 1

246 ศรีประจนัต์ ทต.ปลายนา ศพด.บ้านหนองสรวง 1

247 ศรีประจนัต์ ทต.ปลายนา ศพด.วัดป่าพระเจา้ 1

248 ศรีประจนัต์ ทต.วังน้ําซับ ศพด.โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 1

249 ศรีประจนัต์ ทต.วังน้ําซับ ศพด.โรงเรียนวัดเถรพลาย 1

250 ศรีประจนัต์ ทต.วังน้ําซับ ศพด.โรงเรียนวัดพงัม่วง 1

251 ศรีประจนัต์ ทต.วังยาง ศพด.บรรไดทอง 1

252 ศรีประจนัต์ ทต.วังหว้า ศพด.โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 1

253 ศรีประจนัต์ อบต.ดอนปรู ศพด.โรงเรียนวัดดอนสุธาวาส 1

254 ศรีประจนัต์ อบต.ดอนปรู ศพด.วัดห้วยสุวรรณนาราม 1

255 ศรีประจนัต์ อบต.มดแดง ศพด.ศูนยว์ัดศรีจนัต์ 1

256 ศรีประจนัต์ อบต.มดแดง ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 1

อ่างทอง

257 โพธิท์อง อบต.องครักษ์ ศพด.วัดท่าสามัคคี 1

258 โพธิท์อง อบต.อนิทประมูล ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลอนิทประมูล 1

259 เมืองอา่งทอง ทต.โพสะ ศพด.โรงเรียนวัดราชปักษี 1

260 เมืองอา่งทอง อบต.จําป่าหล่อ ศพด.โรงเรียนวัดโพทูล 1

261 เมืองอา่งทอง อบต.ตลาดกรวด ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลตลาดกรวด 1

262 เมืองอา่งทอง อบต.บ้านแห ศพด.บ้านแห หมู่ 4 (วัดปลดสัตว์) 1

263 เมืองอา่งทอง อบต.ป่าง้ิว ศพด.โรงเรียนวัดไทรย์ 1

264 เมืองอา่งทอง อบต.ป่าง้ิว ศพด.วัดล้ินทอง 1

265 วิเศษชัยชาญ ทต.สาวร้องไห้ ศพด.เทศบาล 1บึงศาลาออ้ 1

266 วิเศษชัยชาญ อบต.ไผ่จําศีล ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่จําศีล 1

267 วิเศษชัยชาญ อบต.ยี่ล้น ศพด.บ้านไผ่หมูขวิด 1

268 สามโก้ ทต.สามโก้ ศพด.บ้านหนองถ้ํา 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อ่างทอง (ต่อ) 
269 สามโก้ ทต.สามโก้ ศพด.วัดเกษทอง 1
270 สามโก้ ทต.สามโก้ ศพด.วัดหนองกร่าง 1
271 สามโก้ ทต.สามโก้ ศพด.อนุบาลสามโก้ 1
272 สามโก้ อบต.โพธิม์่วงพนัธ์ ศพด.วัดโบสถ์ 1
273 สามโก้ อบต.โพธิม์่วงพนัธ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิม์่วงพนัธ์ 1
274 สามโก้ อบต.อบทม ศพด.บ้านดอนตาวงษ์ 1
275 สามโก้ อบต.อบทม ศพด.วัดสามขาว 1
276 แสวงหา อบต.วังน้ําเยน็ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเยน็ 1

อุทัยธานี
277 ลานสัก อบต.ประดู่ยนื ศพด.ประดู่ยนื 1
278 ลานสัก อบต.ประดู่ยนื ศพด.โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1
279 ลานสัก อบต.ป่าออ้ ศพด.โรงเรียนป่าออ้ 1
280 ลานสัก อบต.ป่าออ้ ศพด.โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 1
281 ลานสัก อบต.ระบํา ศพด.บ้านบุง่อา้ยเจี้ยม 1
282 ลานสัก อบต.ระบํา ศพด.บ้านปางไม้ไผ่ 1
283 ลานสัก อบต.ระบํา ศพด.บ้านโป่งมะค่า 1
284 ลานสัก อบต.ระบํา ศพด.บึงเจริญ 1
285 ลานสัก อบต.ระบํา ศพด.อา่งห้วยดง 1
286 ลานสัก อบต.ลานสัก ศพด.บ้านเพชรน้ําผ้ึง 1
287 ลานสัก อบต.ลานสัก ศพด.บ้านใหม่ไทยเจริญ 1
288 สว่างอารมณ์ อบต.ไผ่เขยีว ศพด.บ้านวังเกษตร 1
289 สว่างอารมณ์ อบต.ไผ่เขยีว ศพด.บ้านหนองรัก 1
290 หนองฉาง ทต.เขาบางแกรก ศพด.วัดเทพนิมิตร 1
291 หนองฉาง อบต.เขากวางทอง ศพด.โรงเรียนบ้านประดาหัก 1
292 หนองฉาง อบต.เขากวางทอง ศพด.หนองกระทุม่ 1
293 หนองฉาง อบต.ทุง่โพ ศพด.ทับเสลา 1
294 หนองฉาง อบต.ทุง่โพ ศพด.ทุง่โพ 1
295 หนองฉาง อบต.หนองยาง ศพด.บ้านหนองยาง 1
296 ห้วยคต อบต.ทองหลาง ศพด.บ้านตล่ิงสูง 1
297 ห้วยคต อบต.ทองหลาง ศพด.บ้านภูเหม็น 1
298 ห้วยคต อบต.ทองหลาง ศพด.บ้านหนองผักแพว 1
299 ห้วยคต อบต.ห้วยคต ศพด.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 8 1
300 ห้วยคต อบต.ห้วยคต ศพด.โรงเรียนบ้านหินโหง่น 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

ก าแพงเพชร

1 พรานกระต่าย อบต.วังควง ศพด.วังควง 1

2 พรานกระต่าย อบต.ห้วยยั้ง ศพด.บ้านลานไผ่ 1

3 เมืองกําแพงเพชร ทต.คลองแม่ลาย ศพด.ประชารัฐพฒันา 1

4 เมืองกําแพงเพชร ทต.นิคมทุง่โพธิท์ะเล ศพด.บ้านแปดออ้ม 1

5 เมืองกําแพงเพชร ทต.นิคมทุง่โพธิท์ะเล ศพด.บ้านใหม่ศรีอบุล 1

6 เมืองกําแพงเพชร ทต.ปากดง ศพด.เทศบาลตําบลปากดง 1

7 เมืองกําแพงเพชร อบต.คณฑี ศพด.บ้านหงษ์ทอง 1

8 เมืองกําแพงเพชร อบต.คลองแม่ลาย ศพด.บ้านเขาน้ําเพชร 1

9 เมืองกําแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ์ ศพด.บ้านดงตาจนัทร์ 1

10 เมืองกําแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ์ ศพด.บ้านท้ายเกาะ 1

11 เมืองกําแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ์ ศพด.บ้านโนนโก หมู่ 9 1

12 เมืองกําแพงเพชร อบต.ไตรตรึงษ์ ศพด.บ้านวังประดา 1

13 เมืองกําแพงเพชร อบต.ทรงธรรม ศพด.บ้านสหกรณ์ 1

14 เมืองกําแพงเพชร อบต.นครชุม ศพด.บ้านโนนม่วง 1

15 เมืองกําแพงเพชร อบต.นาบ่อคํา ศพด.บ้านนาบ่อคํา 1

16 เมืองกําแพงเพชร อบต.ลานดอกไม้ ศพด.บ้านเกาะน้ําโจน 1

17 เมืองกําแพงเพชร อบต.ลานดอกไม้ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลลานดอกไม้ 1

18 เมืองกําแพงเพชร อบต.วังทอง ศพด.บ้านคลองใหญ่ใต้ 1

19 เมืองกําแพงเพชร อบต.วังทอง ศพด.บ้านมอสมบัติ 1

20 เมืองกําแพงเพชร อบต.วังทอง ศพด.บ้านมอสมบูรณ์ 1

21 เมืองกําแพงเพชร อบต.วังทอง ศพด.บ้านวังทอง 1

22 เมืองกําแพงเพชร อบต.วังทอง ศพด.บ้านหนองใหญ่ 1

23 เมืองกําแพงเพชร อบต.สระแกว้ ศพด.บ้านลํามะโกรก 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่23 ระหว่างวันที ่23 - 26 มถุินายน 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงราย

24 เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง ศพด.ผาเสริฐพฒันา 1

25 เมืองเชียงราย ทต.บ้านดู่ ศพด.บ้านปูไ่ข่ 1

26 เมืองเชียงราย ทต.บ้านดู่ ศพด.บ้านโป่งพระบาท 1

27 เมืองเชียงราย ทต.บ้านดู่ ศพด.โป่งน้ําตก 1

28 เมืองเชียงราย ทต.ป่าออ้ดอนชัย ศพด.บ้านริมลาว 1

29 เมืองเชียงราย ทต.ป่าออ้ดอนชัย ศพด.บ้านหนองหม้อ 1

30 เมืองเชียงราย ทต.แม่ยาว ศพด.บ้านจะทอ 1

31 เมืองเชียงราย ทต.แม่ยาว ศพด.บ้านพนาสวรรค์ 1

32 เมืองเชียงราย ทต.แม่ยาว ศพด.บ้านลอบือ 1

33 เมืองเชียงราย ทต.แม่ยาว ศพด.บ้านอาด่ี 1

34 เมืองเชียงราย อบต.แม่ขา้วต้ม ศพด.บ้านห้วยเจริญ 1

35 เมืองเชียงราย อบต.แม่ขา้วต้ม ศพด.โล๊ะป่าห้า 1

36 เมืองเชียงราย อบต.ริมกก ศพด.บ้านเวียงกอืนา 1

37 เมืองเชียงราย อบต.ริมกก ศพด.ริมงาม 1

38 เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู ศพด.บ้านกกน้อย 1

39 เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู ศพด.บ้านป่าล้น 1

40 เมืองเชียงราย อบต.ห้วยชมภู ศพด.บ้านห้วยชมภู 1

41 แม่จนั ทต.ท่าขา้วเปลือก ศพด.บ้านทับกมุารทอง 1

42 แม่จนั ทต.ป่าซาง ศพด.บ้านแม่คี-หนองออ้ 1

43 แม่จนั ทต.ป่าซาง ศพด.ป่าห้า 1

44 แม่จนั ทต.แม่คํา รร.เทศบาลตําบลแม่คํา (แม่คําสบเปินราษฏร์นุกลู) 1

45 แม่จนั อบต.ป่าตึง รร.องค์การบริหารส่วนตําบลป่าตึง 1

46 แม่จนั อบต.แม่จนั ศพด.ปงตอง 1

47 แม่จนั อบต.ศรีคํ้า ศพด.ป่ายาง 1

48 แม่ฟา้หลวง อบต.เทอดไทย ศพด.จะตี 1

49 แม่ฟา้หลวง อบต.เทอดไทย ศพด.เทอดไทยหลวงจนั 1

50 แม่ฟา้หลวง อบต.เทอดไทย ศพด.บ้านป่าซางสูง 1

51 แม่ฟา้หลวง อบต.เทอดไทย ศพด.ม้งแปดหลัง 1

52 แม่ฟา้หลวง อบต.เทอดไทย ศพด.ลากู่ 1

53 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่ฟา้หลวง ศพด.บ้านลิเช 1

54 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่ฟา้หลวง ศพด.บ้านสวนป่า 1

55 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่ฟา้หลวง ศพด.บ้านสามัคคีเกา่ 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงใหม่

56 แม่แจม่ อบต.กองแขก ศพด.บ้านแม่คงคา 1

57 แม่แจม่ อบต.กองแขก ศพด.บ้านแม่หลุ 1

58 แม่แจม่ อบต.กองแขก ศพด.บ้านอมขดู 1

59 แม่แจม่ อบต.กองแขก ศพด.บ้านอมเม็ง 1

60 แม่แจม่ อบต.ช่างเค่ิง ศพด.ต่อเรือ 1

61 แม่แจม่ อบต.ช่างเค่ิง ศพด.บนนา 1

62 แม่แจม่ อบต.ช่างเค่ิง ศพด.ป่าตึง-ตีนผา 1

63 แม่แจม่ อบต.ช่างเค่ิง ศพด.แม่มิงค์ 1

64 แม่แจม่ อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านกองลา 1

65 แม่แจม่ อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านขนุปอนห้วยวอก 1

66 แม่แจม่ อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านแม่ลอง 1

67 แม่แจม่ อบต.บ้านทับ ศพด.บ้านอมสูง 1

68 แม่แจม่ อบต.ปางหินฝน ศพด.บ้านกอกน้อย 1

69 แม่แจม่ อบต.ปางหินฝน ศพด.บ้านแม่ตูม 1

70 แม่แจม่ อบต.ปางหินฝน ศพด.บ้านแม่หงานหลวง 1

71 แม่แจม่ อบต.ปางหินฝน ศพด.บ้านเฮาะ 1

72 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.บ้านแม่นาจร 1

73 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่ขอใน 1

74 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่น้ําเขยีว 1

75 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่มุใน 1

76 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่วาก 1

77 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่สะงะ 1

78 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.แม่เอาะเหนือ 1

79 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.สบขอ 1

80 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.สบแม่รวม 1

81 แม่แจม่ อบต.แม่นาจร ศพด.ห้วยผา 1

82 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.กองกาน 1

83 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.นากลาง 1

84 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.นากลางเหนือ 1

85 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.นาฮ่อง 1

86 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.นาฮ่องใต้ 1

87 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.บ้านปางอุ๋งใหม่ 1



หน้าที ่4
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เชียงใหม่ (ต่อ) 

88 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.บ้านแม่ครอง 1

89 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.บ้านสบแม่สะต๊อบ 1

90 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.ผาละปิ ( 1) 1

91 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.ผาละปิ ( 2) 1

92 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.แม่จมุสาม 1

ตาก

93 เมืองตาก อบต.แม่ท้อ ศพด.บ้านห้วยนึ่ง 1

94 เมืองตาก อบต.แม่ท้อ ศพด.บ้านห้วยเหลือง 1

95 เมืองตาก อบต.วังประจบ ศพด.บ้านน้ําดิบ 1

96 เมืองตาก อบต.วังหิน ศพด.เกาะอา้ยด้วน 1

97 เมืองตาก อบต.วังหิน ศพด.น้ําโจน 1

98 แม่ระมาด อบต.ขะเนจื้อ รร.ตือลือราษฎร์พฒันา 1

99 แม่ระมาด อบต.ขะเนจื้อ รร.ห้วยปลากองวิทยาการ 1

100 แม่ระมาด อบต.พระธาตุ รร.ตํารวจตระเวนชายแดนจาตุรจนิดา 1

101 แม่ระมาด อบต.พระธาตุ รร.บ้านส่ีหลัง 1

102 แม่ระมาด อบต.พระธาตุ รร.บ้านห้วยกระทิง 1

103 แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน ศพด.บ้านคําหวัน 1

104 แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน ศพด.บ้านเลโค๊ะ 1

105 แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน ศพด.บ้านห้วยโป่ง 1

106 แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน ศพด.บ้านห้วยมะพร้าว 1

107 แม่ระมาด อบต.สามหมื่น ศพด.บ้านแสม 1

108 แม่สอด ทต.แม่กุ รร.เทศบาลตําบลแม่กุ 1

109 แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา รร.บ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง) 1

110 แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา รร.บา้นส้มปอ่ยศึกษา (ตชด.สาขาบา้นหว้ยส้มปอ่ย) 1

111 แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา ศพด.บ้านห้วยปลาหลด (บ้านใหม่) 1

112 แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง รร.ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ําเสือ 1

113 แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง ศพด.บ้านขนุห้วย 1

114 แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง ศพด.บ้านถ้ําเสือ 1

115 แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง ศพด.บ้านหัวฝาย 1

116 แม่สอด อบต.พะวอ ศพด.บ้านปางส่างคํา หมู่ 5 1

117 แม่สอด อบต.พะวอ ศพด.บ้านปูแป้ 1

118 แม่สอด อบต.พะวอ ศพด.พะวอ 1
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ตาก (ต่อ) 

119 แม่สอด อบต.มหาวัน รร.ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ําขุ่น 1

120 แม่สอด อบต.มหาวัน ศพด.บ้านห้วยน้ําขนุ 1

121 แม่สอด อบต.มหาวัน ศพด.บ้านห้วยไม้แป้น 1

122 แม่สอด อบต.มหาวัน ศพด.วัดแดนอาณาเขต 1

123 แม่สอด อบต.มหาวัน ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลมหาวัน 1

นครสวรรค์

124 บรรพตพสัิย ทต.บ้านแดน ศพด.วัดบ้านแดน 1

125 บรรพตพสัิย อบต.ด่านช้าง ศพด.หนองละมาน 1

126 บรรพตพสัิย อบต.ท่าง้ิว ศพด.บ้านหนองน้ําเขยีว 1

127 บรรพตพสัิย อบต.บางแกว้ ศพด.บ้านบางแกว้ 1

128 บรรพตพสัิย อบต.บางแกว้ ศพด.บ้านมิตรภาพ 1

129 บรรพตพสัิย อบต.หูกวาง ศพด.วัดหูกวาง 1

130 พยหุะคีรี ทต.ท่าน้ําออ้ยม่วงหัก ศพด.เขาบ่อพลับ 1

131 พยหุะคีรี ทต.ท่าน้ําออ้ยม่วงหัก ศพด.บ้านเขาไม้เดน 1

132 พยหุะคีรี ทต.ท่าน้ําออ้ยม่วงหัก ศพด.อนุบาลพยหุะคีรี (วัดปรางค์เหลือง) 1

133 พยหุะคีรี อบต.เขากะลา ศพด.เขาสามยอด 1

134 พยหุะคีรี อบต.เขากะลา ศพด.ยา่นคีรี 1

135 พยหุะคีรี อบต.เขากะลา ศพด.หนองเต่า 1

136 พยหุะคีรี อบต.นิคมเขาบ่อแกว้ ศพด.บ้านโป่งสวรรค์ 1

137 พยหุะคีรี อบต.ยางขาว ศพด.บ้านดอนกระชาย 1

138 พยหุะคีรี อบต.ยางขาว ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลยางขาว 1

139 พยหุะคีรี อบต.ยา่นมัทรี ศพด.ตําบลยา่นมัทรี 1

140 พยหุะคีรี อบต.สระทะเล ศพด.โรงเรียนบ้านธารหวาย 1

141 พยหุะคีรี อบต.สระทะเล ศพด.โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 1

142 พยหุะคีรี อบต.สระทะเล ศพด.สระทะเล 1

143 ไพศาลี อบต.โคกเด่ือ ศพด.บ้านคลองตักน้ํา 1

144 ไพศาลี อบต.โคกเด่ือ ศพด.บ้านหนองเสือ 1

145 ไพศาลี อบต.ตะคร้อ ศพด.บ้านวังกระโดนน้อย 1

146 ไพศาลี อบต.ตะคร้อ ศพด.บ้านวังกระโดนใหญ่ 1

147 ไพศาลี อบต.นาขอม ศพด.บ้านเขาช้างฟบุ 1

148 ไพศาลี อบต.นาขอม ศพด.บ้านเขาใหญ่ 1
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นครสวรรค์ (ต่อ) 

149 ไพศาลี อบต.โพธิป์ระสาท ศพด.ตะเคียนทอง 1

150 ไพศาลี อบต.โพธิป์ระสาท ศพด.บ้านโค้งสวอง 1

151 ไพศาลี อบต.โพธิป์ระสาท ศพด.โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 1

152 ไพศาลี อบต.โพธิป์ระสาท ศพด.โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 1

153 ไพศาลี อบต.โพธิป์ระสาท ศพด.โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกลู 1

154 ไพศาลี อบต.วังขอ่ย ศพด.บ้านกระทุม่ทอง 1

155 ไพศาลี อบต.วังขอ่ย ศพด.บ้านซับสมบูรณ์ 1

156 ไพศาลี อบต.วังขอ่ย ศพด.บ้านหนองสะแกยาว 1

น่าน

157 เชียงกลาง ทต.เชียงกลาง ศพด.วัดคันนา 1

158 เชียงกลาง อบต.เชียงกลางพญาแกว้ ศพด.กอก 1

159 เชียงกลาง อบต.เชียงกลางพญาแกว้ ศพด.เกวต 1

160 เชียงกลาง อบต.เปือ ศพด.ส้อเด่นพฒันา 1

161 ท่าวังผา อบต.ผาตอ ศพด.น้ําโมง 1

162 ท่าวังผา อบต.ผาตอ ศพด.แหน 2 1

163 ท่าวังผา อบต.ผาทอง ศพด.น้ําแป่ง 1

164 ท่าวังผา อบต.ผาทอง ศพด.สันเจริญ 1

165 ท่าวังผา อบต.ผาทอง ศพด.แหน 1 1

166 ทุง่ช้าง อบต.ปอน ศพด.บ้านป่าเปือย 1

167 นาน้อย อบต.สันทะ ศพด.ขนุสถาน 1

168 นาน้อย อบต.สันทะ ศพด.เชตวัน 1

169 นาน้อย อบต.สันทะ ศพด.บ้านสันทะ 1

170 นาน้อย อบต.สันทะ ศพด.ห้วยส้ม 1

171 นาหมื่น อบต.นาทะนุง ศพด.ดอนมูล 1

172 นาหมื่น อบต.นาทะนุง ศพด.ห้วยนาย 1

173 นาหมื่น อบต.ปิงหลวง ศพด.บ้านน้ําลีใต้ 1

174 บ่อเกลือ ทต.บ่อเกลือใต้ ศพด.ห้วยโป่ง 1

175 บ่อเกลือ อบต.ดงพญา ศพด.บ้านเด่น 1

176 บ่อเกลือ อบต.ดงพญา ศพด.บ้านน้ําแคะ 1

177 บ่อเกลือ อบต.ดงพญา ศพด.บ้านป่าก๋ํา 1

178 บ่อเกลือ อบต.ดงพญา ศพด.บ้านสว้า 1
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น่าน (ต่อ) 

179 บ่อเกลือ อบต.ดงพญา ศพด.บ้านสะปัน 1

180 บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือเหนือ ศพด.น้ําจนู 1

181 บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือเหนือ ศพด.บ่อหยวก 1

182 บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือเหนือ ศพด.เวร 1

183 บ่อเกลือ อบต.ภูฟา้ ศพด.สบมาง 1

184 ภูเพยีง อบต.ฝายแกว้ ศพด.บ้านฝายแกว้ 1

185 ภูเพยีง อบต.ฝายแกว้ ศพด.บ้านห้วยไฮ 1

186 เมืองน่าน ทต.กองควาย ศพด.ธงหลวง 1

187 เมืองน่าน ทต.กองควาย ศพด.นาผา 1

พิษณุโลก

188 เนินมะปราง ทต.บ้านมุง ศพด.โรงเรียนบ้านลําภาศ 1

189 เนินมะปราง อบต.ชมพู ศพด.บ้านชมพู 1

190 เนินมะปราง อบต.ชมพู ศพด.บ้านปลวกง่าม 1

191 เนินมะปราง อบต.ชมพู ศพด.รักไทยร่มเกล้าอปุถมัภ์ 1

192 เนินมะปราง อบต.วังยาง ศพด.บ้านไทรดงยั้ง 1

193 บางกระทุม่ ทต.เนินกุ่ม ศพด.ตําบลวัดตายม 1

194 บางกระทุม่ อบต.นครป่าหมาก ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลนครป่าหมาก 1

195 บางกระทุม่ อบต.บ้านไร่ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ 1

196 บางระกํา ทต.บางระกําเมืองใหม่ ศพด.บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 1

197 บางระกํา ทต.บางระกําเมืองใหม่ ศพด.โรงเรียนบ้านวังเป็ด 1

198 บางระกํา อบต.หนองกลุา รร.อนุบาลตําบลหนองกลุา 1

199 พรหมพริาม ทต.วงฆ้อง ศพด.หนองตม 1

200 พรหมพริาม อบต.ดงประคํา ศพด.บ้านโคกสมอ 1

201 พรหมพริาม อบต.ดงประคํา ศพด.บ้านทุง่ตาเปร้ียว-ทุง่น้ําใส 1

202 พรหมพริาม อบต.ทับยายเชียง ศพด.หนองมะคัง 1

203 พรหมพริาม อบต.ท่าช้าง ศพด.คลองเมฆ 1

204 พรหมพริาม อบต.ท่าช้าง ศพด.บ้านคลองแคตะวันตก 1

205 พรหมพริาม อบต.ท่าช้าง ศพด.บ้านวังขี้เหล็ก 1

206 พรหมพริาม อบต.พรหมพริาม ศพด.บ้านกรับพวงใต้ 1

207 พรหมพริาม อบต.พรหมพริาม ศพด.สะพานหิน 1

208 พรหมพริาม อบต.มะต้อง ศพด.ป่าสัก 1
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209 พรหมพริาม อบต.มะต้อง ศพด.วัดสนามไชย 1

210 พรหมพริาม อบต.มะตูม ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลมะตูม 1

211 พรหมพริาม อบต.วงฆ้อง ศพด.โรงเรียนวัดหัวเขา 1

212 พรหมพริาม อบต.วงฆ้อง ศพด.วังมะด่าน 1

213 พรหมพริาม อบต.วงฆ้อง ศพด.วัดท่าส่ีร้อย 1

214 พรหมพริาม อบต.วังวน ศพด.บ้านคลองทําเนียบ 1

เพชรบรูณ์

215 เขาค้อ อบต.เขก็น้อย ศพด.บ้านเจริญพฒันา 1

216 เขาค้อ อบต.เขก็น้อย ศพด.บ้านประกอบสุข 1

217 เขาค้อ อบต.เขก็น้อย ศพด.บ้านศักด์ิเจริญ 1

218 เขาค้อ อบต.เขก็น้อย ศพด.บ้านห้วยน้ําขาว 1

219 เขาค้อ อบต.เขาค้อ ศพด.บ้านกนกงาม 1

220 เขาค้อ อบต.เขาค้อ ศพด.บ้านเล่าลือ 1

221 ชนแดน ทต.ชนแดน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลชนแดน 1

222 ชนแดน ทต.ศาลาลาย ศพด.บ้านศาลาลาย 1

223 ชนแดน อบต.ชนแดน ศพด.บ้านโคกเจริญ 1

224 ชนแดน อบต.ดงขยุ ศพด.บ้านบุง่คล้า 1

225 ชนแดน อบต.ท่าขา้ม ศพด.บ้านกฎุิพระ 1

226 ชนแดน อบต.ท่าขา้ม ศพด.บ้านตะกดุจั่น 1

227 ชนแดน อบต.บ้านกล้วย ศพด.บ้านโคกสําราญ 1

228 ชนแดน อบต.บ้านกล้วย ศพด.บ้านวังรวก 1

229 ชนแดน อบต.พทุธบาท ศพด.บ้านกกจั่น 1

230 ชนแดน อบต.พทุธบาท ศพด.บ้านน้ําลัด 1

231 ชนแดน อบต.พทุธบาท ศพด.บ้านโป่งเจด็หัว 1

232 ชนแดน อบต.พทุธบาท ศพด.บ้านผาทอง 1

233 ชนแดน อบต.พทุธบาท ศพด.บ้านลาดน้อย 1

234 ชนแดน อบต.พทุธบาท ศพด.บ้านห้วยตูม 1

235 ชนแดน อบต.ลาดแค ศพด.บ้านถ้ําแกว้ 1

236 ชนแดน อบต.ลาดแค ศพด.บ้านลาดแค 1

237 ชนแดน อบต.ลาดแค ศพด.บ้านหนองใหญ่ 1

238 น้ําหนาว อบต.หลักด่าน ศพด.หลักด่าน 2 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เพชรบรูณ์ (ต่อ) 
239 บึงสามพนั ทต.ซับสมอทอด รร.อนุบาลเทศบาลตําบลซับสมอทอด 1
240 บึงสามพนั อบต.พญาวัง ศพด.บ้านซับสําราญเหนือ 1
241 บึงสามพนั อบต.วังพกิลุ ศพด.บ้านโป่งบุญเจริญ 1
242 บึงสามพนั อบต.สระแกว้ ศพด.บ้านเขาพลวง 1
243 บึงสามพนั อบต.สระแกว้ ศพด.บ้านวังไลย์ 1
244 เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ท่าพล ศพด.บูรพาโพธิท์อง 1

แพร่
245 เด่นชัย ทต.เด่นชัย ศพด.ม่อนป่ากอ๋ย 1
246 เด่นชัย ทต.ปงป่าหวาย ศพด.ปงป่าหวาย 1
247 เด่นชัย ทต.ปงป่าหวาย ศพด.แม่ยุ้น 1
248 เด่นชัย อบต.ไทรยอ้ย ศพด.ป่าไผ่ 1
249 เด่นชัย อบต.แม่จั๊วะ ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลแม่จั๊วะ 1
250 เมืองแพร่ ทต.ทุง่กวาว ศพด.วัดทุง่กวาว 1
251 เมืองแพร่ ทต.ป่าแมต รร.อนุบาลเทศบาลตําบลป่าแมต 1
252 เมืองแพร่ ทต.สวนเขื่อน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสวนเขื่อน 1
253 เมืองแพร่ ทต.สวนเขื่อน ศพด.วัดดงเหนือ 1
254 เมืองแพร่ อบต.เหมืองหม้อ ศพด.เหมืองค่า 1
255 เมืองแพร่ อบต.เหมืองหม้อ ศพด.เหมืองหม้อ 1
256 ร้องกวาง ทต.บ้านเวียง ศพด.บุญเริง 1
257 ร้องกวาง ทต.บ้านเวียง ศพด.ป่ากล้วย 1
258 ร้องกวาง ทต.บ้านเวียง ศพด.เวียง 1
259 ร้องกวาง ทต.บ้านเวียง ศพด.ออ้ย 1
260 ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลร้องกวาง 1
261 ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง ศพด.ผาราง 1
262 ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง ศพด.ร้องกวาง 1
263 ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง ศพด.ร้องเขม็ 1
264 ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง ศพด.วัดวังหม้อ 1
265 ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง ศพด.ใหม่จดัสรร 1
266 ร้องกวาง อบต.ไผ่โทน ศพด.องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน 1
267 ลอง ทต.แม่ลานนา ศพด.นาแก 1
268 ลอง ทต.แม่ลานนา ศพด.แม่เกี่ยม 1
269 ลอง ทต.แม่ลานนา ศพด.แม่ลานพฒันา 1
270 ลอง ทต.เวียงต้า ศพด.ผาลาย 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สุพรรณบรุี

271 ศรีประจนัต์ อบต.ศรีประจนัต์ ศพด.วัดถั่ว 1

272 สองพีน่้อง อบต.ต้นตาล ศพด.วัดสองพีน่้อง 1

273 สองพีน่้อง อบต.ทุง่คอก ศพด.เทพพทิักษ์ 1

274 สองพีน่้อง อบต.ทุง่คอก ศพด.บ้านหนองวัลยเ์ปรียง 1

275 สองพีน่้อง อบต.บ่อสุพรรณ ศพด.ดอนตําลึง 1

276 สองพีน่้อง อบต.บ่อสุพรรณ ศพด.วัดทับกระดาน 1

277 สองพีน่้อง อบต.บ่อสุพรรณ ศพด.วัดเวฬุวัน 1

278 สองพีน่้อง อบต.บางตาเถร รร.องค์การบริหารส่วนตําบลบางตาเถร 1

279 สองพีน่้อง อบต.บางตาเถร ศพด.โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1

280 สองพีน่้อง อบต.บ้านกุ่ม ศพด.วัดรางบัวทอง 1

281 สองพีน่้อง อบต.บ้านกุ่ม ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1

282 สองพีน่้อง อบต.บ้านช้าง ศพด.โรงเรียนวัดยา่นซ่ือ 1

283 สองพีน่้อง อบต.ศรีสําราญ ศพด.บ้านขื่อชนก 1

284 สองพีน่้อง อบต.ศรีสําราญ ศพด.บ้านวังตะกู 1

285 สองพีน่้อง อบต.ศรีสําราญ ศพด.บ้านสะพงักร่าง 1

286 สามชุก อบต.ยา่นยาว ศพด.วัดวังหว้า 1

287 สามชุก อบต.วังลึก ศพด.บ้านวังจกิ 1

288 สามชุก อบต.วังลึก ศพด.วัดนางพมิพ์ 1

289 หนองหญ้าไซ อบต.ทัพหลวง ศพด.บ้านทัพตาแทน 1

290 หนองหญ้าไซ อบต.ทัพหลวง ศพด.บ้านทัพหลวง 1

291 หนองหญ้าไซ อบต.หนองราชวัตร ศพด.มาบพะยอม 1

292 หนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ ศพด.บ้านบัลลังก์ 1

293 อู่ทอง ทต.กระจนั ศพด.วัดจนัทราวาส 1

294 อู่ทอง ทต.จรเขส้ามพนั ศพด.บ้านเขาชานหมาก หมู่ 8 1

295 อู่ทอง ทต.ท้าวอู่ทอง ศพด.บ้านเขาพระ 1

296 อู่ทอง ทต.ท้าวอู่ทอง ศพด.บ้านหนองตาสาม 1

297 อู่ทอง ทต.อู่ทอง ศพด.เทศบาลตําบลอู่ทอง 1

298 อู่ทอง อบต.ดอนคา ศพด.บ้านเขากําแพง 1

299 อู่ทอง อบต.ดอนคา ศพด.วัดโภคาราม 1

300 อู่ทอง อบต.สระพงัลาน ศพด.บ้านนันทวัน 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
เชียงราย

1 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก ศพด.บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที ่8 1

2 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก ศพด.บ้านแม่จนัหลวง 1

3 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก ศพด.บ้านแม่เต๋อ 1

4 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก ศพด.บ้านสันติคีรี หมู่ 1 1

5 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองนอก ศพด.บ้านอาแบ 1

6 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านต้นม่วง 1

7 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านป่าคาใหม่ 1

8 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านโป่งไฮ 1

9 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านผาเด่ือ 1

10 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านมอล่อง 1

11 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านมะหินกอง 1

12 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านแม่แสลป 1

13 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านสามแยกอกีอ้ 1

14 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านสามสูง 1

15 แม่ฟา้หลวง อบต.แม่สลองใน ศพด.บ้านอาแหม 1

16 แม่ลาว ทต.ดงมะดะ ศพด.ดงมะดะ 1

17 แม่ลาว ทต.ดงมะดะ ศพด.ผาบ่อง 1

18 แม่ลาว ทต.ดงมะดะ ศพด.แพะ 1

19 แม่ลาว ทต.ดงมะดะ ศพด.ห้วยหวาย 1

20 แม่ลาว ทต.ป่ากอ่ด า รร.เทศบาล 1ป่ากอ่ด า 1

21 แม่สรวย ทต.เจดียห์ลวง รร.เทศบาลต าบลเจดียห์ลวง 1 1

22 แม่สรวย ทต.เวียงสรวย ศพด.บ้านป่าบง 1

23 แม่สรวย อบต.เจดียห์ลวง ศพด.บ้านแม่ตาแมว หมู่ 9 1

24 แม่สรวย อบต.ท่ากอ๊ ศพด.บ้านบาหรา 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่24 ระหว่างวันที ่30 มถุินายน - 3 กรกฎาคม 2564 

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงราย (ต่อ) 

25 แม่สรวย อบต.ท่ากอ๊ ศพด.บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ 18 1

26 แม่สรวย อบต.ท่ากอ๊ ศพด.บ้านห้วยน้ าขุ่น 1

27 แม่สรวย อบต.ท่ากอ๊ ศพด.ลอจอ 1

28 แม่สรวย อบต.ท่ากอ๊ ศพด.ห้วยมะขามป้อม 1

29 แม่สรวย อบต.แม่พริก ศพด.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1

30 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.บ้านขนุสรวย 1

31 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.บ้านปางกลาง 1

32 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.บ้านปางกิ่ว 1

33 แม่สรวย อบต.วาวี ศพด.แสนเจริญเกา่ หมู่ 10 1

เชียงใหม่

34 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.แม่สะต๊อบ 1

35 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.แม่สะต๊อบใต้ 1

36 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.สบจอก 1

37 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.ห้วยขี้เปอะ 1

38 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.ห้วยบง 1

39 แม่แจม่ อบต.แม่ศึก ศพด.ห้วยผักกดู 1

40 แม่แตง ทต.แม่หอพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่หอพระ 1

41 แม่แตง อบต.ป่าแป๋ ศพด.บ้านห้วยหก 1

42 แม่แตง อบต.เมืองกา๋ย ศพด.บ้านกา๋ยน้อย 1

43 แม่แตง อบต.เมืองกา๋ย ศพด.บ้านเหล่า 1

44 แม่แตง อบต.สบเปิง ศพด.ต้นลาน 1

45 แม่แตง อบต.สบเปิง ศพด.หนองบัวหลวง 1

46 แม่ริม ทต.เหมืองแกว้ ศพด.เทศบาลต าบลเหมืองแกว้ 1

47 แม่ริม อบต.ดอนแกว้ รร.ดอนแกว้เนรมิตปัญญา 1

48 แม่ริม อบต.สะลวง ศพด.แม่กะ๊เปียง 1

49 แม่วาง ทต.แม่วาง รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองค าราษฎร์นุสรณ์) 1

50 แม่วาง ทต.แม่วาง ศพด.ดอนเปา 1

51 แม่วาง ทต.แม่วาง ศพด.ป่าแดด 1

52 แม่วาง ทต.แม่วาง ศพด.ศิริชัยนิมิตร 1

53 แม่วาง อบต.ดอนเปา ศพด.ทุง่ศาลา 1

54 แม่วาง อบต.ดอนเปา ศพด.ห้วยแกว้ 1

55 แม่วาง อบต.ดอนเปา ศพด.เหล่าป่าฝาง 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงใหม่ (ต่อ) 

56 แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.โป่งน้อยใหม่ 1

57 แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.หนองมณฑา 1

58 แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.ห้วยตอง 1

59 แม่วาง อบต.แม่วิน ศพด.ห้วยยาว 1

60 แม่ออน อบต.ออนเหนือ ศพด.หัวฝาย 1

61 แม่อาย ทต.แม่อาย ศพด.ชัยสถาน 1

62 แม่อาย ทต.แม่อาย ศพด.บ้านเอก 1

63 แม่อาย ทต.แม่อาย ศพด.แม่อายหลวง 1

64 แม่อาย อบต.ดอยลาง ศพด.บ้านตาดหมอก หมู่ 3 1

65 แม่อาย อบต.ดอยลาง ศพด.ปางต้นเด่ือ 1

66 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านเมืองงาม (ยะผ่า) 1

67 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านเมืองงามใต้ (ป่าแขม) 1

68 แม่อาย อบต.ท่าตอน ศพด.บ้านสันต้นดู่ 1

69 แม่อาย อบต.บ้านหลวง ศพด.บ้านหลวง 1

70 แม่อาย อบต.บ้านหลวง ศพด.วัดป่าแดง 1

ตาก

71 แม่สอด อบต.แม่กาษา ศพด.บ้านโกกโก่ 1

72 แม่สอด อบต.แม่กาษา ศพด.บ้านน้ าดิบ 1

73 แม่สอด อบต.แม่กาษา ศพด.บ้านแม่กึ้ดสามท่า 1

74 แม่สอด อบต.แม่กาษา ศพด.บ้านแม่กึ้ดสามท่าใหม่ 1

75 แม่สอด อบต.แม่กาษา ศพด.บ้านแม่กื้ดใหม่ 1

76 แม่สอด อบต.แม่กุ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 1

77 แม่สอด อบต.แม่กุ รร.บ้านหนองน้ าเขยีว 1

78 วังเจา้ อบต.เชียงทอง ศพด.บ้านดงซ่อม 1

79 วังเจา้ อบต.เชียงทอง ศพด.บ้านใหม่เสรีธรรม หมู่ 7 1

80 วังเจา้ อบต.นาโบสถ์ ศพด.นาโบสถ์ 1

81 สามเงา อบต.บ้านนา ศพด.โรงเรียนเคล่ือนทีบ่้านอมูฮวบ 1

82 สามเงา อบต.ยกกระบัตร ศพด.บ้านท่าไผ่ 1

83 สามเงา อบต.ยกกระบัตร ศพด.บ้านใหม่สามัคคี 1

84 สามเงา อบต.ยา่นรี ศพด.โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 1

85 สามเงา อบต.วังจนัทร์ ศพด.บ้านดงลาน 1

86 สามเงา อบต.วังจนัทร์ ศพด.บ้านนาตาโพ หมู่ 4 1



หน้าที ่4
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ตาก (ต่อ) 

87 สามเงา อบต.วังจนัทร์ ศพด.บ้านวังโพ 1

88 สามเงา อบต.สามเงา ศพด.โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1

89 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.นุเซะโปล้ 1

90 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านคอโซทะ 1

91 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.บ้านทิโพจ ิหมู่ 4 1

92 อุ้มผาง ทต.แม่จนั ศพด.มะโอโคะ 1

93 อุ้มผาง อบต.โมโกร ศพด.ยะแม๊ะคี 1

94 อุ้มผาง อบต.โมโกร ศพด.วะเบยทะ 1

95 อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง ศพด.บ้านแปโดทะ 1

96 อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง ศพด.บ้านแม่ละมุ้งคี 1

97 อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง ศพด.บ้านแม่ละมุ่งคีสาขาเดลอปอบอ 1

98 อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง ศพด.บ้านยะโม่คี 1

99 อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง ศพด.บ้านอุ้มผาง 1

100 อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง ศพด.บ้านอุ้มผางคี 1

นครสวรรค์

101 ไพศาลี อบต.วังขอ่ย ศพด.บ้านหัวพุ 1

102 ไพศาลี อบต.วังน้ าลัด ศพด.เขาดิน 1

103 ไพศาลี อบต.วังน้ าลัด ศพด.บ้านเขาหินกล้ิง 1

104 ไพศาลี อบต.วังน้ าลัด ศพด.บ้านร่องหอย 1

105 ไพศาลี อบต.วังน้ าลัด ศพด.บ้านวังน้ าลัด 1

106 ไพศาลี อบต.ส าโรงชัย ศพด.โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 1

107 ไพศาลี อบต.ส าโรงชัย ศพด.โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 1

108 ไพศาลี อบต.ส าโรงชัย ศพด.โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1

109 ไพศาลี อบต.ส าโรงชัย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย 1

110 เมืองนครสวรรค์ ทต.หนองเบน รร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1

111 เมืองนครสวรรค์ อบต.บางม่วง ศพด.โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพฒันา) 1

112 เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านแกง่ ศพด.วัดบ้านแกง่ 1

113 เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกระโดน ศพด.บ้านวังสวัสดี 1

114 เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกระโดน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระโดน 1

115 แม่เปิน อบต.แม่เปิน ศพด.เขามะตูม 1

116 แม่เปิน อบต.แม่เปิน ศพด.ปางสัก 1

117 แม่วงก์ อบต.แม่เล่ย์ ศพด.บ้านหินดาต 1
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นครสวรรค์ (ต่อ) 

118 แม่วงก์ อบต.วังซ่าน ศพด.ธารมะยม 1

119 แม่วงก์ อบต.วังซ่าน ศพด.วัดคลองม่วง 1

120 ลาดยาว ทต.ลาดยาว รร.เทศบาลต าบลลาดยาว 1

121 ลาดยาว อบต.เนินขี้เหล็ก ศพด.บ้านหนองไร่ 1

122 ลาดยาว อบต.มาบแก ศพด.บ้านมาบแก 1

123 ลาดยาว อบต.ศาลเจา้ไกต่่อ ศพด.บ้านวัดใหม่สามัคคี 1

124 ลาดยาว อบต.ศาลเจา้ไกต่่อ ศพด.บ้านหนองช านาญ 1

125 หนองบัว อบต.ธารทหาร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร 1

126 หนองบัว อบต.หนองกลับ ศพด.บ้านเขามะเกลือ 1

127 หนองบัว อบต.หนองกลับ ศพด.บ้านท่าเรือ 1

128 หนองบัว อบต.หนองกลับ ศพด.บ้านมะเด่ือ 1

129 หนองบัว อบต.หนองกลับ ศพด.บ้านวังแรด 1

130 หนองบัว อบต.หนองกลับ ศพด.บ้านหนองโบสถ์ 1

131 หนองบัว อบต.หนองบัว ศพด.บ้านห้วยน้อย 1

132 หนองบัว อบต.ห้วยถั่วใต้ ศพด.วัดห้วยถั่วใต้ 1

133 หนองบัว อบต.ห้วยใหญ่ ศพด.ห้วยใหญ่ 1

น่าน

134 เมืองน่าน ทต.ดู่ใต้ ศพด.เทศบาลต าบลดู่ใต้เขต 1 1

135 เมืองน่าน อบต.บ่อ ศพด.บ้านน้ างาว 1

136 เมืองน่าน อบต.บ่อ ศพด.ผาขวาง 1

137 เมืองน่าน อบต.บ่อสวก ศพด.เชียงยนื 1

138 เมืองน่าน อบต.บ่อสวก ศพด.ต้าม 1

139 เมืองน่าน อบต.บ่อสวก ศพด.ป่าคา 1

140 เมืองน่าน อบต.ผาสิงห์ ศพด.ผาตูบ 1

141 เมืองน่าน อบต.เรือง ศพด.ห้วยมอญ 1

142 เมืองน่าน อบต.สะเนียน ศพด.น้ าโค้ง 1

143 เมืองน่าน อบต.สะเนียน ศพด.บ้านกลางพฒันา หมู่ 13 1

144 เมืองน่าน อบต.สะเนียน ศพด.บ้านสองแคว 1

145 เมืองน่าน อบต.สะเนียน ศพด.บ้านใหม่ในฝัน หมู่ 12 1

146 เมืองน่าน อบต.สะเนียน ศพด.ละเบ้ายา 1

147 เมืองน่าน อบต.สะเนียน ศพด.วังตาว 1
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น่าน (ต่อ) 

148 เมืองน่าน อบต.สะเนียน ศพด.ห้วยล่ี 1

149 เมืองน่าน อบต.สะเนียน ศพด.ห้วยเฮือ 1

150 แม่จริม อบต.น้ าพาง ศพด.ร่มเกล้า 1

151 แม่จริม อบต.แม่จริม ศพด.บ้านตอง 1

152 เวียงสา ทต.กลางเวียง รร.เทศบาล (บ้านหนองนก) 1

153 เวียงสา อบต.น้ ามวบ ศพด.บ้านหาดไร่ 1

154 เวียงสา อบต.แม่ขะนิง ศพด.ชุมชนมลาบรี 1

155 เวียงสา อบต.แม่ขะนิง ศพด.บ้านห้วยนาง้ิว 1

156 เวียงสา อบต.แม่ขะนิง ศพด.บ้านห้วยเลียบ 1

157 เวียงสา อบต.แม่ขะนิง ศพด.ห้วยหยวก 1

158 เวียงสา อบต.ยาบหัวนา ศพด.นากา้ 1

159 สองแคว ทต.ยอด ศพด.น้ าเกาะ 1

160 สองแคว ทต.ยอด ศพด.ปางส้าน 1

161 สองแคว ทต.ยอด ศพด.ผาสิงห์ 1

162 สองแคว ทต.ยอด ศพด.สะเกนิ 1

163 สองแคว อบต.นาไร่หลวง ศพด.ต าบลนาไร่หลวง (บ้านสองแคว) 1

164 สันติสุข อบต.พงษ์ ศพด.ต าบลพงษ์ 1

165 สันติสุข อบต.พงษ์ ศพด.ปางช้าง 1

พิษณุโลก

166 พรหมพริาม อบต.ศรีภิรมย์ ศพด.คลองมะเกลือ 1

167 พรหมพริาม อบต.ศรีภิรมย์ ศพด.บ้านท่างาม 1

168 พรหมพริาม อบต.ศรีภิรมย์ ศพด.บ้านบึงคล้าย 1

169 พรหมพริาม อบต.หนองแขม ศพด.บ้านดงสมอ 1

170 พรหมพริาม อบต.หนองแขม ศพด.บ้านหาดใหญ่ 1

171 พรหมพริาม อบต.หอกลอง ศพด.วัดกระบังมังคลาราม 1

172 เมืองพษิณุโลก ทต.บ้านคลอง ศพด.เทศบาลต าบลบ้านคลอง 1

173 เมืองพษิณุโลก ทต.หัวรอ ศพด.สระโคล่ 1

174 เมืองพษิณุโลก อบต.ดอนทอง ศพด.โรงเรียนวัดบ้านไร่ หมู่ 12 1

175 เมืองพษิณุโลก อบต.ท่าโพธิ์ ศพด.ยางเอน 1

176 เมืองพษิณุโลก อบต.ท่าโพธิ์ ศพด.วังส้มซ่า 1

177 เมืองพษิณุโลก อบต.บ้านกร่าง ศพด.บ้านแม่ระหัน 1
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178 เมืองพษิณุโลก อบต.บ้านป่า ศพด.บ้านป่า หมู่ 6 1

179 เมืองพษิณุโลก อบต.วังน้ าคู้ รร.อนุบาลวังน้ าคู้ 1

180 เมืองพษิณุโลก อบต.สมอแข รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข 1

181 วังทอง อบต.แกง่โสภา ศพด.บ้านห้วยพลู 1

182 วังทอง อบต.แกง่โสภา ศพด.ม่วงหอม 1

183 วังทอง อบต.บ้านกลาง ศพด.บ้านช าหวาย 1

184 วังทอง อบต.บ้านกลาง ศพด.บ้านตานม 1

185 วังทอง อบต.บ้านกลาง ศพด.บ้านนาพราน 1

186 วังทอง อบต.บ้านกลาง ศพด.บ้านใหม่ชัยเจริญ 1

187 วังทอง อบต.บ้านกลาง ศพด.รุ่งทิพยอ์ปุถมัภ์ 1

188 วังทอง อบต.บ้านกลาง ศพด.หนองปรือ 1

189 วังทอง อบต.วังนกแอน่ ศพด.บ้านวังตาด 1

190 วังทอง อบต.วังพกิลุ ศพด.ดงพลวง 1

191 วัดโบสถ์ อบต.คันโช้ง ศพด.บ้านแกง่คันนา 1

192 วัดโบสถ์ อบต.คันโช้ง ศพด.บ้านน้ าโจน 1

193 วัดโบสถ์ อบต.ท่างาม ศพด.บ้านเขาไร่ศรีราชา 1

เพชรบรูณ์

194 เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นาป่า ศพด.เฉลียงลับ 1

195 เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นาป่า ศพด.บ้านกกไทร 1

196 เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นายม ศพด.โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง 1

197 เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ป่าเลา ศพด.พล า 1

198 เมืองเพชรบูรณ์ อบต.สะเดียง ศพด.บ้านไร่ หมู่ 8 1

199 วังโป่ง อบต.วังศาล ศพด.บ้านวังชุมนุม 1

200 วังโป่ง อบต.วังศาล ศพด.บ้านวังแช่กลอย 1

201 วังโป่ง อบต.วังหิน ศพด.บ้านใหม่วังตะเคียน 1

202 วิเชียรบุรี ทต.พเุตย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพเุตย 1

203 วิเชียรบุรี อบต.ซับน้อย ศพด.ซับน้อย 1

204 วิเชียรบุรี อบต.ท่าโรง ศพด.บ้านทุง่ใหญ่ 1

205 วิเชียรบุรี อบต.น้ าร้อน ศพด.บ้านน้ าร้อน 1

206 วิเชียรบุรี อบต.น้ าร้อน ศพด.โรงเรียนบ้านโคกส าราญ 1

207 วิเชียรบุรี อบต.บ่อรัง ศพด.บ่อรัง 1

208 วิเชียรบุรี อบต.บ่อรัง ศพด.บ้านหนองไม้สอ 1
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209 วิเชียรบุรี อบต.บ่อรัง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1

210 วิเชียรบุรี อบต.บ่อรัง ศพด.ใหมวิไลวัลย์ 1

211 วิเชียรบุรี อบต.พขุาม ศพด.โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ 1

212 วิเชียรบุรี อบต.พขุาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพขุาม 1

213 วิเชียรบุรี อบต.ภูน้ าหยด ศพด.บ้านสามัคคีพฒันา 1

214 วิเชียรบุรี อบต.ภูน้ าหยด ศพด.ภูน้ าหยด 1

215 วิเชียรบุรี อบต.ภูน้ าหยด ศพด.โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ 1

216 วิเชียรบุรี อบต.วังใหญ่ ศพด.บ้านหนองโป่ง 1

217 วิเชียรบุรี อบต.สามแยก ศพด.โรงเรียนบ้านเขม็ทอง 1

218 ศรีเทพ ทต.โคกสะอาด ศพด.บ้านซับหินเพลิง 1

219 ศรีเทพ อบต.คลองกระจงั ศพด.บ้านเขาคลัง 1

220 ศรีเทพ อบต.คลองกระจงั ศพด.บ้านคลองดู่ 1

221 ศรีเทพ อบต.คลองกระจงั ศพด.โรงเรียนบ้านคลองกระจงั 1

222 ศรีเทพ อบต.คลองกระจงั ศพด.โรงเรียนบ้านนาน้อยสวรรค์ 1

แพร่

223 ลอง ทต.เวียงต้า ศพด.เหล่า 1

224 ลอง อบต.ต้าผามอก ศพด.ผามอก 1

225 ลอง อบต.ทุง่แล้ง ศพด.วังเลียง 1

226 ลอง อบต.บ้านปิน ศพด.แม่หีด 1

227 ลอง อบต.หัวทุง่ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุง่ 1

228 วังชิ้น อบต.นาพนู ศพด.บ้านดอนกว้าง 1

229 วังชิ้น อบต.นาพนู ศพด.บ้านนาปลากั้ง 1

230 วังชิ้น อบต.นาพนู ศพด.บ้านเปาปม-ดงยาง 1

231 วังชิ้น อบต.นาพนู ศพด.บ้านไร่หลวง 1

232 วังชิ้น อบต.นาพนู ศพด.บ้านวังลึก 1

233 วังชิ้น อบต.นาพนู ศพด.บ้านสวนป่า 1

234 วังชิ้น อบต.ป่าสัก ศพด.บ้านสองแควบน 1

235 สอง ทต.ห้วยหม้าย ศพด.ป่าคา 1

236 สอง ทต.ห้วยหม้าย ศพด.ลูนิเกตุ 1

237 สอง ทต.ห้วยหม้าย ศพด.ห้วยกาน 1

238 สอง อบต.สะเอยีบ ศพด.นาหลวง 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

แพร่ (ต่อ) 

239 สอง อบต.สะเอยีบ ศพด.ป่าเลา 1

240 สูงเม่น อบต.บ้านกวาง ศพด.บ้านกวาง 1

241 สูงเม่น อบต.บ้านกาศ ศพด.กาศเหนือ 1

242 สูงเม่น อบต.บ้านเหล่า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 1

243 สูงเม่น อบต.ร่องกาศ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ 1

244 หนองม่วงไข่ อบต.ต าหนักธรรม ศพด.บ้านสะเลียม 1

245 หนองม่วงไข่ อบต.น้ ารัด ศพด.ยา่นยาว 1

แม่ฮอ่งสอน

246 ขนุยวม ทต.ขนุยวม รร.เทศบาลต าบลขนุยวม 1

247 ขนุยวม อบต.ขนุยวม ศพด.บ้านแม่สะเป่ใต้ หมู่ 4 1

248 ขนุยวม อบต.เมืองปอน ศพด.บ้านมะหินหลวง 1

249 ขนุยวม อบต.แม่เงา ศพด.ต าบลแม่เงา 1

250 ขนุยวม อบต.แม่เงา ศพด.บ้านห้วยต้นนุ่น 1

251 ขนุยวม อบต.แม่อคูอ ศพด.บ้านแม่อคูอ 1

252 ขนุยวม อบต.แม่อคูอ ศพด.บ้านใหม่พมันา 1

253 ปางมะผ้า อบต.ถ้ าลอด ศพด.บ้านหัวลาง 1

254 ปางมะผ้า อบต.ถ้ าลอด ศพด.บ้านแอโก-๋แสนค าลือ 1

255 ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า ศพด.บ่อไคร้ 1

256 ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า ศพด.ผาเผือก 1

257 ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า ศพด.ลุกขา้วหลาม 1

258 ปางมะผ้า อบต.สบป่อง ศพด.บ้านน้ าริน 1

259 ปางมะผ้า อบต.สบป่อง ศพด.แม่อมุอง 1

260 ปาย อบต.แม่นาเติง ศพด.บ้านดอยผีลู หมู่ 9 1

261 ปาย อบต.แม่นาเติง ศพด.บ้านไทรงาม หมู่ 10 1

262 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู ศพด.กงุไม้สัก 1

263 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ปางหมู ศพด.บ้านชานเมือง 1

264 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง ศพด.บ้านห้วยน้ าส่อม หมู่ 9 1

265 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง ศพด.ผาบ่อง 1

266 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจ าแป่ ศพด.บ้านทบศอก 1

267 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.หมอกจ าแป่ ศพด.บ้านห้วยโป่งออ่น 1

268 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง ศพด.ทุง่มะขามป้อม 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

แม่ฮอ่งสอน (ต่อ) 
269 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง ศพด.บ้านพอนอคี 1
270 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง ศพด.บ้านไมโครเวฟ 1
271 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง ศพด.บ้านหนองเขยีว 1
272 เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง ศพด.ห้วยโป่ง 1
273 แม่ลาน้อย ทต.แม่ลาน้อย ศพด.เทิดไท้องค์ราชัน 1
274 แม่ลาน้อย ทต.แม่ลาน้อย ศพด.วังคัน 1

อุตรดิตถ์
275 ตรอน อบต.บ้านแกง่ ศพด. หมู่ห้าสามัคคี 1
276 ทองแสนขนั อบต.บ่อทอง ศพด.วังเบน 1
277 ทองแสนขนั อบต.ป่าคาย ศพด.วังปรากฏ 1
278 ท่าปลา ทต.จริม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม 1
279 ท่าปลา ทต.จริม ศพด.บ้านปากดง 1
280 ท่าปลา ทต.จริม ศพด.บ้านสีเสียด 1
281 ท่าปลา ทต.จริม ศพด.โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1
282 ท่าปลา อบต.น้ าหมัน ศพด.บ้านน้ าลี 1
283 ท่าปลา อบต.น้ าหมัน ศพด.บ้านปางหมิ่น 1
284 ท่าปลา อบต.ผาเลือด ศพด.บ้านยา่นดู่ หมู่ 10 1
285 ท่าปลา อบต.หาดล้า ศพด.โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 1
286 ท่าปลา อบต.หาดล้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหาดล้า 1
287 น้ าปาด อบต.ท่าแฝก ศพด.งอมสัก 1
288 น้ าปาด อบต.ท่าแฝก ศพด.ป่ากั้ง 1
289 น้ าปาด อบต.ท่าแฝก ศพด.ห้วยผ้ึง 1
290 น้ าปาด อบต.น้ าไคร้ ศพด.บ้านห้วยแมง 1
291 น้ าปาด อบต.บ้านฝาย ศพด.บ้านหนองแห้ว 1
292 น้ าปาด อบต.บ้านฝาย ศพด.ม่วง 1
293 น้ าปาด อบต.ห้วยมุ่น ศพด.ส่องสี 1
294 บ้านโคก ทต.บ้านโคก ศพด.บ้านห้วยคร่ัง 1
295 บ้านโคก อบต.บ่อเบีย้ ศพด.ห้วยยาง 1
296 บ้านโคก อบต.ม่วงเจด็ต้น ศพด.บ้านห้วยน้อยกา 1
297 บ้านโคก อบต.ม่วงเจด็ต้น ศพด.บ้านห้วยยศ 1
298 พชิัย อบต.คอรุม ศพด.บ้านบึงท่ายวน 1
299 พชิัย อบต.คอรุม ศพด.ป่าแต้ว 1
300 พชิัย อบต.ท่าสัก ศพด.บ้านช า 2 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
กาฬสินธุ์

1 กมลาไสย ทต.กมลาไสย ศพด.วัดท่ามาลานที 1

2 กมลาไสย ทต.กมลาไสย ศพด.วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์ 1

3 กมลาไสย ทต.ดงลิง ศพด.วัดโคกล่าม 1

4 กมลาไสย ทต.ดงลิง ศพด.วัดโคกศรี 1

5 กมลาไสย ทต.ดงลิง ศพด.วัดสวนโคก 1

6 กมลาไสย ทต.ดงลิง ศพด.วัดอมัพปาสิการาม 1

7 กมลาไสย ทต.ธัญญา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลธัญญา 1

8 กมลาไสย ทต.ธัญญา ศพด.วัดโพธิท์องหนองตุ 1

9 กมลาไสย ทต.ธัญญา ศพด.วัดสว่างบ้านแก 1

10 กมลาไสย ทต.หนองแปน ศพด.วัดโนนโพธิศ์รี 1

11 กมลาไสย ทต.หนองแปน ศพด.วัดโพธิช์ัยโนนสูง 1

12 กมลาไสย ทต.หนองแปน ศพด.วัดโพธิช์ัยเสมาราม 1

13 กมลาไสย ทต.หนองแปน ศพด.วัดสว่างอรุณนาบึง 1

14 กมลาไสย ทต.หนองแปน ศพด.หนองแปน 1

15 กมลาไสย ทต.หลักเมือง ศพด.วัดชัยศรีบ้านเล้า 1

16 กมลาไสย ทต.หลักเมือง ศพด.วัดบ้านบึง 1

17 กมลาไสย อบต.กมลาไสย ศพด.โปโล 1

18 กมลาไสย อบต.กมลาไสย ศพด.วัดบ้านขา้วหลาม 1

19 กมลาไสย อบต.กมลาไสย ศพด.วัดโพธิช์ัยโปโล 1

20 กมลาไสย อบต.กมลาไสย ศพด.วัดโพธิช์ัยสงยาง 1

21 กมลาไสย อบต.โคกสมบูรณ์ ศพด.นามล 1

22 กมลาไสย อบต.โคกสมบูรณ์ ศพด.วัดหนองไผ่ 1

23 กมลาไสย อบต.โคกสมบูรณ์ ศพด.วัดหนองอี่กุ้ม 1

24 กมลาไสย อบต.ธัญญา ศพด.วัดโพธิท์องสงเปลือย 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่25 ระหว่างวันที ่7 - 10 กรกฎาคม 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

กาฬสินธุ์ (ต่อ) 

25 กมลาไสย อบต.ธัญญา ศพด.วัดโพธิศ์รีหัวแฮด 1

26 กมลาไสย อบต.ธัญญา ศพด.วัดสว่างดอนแกว้โนนค้อ 1

27 กมลาไสย อบต.ธัญญา ศพด.วัดสว่างอารมณ์จกิงาม 1

28 กมลาไสย อบต.โพนงาม ศพด.ธนบุรี 1

29 กมลาไสย อบต.โพนงาม ศพด.วัดบ้านด่านเหนือ 1

30 กมลาไสย อบต.โพนงาม ศพด.วัดบ้านโนนไฮ 1

31 กฉุนิารายณ์ ทต.จมุจงั ศพด.นาสีนวล 1

32 กฉุนิารายณ์ ทต.นาขาม ศพด.วัดสว่างหงษ์ทอง 1

33 กฉุนิารายณ์ ทต.เหล่าใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ 1

34 กฉุนิารายณ์ ทต.เหล่าใหญ่ ศพด.ค ากั้ง หมู่ 4 1

35 กฉุนิารายณ์ ทต.เหล่าใหญ่ ศพด.วัดโพธารามจอมทอง 1

36 กฉุนิารายณ์ ทต.เหล่าใหญ่ ศพด.วัดศรีสุขกดุฝ่ังแดง 1

ขอนแก่น

37 กระนวน อบต.หนองโก ศพด.บ้านหนองโก 1

38 เขาสวนกวาง ทต.โนนสมบูรณ์ รร.ป่าเปือยเทพอ านวย 1

39 โคกโพธิไ์ชย ทต.บ้านโคก ศพด.วัดจนัทรสิรนทราวาส 1

40 โคกโพธิไ์ชย ทต.โพธิไ์ชย ศพด.มูลนาค 1

41 โคกโพธิไ์ชย ทต.ภูผาแดง ศพด.วัดชมภู 1

42 ชนบท อบต.โนนพะยอม ศพด.บ้านหนองเต่า 1

43 ชนบท อบต.โนนพะยอม ศพด.บ้านห้วยค้อ 1

44 ชนบท อบต.โนนพะยอม ศพด.ห้วยไร่ 1

45 ชนบท อบต.ปอแดง ศพด.บ้านมาบตากล้าร่มเยน็ 1

46 ชนบท อบต.ปอแดง ศพด.บ้านหนองไฮ 1

47 ชนบท อบต.ปอแดง ศพด.บ้านหัวฝาย 1

48 ชนบท อบต.ปอแดง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง 1

49 ชนบท อบต.วังแสง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง 1

50 ชุมแพ ทต.นาเพยีง ศพด.เทศบาลต าบลนาเพยีง 1

51 ชุมแพ ทต.โนนหัน รร.เทศบาลต าบลโนนหัน 1

52 ชุมแพ ทต.โนนหัน ศพด.วัดแจง้สว่างนอก 1

53 ชุมแพ ทต.หนองไผ่ ศพด.บ้านหนองไผ่ 1

54 ชุมแพ ทต.หนองไผ่ ศพด.วังหูกวาง 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ขอนแก่น (ต่อ) 

55 ชุมแพ ทต.หนองไผ่ ศพด.วัดนาราม 1

56 ชุมแพ อบต.ชุมแพ ศพด.บ้านหนองบัว 1

57 ชุมแพ อบต.ชุมแพ ศพด.วัดธาตุบ้านแห่ 1

58 ชุมแพ อบต.ไชยสอ ศพด.ต าบลไชยสอ 1

59 ชุมแพ อบต.นาหนองทุม่ ศพด.ซ าผักหนาม 1

60 ชุมแพ อบต.โนนอดุม ศพด.บ้านดอน 1

61 ชุมแพ อบต.โนนอดุม ศพด.บ้านโนนอดุม 1

62 ชุมแพ อบต.วังหินลาด ศพด.บ้านกอ้งเจริญ 1

63 ชุมแพ อบต.วังหินลาด ศพด.บ้านนาค าน้อย 1

64 ชุมแพ อบต.วังหินลาด ศพด.วังเจริญ 1

65 ซ าสูง อบต.คูค า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค าคู (บ้านหมอ้) 1

66 น้ าพอง ทต.ม่วงหวาน รร.เทศบาลค าใหญ่ปันน้ าใจ 1

67 น้ าพอง ทต.ม่วงหวาน ศพด.ห้วยหินลาด 1

68 น้ าพอง อบต.ท่ากระเสริม ศพด.ท่ากระเสริม 1

ชัยภูมิ

69 เกษตรสมบูรณ์ อบต.กดุเลาะ ศพด.วัดขามเวียน 1

70 เกษตรสมบูรณ์ อบต.กดุเลาะ ศพด.วัดท่าศาลา 1

71 เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองโพนงาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม 2 1

72 แกง้คร้อ ทต.แกง้คร้อ รร.เทศบาลแกง้คร้อ 1

73 แกง้คร้อ ทต.นาหนองทุม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาหนองทุม่ 1

74 แกง้คร้อ อบต.ท่ามะไฟหวาน ศพด.กดุโง้ง 1

75 แกง้คร้อ อบต.ท่ามะไฟหวาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะไฟหวาน 1

76 แกง้คร้อ อบต.บ้านแกง้ ศพด.ศูนยส์าขาวัดทุง่สว่าง 1

77 แกง้คร้อ อบต.บ้านแกง้ ศพด.ห้วยหว้านไพร 1

78 แกง้คร้อ อบต.หนองขาม รร.บ้านหนองมะเขอืหนองตานา 1

79 แกง้คร้อ อบต.หนองขาม ศพด.วัดจนัทรังษี 1

80 แกง้คร้อ อบต.หนองขาม ศพด.วัดแถวอรัญญาวาส 1

81 แกง้คร้อ อบต.หนองขาม ศพด.วัดราษฎรสามัคคี 1

82 คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ ศพด.บ้านโนนโพธ์ 1

83 คอนสวรรค์ อบต.โนนสะอาด ศพด.ดอนหัน 1

84 คอนสวรรค์ อบต.บ้านโสก ศพด.บ้านดอนหัน 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ
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ชัยภูมิ (ต่อ) 

85 คอนสวรรค์ อบต.บ้านโสก ศพด.บ้านหนองบัวเพวัง 1

86 คอนสวรรค์ อบต.หนองขาม ศพด.ต าบลหนองขาม 1

87 คอนสาร ทต.คอนสาร รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ 1

88 คอนสาร ทต.ทุง่ลุยลาย ศพด.น้ าทิพย์ 1

89 คอนสาร ทต.ทุง่ลุยลาย ศพด.ร่องแว่ 1

90 คอนสาร ทต.ทุง่ลุยลาย ศพด.หนองเชียงรอดใต้ 1

91 คอนสาร ทต.ห้วยยาง ศพด.วัดเกษแกว้จ าปางาม 1

92 คอนสาร ทต.ห้วยยาง ศพด.วัดช่องสวรรค์ 1

93 คอนสาร ทต.ห้วยยาง ศพด.วัดทุง่สว่างวนาราม 1

94 คอนสาร ทต.ห้วยยาง ศพด.วัดราษฎร์บ ารุง 1

95 คอนสาร อบต.คอนสาร ศพด.คลองบอน 1

96 คอนสาร อบต.คอนสาร ศพด.บ้านน้ าพปุางวัว 1

97 คอนสาร อบต.คอนสาร ศพด.วัดกระดังงา 1

98 คอนสาร อบต.ดงกลาง ศพด.วัดโคกสว่างราษฎร์บ ารุง 1

99 คอนสาร อบต.ดงกลาง ศพด.วัดนาผักเส้ียน 1

เชียงราย

100 แม่สรวย อบต.ศรีถอ้ย ศพด.ดอยจอ้ง 1

101 แม่สรวย อบต.ศรีถอ้ย ศพด.บ้านแม่ยางมิ้น 1

102 แม่สาย ทต.แม่สาย รร.เทศบาล 1วัดพรหมวิหาร 1

103 แม่สาย ทต.เวียงพางค า ศพด.ผาหมี 1

104 แม่สาย อบต.เกาะช้าง ศพด.เหมืองแดงน้อย 1

105 แม่สาย อบต.โป่งงาม ศพด.บ้านมูเซอผาอี้ หมู่ 11 1

106 แม่สาย อบต.ศรีเมืองชุม ศพด.สันโค้ง 1

107 เวียงแกน่ ทต.ท่าขา้ม ศพด.บ้านขวากเหนือ 1

108 เวียงแกน่ ทต.ท่าขา้ม ศพด.บ้านท่าขา้ม 1

109 เวียงแกน่ ทต.ท่าขา้ม ศพด.บ้านป่าตึง 1

110 เวียงแกน่ ทต.ท่าขา้ม ศพด.บ้านวังผา 1

111 เวียงแกน่ ทต.ม่วงยาย ศพด.ไทยพฒันา 1

112 เวียงแกน่ ทต.ม่วงยาย ศพด.ห้วยจอ้ 1

113 เวียงแกน่ ทต.ม่วงยาย ศพด.ห้วยลึก 1

114 เวียงแกน่ อบต.ปอ ศพด.ดอน 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
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เชียงราย (ต่อ) 

115 เวียงแกน่ อบต.ปอ ศพด.บ้านผาต้ัง 1

116 เวียงแกน่ อบต.ปอ ศพด.บ้านหนองเตา 1

117 เวียงแกน่ อบต.ปอ ศพด.บ้านอยู่สุข 1

118 เวียงแกน่ อบต.ปอ ศพด.ปางหัด 1

119 เวียงแกน่ อบต.ปอ ศพด.ผาต้ัง ( 10 4) 1

120 เวียงชัย ทต.ดอนศิลา ศพด.ช่องลม 1

121 เวียงเชียงรุ้ง อบต.ดงมหาวัน ศพด.บ้านปงเคียน 1

122 เวียงเชียงรุ้ง อบต.ดงมหาวัน ศพด.บ้านร่องหวาย 1

123 เวียงป่าเป้า ทต.ป่าง้ิว ศพด.บ้านป่าสัก 1

124 เวียงป่าเป้า อบต.บ้านโป่ง ศพด.อนุบาล 3ขวบโรงเรียนบ้านป่าตึง 1

125 เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดีย์ ศพด.บ้านทุง่ยาว 1

126 เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดีย์ ศพด.บ้านปางมะกาด 1

127 เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดียใ์หม่ ศพด.โรงเรียนบ้านขนุลาว 1

128 เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดียใ์หม่ ศพด.โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1

129 เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดียใ์หม่ ศพด.โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1

130 เวียงป่าเป้า อบต.สันสลี ศพด.บ้านเด่นศาลา 1

131 เวียงป่าเป้า อบต.สันสลี ศพด.บ้านโป่งเหนือ 1

132 เวียงป่าเป้า อบต.สันสลี ศพด.บ้านสันสลี 1

133 เวียงป่าเป้า อบต.สันสลี ศพด.โป่งนก 1

เชียงใหม่

134 แม่อาย อบต.บ้านหลวง ศพด.วัดศรีสองเมือง 1

135 แม่อาย อบต.บ้านหลวง ศพด.วัดสว่างไพบูลย์ 1

136 แม่อาย อบต.บ้านหลวง ศพด.สันห้าง 1

137 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านห้วยจนัสี 1

138 แม่อาย อบต.แม่นาวาง ศพด.บ้านฮ่องห้าหลวง 1

139 แม่อาย อบต.แม่สาว ศพด.แม่ฮ่าง 1

140 เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านแปกแซม (ชุมชนหินแตว) 1

141 เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านม่วงเครือ 1

142 เวียงแหง อบต.เปียงหลวง ศพด.บ้านห้วยลึก 1

143 เวียงแหง อบต.เมืองแหง ศพด.แม่แพม 1

144 สะเมิง ทต.สะเมิงใต้ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสะเมิงใต้ 1



หน้าที ่6
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เชียงใหม่ (ต่อ) 

145 สะเมิง ทต.สะเมิงใต้ ศพด.บ้านแม่ลานค า 1

146 สะเมิง ทต.สะเมิงใต้ ศพด.ป่าคานอก 1

147 สะเมิง ทต.สะเมิงใต้ ศพด.ป่าคาใน 1

148 สะเมิง ทต.สะเมิงใต้ ศพด.แม่สาบใต้ 1

149 สะเมิง อบต.บ่อแกว้ ศพด.เด่นฮ่อม 1

150 สะเมิง อบต.บ่อแกว้ ศพด.แม่ขะปู 1

151 สะเมิง อบต.บ่อแกว้ ศพด.แม่ขะปูหลวง 1

152 สะเมิง อบต.บ่อแกว้ ศพด.แม่โต๋ 1

153 สะเมิง อบต.บ่อแกว้ ศพด.แม่ยางห้า 1

154 สะเมิง อบต.บ่อแกว้ ศพด.ห้วยเต่า 1

155 สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.ง้ิวเฒ่า 1

156 สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.นากู่ 1

157 สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.บ้านขนุสาบ 1

158 สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.ปางเติม 1

159 สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.แม่ตุงติง 1

160 สะเมิง อบต.แม่สาบ ศพด.อมลอง 1

161 สะเมิง อบต.ยั้งเมิน ศพด.แม่ตะละ 1

162 สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ ศพด.ป่าลาน 1

163 สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ ศพด.แม่แพะ 1

164 สันก าแพง ทต.สันกลาง ศพด.เทศบาลต าบลสันกลาง 1

165 สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง ศพด.ร้องวัวแดง 1

166 สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง ศพด.ใหม่ 1

167 สันทราย ทต.สันนาเม็ง ศพด.เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 1

168 สันป่าตอง ทต.บ้านกลาง รร.เทศบาล 1ทุง่ฟา้บดราษฎร์บ ารุง 1

169 สันป่าตอง ทต.บ้านกลาง ศพด.เทศบาลต าบลบ้านกลาง 1

170 สันป่าตอง ทต.บ้านแม ศพด.ธรรมชัย 1

เพชรบรูณ์

171 ศรีเทพ อบต.คลองกระจงั ศพด.โรงเรียนม่วงชุม 1

172 ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น ศพด.เนินถาวร 1

173 ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น ศพด.บ้านกดุตาแร้ว 1

174 ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น ศพด.บ้านโคกตะขบ 1



หน้าที ่7
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เพชรบรูณ์ (ต่อ) 

175 ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น ศพด.บ้านจดัสรร 1

176 ศรีเทพ อบต.ประดู่งาม ศพด.บ้านด่านไทร 1

177 ศรีเทพ อบต.ประดู่งาม ศพด.บ้านหนองหมู 1

178 ศรีเทพ อบต.สระกรวด ศพด.บ้านโคกหิน 1

179 ศรีเทพ อบต.สระกรวด ศพด.บ้านทุง่เศรษฐี 1

180 ศรีเทพ อบต.สระกรวด ศพด.บ้านร่องหอย 1

181 ศรีเทพ อบต.สระกรวด ศพด.บ้านหนองจอก 1

182 ศรีเทพ อบต.สระกรวด ศพด.โรงเรียนบ้านวังขาม 1

183 ศรีเทพ อบต.หนองยา่งทอย ศพด.โรงเรียนบ้านซับน้อยพฒันา 1

184 ศรีเทพ อบต.หนองยา่งทอย ศพด.โรงเรียนบ้านรังยอ้ย 1

185 หนองไผ่ ทต.บ่อไทย ศพด.บ้านวังเจริญรัตน์ 1

186 หนองไผ่ ทต.บ้านโภชน์ ศพด.บ้านคลองกระโบน 1

187 หนองไผ่ ทต.หนองไผ่ ศพด.เทศบาลต าบลหนองไผ่ (ใหม่) 1

188 หนองไผ่ อบต.กองทูล ศพด.บ้านกองทูล 1

189 หนองไผ่ อบต.กองทูล ศพด.บ้านเนินพฒันา 1

190 หนองไผ่ อบต.ท่าแดง ศพด.บ้านเนินคนธา 1

191 หนองไผ่ อบต.เพชรละคร ศพด.บ้านท่าเสา 1

192 หล่มเกา่ อบต.ตาดกลอย ศพด.ตาดกลอย (สาขาวังขอน) 1

193 หล่มสัก อบต.ช้างตะลูด ศพด.บ้านห้วยสวิง 1

194 หล่มสัก อบต.น้ าชุน ศพด.ดงขวาง 1

195 หล่มสัก อบต.บ้านกลาง ศพด.บ้านกลาง 1

196 หล่มสัก อบต.บ้านกลาง ศพด.บ้านบง 1

197 หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย 1

198 หล่มสัก อบต.ปากช่อง ศพด.บ้านปากออก 1

199 หล่มสัก อบต.หนองไขว่ ศพด.โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 1

มุกดาหาร

200 ค าชะอี ทต.ค าชะอี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลค าชะอี 1

201 ค าชะอี ทต.ค าชะอี ศพด.เทศบาลต าบลค าชะอี 1

202 ค าชะอี อบต.บ้านค้อ ศพด.แข้ 1

203 ค าชะอี อบต.บ้านค้อ ศพด.ค้อ 1

204 ค าชะอี อบต.บ้านค้อ ศพด.ตาเปอะ 1
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มุกดาหาร (ต่อ) 

205 ค าชะอี อบต.บ้านเหล่า ศพด.วัดจนัโทวาส 1

206 ค าชะอี อบต.บ้านเหล่า ศพด.วัดวรวิหาร 1

207 ค าชะอี อบต.หนองเอี่ยน ศพด.วัดศรีฐาน 1

208 ดงหลวง ทต.กกตูม ศพด.กกตูม 1

209 ดงหลวง ทต.กกตูม ศพด.นาหินกอง 1

210 ดงหลวง ทต.ดงหลวง ศพด.โรงเรียนบ้านเปียด 1

211 ดงหลวง ทต.ดงหลวง ศพด.วัดโพธิช์ัย (ดงหลวง) 1

212 ดงหลวง ทต.หนองแคน ศพด.วัดบ้านโพนไฮ 1

213 ดงหลวง อบต.ชะโนดน้อย ศพด.ยอ้มพฒันา 1

214 ดงหลวง อบต.พงัแดง ศพด.บ้านต้ิว 1

215 ดงหลวง อบต.พงัแดง ศพด.มะนาว 1

216 ดงหลวง อบต.พงัแดง ศพด.หนองคอง 1

217 ดงหลวง อบต.พงัแดง ศพด.หนองหมู 1

218 ดอนตาล อบต.นาละเม็ง ศพด.บ้านโคกพฒันา หมู่ 8 1

219 ดอนตาล อบต.นาละเม็ง ศพด.โรงเรียนบ้านนาสะโน 1

มุกดาหาร

220 เกาะคา ทต.ศาลา ศพด.เทศบาลต าบลศาลา 1

221 เกาะคา อบต.ใหม่พฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พฒันา 1

222 งาว อบต.นาแก ศพด.บ้านแม่แป้น 1

223 งาว อบต.บ้านร้อง ศพด.แม่งาวใต้ 1

224 งาว อบต.บ้านหวด ศพด.บ้านปางหละ 1

225 งาว อบต.บ้านหวด ศพด.แม่พร้าว 1

226 งาว อบต.บ้านแหง ศพด.บ่อห้อ 1

227 งาว อบต.บ้านแหง ศพด.แหงใต้ 1

228 งาว อบต.ปงเตา ศพด.บ้านห้วยน้ าต้ืน 1

229 งาว อบต.แม่ตีบ ศพด.ดอกค าใต้ 1

230 งาว อบต.แม่ตีบ ศพด.บ้านง้ิวงาม 1

231 แจห้่ม ทต.ทุง่ผ้ึง ศพด.แม่ช่อฟา้ 1

232 แจห้่ม อบต.ปงดอน ศพด.บ้านเลาสู 1

233 แจห้่ม อบต.เมืองมาย ศพด.ต าบลเมืองมาย 1

234 แจห้่ม อบต.เมืองมาย ศพด.นาไหม้ 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

มุกดาหาร (ต่อ) 

235 เถนิ ทต.เถนิบุรี ศพด.เทศบาลต าบลเถนิบุรี 1

236 เถนิ ทต.เวียงมอก ศพด.ท่าเวียง 1

237 เถนิ ทต.เวียงมอก ศพด.เทศบาลต าบลเวียงมอก 1

238 เถนิ ทต.เวียงมอก ศพด.ปางอา้ 1

239 เถนิ อบต.นาโป่ง ศพด.นาเบีย้หลวง 1

240 เถนิ อบต.แม่ถอด ศพด.แม่เติน 1

241 เถนิ อบต.แม่ปะ ศพด.ท่ามะเกว๋น 1

242 เถนิ อบต.แม่ปะ ศพด.ปางกุ่ม 1

243 เมืองปาน อบต.แจซ้้อน ศพด.สบลี 1

244 เมืองปาน อบต.แจซ้้อน ศพด.หลวง 1

245 เมืองปาน อบต.หัวเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 1

246 เมืองล าปาง ทต.บ่อแฮ้ว ศพด.บ้านบ่อแฮ้ว 1

247 เมืองล าปาง อบต.บ่อแฮ้ว ศพด.ท่าขวั 1

248 เมืองล าปาง อบต.บ้านเสด็จ ศพด.เมาะพฒันา 1

แม่ฮอ่งสอน

249 แม่ลาน้อย อบต.ขนุแม่ลาน้อย ศพด.บ้านแม่ลาผาไหว 1

250 แม่ลาน้อย อบต.ท่าผาปุม้ ศพด.ท่าผาปุม้ 1

251 แม่ลาน้อย อบต.ท่าผาปุม้ ศพด.แม่เต้ีย 1

252 แม่ลาน้อย อบต.แม่โถ ศพด.แม่โถใต้ 1

253 แม่ลาน้อย อบต.แม่นาจาง ศพด.บ้านนาจางเหนือ 1

254 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาน้อย ศพด.แม่แลบ 1

255 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ศพด.สันติพฒันา 1

256 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ศพด.สันติสุข 1

257 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ศพด.ห้วยกู่ป๊ะ 1

258 แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ศพด.ห้วยไกป่่า 1

259 แม่ลาน้อย อบต.ห้วยห้อม ศพด.บ้านแม่และ 1

260 แม่ลาน้อย อบต.ห้วยห้อม ศพด.ละอบู 1

261 แม่สะเรียง ทต.แม่ยวม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยวม 1

262 แม่สะเรียง ทต.แม่ยวม ศพด.บ้านห้วยสิงห์ 1

263 แม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ศพด.แม่ต้อบเหนือ 1

264 แม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ศพด.แม่หาร 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

แม่ฮอ่งสอน (ต่อ) 

265 แม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ ศพด.สบหาร 1

266 แม่สะเรียง อบต.ป่าแป๋ ศพด.บ้านแม่ปุน๋ 1

267 แม่สะเรียง อบต.ป่าแป๋ ศพด.แม่อมุลองหลวง 1

268 แม่สะเรียง อบต.ป่าแป๋ ศพด.อมุป๊อก 1

269 แม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ ศพด.บ้านป่าจี้ 1

270 แม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ ศพด.บ้านแม่กะไน 1

271 แม่สะเรียง อบต.เสาหิน ศพด.แม่เหลอ 1

272 สบเมย อบต.กองกอ๋ย ศพด.บ้านทะโลง หมู่ 8 1

273 สบเมย อบต.แม่สามแลบ ศพด.บ้านเครอะวอ 1

274 สบเมย อบต.แม่สามแลบ ศพด.บ้านแม่ตอละ 1

275 สบเมย อบต.สบเมย ศพด.บ้านเลโค๊ะ 1

276 สบเมย อบต.สบเมย ศพด.ห้วยน้ าใส 1

อุตรดิตถ์

277 พชิัย อบต.ท่าสัก ศพด.โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 1

278 พชิัย อบต.นาอนิ ศพด.แหลมนกแกว้ 1

279 พชิัย อบต.ในเมือง ศพด.หน้าพระธาตุ 1

280 พชิัย อบต.ในเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 1

281 พชิัย อบต.บ้านโคน ศพด.คลองเรียงงาม 1

282 พชิัย อบต.บ้านโคน ศพด.บ้านโคน 1

283 พชิัย อบต.บ้านโคน ศพด.หาดก าแพง 1

284 พชิัย อบต.บ้านหม้อ ศพด.บ้านท้ายน้ า 1

285 ฟากท่า อบต.ฟากท่า ศพด.วัดปากไพร 1

286 ฟากท่า อบต.ฟากท่า ศพด.วัดโพธิช์ัย 1

287 ฟากท่า อบต.สองคอน ศพด.บ้านหนองหัวนา 1

288 ฟากท่า อบต.สองคอน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 1

289 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.คุ้งตะเภา ศพด.เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา 3 (บ่อพระประชาอทุิศ) 1

290 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.ง้ิวงาม ศพด.มิตรภาพที ่3 9 1

291 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.ท่าเสา ศพด.ต าบลท่าเสา (โรงเรียนพชิัยดาบหัก 1) 1

292 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.ผาจกุ ศพด.โรงเรียนวัดพระฝาง 1

293 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.ผาจกุ ศพด.วังยาง 1

294 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.วังกะพี้ ศพด.วัดวังโป่ง 1



หน้าที ่11

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุตรดิตถ์ (ต่อ) 

295 เมืองอตุรดิตถ์ อบต.บ้านด่านนาขาม ศพด.บ้านด่านนาขาม 1

296 เมืองอตุรดิตถ์ อบต.บ้านด่านนาขาม ศพด.แม่เฉย 1

297 ลับแล ทต.หัวดง รร.เทศบาลหัวดง (ป.ฟกัองักรู) 1

298 ลับแล อบต.ชัยจมุพล ศพด.โรงเรียนวัดนาทะเลบ้านคุ้ม 1

299 ลับแล อบต.ไผ่ล้อม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม 1

300 ลับแล อบต.แม่พลู ศพด.ห้วยใต้ 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
กาฬสินธุ์

1 กฉุนิารายณ์ อบต.กดุค้าว ศพด.วัดหนองโง้ง 1

2 กฉุนิารายณ์ อบต.นาโก ศพด.วัดอมัพวันบ้านชาด 1

3 กฉุนิารายณ์ อบต.นาไคร้ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกดุหว้า 1

4 กฉุนิารายณ์ อบต.นาไคร้ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกดุหว้า 1

5 กฉุนิารายณ์ อบต.สามขา ศพด.วัดโพธิศ์รีหนองแวง 1

6 กฉุนิารายณ์ อบต.สามขา ศพด.วัดแสงอรุณวรารามแกง้เด่ือ 1

7 กฉุนิารายณ์ อบต.สามขา ศพด.สามขา 1

8 กฉุนิารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม ศพด.วัดหนองเม็ก 1

9 ค าม่วง ทต.นาทัน ศพด.บ้านสร้างแข้ 1

10 ค าม่วง อบต.ทุง่คลอง รร.อนบุาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง 1

11 ค าม่วง อบต.ทุง่คลอง ศพด.วัดศรีสุมังคลาราม 1

12 ค าม่วง อบต.ทุง่คลอง ศพด.วัดสว่างคงคา 1

13 ค าม่วง อบต.ทุง่คลอง ศพด.วัดสะอาดสมศรี 1

14 ค าม่วง อบต.นาบอน ศพด.บ้านหัวนาค า 1

15 ค าม่วง อบต.นาบอน ศพด.วัดทิพพาวาสทุง่มน 1

16 ค าม่วง อบต.นาบอน ศพด.วัดเทพรังษีศิลาราม 1

17 ค าม่วง อบต.นาบอน ศพด.วัดสว่างค าสมบูรณ์ศิลาอาสน์ 1

18 ค าม่วง อบต.นาบอน ศพด.วัดสุวรรณาราม 1

19 ค าม่วง อบต.นาบอน ศพด.วัดอรุณราฎร์บ ารุง 1

20 ค าม่วง อบต.เนินยาง ศพด.วัดโพธิช์ัยปฐมพร 1

21 ค าม่วง อบต.เนินยาง ศพด.วัดหนองยางเหนือ 1

22 ค าม่วง อบต.โพน ศพด.วัดใหม่แสงอทุัยสามัคคี 1

23 ฆ้องชัย ทต.ฆ้องชัยพฒันา ศพด.บ้านเหล่าแดง 1

24 ฆ้องชัย ทต.ฆ้องชัยพฒันา ศพด.วัดอมัพวันบ้านชาด 1

25 ฆ้องชัย อบต.ล าชี ศพด.วัดโนนแดงเหนือ 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่26 ระหว่างวันที ่14 - 17 กรกฎาคม 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

กาฬสินธุ์ (ต่อ) 

26 ฆ้องชัย อบต.ล าชี ศพด.วัดศิริอมัพวันบ้านวังยาง 1

27 ฆ้องชัย อบต.ล าชี ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลล าชี 1

28 ฆ้องชัย อบต.เหล่ากลาง ศพด.วัดบวรนิเวศโนนทัน 1

29 ฆ้องชัย อบต.เหล่ากลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 1

30 ดอนจาน อบต.นาจ าปา ศพด.บ้านดงเยน็ 1

31 ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี ศพด.วัดป่าภูเงิน 1

32 ท่าคันโท ทต.ดงสมบูรณ์ ศพด.ดงสวรรค์ 1

33 ท่าคันโท ทต.ท่าคันโท รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.) 1

34 ท่าคันโท ทต.นาตาล ศพด.เกิ้ง 1

35 ท่าคันโท ทต.นาตาล ศพด.วัดด่านช้าง หมู่ 10 1

36 ท่าคันโท อบต.ยางอู้ม ศพด.บ้านชัยศรีสุข 1

37 นาคู อบต.โนนนาจาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนนาจาน 1

ขอนแก่น

38 น้ าพอง อบต.บัวเงิน ศพด.ค าบอน 1

39 น้ าพอง อบต.บัวเงิน ศพด.นาฝายเหนือ 1

40 น้ าพอง อบต.บัวเงิน ศพด.โนนแดง 1

41 น้ าพอง อบต.บ้านขาม ศพด.เหล่าใหญ่ 1

42 น้ าพอง อบต.วังชัย ศพด.วัดพชิัยพฒันาราม 1

43 โนนศิลา อบต.โนนแดง ศพด.หนองหว้า 1

44 บ้านไผ่ ทต.ในเมือง ศพด.เกา่น้อย 1

45 บ้านไผ่ ทต.ในเมือง ศพด.บ้านศิลานาโพธิ์ 1

46 บ้านไผ่ อบต.หินต้ัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหินต้ัง 2 1

47 บ้านฝาง ทต.ป่ามะนาว ศพด.บ้านวังโพน 1

48 บ้านฝาง ทต.หนองบัว ศพด.บ้านบะยาว 1

49 บ้านแฮด ทต.บ้านแฮด รร.เทศบาลบ้านแฮด 1

50 บ้านแฮด ทต.วังสวรรค์ ศพด.เทศบาลต าบลวังสวรรค์ 1

51 เปือยน้อย ทต.สระแกว้ ศพด.วัดแจง้อรุณศิลป์ 1

52 เปือยน้อย ทต.สระแกว้ ศพด.สระแกว้ 1

53 เปือยน้อย อบต.ขามป้อม ศพด.บ้านวังผือ 1

54 พระยนื ทต.พระยนื ศพด.เทศบาลต าบลพระยนื 1

55 พระยนื ทต.พระยนืมิ่งมงคล ศพด.บ้านป่าหม้อ 1

56 พล อบต.โนนขา่ ศพด.บ่อตะครองโนนฝ้าย 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ขอนแก่น (ต่อ) 

57 พล อบต.โนนขา่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขา่ 1

58 พล อบต.ลอมคอม ศพด.บ้านทุง่น้อย 1

59 พล อบต.ลอมคอม ศพด.บ้านหนองไผ่ 1

60 พล อบต.ลอมคอม ศพด.บ้านหนองอรุณ 1

61 พล อบต.หนองมะเขอื ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขอื 1

62 พล อบต.หนองแวงโสกพระ ศพด.โคกล่ามโนนกอกสามัคคี 1

63 พล อบต.หัวทุง่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุง่ 1

64 ภูผาม่าน ทต.ภูผาม่าน ศพด.วัดเฉลียงทอง 1

65 ภูผาม่าน ทต.ภูผาม่าน ศพด.วัดท่ากระบือ 1

66 ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน ศพด.ซ าภูทองใต้ 1

67 ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน ศพด.นาน้ าซ า 1

68 ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน ศพด.สว่างโนนสูง 1

69 ภูผาม่าน อบต.วังสวาป ศพด.ดงสะคร่าน 1

ชัยภูมิ

70 คอนสาร อบต.ดงกลาง ศพด.วัดบ้านท่าศาลา 1

71 คอนสาร อบต.ดงกลาง ศพด.วัดบูรพาราม 1

72 คอนสาร อบต.ดงกลาง ศพด.วัดสว่างโนนสูง 1

73 คอนสาร อบต.ดงกลาง ศพด.วัดอมัพวัน (ดงใต้) 1

74 คอนสาร อบต.ดงบัง ศพด.วัดแกน่จนัทร์คงคาราม 1

75 คอนสาร อบต.ดงบัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 1

76 คอนสาร อบต.ทุง่นาเลา ศพด.นาวงเดือน 1

77 คอนสาร อบต.ทุง่นาเลา ศพด.บ้านน้ าพหุินลาด 1

78 คอนสาร อบต.ทุง่พระ ศพด.บ้านห้วยทรายทอง 1

79 คอนสาร อบต.ทุง่พระ ศพด.บ้านหัวปลวกแหลม 1

80 คอนสาร อบต.ทุง่พระ ศพด.วัดป่าแดนสงบ 1

81 คอนสาร อบต.ทุง่พระ ศพด.วัดโพธิว์นาราม 1

82 คอนสาร อบต.ทุง่พระ ศพด.วัดราษฏร์บุญตาราม 1

83 คอนสาร อบต.ทุง่พระ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่พระ 1

84 คอนสาร อบต.โนนคูณ ศพด.วัดกดุมะนาว 1

85 คอนสาร อบต.โนนคูณ ศพด.วัดโนนสะอาด 1

86 จตุัรัส ทต.หนองบัวใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ 2 1

87 จตุัรัส ทต.หนองบัวใหญ่ ศพด.หนองไผ่ล้อม 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ชัยภูมิ (ต่อ) 

88 จตุัรัส อบต.กดุน้ าใส ศพด.บ้านกดุน้ าใส 1

89 จตุัรัส อบต.กดุน้ าใส ศพด.บ้านส าโรงโคก 1

90 จตุัรัส อบต.บ้านกอก ศพด.บ้านทุง่สว่างวัฒนา 1

91 จตุัรัส อบต.ละหาน ศพด.กนักง 1

92 จตุัรัส อบต.ละหาน ศพด.โคกแพงพวย 1

93 จตุัรัส อบต.ส้มป่อย ศพด.วัดศาลาลอย 1

94 จตุัรัส อบต.หนองโดน ศพด.โนนฝาย 1

95 จตุัรัส อบต.หนองบัวบาน ศพด.โคกโต่งต้น 1

96 ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ ศพด.ซับเจริญสุข 1

97 ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ ศพด.บ้านบุฉนวน 1

98 เทพสถติ อบต.บ้านไร่ ศพด.บ้านโนนสวรรค์ 1

99 เทพสถติ อบต.บ้านไร่ ศพด.บ้านโนนส าราญ 1

100 เทพสถติ อบต.โป่งนก ศพด.บ้านไทรงาม 1

101 เนินสง่า อบต.รังงาม ศพด.วัดชัยมงคลรังงาม 1

เชียงใหม่

102 สันป่าตอง ทต.บ้านแม ศพด.บ้านดง 1

103 สันป่าตอง อบต.สันกลาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 1

104 สารภี ทต.ท่าวังตาล ศพด.ต าบลท่าวังตาล 1

105 หางดง ทต.หนองตองพฒันา ศพด.วัดพระเจา้เหล้ือม 1

106 หางดง ทต.หางดง รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1

107 อมกอ๋ย อบต.นาเกยีน ศพด.บ้านอตููม 1

108 อมกอ๋ย อบต.นาเกยีน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกียน 3 (บ้านแม่โขง) 1

109 อมกอ๋ย อบต.ม่อนจอง ศพด.บ้านมูเซอหลังเมือง 1

110 อมกอ๋ย อบต.แม่ต่ืน ศพด.บ้านแม่ต่ืนน้อย 1

111 อมกอ๋ย อบต.ยางเปียง ศพด.บ้านกองซาง 1

112 อมกอ๋ย อบต.ยางเปียง ศพด.บ้านแม่ลาน 1

113 อมกอ๋ย อบต.ยางเปียง ศพด.บ้านหลวง 1

114 อมกอ๋ย อบต.สบโขง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง 2 (บา้นขุนอมแฮดนอก) 1

115 อมกอ๋ย อบต.สบโขง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง 3 (บ้านขุนอมแฮดใน) 1

116 อมกอ๋ย อบต.สบโขง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง 4 (บา้นพระเบีย้ว) 1

117 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.ตุงลอยใหม่ 1

118 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.ทุง่จ าเริง 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

เชียงใหม่ (ต่อ) 

119 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.บ้านกะเบอะดิน 1

120 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.บ้านขนุ 1

121 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.บ้านผาปูน 1

122 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.บ้านมะหินหลวง 1

123 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.บ้านห่างหลวง 1

124 ฮอด ทต.ท่าขา้ม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าขา้ม 1

125 ฮอด ทต.บ่อหลวง ศพด.บ้านพยุ 1

126 ฮอด อบต.นาคอเรือ ศพด.บ้านห้วยฝาง 1

127 ฮอด อบต.นาคอเรือ ศพด.แม่ป่าไผ่ 1

128 ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.กองลอย 1

129 ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.ดอกแดง 1

130 ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.ทุง่ 1

131 ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.แม่โถหลวง 1

132 ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.แม่แวน 1

133 ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.ใหม่ทุง่สน 1

134 ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.อมลอง 1

135 ฮอด อบต.หางดง ศพด.ผาแตน 1

136 ฮอด อบต.หางดง ศพด.แม่ทัง 1

137 ฮอด อบต.ฮอด ศพด.ดงด า 1

138 ฮอด อบต.ฮอด ศพด.ห้วยทราย 1

นครพนม

139 ท่าอเุทน อบต.ไชยบุรี ศพด.ดอนดู่ 1

140 ท่าอเุทน อบต.ท่าจ าปา ศพด.ดอนต้ิว 1

141 ท่าอเุทน อบต.ท่าจ าปา ศพด.ท่าแต้ 1

142 ท่าอเุทน อบต.โนนตาล ศพด.นาผักปอด 1

143 ท่าอเุทน อบต.พะทาย ศพด.บ้านโคกสว่าง 1

144 ธาตุพนม ทต.ธาตุพนมใต้ ศพด.ดอนแดง 1

145 ธาตุพนม ทต.นาหนาด ศพด.ค าชะอี 1

146 ธาตุพนม ทต.นาหนาด ศพด.นาหนาด 1

147 ธาตุพนม ทต.น้ าก่ า ศพด.แกง่โพธิ์ 1

148 ธาตุพนม ทต.น้ าก่ า ศพด.ดอนขา้วหลาม 1

149 ธาตุพนม ทต.น้ าก่ า ศพด.น้ าก่ าใต้ 1



หน้าที ่6

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครพนม (ต่อ) 

150 ธาตุพนม ทต.น้ าก่ า ศพด.วัดโพธิศ์รี 1

151 ธาตุพนม อบต.กดุฉมิ ศพด.ดงเจริญ 1

152 ธาตุพนม อบต.นาถอ่น ศพด.ด้งกอ้ม 1

153 ธาตุพนม อบต.นาถอ่น ศพด.ดงป่ายงู 1

154 ธาตุพนม อบต.นาถอ่น ศพด.นาถอ่นท่า 1

155 ธาตุพนม อบต.นาถอ่น ศพด.นาถอ่นทุง่ 1

156 ธาตุพนม อบต.นาถอ่น ศพด.นาถอ่นทุง่ หมู่ 12 1

157 ธาตุพนม อบต.นาถอ่น ศพด.หนองหญ้าม้า 1

158 ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง่ ศพด.ศรีบุญเรือง 1

159 ธาตุพนม อบต.โพนแพง ศพด.บ้านห้วยทราย 1

160 ธาตุพนม อบต.แสนพนั ศพด.พนัทะคีรี 1

161 นาแก ทต.พระซอง ศพด.นาเหนือ 1

162 นาแก อบต.ค าพี้ ศพด.กลาง 1

163 นาแก อบต.ค าพี้ ศพด.วัดไทรงาม 1

164 นาแก อบต.พุม่แก ศพด.บ้านหนองหอยใหญ่ (หนองหอไตร) 1

165 นาแก อบต.สีชมพู ศพด.ขวัสูง 1

166 นาแก อบต.หนองบ่อ ศพด.บ้านดินด าหมากเฟอืง 1

167 นาแก อบต.หนองสังข์ ศพด.วัดศรีเจริญสุข 1

168 นาแก อบต.หนองสังข์ ศพด.หนองห้าง 1

169 นาทม อบต.ดอนเตย ศพด.โนนอดุมดี 1

170 นาทม อบต.นาทม ศพด.บ้านนาโด 1

นครราชสีมา

171 แกง้สนามนาง อบต.โนนส าราญ ศพด.บ้านแกง้สนามนาง-หนองโสมง 1

172 แกง้สนามนาง อบต.โนนส าราญ ศพด.บ้านหินลาดหนองโดน 1

173 แกง้สนามนาง อบต.สีสุก ศพด.เฉลิมพระเกยีรติ 80พรรษา 1

174 แกง้สนามนาง อบต.สีสุก ศพด.สีสุก 1

175 ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ ศพด.โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1

176 ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ ศพด.โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1

177 ขามสะแกแสง อบต.หนองหัวฟาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟาน 1

178 คง ทต.เมืองคง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง 1

179 คง อบต.ขามสมบูรณ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลขามสมบูรณ์ 1

180 คง อบต.คูขาด ศพด.บ้านหนองหนาด 1



หน้าที ่7

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครราชสีมา (ต่อ) 

181 คง อบต.โนนเต็ง ศพด.บ้านตลุกสาหร่าย 1

182 คง อบต.โนนเต็ง ศพด.บ้านหนองกก 1

183 คง อบต.หนองบัว ศพด.บ้านตากิ่ม 1

184 คง อบต.หนองบัว ศพด.บ้านหนองบัว 1

185 คง อบต.หนองมะนาว ศพด.บ้านเกา่ค้อ 1

186 คง อบต.หนองมะนาว ศพด.บ้านโจด 1

187 คง อบต.หนองมะนาว ศพด.บ้านหนองม่วง 1

188 คง อบต.หนองมะนาว ศพด.บ้านหมัน 1

189 ครบุรี อบต.ตะแบกบาน ศพด.ต าบลหนองตะแบก 1

190 ครบุรี อบต.บ้านใหม่ ศพด.บ้านซับสะเดา 1

191 ครบุรี อบต.บ้านใหม่ ศพด.บุตาโฮ-โนนกลาง 1

192 จกัราช อบต.คลองเมือง ศพด.บ้านคลองเมือง 1

193 ชุมพวง อบต.ท่าลาด ศพด.บ้านนาสีนวล 1

194 ชุมพวง อบต.ท่าลาด ศพด.บ้านหนองขาม 1

195 ชุมพวง อบต.โนนรัง ศพด.บ้านใหม่พฒันาหนองโก 1

196 โชคชัย อบต.พลับพลา ศพด.บ้านโค้งยาง 1

197 โชคชัย อบต.พลับพลา ศพด.บ้านท่าตะเคียน 1

198 ด่านขนุทด อบต.กดุพมิาน ศพด.โรงเรียนบ้านกดุพมิาน 1

199 ด่านขนุทด อบต.กดุพมิาน ศพด.โรงเรียนส านักพมิาน 1

200 ด่านขนุทด อบต.กดุพมิาน ศพด.โรงเรียนหนองกระเทียมเหนือ 1

201 ด่านขนุทด อบต.ด่านขนุทด ศพด.บ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) 1

202 ด่านขนุทด อบต.ด่านขนุทด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขนุทด 1

203 ด่านขนุทด อบต.ด่านนอก ศพด.วัดละเลิงพมิาน 1

204 ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน ศพด.โรงเรียนดงกระสัง 1

205 ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน ศพด.โรงเรียนบ้านหินลาด 1

206 ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน ศพด.โรงเรียนบ้านหินหล่อง 1

207 ด่านขนุทด อบต.โนนเมืองพฒันา ศพด.บ้านโนนเต็ง 1

208 ด่านขนุทด อบต.บ้านเกา่ ศพด.บ้านมะเริง 1

209 ด่านขนุทด อบต.บ้านแปรง ศพด.โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

มุกดาหาร

210 ดอนตาล อบต.บ้านบาก ศพด.บ้านภูล้อม 1

211 ดอนตาล อบต.บ้านบาก ศพด.บ้านหนองบอน 1

212 ดอนตาล อบต.ป่าไร่ ศพด.บ้านห้วยทราย 1

213 ดอนตาล อบต.ป่าไร่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ 1

214 ดอนตาล อบต.โพธิไ์ทร ศพด.โคก 1

215 ดอนตาล อบต.โพธิไ์ทร ศพด.หนองหล่ม 1

216 ดอนตาล อบต.เหล่าหมี ศพด.โคกสว่าง 1

217 นิคมค าสร้อย ทต.นิคมค าสร้อย ศพด.วัดปุญญานุสรณ์ 1

218 นิคมค าสร้อย อบต.กกแดง ศพด.วัดสระพงัทอง 1

219 นิคมค าสร้อย อบต.นาอดุม ศพด.วัดขอนแกน่ 1

220 เมืองมุกดาหาร ทต.ค าป่าหลาย ศพด.นาสองห้อง 1

221 เมืองมุกดาหาร ทต.ค าป่าหลาย ศพด.บ้านนาเสือหลาย 1

222 เมืองมุกดาหาร ทต.ค าอาฮวน ศพด.บ้านค าอาฮวน 1

223 เมืองมุกดาหาร ทต.ค าอาฮวน ศพด.วัดโพธิศิ์ลา 1

224 เมืองมุกดาหาร ทต.ค าอาฮวน ศพด.เหมืองบ่า 1

225 เมืองมุกดาหาร ทต.ดงมอน ศพด.ดงมอน 1

226 เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเยน็ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงเยน็ 1

227 เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเยน็ ศพด.บ้านโคกขามเลียน 1

228 เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเยน็ ศพด.บ้านโคกตะแบง 1

229 เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเยน็ ศพด.บ้านสามขวั-ดอนสวรรค์ 1

230 เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเยน็ ศพด.บ้านหนองแคน 1

231 เมืองมุกดาหาร ทต.นาโสก ศพด.นาโด่ 1

232 เมืองมุกดาหาร ทต.นาโสก ศพด.บ้านแกง้ 1

233 เมืองมุกดาหาร ทต.นาโสก ศพด.วัดบุปผาลี 1

234 เมืองมุกดาหาร ทต.ผ่ึงแดด ศพด.วัดสระบัว 1

235 เมืองมุกดาหาร ทต.ผ่ึงแดด ศพด.หนองไผ่ 1

236 เมืองมุกดาหาร ทต.โพนทราย ศพด.บ้านนาถอ่น 1

237 เมืองมุกดาหาร ทต.โพนทราย ศพด.บ้านม่วงหัก 1

238 เมืองมุกดาหาร อบต.บ้านโคก ศพด.บ้านพงัคอน 1

239 หนองสูง อบต.หนองสูงใต้ ศพด.วัดจนัทราราม 1

240 หนองสูง อบต.หนองสูงใต้ ศพด.วัดอรุณสว่าง 1

241 หว้านใหญ่ ทต.ชะโนด ศพด.ต าบลชะโนด 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

มุกดาหาร (ต่อ) 

242 หว้านใหญ่ ทต.หว้านใหญ่ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองผือ-ดอนม่วง 1

243 หว้านใหญ่ ทต.หว้านใหญ่ ศพด.วัดศรีสะอาด 1

244 หว้านใหญ่ อบต.ป่งขามดงหมู ศพด.ป่งขาม 1

245 หว้านใหญ่ อบต.ป่งขามดงหมู ศพด.วัดมะรุกขาราม 1

ล าปาง

246 เมืองล าปาง อบต.พชิัย ศพด.บ้านพชิัย 1

247 แม่ทะ ทต.ป่าตันนาครัว รร.เทศบาลป่าตันนาครัว 1

248 แม่พริก ทต.พระบาทวังตวง ศพด.แม่เชียงรายบน 1

249 แม่พริก อบต.แม่พริก ศพด.ผาปังกลาง 1

250 แม่พริก อบต.แม่พริก ศพด.ผาปังหลวง 1

251 แม่พริก อบต.แม่พริก ศพด.แม่เชียงรายลุ่ม 1

252 แม่พริก อบต.แม่พริก ศพด.แม่พริกบน 1

253 แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ศพด.กอรวก 1

254 แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ศพด.ทาน 1

255 แม่เมาะ อบต.บ้านดง ศพด.บ้านแมส้าน 1

256 วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ รร.บ้านแม่สง 1

257 วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ รร.บ้านห้วยกอ้ด 1

258 วังเหนือ อบต.วังทรายค า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายค า 1บ้านป่าสัก 1

259 วังเหนือ อบต.วังทรายค า ศพด.ป่าสัก 1

260 วังเหนือ อบต.วังทอง ศพด.ตึงใต้ 1

261 วังเหนือ อบต.วังทอง ศพด.ปงถ้ า 1

262 สบปราบ อบต.สมัย ศพด.วัดน้ าหลง 1

263 สบปราบ อบต.สมัย ศพด.วัดอมุลอง 1

264 เสริมงาม ทต.ทุง่งาม ศพด.ใหม่ 1

265 เสริมงาม ทต.เสริมงาม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเสริมงาม 1

266 เสริมงาม ทต.เสริมซ้าย ศพด.เทศบาลต าบลเสริมซ้าย 1

267 เสริมงาม ทต.เสริมซ้าย ศพด.นาเดา 1

268 เสริมงาม ทต.เสริมซ้าย ศพด.บ้านนาไผ่ 1

269 เสริมงาม อบต.เสริมกลาง ศพด.ศรีลังกา 1

270 เสริมงาม อบต.เสริมกลาง ศพด.เหล่ายาว 1

271 เสริมงาม อบต.เสริมขวา ศพด.บ้านปงแพง่ 1

272 ห้างฉตัร ทต.เมืองยาว ศพด.เทศบาลต าบลเมืองยาว 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ล าปาง (ต่อ) 

273 ห้างฉตัร ทต.ห้างฉตัรแม่ตาล ศพด.บ้านปันง้าว 1

274 ห้างฉตัร ทต.ห้างฉตัรแม่ตาล ศพด.แม่ฮาว 1

275 ห้างฉตัร อบต.เวียงตาล ศพด.แม่ตาลน้อย 1

บงึกาฬ

276 เซกา ทต.ซาง ศพด.ซาง 1

277 เซกา ทต.ซาง ศพด.ท่าส าราญ 1

278 เซกา ทต.ซาง ศพด.วัดบุญเพง็วงศ์สง่า 1

279 เซกา ทต.ซาง ศพด.วัดโพธิศ์รีรัตนาราม 1

280 เซกา ทต.ซาง ศพด.หนองยาง 1

281 เซกา ทต.ท่าสะอาด รร.เทศบาลท่าสะอาด 1

282 เซกา ทต.ท่าสะอาด ศพด.วัดท่าสะอาด 1

283 เซกา ทต.ท่าสะอาด ศพด.วัดศรีปทุมสามัคดี 1

284 เซกา ทต.ท่าสะอาด ศพด.วัดสุทธาวาส 1

285 เซกา ทต.ศรีพนา ศพด.วัดศรีพนา (เจริญไชยมงคล) 1

286 เซกา อบต.เซกา ศพด.วัดครองประสิทธิ์ 1

287 เซกา อบต.น้ าจั้น ศพด.บ้านน้ าจั้น 1

288 เซกา อบต.บ้านต้อง ศพด.ทุง่ทรายจก 1

289 เซกา อบต.บ้านต้อง ศพด.โนนสวนหม่อน 1

290 เซกา อบต.บ้านต้อง ศพด.บ้านค าชมภู 1

291 เซกา อบต.บ้านต้อง ศพด.ศิริพฒัน์ 1

292 เซกา อบต.โสกกา่ม ศพด.ดงสว่าง 1

293 เซกา อบต.โสกกา่ม ศพด.ยางเรียน 1

294 โซ่พสัิย อบต.โซ่ ศพด.บ้านท่าสวาท 1

295 โซ่พสัิย อบต.โซ่ ศพด.ห้วยสงคราม 1

296 โซ่พสัิย อบต.บัวตูม ศพด.ท่าค ารวม 1

297 โซ่พสัิย อบต.บัวตูม ศพด.สามหนอง 1

298 โซ่พสัิย อบต.หนองพนัทา ศพด.วัดทองสุทธาวาส 1

299 บึงโขงหลง ทต.บึงโขงหลง ศพด.ดงสว่าง 1

300 บึงโขงหลง อบต.โพธิห์มากแขง้ ศพด.บ้านโนนจ าปาทอง 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
กาฬสินธุ์

1 นามน ทต.นามน ศพด.วัดศรีชมพู่ 1

2 นามน ทต.สงเปลือย ศพด.วัดบ้านหนองแวง 1

3 นามน ทต.สงเปลือย ศพด.หนองน้อย 1

4 นามน อบต.นามน ศพด.ดงสยาม 1

5 นามน อบต.ยอดแกง ศพด.วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 1

6 นามน อบต.ยอดแกง ศพด.วัดโพธารามบ้านแห่ 1

7 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ภูปอ ศพด.ป่านกขาบ 1

8 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ล าคลอง ศพด.เทศบาลต าบลล าคลอง 1

9 เมืองกาฬสินธุ์ ทต.เหนือ ศพด.เทศบาลต าบลเหนือ 1

10 ยางตลาด ทต.โนนสูง ศพด.สร้างมิ่ง หมู่ 2 1

11 ยางตลาด ทต.บัวบาน ศพด.ค าแมด 1

12 ยางตลาด ทต.บัวบาน ศพด.วัดบุญเรืองศรี 1

13 ยางตลาด ทต.บัวบาน ศพด.วัดโพธิช์ัยเชียงงาม 1

14 ยางตลาด ทต.บัวบาน ศพด.วัดโพธิช์ัยบ้านตูม 1

15 ยางตลาด ทต.บัวบาน ศพด.วัดสายทองโคกกอ่ง 1

16 ยางตลาด ทต.ยางตลาด ศพด.วัดสามัคคีดงบ่อ 1

17 ยางตลาด ทต.หัวนาค า ศพด.เทศบาลต าบลหัวนาค าเขต 2 1

18 ยางตลาด ทต.อุ่มเม่า ศพด.วัดบูรพาโคกเครือ 1

19 ยางตลาด อบต.คลองขาม ศพด.บ้านหนองหล่ม 1

20 ยางตลาด อบต.คลองขาม ศพด.โรงเรียนบ้านดงอคัคะ 1

21 ยางตลาด อบต.คลองขาม ศพด.วัดบูรพาโคกสี 1

22 ยางตลาด อบต.คลองขาม ศพด.วัดสามัคคีบ้านขาม 1

23 ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ์ ศพด.ดงเค็ง 1

24 ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ์ ศพด.หนองขาม 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่27 ระหว่างวันที ่21 - 24 กรกฎาคม 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

กาฬสินธุ์ (ต่อ) 

25 ยางตลาด อบต.นาดี ศพด.คลองคู่ 1

26 ยางตลาด อบต.นาดี ศพด.วัดกลางสีมาราม 1

27 ยางตลาด อบต.ยางตลาด ศพด.ดอนยงู หมู่ 12 1

28 ยางตลาด อบต.ยางตลาด ศพด.วัดชุมทาง 1

29 ยางตลาด อบต.เว่อ ศพด.หนองเสือ 1

30 ร่องค า ทต.ร่องค า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลร่องค า 1

31 ร่องค า อบต.สามัคคี ศพด.โคกส าราญ 1

32 สมเด็จ ทต.แซงบาดาล ศพด.แซงบาดาล 1

33 สมเด็จ ทต.แซงบาดาล ศพด.บ้านค าบก 1

34 สมเด็จ ทต.แซงบาดาล ศพด.บ้านบาก 1

35 สมเด็จ ทต.แซงบาดาล ศพด.บ้านบึงบาดาล 1

36 สมเด็จ ทต.แซงบาดาล ศพด.บ้านโพธิค์ า 1

37 สมเด็จ ทต.แซงบาดาล ศพด.บ้านหนองหญ้าปล้อง 1

ขอนแก่น

38 ภูผาม่าน อบต.วังสวาป ศพด.บ้านเขาวง 1

39 ภูผาม่าน อบต.วังสวาป ศพด.วังสวาบ 1

40 ภูเวียง อบต.กดุขอนแกน่ ศพด.วัดแท่นศิลา 1

41 ภูเวียง อบต.กดุขอนแกน่ ศพด.วัดโนนศิลา 1

42 ภูเวียง อบต.กดุขอนแกน่ ศพด.วัดโพธิง์าม 1

43 ภูเวียง อบต.กดุขอนแกน่ ศพด.วัดสว่างเลิงแสง 1

44 ภูเวียง อบต.กดุขอนแกน่ ศพด.วัดส าราญ 1

45 ภูเวียง อบต.ดินด า ศพด.บ้านหนองทุม่โนนสวรรค์ 1

46 ภูเวียง อบต.ดินด า ศพด.วัดท่าเด่ือ 1

47 ภูเวียง อบต.นาชุมแสง ศพด.กดุน้ าใส-ชัยมงคล 1

48 ภูเวียง อบต.นาชุมแสง ศพด.บุง่แสง-หนองลุมพกุ 1

49 ภูเวียง อบต.นาชุมแสง ศพด.หัวฝาย-หนองขาม 1

50 ภูเวียง อบต.บ้านเรือ ศพด.วัดวารินทร์ 1

51 ภูเวียง อบต.ภูเวียง ศพด.โพนเพก็ 1

52 ภูเวียง อบต.หนองกงุเซิน ศพด.วัดทามเรืองศรี 1

53 ภูเวียง อบต.หนองกงุเซิน ศพด.วัดสว่างหนองกงุ 1

54 มัญจาคีรี ทต.นาขา่ ศพด.โนนพนัชาด 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ขอนแก่น (ต่อ) 

55 มัญจาคีรี ทต.นาขา่ ศพด.หนองกา้นเหลือง 1

56 มัญจาคีรี ทต.มัญจาคีรี รร.เทศบาลต าบลมัญจาคีรี 1

57 มัญจาคีรี อบต.ท่าศาลา ศพด.ท่าสวรรค์ 1

58 มัญจาคีรี อบต.นางาม ศพด.นางาม 1

59 มัญจาคีรี อบต.นางาม ศพด.วัดโนนแดง 1

60 มัญจาคีรี อบต.นางาม ศพด.หนองบัว 1

61 มัญจาคีรี อบต.นางาม ศพด.หนองสองห้อง 1

62 มัญจาคีรี อบต.นางาม ศพด.หินแตก 1

63 เมืองขอนแกน่ ทต.ท่าพระ รร.เทศบาลท่าพระ 1

64 เมืองขอนแกน่ ทต.บ้านเป็ด รร.เทศบาลบ้านเป็ด 1

65 เมืองขอนแกน่ ทต.บ้านเป็ด ศพด.บ้านเป็ด 1

66 เมืองขอนแกน่ ทต.เมืองเกา่ ศพด.บ้านกดุกว้าง 1

67 เมืองขอนแกน่ อบต.ดอนหัน ศพด.บ้านดอนแดง 1

68 เมืองขอนแกน่ อบต.ดอนหัน ศพด.โรงเรียนหนองหญ้าแพรก 1

69 เมืองขอนแกน่ อบต.ดอนหัน ศพด.วัดท่าชลาวาส 1

70 เมืองขอนแกน่ อบต.ท่าพระ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองโขย่ 1

ชัยภูมิ

71 บ้านเขว้า ทต.ตลาดแร้ง ศพด.วัดป่าเรไร 1

72 บ้านเขว้า ทต.ตลาดแร้ง ศพด.วัดศรีมหาโพธิ์ 1

73 บ้านเขว้า ทต.ตลาดแร้ง ศพด.วัดอมัพวัน 1

74 บ้านเขว้า ทต.ทุง่ทอง ศพด.วัดเกาะสามัคคีธรรม 1

75 บ้านเขว้า ทต.ทุง่ทอง ศพด.วัดคลองสายบัว 1

76 บ้านเขว้า ทต.ลุ่มล าชี ศพด.ชีชุมพรบ้านโนนโพธิ์ 1

77 บ้านเขว้า ทต.ลุ่มล าชี ศพด.บ้านป่าไม้แดง 1

78 บ้านเขว้า ทต.ลุ่มล าชี ศพด.บ้านป่ายาง 1

79 บ้านเขว้า ทต.ลุ่มล าชี ศพด.บ้านไร่ 1

80 บ้านเขว้า ทต.ลุ่มล าชี ศพด.บ้านวังปลาฝา 1

81 บ้านเขว้า อบต.ชีบน ศพด.วัดจ าปาทอง 1

82 บ้านเขว้า อบต.ชีบน ศพด.วัดท่าสง่า 1

83 บ้านเขว้า อบต.ชีบน ศพด.วัดโนนนาพวง 1

84 บ้านเขว้า อบต.ภูแลนคา ศพด.วัดชีบน 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ
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ชัยภูมิ (ต่อ) 

85 บ้านเขว้า อบต.ภูแลนคา ศพด.วัดศิลาอาสน์ 1

86 บ้านเขว้า อบต.ภูแลนคา ศพด.วัดสว่างวังน้ าเยน็ 1

87 บ้านแท่น ทต.บ้านเต่า ศพด.เทศบาลต าบลบ้านเต่า 1

88 บ้านแท่น ทต.บ้านเต่า ศพด.วัดชัยบาล 1

89 บ าเหน็จณรงค์ ทต.บ าเหน็จณรงค์ ศพด.หลุง 1

90 บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านชวน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชวน 1

91 บ าเหน็จณรงค์ อบต.บ้านตาล ศพด.วัดสาริกา 1

92 ภูเขยีว ทต.บ้านแกง้ ศพด.วัดทรงศิลา 1

93 ภูเขยีว ทต.บ้านแกง้ ศพด.วัดทรายมูล 1

94 ภูเขยีว ทต.บ้านแกง้ ศพด.วัดธรรมาธิปไตย 1

95 ภูเขยีว ทต.บ้านแกง้ ศพด.วัดเสาธง 1

96 ภูเขยีว ทต.บ้านแกง้ ศพด.วัดหอไตร 1

97 ภูเขยีว อบต.กวางโจน ศพด.วัดเจดีย์ 1

98 ภูเขยีว อบต.กวางโจน ศพด.วัดโนนจ าปาทอง 1

99 ภูเขยีว อบต.กวางโจน ศพด.วัดราษฎรสามัคคี 1

100 ภูเขยีว อบต.กดุยม ศพด.วัดตะคลอง 1

101 ภูเขยีว อบต.โคกสะอาด ศพด.วัดก าแพง 1

102 ภูเขยีว อบต.โคกสะอาด ศพด.วัดท่าแจง้ 1

103 ภูเขยีว อบต.โคกสะอาด ศพด.วัดสง่าโนนรัง 1

นครพนม

104 นาทม อบต.นาทม ศพด.บ้านพนัห่าว 1

105 นาทม อบต.นาทม ศพด.เหล่าส้มป่อย 1

106 นาทม อบต.หนองซน ศพด.เทพนิมิตร 1

107 นาหว้า อบต.นาคูณใหญ่ ศพด.วัดชนะสังวร 1

108 นาหว้า อบต.บ้านเสียว ศพด.โคกสะอาด 1

109 นาหว้า อบต.บ้านเสียว ศพด.บ้านดอนแดง 1

110 นาหว้า อบต.บ้านเสียว ศพด.หนองโอง 1

111 นาหว้า อบต.เหล่าพฒันา ศพด.ท่าค าไฮ 1

112 นาหว้า อบต.เหล่าพฒันา ศพด.บ้านนาน้อย 1

113 บ้านแพง อบต.ไผ่ล้อม ศพด.วัดโพธิไ์ทร 1

114 บ้านแพง อบต.หนองแวง ศพด.ไชยศรี 1



หน้าที ่5
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นครพนม (ต่อ) 

115 บ้านแพง อบต.หนองแวง ศพด.ต าบลหนองแวง 1

116 ปลาปาก อบต.กตุาไก้ ศพด.กตุาไก้ 1

117 ปลาปาก อบต.กตุาไก้ ศพด.วัดกตุาไกเ้หนือ 1

118 ปลาปาก อบต.กตุาไก้ ศพด.วัดบวรศรัทธาราม 1

119 ปลาปาก อบต.กตุาไก้ ศพด.วัดวังโพธิ์ 1

120 ปลาปาก อบต.โคกสว่าง ศพด.วัดโคกสว่างวนาราม 1

121 ปลาปาก อบต.โคกสว่าง ศพด.วัดวังทองธรรมมิการาม 1

122 ปลาปาก อบต.โคกสว่าง ศพด.วัดศรีนวลบูรพาราม 1

123 ปลาปาก อบต.โคกสว่าง ศพด.วัดสามัคคีธรรม 1

124 ปลาปาก อบต.โคกสูง ศพด.วัดดุษฏีคณิศรบวรศรัทธาราม 1

125 ปลาปาก อบต.โคกสูง ศพด.วัดโพนนิสัย 1

126 ปลาปาก อบต.โคกสูง ศพด.วัดโพนสวรรค์ 1

127 ปลาปาก อบต.โคกสูง ศพด.วัดสว่างส าราญ 1

128 ปลาปาก อบต.โคกสูง ศพด.วัดอรุณศรีวนาราม 1

129 ปลาปาก อบต.นามะเขอื ศพด.วัดจอมศรี 1

130 ปลาปาก อบต.นามะเขอื ศพด.วัดโพธิค์ าแหลมทอง 1

131 ปลาปาก อบต.นามะเขอื ศพด.วัดศรีสุมังคลาราม 1

132 ปลาปาก อบต.นามะเขอื ศพด.วัดสว่างธรรมาราม 1

133 ปลาปาก อบต.ปลาปาก ศพด.วัดท่าจ าปา 1

134 ปลาปาก อบต.ปลาปาก ศพด.วัดนารีศรีบัวบาน 1

135 ปลาปาก อบต.มหาชัย ศพด.วัดดอนกลาง 1

136 ปลาปาก อบต.มหาชัย ศพด.วัดธนราษฎร์อทุิศ 1

นครราชสีมา

137 ด่านขนุทด อบต.บ้านแปรง ศพด.โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 1

138 ด่านขนุทด อบต.บ้านแปรง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1

139 ด่านขนุทด อบต.สระจรเข้ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองสาร 1

140 ด่านขนุทด อบต.หนองกราด ศพด.บ้านดอนใหญ่-หนองโสน 1

141 ด่านขนุทด อบต.หนองกราด ศพด.บ้านวังสนวน 1

142 ด่านขนุทด อบต.หนองกราด ศพด.บ้านหนองขยุคูเมือง 1

143 ด่านขนุทด อบต.หนองกราด ศพด.บ้านหนองแหน 1

144 ด่านขนุทด อบต.หนองกราด ศพด.บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 1
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145 ด่านขนุทด อบต.หนองกราด ศพด.บ้านใหม่ชัยสีสุข 1

146 ด่านขนุทด อบต.หนองกราด ศพด.โรงเรียนบ้านเกาะลอย 1

147 ด่านขนุทด อบต.หนองไทร ศพด.บ้านหนองแดง 1

148 ด่านขนุทด อบต.หนองไทร ศพด.วัดโคกสามัคคี 1

149 ด่านขนุทด อบต.หนองบัวละคร ศพด.เขื่อน 1

150 ด่านขนุทด อบต.ห้วยบง ศพด.โรงเรียนบ้านซับพลู 1

151 ด่านขนุทด อบต.ห้วยบง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 1

152 ด่านขนุทด อบต.ห้วยบง ศพด.โรงเรียนบ้านห้วยบง 1

153 ด่านขนุทด อบต.ห้วยบง ศพด.โรงเรียนบ้านหินเพงิ 1

154 ด่านขนุทด อบต.ห้วยบง ศพด.โรงเรียนป่ารังงาม 1

155 เทพารักษ์ อบต.วังยายทอง ศพด.โรงเรียนบ้านกดุสระแกว้ 1

156 เทพารักษ์ อบต.วังยายทอง ศพด.โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 1

157 เทพารักษ์ อบต.วังยายทอง ศพด.โรงเรียนบ้านวังยายทอง 1

158 เทพารักษ์ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านโคกกระบือ 1

159 เทพารักษ์ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านโนนทอง 1

160 เทพารักษ์ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านวังสมบูรณ์ 1

161 เทพารักษ์ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านหิงห้อย 1

162 โนนแดง ทต.วังหิน ศพด.บ้านแก 1

163 โนนแดง ทต.วังหิน ศพด.บ้านทุง่รี 1

164 โนนแดง อบต.ดอนยาวใหญ่ ศพด.บ้านป่าตะแบง 1

165 โนนแดง อบต.โนนแดง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 1

166 โนนแดง อบต.โนนแดง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 1

167 โนนไทย ทต.โคกสวาย ศพด.โรงเรียนบ้านบุ 1

168 โนนไทย ทต.บัลลังก์ ศพด.โรงเรียนเทพคงคา 1

169 โนนไทย ทต.บัลลังก์ ศพด.โรงเรียนบ้านบัลลังกส์ะอาด 1

170 โนนไทย ทต.บัลลังก์ ศพด.โรงเรียนบ้านเมืองเกา่ 1

171 โนนไทย ทต.บัลลังก์ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองแจง 1

172 โนนไทย อบต.ค้างพลู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค้างพลู 1

173 โนนไทย อบต.โนนไทย ศพด.วัดป่าหลักร้อย 1

174 โนนไทย อบต.ส าโรง ศพด.บ้านส าโรง 1

175 โนนไทย อบต.ส าโรง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง (บา้นหนองประดู่) 1



หน้าที ่7

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

บงึกาฬ

176 บุง่คล้า อบต.โคกกว้าง ศพด.วัดจนัทราราษฎร์ 1

177 บุง่คล้า อบต.หนองเด่ิน ศพด.ภูสวาท 1

178 บุง่คล้า อบต.หนองเด่ิน ศพด.หนองเด่ินท่า 1

179 บุง่คล้า อบต.หนองเด่ิน ศพด.ห้วยเล็บมือ 1

180 พรเจริญ ทต.พรเจริญ รร.เทศบาลพรเจริญ 1

181 พรเจริญ ทต.ศรีส าราญ ศพด.วัดแสงสว่างภูมิ 1

182 พรเจริญ อบต.ป่าแฝก ศพด.วัดบ้านน้อยพฒันา 1

183 พรเจริญ อบต.ป่าแฝก ศพด.วัดศรีชมภูพฒันาราม 1

184 พรเจริญ อบต.วังชมภู ศพด.วัดป่าสุวรรณาราม 1

185 พรเจริญ อบต.วังชมภู ศพด.วัดปุริมาประดิษฐ์ 1

186 พรเจริญ อบต.หนองหัวช้าง ศพด.ท่าศรีชมชื่น 1

187 พรเจริญ อบต.หนองหัวช้าง ศพด.วัดเกาะแกว้ 1

188 พรเจริญ อบต.หนองหัวช้าง ศพด.วัดโพนแกว้ 1

189 พรเจริญ อบต.หนองหัวช้าง ศพด.หนองหัวช้าง 1

190 เมืองบึงกาฬ ทต.โคกกอ่ง ศพด.วัดจนัทวารี 1

191 เมืองบึงกาฬ ทต.โคกกอ่ง ศพด.วัดไทรทองธรรมจนิดาราม 1

192 เมืองบึงกาฬ ทต.โคกกอ่ง ศพด.วัดโพนสว่าง 1

193 เมืองบึงกาฬ ทต.โคกกอ่ง ศพด.วัดรังสิตวราราม 1

194 เมืองบึงกาฬ ทต.โคกกอ่ง ศพด.วัดศรีมงคลส าราญ 1

195 เมืองบึงกาฬ ทต.โคกกอ่ง ศพด.วัดอนิทราราม 1

196 เมืองบึงกาฬ ทต.ไคสี ศพด.วัดพรชัยธรรมคุณ 1

197 เมืองบึงกาฬ ทต.ไคสี ศพด.วัดศรีสมบูรณ์ 1

198 เมืองบึงกาฬ ทต.โนนสว่าง ศพด.วัดศรีสุมังคลาราม 1

199 เมืองบึงกาฬ ทต.หนองเลิง ศพด.เกาะแกว้วนาราม 1

200 เมืองบึงกาฬ ทต.หนองเลิง ศพด.วัดนิมิตสว่างนาราม 1

201 เมืองบึงกาฬ ทต.หอค า ศพด.วัดบ ารุงราษฎร์สามัคคี 1

202 เมืองบึงกาฬ ทต.หอค า ศพด.วัดโพธิช์ัยนิมิต 1

203 เมืองบึงกาฬ ทต.หอค า ศพด.วัดไพรสนฑ์สามัคคีธรรม 1

204 เมืองบึงกาฬ ทต.หอค า ศพด.วัดสระบัว 1

205 เมืองบึงกาฬ ทต.หอค า ศพด.วัดสว่างคงคาราม 1

206 เมืองบึงกาฬ ทต.หอค า ศพด.วัดสว่างอมัภาวรรณ 1

207 เมืองบึงกาฬ ทต.หอค า ศพด.วัดสุวรรณธรรมคุณ 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

บงึกาฬ (ต่อ) 

208 เมืองบึงกาฬ ทต.หอค า ศพด.วัดสุวรรณราชดาราม 1

209 เมืองบึงกาฬ อบต.ชัยพร ศพด.วัดจอมศรี (ชัยพร) 1

210 เมืองบึงกาฬ อบต.ชัยพร ศพด.วัดโนนสูงศรีสะอาด 1

211 เมืองบึงกาฬ อบต.ชัยพร ศพด.วัดบ้านโนนสว่างวราราม 1

212 เมืองบึงกาฬ อบต.ชัยพร ศพด.วัดอดุมศรีทัศน์ 1

213 เมืองบึงกาฬ อบต.บึงกาฬ ศพด.วัดธรรมมาภิรมย์ 1

214 เมืองบึงกาฬ อบต.บึงกาฬ ศพด.วัดโพธาราม 1

215 เมืองบึงกาฬ อบต.บึงกาฬ ศพด.วัดโพธิศ์รี 1

216 เมืองบึงกาฬ อบต.บึงกาฬ ศพด.วัดวิริยะทองจ าปา 1

217 เมืองบึงกาฬ อบต.โป่งเปือย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งเปือย 1

218 ศรีวิไล อบต.นาสะแบง ศพด.วัดสุเทพสุนทร 1

บรุีรัมย์

219 กระสัง ทต.หนองเต็ง ศพด.วัดปทุมคงคา 1

220 กระสัง ทต.หนองเต็ง ศพด.วัดหนองตะครอง (วัดบ้านหว้า) 1

221 กระสัง อบต.บ้านปรือ ศพด.ระกาใต้ 1

222 กระสัง อบต.ล าดวน ศพด.วัดแซวประดู่ 1

223 กระสัง อบต.ศรีภูมิ ศพด.วัดประชาศรัทธาธรรม 1

224 กระสัง อบต.ศรีภูมิ ศพด.วัดศรีภูมิวนาราม 1

225 กระสัง อบต.สูงเนิน ศพด.วัดจะเนียงวนาราม 1

226 กระสัง อบต.ห้วยส าราญ ศพด.โรงเรียนบ้านตาเป้า 1

227 คูเมือง ทต.หินเหล็กไฟ ศพด.เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 1

228 คูเมือง อบต.คูเมือง ศพด.บ้านจกิน้อย 1

229 คูเมือง อบต.คูเมือง ศพด.บ้านโสกแต้ 1

230 คูเมือง อบต.คูเมือง ศพด.วัดบ้านโคกใหญ่ 1

231 คูเมือง อบต.คูเมือง ศพด.วัดบ้านจกิใหญ่ 1

232 คูเมือง อบต.คูเมือง ศพด.วัดอดุมราษฎร์วราราม 1

233 คูเมือง อบต.คูเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง (บ้านหนองต้ิว) 1

234 คูเมือง อบต.ตูมใหญ่ ศพด.ตูมน้อย 1

235 คูเมือง อบต.ตูมใหญ่ ศพด.วัดโนนเจริญ 1

236 คูเมือง อบต.ตูมใหญ่ ศพด.วัดบ้านปะค าส าโรง 1

237 คูเมือง อบต.ตูมใหญ่ ศพด.วัดสว่างบูรพาราม 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

บรุีรัมย ์(ต่อ) 

238 คูเมือง อบต.ตูมใหญ่ ศพด.วัดสามัคคี 1

239 คูเมือง อบต.ปะเคียบ ศพด.บ้านโจด 1

240 คูเมือง อบต.ปะเคียบ ศพด.บ้านออ้ดอนยาง 1

241 คูเมือง อบต.ปะเคียบ ศพด.วัดบ้านหนองขนุพรม 1

242 คูเมือง อบต.พรส าราญ ศพด.บ้านหนองดุมน้อย 1

243 คูเมือง อบต.พรส าราญ ศพด.โรงเรียนไตรคามฯ 1

244 คูเมือง อบต.พรส าราญ ศพด.โรงเรียนโนนยานาง 1

245 คูเมือง อบต.พรส าราญ ศพด.โรงเรียนสระบัว 1

246 คูเมือง อบต.พรส าราญ ศพด.วัดพรส าราญ 1

247 คูเมือง อบต.พรส าราญ ศพด.วัดพรหมประชานุรักษ์ 1

248 คูเมือง อบต.พรส าราญ ศพด.วัดสระกญุชร 1

249 คูเมือง อบต.หนองขมาร ศพด.บ้านโคกสว่าง 1

250 คูเมือง อบต.หนองขมาร ศพด.วัดชัยศิริมงคล 1

251 คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ ศพด.วัดโนนมาลัย 1

252 คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ ศพด.วัดบ้านโศกนาค 1

253 คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ ศพด.วัดสุทธาราม (บ้านการะโก) 1

254 คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ ศพด.วัดอมัพวัน 1

255 คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ (บา้นตาหล่ า) 1

256 แคนดง อบต.แคนดง ศพด.หนองกระทุม่เครือ 1

257 แคนดง อบต.ดงพลอง ศพด.บ้านยิ่งเจริญ 1

ร้อยเอ็ด

258 เกษตรวิสัย ทต.กู่กาสิงห์ ศพด.เทศบาลต าบลกู่กาสิงห์ 1

259 เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย ศพด.ชุมชน หมู่ 8 1

260 เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย ศพด.วัดป่ายาง 1

261 เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว ศพด.ดอนกลาง 1

262 เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว ศพด.วัดปทุมคงคา 1

263 เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว ศพด.วัดศรีอริยวงศ์ 1

264 เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว ศพด.วัดส าราญนิวาส 1

265 เกษตรวิสัย อบต.ก าแพง ศพด.บ้านดอกรักใหญ่ 1

266 เกษตรวิสัย อบต.ก าแพง ศพด.วัดไทรทอง 1

267 เกษตรวิสัย อบต.ก าแพง ศพด.หนองอา่ง 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ร้อยเอ็ด (ต่อ) 
268 เกษตรวิสัย อบต.กู่กาสิงห์ ศพด.วัดม่วงศรีไพรวัลย์ 1
269 เกษตรวิสัย อบต.กู่กาสิงห์ ศพด.วัดสว่างศรีวิลัย 1
270 เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย ศพด.บ้านประชาชื่น 1
271 เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย ศพด.โพนทอน 1
272 เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย ศพด.โพนฮาด 1
273 เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย ศพด.วัดสุทธิสุวรรณาราม 1
274 เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังใหญ่ ศพด.โพนเงินน้อย 1
275 เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังใหญ่ ศพด.วัดบูรพาราม 1
276 เกษตรวิสัย อบต.ทุง่ทอง ศพด.บ้านโพนหิน 1
277 เกษตรวิสัย อบต.ทุง่ทอง ศพด.โรงเรียนเขวาหรดี 1
278 เกษตรวิสัย อบต.ทุง่ทอง ศพด.หนองแวง-โพนขอ่ย 1
279 เกษตรวิสัย อบต.โนนสว่าง ศพด.อารางหนองสิม 1
280 เกษตรวิสัย อบต.สิงห์โคก ศพด.บ้านดงมัน 1
281 เกษตรวิสัย อบต.สิงห์โคก ศพด.บ้านสิงห์โคก 1
282 เกษตรวิสัย อบต.หนองแวง ศพด.บ้านอเีม้ง 1
283 เกษตรวิสัย อบต.หนองแวง ศพด.วัดสว่างโพธิศ์รี 1
284 เกษตรวิสัย อบต.เหล่าหลวง ศพด.วัดโพนสะอาด 1
285 เกษตรวิสัย อบต.เหล่าหลวง ศพด.วันจนัทรังษี 1
286 จตุรพกัตรพมิาน ทต.โคกล่าม ศพด.เหล่ายงู 1
287 จตุรพกัตรพมิาน ทต.ดงแดง ศพด.เทศบาลต าบลดงแดง (ศูนย ์2) 1
288 จตุรพกัตรพมิาน ทต.เมืองหงส์ ศพด.โคกกลาง 1
289 จตุรพกัตรพมิาน ทต.ล้ินฟา้ ศพด.บ้านหนองแก 1
290 จตุรพกัตรพมิาน ทต.หนองผือ ศพด.หนองแวง 1
291 จตุรพกัตรพมิาน ทต.หนองผือ ศพด.หนองแอก 1
292 จตุรพกัตรพมิาน ทต.หัวช้าง ศพด.จตุรพกัตรพมิาน 1
293 จตุรพกัตรพมิาน ทต.หัวช้าง ศพด.บ้านหนองกงุ 1
294 จตุรพกัตรพมิาน อบต.ดู่น้อย ศพด.ป่าแดง 1
295 จตุรพกัตรพมิาน อบต.ป่าสังข์ ศพด.บ้านโคกมอน 1
296 จตุรพกัตรพมิาน อบต.ป่าสังข์ ศพด.บ้านดอนแคน 1
297 จตุรพกัตรพมิาน อบต.ศรีโคตร ศพด.ดงเมืองจอก 1
298 จตุรพกัตรพมิาน อบต.ศรีโคตร ศพด.อโีคตร 1
299 จงัหาร ทต.จงัหาร ศพด.บ้านเหล่าง้ิว 1
300 จงัหาร ทต.ดงสิงห์ ศพด.บ้านแพง 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
กาฬสินธุ์

1 สมเด็จ ทต.แซงบาดาล ศพด.บ้านหนองแห้ว 1

2 สมเด็จ ทต.แซงบาดาล ศพด.บ้านเหล่าภูพาน 1

3 สมเด็จ ทต.ผาเสวย ศพด.บ้านหนองบัว 1

4 สมเด็จ ทต.มหาไชย ศพด.บ้านอู้ 1

5 สมเด็จ ทต.มหาไชย ศพด.วัดอรัญนาแกว้ 1

6 สมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ ศพด.วัดสมศรีบูรพา 1

7 สมเด็จ อบต.สมเด็จ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสมเด็จ 1

8 สมเด็จ อบต.หนองแวง ศพด.โคกกลางสมเด็จ 1

9 สมเด็จ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านดงค าพฒันา 1

10 สมเด็จ อบต.หมูม่น ศพด.บ้านเม็ก 1

11 สมเด็จ อบต.หมูม่น ศพด.วัดโพธิช์ัย 1

12 สมเด็จ อบต.หมูม่น ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น 1

13 สหัสขนัธ์ ทต.นามะเขอื ศพด.โคกเจริญ 1

14 สหัสขนัธ์ ทต.นามะเขอื ศพด.โพนสวาง 1

15 สหัสขนัธ์ ทต.โนนศิลา รร.อนุบาลโนนศิลา* 1

16 สามชัย อบต.ค าสร้างเทีย่ง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค าสร้างเทีย่ง 1

17 สามชัย อบต.ส าราญ ศพด.โคกกลาง 1

18 สามชัย อบต.ส าราญ ศพด.ท่างาม 1

19 สามชัย อบต.ส าราญ ศพด.บ้านดานเม็ก 1

20 สามชัย อบต.ส าราญ ศพด.สามชัย 1

21 สามชัย อบต.ส าราญใต้ ศพด.วัดหนองไผ่ (เวฬุวนาราม) 1

22 สามชัย อบต.หนองช้าง ศพด.วัดชมศิริ 1

23 สามชัย อบต.หนองช้าง ศพด.หนองแกน่ทราย 1

24 หนองกงุศรี ทต.ค ากา้ว ศพด.บ้านโคกเจริญ 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่28 ระหว่างวันที ่29 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

กาฬสินธุ์ (ต่อ) 

25 หนองกงุศรี ทต.ดงมูล รร.อนุบาลโคกกลาง 1

26 หนองกงุศรี ทต.ดงมูล ศพด.ไทรทอง 1

27 หนองกงุศรี ทต.หนองกงุศรี ศพด.เทศบาลต าบลหนองกงุศรี 1

28 หนองกงุศรี ทต.หนองสรวง ศพด.วัดค าโอง่สามัคคี 1

29 หนองกงุศรี ทต.หนองสรวง ศพด.วัดสว่างศรีคงคา 1

30 หนองกงุศรี อบต.โคกเครือ ศพด.หนองโน 1

31 หนองกงุศรี อบต.โคกเครือ ศพด.หนองไม้ตาย 1

32 ห้วยผ้ึง ทต.หนองอบีุตร ศพด.นาหัวเมย หมู่ 7 1

33 ห้วยเม็ก อบต.กดุโดน ศพด.กดุโดน 1

34 ห้วยเม็ก อบต.กดุโดน ศพด.วัดหนองแวงศรีสวัสด์ิ 1

35 ห้วยเม็ก อบต.กดุโดน ศพด.หนองแวงดง 1

36 ห้วยเม็ก อบต.บึงนาเรียง ศพด.วัดบุปผานาสีนวล 1

37 ห้วยเม็ก อบต.บึงนาเรียง ศพด.วัดเพิม่วิลัยยางเนียม 1

ขอนแก่น

38 เมืองขอนแกน่ อบต.ท่าพระ ศพด.โรงเรียนบ้านห้วยเตยพฒันา 1

39 แวงน้อย อบต.ละหานนา ศพด.วัดท่าละหาน 1

40 แวงใหญ่ อบต.ดอนฉมิ ศพด.ดอนโจด 1

41 แวงใหญ่ อบต.โนนสะอาด ศพด.วังบงน้อย 1

42 แวงใหญ่ อบต.โนนสะอาด ศพด.วัดสระทอง 1

43 แวงใหญ่ อบต.โนนสะอาด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด 1

44 สีชมพู อบต.ดงลาน ศพด.บ้านนาอดุม 1

45 สีชมพู อบต.ภูห่าน รร.บ้านทุง่เชือก 1

46 สีชมพู อบต.สีชมพู รร.บ้านห้วยสายหนัง 1

47 หนองนาค า ทต.หนองนาค า ศพด.โรงเรียนบ้านหนองนาค า 1

48 หนองนาค า ทต.หนองนาค า ศพด.วัดศรีบุญเรือง 1

49 หนองนาค า ทต.หนองนาค า ศพด.หนองหญ้าปล้อง 1

50 หนองนาค า อบต.กดุธาตุ ศพด.โคกนาฝาย 1

51 หนองนาค า อบต.กดุธาตุ ศพด.นาดี 1

52 หนองนาค า อบต.กดุธาตุ ศพด.สะอาด 1

53 หนองนาค า อบต.กดุธาตุ ศพด.หัวนาหม่อ 1

54 หนองเรือ ทต.กดุกว้าง ศพด.บ้านกดุกว้าง 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ขอนแก่น (ต่อ) 

55 หนองเรือ ทต.กดุกว้าง ศพด.บ้านขนวนนคร 1

56 หนองเรือ ทต.กดุกว้าง ศพด.วัดจมูพล 1

57 หนองเรือ ทต.บ้านผือ ศพด.หนองแสง 1

58 หนองเรือ ทต.ยางค า ศพด.บ้านดอนหัน 1

59 หนองเรือ ทต.หนองเรือ รร.เทศบาลต าบลหนองเรือ 1 1

60 หนองเรือ อบต.จระเข้ ศพด.บ้านหนองหอยเทพเทวัญ 1

61 หนองเรือ อบต.บ้านกง ศพด.หนองสระ 1

62 หนองเรือ อบต.บ้านเม็ง ศพด.วัดดาวเรือง 1

63 หนองเรือ อบต.หนองเรือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 1

64 หนองสองห้อง อบต.ดอนดู่ ศพด.กดุหว้า 1

65 หนองสองห้อง อบต.หนองเม็ก ศพด.โคกสูง 1

66 อ.เวียงเกา่ ทต.ในเมือง ศพด.แดง 1

67 อ.เวียงเกา่ อบต.เขาน้อย ศพด.บ้านนาแพง 1

68 อ.เวียงเกา่ อบต.เมืองเกา่พฒันา ศพด.โนนสวรรค์ 1

69 อ.เวียงเกา่ อบต.เมืองเกา่พฒันา ศพด.เมืองเกา่พฒันา 1

70 อบุลรัตน์ ทต.โคกสูง ศพด.เทศบาลต าบลโคกสูง 1

ชัยภูมิ

71 ภูเขยีว อบต.โคกสะอาด ศพด.วัดสามัคคี 1

72 ภูเขยีว อบต.ผักปัง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1

73 ภูเขยีว อบต.ผักปัง ศพด.วัดโนนทรายค า 1

74 ภูเขยีว อบต.ผักปัง ศพด.วัดโนนธาตุงาม 1

75 ภูเขยีว อบต.ผักปัง ศพด.วัดพร้าวทัศนียาวาส 1

76 ภูเขยีว อบต.หนองคอนไทย ศพด.มูลกระบือ 1

77 ภูเขยีว อบต.หนองคอนไทย ศพด.วัดช้างพงั 1

78 ภูเขยีว อบต.หนองคอนไทย ศพด.วัดโนนมะเค็ง 1

79 ภูเขยีว อบต.หนองคอนไทย ศพด.วัดสุนทริกา 1

80 ภูเขยีว อบต.โอโล ศพด.บ้านหนองแวง 1

81 ภูเขยีว อบต.โอโล ศพด.โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 1

82 ภูเขยีว อบต.โอโล ศพด.วัดธาตุ 1

83 ภูเขยีว อบต.โอโล ศพด.วัดบริบูรณ์ 1

84 เมืองชัยภูมิ อบต.ซับสีทอง ศพด.บ้านห้วยผักหนาม 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
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ชัยภูมิ (ต่อ) 

85 เมืองชัยภูมิ อบต.นาเสียว ศพด.นาวัง 1

86 เมืองชัยภูมิ อบต.นาเสียว ศพด.บ้านนาเสียว 1

87 เมืองชัยภูมิ อบต.บ้านเล่า ศพด.วัดแจง้ 1

88 เมืองชัยภูมิ อบต.หนองไผ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ (โคกดินแดง) 1

89 เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยต้อน ศพด.บ้านชีลองใต้ 1

90 เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยต้อน ศพด.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1

91 หนองบัวแดง ทต.หนองบัวแดง รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 1

92 หนองบัวแดง อบต.กดุชุมแสง ศพด.บ้านนาทุง่ใหญ๋ 1

93 หนองบัวแดง อบต.กดุชุมแสง ศพด.บ้านหนองลุมพกุ 1

94 หนองบัวแดง อบต.คูเมือง ศพด.ปากห้วยเด่ือ 1

95 หนองบัวแดง อบต.วังชมภู ศพด.วัดท่าแขกวนาราม 1

96 หนองบัวแดง อบต.วังชมภู ศพด.วัดทุง่สว่างสุธาวาส 1

97 หนองบัวแดง อบต.วังชมภู ศพด.วัดพนังม่วงวนาราม 1

98 หนองบัวแดง อบต.วังชมภู ศพด.วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์ 1

99 หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ่ ศพด.บ้านปากดง 1

100 หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ่ ศพด.บ้านส านักตูมกา 1

101 หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ่ ศพด.บ้านหลังสัน 1

102 หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ่ ศพด.บ้านหัวสะพาน 1

103 หนองบัวระเหว อบต.โสกปลาดุก ศพด.ต าบลโสกปลาดุก (บ้านท่าช้าง) 1

นครพนม

104 ปลาปาก อบต.มหาชัย ศพด.วัดธาตุมหาชัย 1

105 ปลาปาก อบต.มหาชัย ศพด.วัดนาอดุมวนาราม 1

106 ปลาปาก อบต.มหาชัย ศพด.วัดศรีประทุม (วัดหนองบัว) 1

107 ปลาปาก อบต.มหาชัย ศพด.วัดศรีมงคล (วัดวังม่วง) 1

108 ปลาปาก อบต.มหาชัย ศพด.วัดห้วยไหล่ 1

109 ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ่ ศพด.วัดไชยาวาส 1

110 ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ่ ศพด.วัดไทยงาม 1

111 ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ่ ศพด.วัดโนนสว่างธรรมิการาม 1

112 ปลาปาก อบต.หนองเทาใหญ่ ศพด.วัดโพธิศ์รีสมภิบาล 1

113 ปลาปาก อบต.หนองฮี ศพด.วัดโชติการาม 1

114 โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ้น ศพด.ขามเต้ียน้อย 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครพนม (ต่อ) 

115 โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ้น ศพด.วัดโนนเจริญ 1

116 โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ้น ศพด.วัดโพนแกว้ 1

117 โพนสวรรค์ อบต.นาขมิ้น ศพด.วัดศรีชมชื่น 1

118 โพนสวรรค์ อบต.นาหัวบ่อ ศพด.บ้านโพนเพก็ 1

119 โพนสวรรค์ อบต.นาหัวบ่อ ศพด.วัดศรีบัวบาน 1

120 โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ ศพด.วัดฉมิวาส หมู่ 5 1

121 โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ ศพด.วัดโพธิศ์รี หมู่ 6 1

122 โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ ศพด.วัดศรีบุญเรือง หมู่ 8 1

123 โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ ศพด.วัดศรีสมบูรณ์ หมู่ 9 1

124 โพนสวรรค์ อบต.บ้านค้อ ศพด.วัดสว่าง หมู่ 12 1

125 โพนสวรรค์ อบต.โพนจาน ศพด.วัดศรีสว่างอารมณ์ 1

126 โพนสวรรค์ อบต.โพนสวรรค์ ศพด.บ้านหนองนางเลิง 1

127 เมืองนครพนม ทต.หนองญาติ ศพด.วัดเทพพนมสุทธาวาส 1

128 เมืองนครพนม อบต.ค าเตย ศพด.ทุง่มน 1

129 เมืองนครพนม อบต.ค าเตย ศพด.บ้านโพนค้อ 1

130 เมืองนครพนม อบต.ค าเตย ศพด.บ้านวังไฮ-หนองกงุ 1

131 เมืองนครพนม อบต.ค าเตย ศพด.บ้านหนองยาว 1

132 เมืองนครพนม อบต.ค าเตย ศพด.วัดสามัคคีธรรม 1

133 เมืองนครพนม อบต.นาทราย ศพด.บ้านดอนยานาง 1

134 เมืองนครพนม อบต.นาทราย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 1

135 เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย ศพด.สร้างหิน 1

136 เมืองนครพนม อบต.โพธิต์าก ศพด.โพธิต์าก 1

นครราชสีมา

137 โนนสูง ทต.ด่านคล้า ศพด.บ้านคอนน้อย 1

138 โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 1รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 1

139 โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 2รัฐราษฎร์บ ารุง 1

140 โนนสูง ทต.โนนสูง ศพด.เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) 1

141 โนนสูง ทต.โนนสูง ศพด.เทศบาลต าบลโนนสูง (รัฐราษฎร์พฒันา) 1

142 โนนสูง อบต.โตนด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดบ้านด่านทองหลาง 1

143 โนนสูง อบต.ธารปราสาท ศพด.บ้านปราสาทใต้ หมู่ 7 1

144 โนนสูง อบต.ล าคอหงษ์ ศพด.ต าบลล าคอหงษ์ 1
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145 โนนสูง อบต.ล าคอหงษ์ ศพด.บ้านกระถนิหนองเครือชุด 1

146 โนนสูง อบต.ล าคอหงษ์ ศพด.บ้านดอนผวา 1

147 โนนสูง อบต.หลุมขา้ว ศพด.ต าบลหลุมขา้ว 1

148 บัวลาย อบต.โนนจาน ศพด.บ้านศาลาดิน 1

149 บัวลาย อบต.โนนจาน ศพด.บ้านห้วยม่วง 1

150 บัวใหญ่ ทต.หนองบัวสะอาด ศพด.บ้านกระพี้ 1

151 บัวใหญ่ ทต.หนองบัวสะอาด ศพด.บ้านหนองกระทุม่ 1

152 บัวใหญ่ ทต.หนองบัวสะอาด ศพด.บ้านหนองบัวสะอาด 1

153 บัวใหญ่ อบต.กดุจอก ศพด.บ้านดอนแร้ง 1

154 บัวใหญ่ อบต.กดุจอก ศพด.บ้านหนองเซียงโข่ 1

155 บัวใหญ่ อบต.โนนทองหลาง ศพด.โคกสะอาด 1

156 บัวใหญ่ อบต.โนนทองหลาง ศพด.ดอนชุมช้าง 1

157 บัวใหญ่ อบต.โนนทองหลาง ศพด.โนนกระพี้ 1

158 บัวใหญ่ อบต.โนนทองหลาง ศพด.โนนทองหลาง 1

159 บัวใหญ่ อบต.โนนทองหลาง ศพด.หันดอนดู่ 1

160 บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ ศพด.บ้านดอนฆ่าเสือ 1

161 บัวใหญ่ อบต.เสมาใหญ่ ศพด.เสมาใหญ่ 1

162 บัวใหญ่ อบต.หนองแจง้ใหญ่ ศพด.บ้านอโีค 1

163 บัวใหญ่ อบต.ห้วยยาง ศพด.บ้านดงบัง 1

164 บ้านเหล่ือม อบต.ช่อระกา ศพด.บ้านขามเวียน 1

165 บ้านเหล่ือม อบต.บ้านเหล่ือม ศพด.บ้านดอนเปล้า 1

166 บ้านเหล่ือม อบต.บ้านเหล่ือม ศพด.บ้านโต้น 1

167 บ้านเหล่ือม อบต.วังโพธิ์ ศพด.บ้านนา 1

168 บ้านเหล่ือม อบต.วังโพธิ์ ศพด.บ้านโนนทองหลาง 1

169 ประทาย อบต.กระทุม่ราย ศพด.บ้านดอนตะหนิน 1

170 ประทาย อบต.กระทุม่ราย ศพด.โรงเรียนวัดบ้านส่ีเหล่ียม 1

171 ประทาย อบต.ตลาดไทร ศพด.บ้านดอนอลุ่ีม-ธรรมจกัรพฒันา 1

172 ประทาย อบต.ตลาดไทร ศพด.บ้านประทาย 1

173 ประทาย อบต.ตลาดไทร ศพด.บ้านหนองกก 1

174 ประทาย อบต.โนนเพด็ ศพด.บ้านโนนเพด็ 1

175 ประทาย อบต.โนนเพด็ ศพด.บ้านหนองช่างตาย 1



หน้าที ่7
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บรุีรัมย์

176 แคนดง อบต.ดงพลอง ศพด.วัดหนองแวง 1

177 แคนดง อบต.สระบัว ศพด.บ้านหนองสรวง 1

178 แคนดง อบต.สระบัว ศพด.โรงเรียนบ้านง้ิว 1

179 แคนดง อบต.สระบัว ศพด.วัดบ้านยางน้อย 1

180 แคนดง อบต.สระบัว ศพด.วัดสระบัว 1

181 แคนดง อบต.หัวฝาย ศพด.โนนเขว้า 1

182 แคนดง อบต.หัวฝาย ศพด.โรงเรียนบ้านตะแบง 1

183 แคนดง อบต.หัวฝาย ศพด.โรงเรียนบ้านปอแดง 1

184 แคนดง อบต.หัวฝาย ศพด.วัดโคกสว่าง 1

185 แคนดง อบต.หัวฝาย ศพด.วัดบ้านขี้เหล็ก 1

186 แคนดง อบต.หัวฝาย ศพด.วัดป่ามัน 1

187 แคนดง อบต.หัวฝาย ศพด.วัดหนองหญ้าคา 1

188 เฉลิมพระเกยีรติ ทต.ยายแยม้วัฒนา ศพด.วัดเจริญนิมิตร 1

189 ช านิ ทต.หนองปล่อง ศพด.โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1

190 ช านิ ทต.หนองปล่อง ศพด.โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 1

191 นางรอง อบต.สะเดา ศพด.สะเดา 1

192 นางรอง อบต.หนองกง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกง 1

193 นาโพธิ์ อบต.ดอนกอก ศพด.วัดทรงธรรม 1

194 โนนดินแดง ทต.โนนดินแดง รร.เทศบาลต าบลโนนดินแดง 1

195 โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง ศพด.ซับสมบูรณ์ 1

196 โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง 1

197 โนนดินแดง อบต.ล านางรอง ศพด.โคกเพชร 1

198 โนนดินแดง อบต.ล านางรอง ศพด.วัดหนองเสม็ด 1

199 โนนสุวรรณ อบต.ทุง่จงัหัน ศพด.วัดซับสมบูรณ์ 1

200 โนนสุวรรณ อบต.ทุง่จงัหัน ศพด.วัดทุง่จงัหัน 1

201 โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ ศพด.อบุลสามัคคี 1

202 บ้านกรวด ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ศพด.บ้านหนองตะเคียน 1

203 บ้านกรวด ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ศพด.วัดป่าบ้านกรวด 1

204 บ้านกรวด ทต.หนองไม้งาม ศพด.สายตรี 16 1

205 บ้านกรวด อบต.เขาดินเหนือ ศพด.วัดหลักฉนัเพล 1

206 บ้านกรวด อบต.สายตะกู ศพด.สายโท 12กลาง 1



หน้าที ่8

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

บรุีรัมย ์(ต่อ) 

207 บ้านด่าน ทต.บ้านด่าน ศพด.วัดบ้านด่าน 1

208 บ้านด่าน ทต.บ้านด่าน ศพด.วัดบ้านตะโคง 1

209 บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.กู่สวนแตง ศพด.วัดสมณาวาส 1

210 ประโคนชัย ทต.ประโคนชัย รร.เทศบาลต าบลประโคนชัย 1

211 ประโคนชัย อบต.โคกยา่ง ศพด.บ้านโคกสูง 1

212 ประโคนชัย อบต.บ้านไทร ศพด.บ้านหนองม่วง 1

213 ประโคนชัย อบต.ประทัดบุ ศพด.ประทัดบุ 1

214 ประโคนชัย อบต.ละเวีย้ ศพด.บ้านโพธิไ์ทรทอง 1

215 ประโคนชัย อบต.หนองบอน ศพด.หนองบอน 1

มหาสารคาม

216 กนัทรวิชัย ทต.ขามเรียง ศพด.ขามเรียง 1

217 กนัทรวิชัย ทต.ขามเรียง ศพด.เทศบาลต าบลขามเรียง 1

218 กนัทรวิชัย อบต.เขวาใหญ่ ศพด.บ้านขี้เหล็ก 1

219 กนัทรวิชัย อบต.นาสีนวน ศพด.บ้านหนองโดน 1

220 กนัทรวิชัย อบต.นาสีนวน ศพด.โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 1

221 กนัทรวิชัย อบต.ศรีสุข ศพด.โรงเรียนบ้านหนองอต้ืีอ 1

222 กดุรัง อบต.กดุรัง ศพด.วัดกลางกดุรัง 1

223 แกด า ทต.มิตรภาพ ศพด.เทศบาลต าบลมิตรภาพ 1

224 แกด า ทต.มิตรภาพ ศพด.เหล่าอดุม 1

225 แกด า ทต.มิตรภาพ ศพด.อนุบาล 3ขวบ 1

226 แกด า อบต.แกด า ศพด.นาภู 1

227 แกด า อบต.แกด า ศพด.วัดบ้านเหล่าจั่น 1

228 แกด า อบต.โนนภิบาล ศพด.ต าบลโนนภิบาล 1

229 โกสุมพสัิย อบต.เขวาไร่ ศพด.วัดบ้านวังกงุ 1

230 โกสุมพสัิย อบต.เขวาไร่ ศพด.วัดสระทอง 1

231 โกสุมพสัิย อบต.แพง ศพด.วัดอมัพวนาราม 1

232 โกสุมพสัิย อบต.ยางท่าแจง้ ศพด.บ้านปลาเดิดปลาปัดส าโรง 1

233 โกสุมพสัิย อบต.ยางท่าแจง้ ศพด.ยางท่าแจง้ 1

234 โกสุมพสัิย อบต.หัวขวาง ศพด.บ้านคุยโพธิ-์กดุน้ าใส 1

235 โกสุมพสัิย อบต.แห่ใต้ ศพด.บ้านโพนทอง 1

236 ชื่นชม ทต.หนองกงุ รร.บ้านหลุบแซง 1

237 ชื่นชม ทต.หนองกงุ ศพด.บ้านหลุบแซง 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

มหาสารคาม (ต่อ) 

238 ชื่นชม อบต.เหล่าดอกไม้ ศพด.กระบาก 1

239 ชื่นชม อบต.เหล่าดอกไม้ ศพด.วัดบูรพาบ้านผักแว่น 1

240 เชียงยนื อบต.กู่ทอง ศพด.บ้านเมืองเพง็ 1

241 เชียงยนื อบต.กู่ทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกู่ทองบ้านโจด 1

242 เชียงยนื อบต.นาทอง ศพด.บ้านนาทอง 1

243 เชียงยนื อบต.นาทอง ศพด.หนองแวง 1

244 เชียงยนื อบต.หนองซอน ศพด.บ้านขหีนองจกิ 1

245 นาเชือก ทต.นาเชือก รร.เทศบาลนาเชือก 1

246 นาเชือก อบต.นาเชือก ศพด.วัดค้อธิหนองม่วง 1

247 นาเชือก อบต.นาเชือก ศพด.วัดสุกาวาส 1

248 นาเชือก อบต.ปอพาน ศพด.วัดบ้านเหล่าค้อ 1

249 นาเชือก อบต.ปอพาน ศพด.วัดบูรพาหนองโน 1

ร้อยเอ็ด

250 จงัหาร ทต.ดินด า ศพด.บ้านพยอม 1

251 จงัหาร ทต.ผักแว่น ศพด.บ้านดงเครือวัลย์ 1

252 จงัหาร ทต.ผักแว่น ศพด.อนุบาล 3ฃวบบ้านหาด 1

253 จงัหาร อบต.ปาฝา ศพด.บ้านเหล่ากล้วย 1

254 จงัหาร อบต.ยางใหญ่ ศพด.ท่างาม 1

255 จงัหาร อบต.แสนชาติ ศพด.เขวาชี 1

256 เชียงขวัญ ทต.เชียงขวัญ ศพด.โพธิศ์รี 1

257 เชียงขวัญ อบต.บ้านเขอืง ศพด.บ้านโพธิศ์รี 1

258 ธวัชบุรี ทต.ธงธานี ศพด.โรงเรียนบ้านง้ิว 1

259 ธวัชบุรี ทต.ธงธานี ศพด.หนองดู่ 1

260 ธวัชบุรี ทต.มะอึ ศพด.บ้านดอนแคนดอนศรีเมือง 1

261 ธวัชบุรี ทต.อุ่มเม้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลอุ่มเม้า 1

262 ธวัชบุรี อบต.บึงนคร ศพด.บ้านสังข์ 1

263 ธวัชบุรี อบต.เมืองน้อย ศพด.สวนออ้ย 1

264 ธวัชบุรี อบต.หนองไผ่ ศพด.บ้านอดุมนาสมบูรณ์ 1

265 ปทุมรัตต์ ทต.โนนสวรรค์ ศพด.น้ าค า-โนนตาแสง 1

266 ปทุมรัตต์ ทต.โนนสวรรค์ ศพด.หัวช้าง 1

267 ปทุมรัตต์ ทต.ปทุมรัตต์ ศพด.ดงช้าง 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ร้อยเอ็ด (ต่อ) 
268 ปทุมรัตต์ ทต.โพนสูง ศพด.วัดบ้านโคกกอ่ง 1
269 ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล้ า ศพด.โนนสะอาด-หนองแต้ 1
270 ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล้ า ศพด.หนองคู-โคกเพก็ 1
271 ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล้ า ศพด.หนองสระ-ตาจอ่ย 1
272 ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว ศพด.วัดบ้านเขวาทุง่ 1
273 ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1
274 ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว ศพด.วัดหนองมะเขอื 1
275 ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน ศพด.บ้านดู่-ฝายใหญ่ 1
276 พนมไพร อบต.กดุน้ าใส ศพด.ดงมัน 1
277 พนมไพร อบต.ค าไฮ ศพด.บ้านโปง 1
278 พนมไพร อบต.โพธิใ์หญ่ ศพด.บ้านท่าโพธิท์่าไฮ 1
279 พนมไพร อบต.โพธิใ์หญ่ ศพด.บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 1
280 พนมไพร อบต.หนองทัพไทย ศพด.ทุง่หมื่น-ทุง่แสน 1
281 โพธิช์ัย ทต.ค าพองุ ศพด.โคกใหญ่ 1
282 โพธิช์ัย ทต.ค าพองุ ศพด.บ้านโนนใหญ่ 1
283 โพธิช์ัย ทต.เชียงใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเชียงใหม่ 1
284 โพธิช์ัย อบต.ขามเปีย้ ศพด.บ้านหนองบัว 1
285 โพธิช์ัย อบต.สะอาด ศพด.บ้านดอนควาย 1
286 โพนทราย อบต.ศรีสว่าง ศพด.โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 1
287 โพนทอง ทต.โคกกกม่วง ศพด.บ้านพรหมจรรย์ 1
288 โพนทอง ทต.โคกสูง ศพด.วัดฝึกฝน 1
289 โพนทอง ทต.โนนชัยศรี ศพด.บ้านหนองขี้ม้า 1
290 โพนทอง ทต.โนนชัยศรี ศพด.ศูนยเ์ฉลิมพระเกยีรติ 60ปี 1
291 โพนทอง ทต.โพธิท์อง ศพด.นาอุ่ม 1
292 โพนทอง ทต.โพธิท์อง ศพด.บะเค 1
293 โพนทอง ทต.โพธิท์อง ศพด.บ้านร่องเตย 1
294 โพนทอง ทต.โพนทอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโพนทอง 1
295 โพนทอง ทต.โพนทอง ศพด.บ้านเด่ือ 1
296 โพนทอง ทต.โพนทอง ศพด.บ้านหนองนกเป็ด 1
297 โพนทอง อบต.นาอดุม ศพด.บึงค า 1
298 โพนทอง อบต.นาอดุม ศพด.ม่วงค า 1
299 โพนทอง อบต.โพธิศ์รีสว่าง ศพด.บ้านป้อง 1
300 โพนทอง อบต.โพธิศ์รีสว่าง ศพด.โพธิศ์รีหัวงัว 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
นครพนม

1 เมืองนครพนม อบต.โพธิต์าก ศพด.สุขเกษม 1

2 เมืองนครพนม อบต.วังตามัว ศพด.บ้านโนนชมภู หมู่ 4 1

3 เมืองนครพนม อบต.วังตามัว ศพด.หนองแซง หมู่ 8 1

4 เมืองนครพนม อบต.อาจสามารถ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ (บ้านส าราญ) 1

5 เรณูนคร อบต.นาขาม ศพด.วัดโพธิศ์รีบ้านเหิบ 1

6 เรณูนคร อบต.โพนทอง ศพด.วัดศรีคูณเมือง 1

7 เรณูนคร อบต.หนองยา่งชิ้น ศพด.โคกเจริญ 1

8 เรณูนคร อบต.หนองยา่งชิ้น ศพด.นาดี 1

9 วังยาง อบต.โคกสี ศพด.โนนฮัง 1

10 วังยาง อบต.โคกสี ศพด.วัดโนนหอม 1

11 วังยาง อบต.ยอดชาด ศพด.หนองบึง 1

12 วังยาง อบต.วังยาง ศพด.วัดท่านาขาม 1

13 วังยาง อบต.วังยาง ศพด.วัดแสงสว่าง 1

14 วังยาง อบต.วังยาง ศพด.หนองนางด่อน 1

15 ศรีสงคราม ทต.นาค า ศพด.วัดค าสะอาด 1

16 ศรีสงคราม ทต.นาค า ศพด.วัดดาราราม 1

17 ศรีสงคราม ทต.นาค า ศพด.วัดยอดแกว้ 1

18 ศรีสงคราม ทต.นาค า ศพด.วัดศรีตาราม 1

19 ศรีสงคราม ทต.นาค า ศพด.เหล่า 1

20 ศรีสงคราม ทต.บ้านขา่ ศพด.วัดปทุมวนาราม 1

21 ศรีสงคราม ทต.สามผง ศพด.บ้านแค 1

22 ศรีสงคราม ทต.สามผง ศพด.วัดกลัยาราม 1

23 ศรีสงคราม ทต.หาดแพง ศพด.วัดโพธิศ์รี 1

24 ศรีสงคราม อบต.ท่าบ่อสงคราม ศพด.บ้านนาเพยีง 1

25 ศรีสงคราม อบต.ท่าบ่อสงคราม ศพด.วัดจ าปา 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่29 ระหว่างวันที ่4 - 7 สิงหาคม 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครพนม (ต่อ) 

26 ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ ศพด.นาชุม 1

27 ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ ศพด.วัดนาเด่ือ 1

28 ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ ศพด.วัดป่าจอมศรี 1

29 ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ ศพด.วัดวิชัยการาม 1

30 ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง ศพด.บ้านโคกกลาง 1

31 ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง ศพด.วัดบางประสิทธิ์ 1

32 ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง ศพด.วัดยางสูง 1

33 ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม ศพด.บ้านหนองบาท้าว 1

นครราชสีมา

34 ประทาย อบต.เมืองโดน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 1

35 ประทาย อบต.หันห้วยทราย ศพด.วัดโกรกหิน หมู่ที ่8 1

36 ปักธงชัย ทต.ตะขบ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตะขบ 1

37 ปักธงชัย ทต.ตะขบ ศพด.เทศบาลต าบลตะขบ 1

38 ปักธงชัย ทต.ตะขบ ศพด.บ้านบุหัวช้าง 1

39 ปักธงชัย ทต.นกออก ศพด.โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 1

40 ปักธงชัย ทต.นกออก ศพด.โรงเรียนวัดทุง่จาน 1

41 ปักธงชัย ทต.นกออก ศพด.โรงเรียนวัดม่วง 1

42 ปักธงชัย ทต.นกออก ศพด.วัดหงษ์ 1

43 ปักธงชัย อบต.ง้ิว ศพด.โรงเรียนวัดมกฎุไทยาราม 1

44 ปักธงชัย อบต.ดอน ศพด.โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 1

45 ปักธงชัย อบต.ดอน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดอน 1

46 ปักธงชัย อบต.ตะขบ ศพด.บ้านเขาพญาปราบ 1

47 ปักธงชัย อบต.ตะขบ ศพด.บ้านคลองสาริกา 1

48 ปักธงชัย อบต.ตะขบ ศพด.บ้านโคกส าราญ 1

49 ปักธงชัย อบต.ตะขบ ศพด.บ้านยางกระทุง 1

50 ปักธงชัย อบต.ตะขบ ศพด.ป่าไม้อทุิศ 2 1

51 ปักธงชัย อบต.ตูม ศพด.วัดวังวารีวน 1

52 ปักธงชัย อบต.ธงชัยเหนือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัยเหนือ 1

53 ปักธงชัย อบต.สะแกราช ศพด.บ้านคลองเตย 1

54 ปักธงชัย อบต.สะแกราช ศพด.วัดโพธินิมิตร 1

55 ปักธงชัย อบต.สะแกราช ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 1

56 ปักธงชัย อบต.ส าโรง ศพด.โรงเรียนวัดใหม่ส าโรง 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ
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นครราชสีมา (ต่อ) 

57 ปากช่อง ทต.กลางดง ศพด.เทศบาลต าบลกลางดง 1

58 ปากช่อง ทต.วังไทร ศพด.ซับน้อย 1

59 ปากช่อง ทต.วังไทร ศพด.บ้านหนองแก 1

60 ปากช่อง ทต.วังไทร ศพด.ป่าตะเคียน 1

61 ปากช่อง อบต.ขนงพระ ศพด.บ้านเขาจนัทน์หอม 1

62 ปากช่อง อบต.ปากช่อง ศพด.บ้านบันไดม้า 1

63 ปากช่อง อบต.พญาเยน็ ศพด.บ้านซับใต้ 1

64 ปากช่อง อบต.พญาเยน็ ศพด.บ้านพญาเยน็ 1

65 ปากช่อง อบต.พญาเยน็ ศพด.บ้านวังเพิม่ 1

66 ปากช่อง อบต.หนองสาหร่าย ศพด.บ้านหัวสนาม 1

67 ปากช่อง อบต.หนองสาหร่าย ศพด.โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 1

68 ปากช่อง อบต.หนองสาหร่าย ศพด.โรงเรียนบ้านซับหวาย 1

69 พระทองค า อบต.พงัเทียม ศพด.บ้านทองหลาง 1

70 พระทองค า อบต.พงัเทียม ศพด.บ้านโพนไพล 1

71 พระทองค า อบต.พงัเทียม ศพด.อนุบาลสามขวบชายพะเนา 1

72 พระทองค า อบต.มาบกราด ศพด.บ้านเจริญผล 1

บรุีรัมย์

73 ปะค า อบต.โคกมะม่วง ศพด.โคกวัด 1

74 ปะค า อบต.โคกมะม่วง ศพด.ปล้ืมพฒันา 1

75 พลับพลาชัย ทต.จนัดุม ศพด.โคกมะขามน้อย 1

76 พลับพลาชัย ทต.จนัดุม ศพด.บ้านจนัดุม 1

77 พลับพลาชัย ทต.จนัดุม ศพด.บ้านตะแบก 1

78 พลับพลาชัย ทต.จนัดุม ศพด.บ้านปลัด 1

79 พลับพลาชัย ทต.จนัดุม ศพด.ม่วงหวาน-โคกเจริญ 1

80 พลับพลาชัย ทต.จนัดุม ศพด.มะขามเจรอะ 1

81 พลับพลาชัย อบต.สะเดา ศพด.บ้านโคกโพธิ์ 1

82 พลับพลาชัย อบต.ส าโรง ศพด.บ้านตะโกรี 1

83 พลับพลาชัย อบต.ส าโรง ศพด.โรงเรียนบ้านเสม็ด 1

84 พลับพลาชัย อบต.ส าโรง ศพด.โรงเรียนพทุธบารมี 1

85 พทุไธสง อบต.บ้านจาน ศพด.บ้านขอ่ย 1

86 พทุไธสง อบต.บ้านจาน ศพด.วัดบวร 1

87 พทุไธสง อบต.บ้านเป้า ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 1



หน้าที ่4
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บรุีรัมย ์(ต่อ) 

88 พทุไธสง อบต.บ้านยาง ศพด.วัดเทพรังสรรค์ 1

89 พทุไธสง อบต.บ้านยาง ศพด.วัดอมัภาวรินทร์ 1

90 พทุไธสง อบต.บ้านแวง ศพด.วัดธรรมประสิทธิ์ 1

91 พทุไธสง อบต.พทุธไธสง ศพด.วัดทรงศิริ 1

92 พทุไธสง อบต.หายโศก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก 1

93 เมืองบุรีรัมย์ ทต.บ้านบัว ศพด.โรงเรียนบ้านโคกระกา 1

94 เมืองบุรีรัมย์ ทต.หลักเขต ศพด.เทศบาลต าบลหลักเขต 2 1

95 เมืองบุรีรัมย์ ทต.หลักเขต ศพด.โรงเรียนวิมลวิทยา 1

96 เมืองบุรีรัมย์ ทต.อสิาณ รร.อนุบาลเทศบาลอสิาณ 2 1

97 เมืองบุรีรัมย์ อบต.กระสัง ศพด.บ้านไทรโยง 1

98 เมืองบุรีรัมย์ อบต.ถลุงเหล็ก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก (บา้นหนองเครือ) 1

99 เมืองบุรีรัมย์ อบต.เสม็ด ศพด.โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 1

100 ละหานทราย ทต.ตาจง ศพด.วัดสว่างพฒันา 1

101 ละหานทราย ทต.ตาจง ศพด.หนองปรือพวงส าราญ 1

102 ละหานทราย ทต.ตาจง ศพด.หนองมดแดง 1

103 ละหานทราย ทต.ส าโรงใหม่ ศพด.บ้านสันติสุข 1

104 ละหานทราย ทต.หนองตะครอง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองกราด 1

105 ละหานทราย ทต.หนองตะครอง ศพด.โรงเรียนวัดกลัยาณธรรมาราม 1

106 ละหานทราย ทต.หนองแวง ศพด.แท่นทัพไทย 1

107 ละหานทราย ทต.หนองแวง ศพด.บ้านผไทยรวมพล 1

108 ละหานทราย ทต.หนองแวง ศพด.ราษฎรรักแดน 1

109 ละหานทราย ทต.หนองแวง ศพด.ศรีทายาท 1

110 ละหานทราย อบต.โคกว่าน ศพด.บ้านสมจติ 1

111 ล าปลายมาศ อบต.โคกล่าม ศพด.วัดชัยศรี 1

112 ล าปลายมาศ อบต.ผไทรินทร์ ศพด.วัดโคกตาเงิน 1

มหาสารคาม

113 นาเชือก อบต.ส าโรง ศพด.วัดขี้เหล็ก 1

114 นาเชือก อบต.ส าโรง ศพด.วัดโนนหมากเหล่ียม 1

115 นาเชือก อบต.ส าโรง ศพด.วัดโพนทราย 1

116 นาเชือก อบต.ส าโรง ศพด.วัดส าโรงรัตนารม 1

117 นาเชือก อบต.ส าโรง ศพด.ส าโรงใหม่ 1

118 นาเชือก อบต.หนองเม็ก ศพด.วัดราษฎร์สามัคคี 1



หน้าที ่5
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มหาสารคาม (ต่อ) 

119 นาเชือก อบต.หนองเม็ก ศพด.หนองเม็ก 1

120 นาดูน อบต.ดงบัง ศพด.บ้านโนนเขวา หมู่ 9 1

121 นาดูน อบต.ดงยาง ศพด.บ้านเครือซูด-โคกเครือ 1

122 นาดูน อบต.ดงยาง ศพด.วัดบ้านหนองผง 1

123 นาดูน อบต.หนองคู ศพด.เหล่าจั่น 1

124 บรบือ ทต.บรบือ รร.เทศบาลต าบลบรบือ 1

125 บรบือ อบต.ก าพี้ ศพด.ฮ่องน้อย 1

126 บรบือ อบต.โนนแดง ศพด.วัดดอนพยอม 1

127 บรบือ อบต.โนนแดง ศพด.วัดโนนแดง 1

128 บรบือ อบต.โนนแดง ศพด.วัดป่ากงุหนา 1

129 บรบือ อบต.โนนแดง ศพด.วัดเหล่าตามา 1

130 บรบือ อบต.โนนราษี ศพด.บ้านผักหวาน 1

131 บรบือ อบต.โนนราษี ศพด.วัดบ้านโคกกลาง-เชียงค า 1

132 บรบือ อบต.บรบือ ศพด.โคกล่าม 1

133 บรบือ อบต.บัวมาศ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบัวมาศ 1

134 บรบือ อบต.วังไชย ศพด.บ้านโนนส าราญ 1

135 บรบือ อบต.วังไชย ศพด.วัดดอนกอ่-บ้านแกง่สนาม 1

136 บรบือ อบต.วังไชย ศพด.วัดวังหิน 1

137 บรบือ อบต.วังใหม่ ศพด.บ้านวังไฮ-วังทอง 1

138 บรบือ อบต.วังใหม่ ศพด.บ้านหนองแซง-โนนทัน 1

139 บรบือ อบต.วังใหม่ ศพด.วัดศาลาทอง 1

140 บรบือ อบต.หนองคูขาด ศพด.หนองคูขาด 1

141 บรบือ อบต.หนองจกิ ศพด.หัวนาสว่าง 1

142 บรบือ อบต.หนองม่วง ศพด.บ้านม่วง 1

143 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.กา้มปู ศพด.วัดราษฎร์บูรณะ 1

144 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.กา้มปู ศพด.วัดโสมนัส 1

145 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.นาสีนวล ศพด.บ้านเตาบ่า หมู่ 6 1

146 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.นาสีนวล ศพด.บ้านหนองแก หมู่ 8 1

ร้อยเอ็ด

147 โพนทอง อบต.สว่าง ศพด.โคกกง่ 1

148 โพนทอง อบต.หนองใหญ่ ศพด.โคกล่าม 1

149 โพนทอง อบต.หนองใหญ่ ศพด.บะตากา 1
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ร้อยเอ็ด (ต่อ) 

150 โพนทอง อบต.หนองใหญ่ ศพด.หนองทับครัว 1

151 โพนทอง อบต.อุ่มเม่า ศพด.วัดศรีอดุมวนาราม 1

152 เมยวดี ทต.ชุมพร ศพด.ชุมพร 1

153 เมยวดี ทต.ชุมพร ศพด.หนองเด่ิน 1

154 เมยวดี ทต.บุง่เลิศ ศพด.ค านางตุ้ม 1

155 เมืองร้อยเอด็ ทต.ปอภาร ศพด.เทศบาลต าบลปอภาร 1

156 เมืองร้อยเอด็ ทต.ปอภาร ศพด.บ้านโคกพลิา หมู่ 3 1

157 เมืองร้อยเอด็ ทต.สีแกว้ ศพด.วัดบ้านสีแกว้ 1

158 เมืองร้อยเอด็ ทต.สีแกว้ ศพด.เหล่าขาม 1

159 เมืองร้อยเอด็ อบต.ดงลาน ศพด.โคกสูง 1

160 เมืองร้อยเอด็ อบต.ดงลาน ศพด.หนองจกิ 1

161 เมืองร้อยเอด็ อบต.โนนรัง ศพด.โรงเรียนบ้านโนนส้ัน 1

162 เมืองร้อยเอด็ อบต.รอบเมือง ศพด.โรงเรียนบ้านรอบเมือง 1

163 เมืองร้อยเอด็ อบต.รอบเมือง ศพด.โรงเรียนเปลือยสามัคคี 1

164 เมืองร้อยเอด็ อบต.หนองแวง ศพด.วัดบ้านดู่ 1

165 เมืองสรวง ทต.คูเมือง ศพด.บ้านดงเกลือ 1

166 เมืองสรวง ทต.คูเมือง ศพด.วัดคูเมือง 1

167 เมืองสรวง ทต.เมืองสรวง ศพด.โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 1

168 ศรีสมเด็จ ทต.ศรีสมเด็จ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1

169 ศรีสมเด็จ อบต.โพธิสั์ย ศพด.โคกกลาง 1

170 ศรีสมเด็จ อบต.โพธิสั์ย ศพด.วัดบ้านโสกเชือก 1

171 ศรีสมเด็จ อบต.สวนจกิ ศพด.วัดบ้านโคกร้าง 1

172 ศรีสมเด็จ อบต.สวนจกิ ศพด.วัดบ้านหนองแวงยาว 1

173 ศรีสมเด็จ อบต.หนองแวงควง ศพด.บ้านหนองคูโคกขมุดิน 1

174 สุวรรณภูมิ ทต.ดอกไม้ ศพด.เทศบาลต าบลดอกไม้ (โรงเรียนบ้านโคก) 1

175 สุวรรณภูมิ ทต.ทุง่กลุา ศพด.บ้านขวาว 1

176 สุวรรณภูมิ ทต.ทุง่กลุา ศพด.สามโนนพฒันา 1

177 สุวรรณภูมิ ทต.ทุง่หลวง ศพด.ทุง่ทรายทอง 1

178 สุวรรณภูมิ ทต.ทุง่หลวง ศพด.เทศบาลต าบลทุง่หลวง 1

179 สุวรรณภูมิ ทต.ทุง่หลวง ศพด.บ้านร้านหญ้า 1

180 สุวรรณภูมิ ทต.สุวรรณภูมิ รร.กระด่ิงทอง (เทศบาล 2) 1

181 สุวรรณภูมิ ทต.สุวรรณภูมิ ศพด.โรงเรียนกระด่ิงทอง (เทศบาล 2) 1



หน้าที ่7

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ร้อยเอ็ด (ต่อ) 

182 สุวรรณภูมิ ทต.หินกอง ศพด.โรงเรียนบ้านคัดเค้า 1

183 สุวรรณภูมิ ทต.หินกอง ศพด.โรงเรียนบ้านเล้าขา้ว 1

184 สุวรรณภูมิ ทต.หินกอง ศพด.โรงเรียนหนองอเีขม็ 1

185 สุวรรณภูมิ ทต.หินกอง ศพด.ศูนยห์ินกอง 1

186 สุวรรณภูมิ อบต.ทุง่ศรีเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ศรีเมือง 1

187 สุวรรณภูมิ อบต.น้ าค า ศพด.โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1

ยโสธร

188 กดุชุม ทต.กดุชุมพฒันา รร.เทศบาล 1กดุชุมคุรุราษฎร์บ ารุง 1

189 กดุชุม อบต.ก าแมด ศพด.บ้านหัวงัว 1

190 กดุชุม อบต.ก าแมด ศพด.วัดบ้านหนองเหีย 1

191 กดุชุม อบต.กดุชุม ศพด.บ้านหนองเรือ 1

192 กดุชุม อบต.กดุชุม ศพด.บ้านเหล่าต าแย 1

193 กดุชุม อบต.โนนเปือย ศพด.บ้านผักกะยา่ 1

194 กดุชุม อบต.โพนงาม ศพด.วัดเกล้ียงเกา่ 1

195 กดุชุม อบต.โพนงาม ศพด.วัดโพธาราม 1

196 ค้อวัง ทต.ค้อวัง ศพด.วัดบ้านเปาะ 1

197 ค้อวัง ทต.ค้อวัง ศพด.วัดบ้านผิผ่วน 1

198 ค้อวัง อบต.น้ าออ้ม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าออ้ม 1

199 ค้อวัง อบต.ฟา้ห่วน ศพด.บ้านแข่ 1

200 ค้อวัง อบต.ฟา้ห่วน ศพด.วัดฟา้ห่วนเหนือ 1

201 ค าเขื่อนแกว้ ทต.ดงแคนใหญ่ ศพด.นาถม่ 1

202 ค าเขื่อนแกว้ ทต.ดงแคนใหญ่ ศพด.โรงเรียนบ้านบกน้อย 1

203 ค าเขื่อนแกว้ อบต.กดุกงุ ศพด.บ้านทรายงาม 1

204 ค าเขื่อนแกว้ อบต.กู่จาน ศพด.บ้านหนองเสียว หมู่ 10 1

205 ค าเขื่อนแกว้ อบต.ทุง่มน ศพด.มะพริก 1

206 ค าเขื่อนแกว้ อบต.ทุง่มน ศพด.วัดบ้านโซง 1

207 ค าเขื่อนแกว้ อบต.ยอ่ ศพด.บ้านสว่างดอนดู่ 1

208 ทรายมูล ทต.นาเวียง ศพด.บ้านหนองแวง 1

209 ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ ศพด.โรงเรียนบ้านโคกกอ่ง 1

210 ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ ศพด.วัดบ้านดงมะไฟ 1

211 ไทยเจริญ ทต.ค าเตย ศพด.บ้านหนองสนม 1

212 ไทยเจริญ ทต.ค าเตย ศพด.วัดบ้านหนองลุมพกุ 1



หน้าที ่8
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ยโสธร (ต่อ) 

213 ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ ศพด.โรงเรียนบ้านป่าตาว 1

214 ไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ ศพด.โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1

215 ไทยเจริญ อบต.น้ าค า ศพด.ค าสร้างช้าง 1

216 ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ ศพด.วัฒนางาม 1

217 ไทยเจริญ อบต.ส้มผ่อ ศพด.เหล่าหันทราย 1

218 ป่าต้ิว ทต.ป่าต้ิว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าต้ิว 1

219 ป่าต้ิว อบต.กระจาย ศพด.วัดบ้านเชียงเครือ 1

220 ป่าต้ิว อบต.กระจาย ศพด.วัดม่วงไข่ 1

221 ป่าต้ิว อบต.โคกนาโก ศพด.วัดโพธาราษฎร์บ ารุง 1

222 ป่าต้ิว อบต.โคกนาโก ศพด.วัดหนองแข้ 1

223 ป่าต้ิว อบต.เชียงเพง็ ศพด.วัดท่าวังหลวง 1

224 ป่าต้ิว อบต.โพธิไ์ทร ศพด.บ้านโพธิญาณ 1

225 ป่าต้ิว อบต.โพธิไ์ทร ศพด.โพธิไ์ทร 1

226 ป่าต้ิว อบต.โพธิไ์ทร ศพด.สระเกษ 1

227 ป่าต้ิว อบต.ศรีฐาน ศพด.วัดโพธาราม 1

เลย

228 เชียงคาน ทต.เขาแกว้ ศพด.วัดโพนสว่าง (โสกใหม่) 1

229 เชียงคาน ทต.เขาแกว้ ศพด.วัดศรีสมบูรณ์ (ตาดซ้อ) 1

230 เชียงคาน ทต.เชียงคาน รร.อนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1) 1

231 เชียงคาน ทต.ธาตุ รร.เทศบาลต าบลธาตุ 1

232 เชียงคาน ทต.ธาตุ ศพด.เทศบาลธาตุ (บ้านผากลางดง) 1

233 เชียงคาน ทต.ธาตุ ศพด.เทศบาลธาตุ (วัดสวนธรรมเทวราช) 1

234 เชียงคาน อบต.นาซ่าว ศพด.โพน 1

235 เชียงคาน อบต.นาซ่าว ศพด.ใหม่ศาลาเฟอืง 1

236 เชียงคาน อบต.บุฮม ศพด.บ้านอมุุง 1

237 เชียงคาน อบต.บุฮม ศพด.วัดศรีล าดวน 1

238 เชียงคาน อบต.ปากตม ศพด.น้ าพร 1

239 เชียงคาน อบต.ปากตม ศพด.วัดโพธิศ์รีหายโศก (บ้านคกง้ิว) 1

240 ด่านซ้าย อบต.กกสะทอน ศพด.น้ าเยน็ 1

241 ด่านซ้าย อบต.กกสะทอน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน 1

242 ด่านซ้าย อบต.โคกงาม ศพด.ซังสี 1

243 ด่านซ้าย อบต.โคกงาม ศพด.วัดมัชฌิมาราม 1
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เลย (ต่อ) 

244 ด่านซ้าย อบต.ปากหมัน ศพด.ห้วยน้ าเมย 1

245 ด่านซ้าย อบต.โป่ง ศพด.วัดบ้านโป่งใหญ่ 1

246 ด่านซ้าย อบต.โป่ง ศพด.วัดศรีบุญเรือง 1

247 ด่านซ้าย อบต.โป่ง ศพด.วัดสว่างพฒันา 1

248 ด่านซ้าย อบต.โพนสูง ศพด.วัดสามัคคีธรรม (นาหิน) 1

249 ด่านซ้าย อบต.โพนสูง ศพด.วัดสามัคคีธรรม (ศาลาน้อย) 1

250 ด่านซ้าย อบต.โพนสูง ศพด.หัวฝาย 1

251 ด่านซ้าย อบต.โพนสูง ศพด.หางนา 1

252 ด่านซ้าย อบต.วังยาว ศพด.บ้านปากแดง 1

253 ท่าล่ี อบต.หนองผือ ศพด.บ้านขอนแกน่ 1

254 ท่าล่ี อบต.หนองผือ ศพด.วัดใหม่เจริญธรรม 1

255 นาด้วง ทต.นาด้วง รร.เทศบาลต าบลนาด้วง 1

256 นาด้วง ทต.นาด้วง ศพด.แสงเจริญ 1

257 นาด้วง ทต.นาดอกค า รร.เทศบาลนาดอกค า (เทศบาล 1) 1

258 นาด้วง ทต.นาดอกค า ศพด.บ้านโพนสว่าง 1

259 นาด้วง ทต.นาดอกค า ศพด.โรงเรียนบ้านน้ าสวยห้วยปลาดุก 1

260 นาด้วง อบต.แกว้เมธี ศพด.ราษฎ์ประดิษฐ์ 1

261 นาแห้ว อบต.แสงภา ศพด.บ้านนาปอ 1

262 นาแห้ว อบต.แสงภา ศพด.ห้วยน้ าผัก 1

263 ปากชม อบต.ชมเจริญ ศพด.แกง่ปลาปก 1

ศรีสะเกษ

264 กนัทรลักษ์ ทต.หนองหญ้าลาด ศพด.บ้านแก 1

265 กนัทรลักษ์ อบต.กระแชง ศพด.บ้านเขวาเหนือ หมู่ 16 1

266 กนัทรลักษ์ อบต.กระแชง ศพด.บ้านระโยง 1

267 กนัทรลักษ์ อบต.กดุเสลา ศพด.หินกองหนองขวาง 1

268 กนัทรลักษ์ อบต.ขนุน ศพด.วัดโนนสมบูรณ์ 1

269 กนัทรลักษ์ อบต.ขนุน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลขนุน 1

270 กนัทรลักษ์ อบต.จานใหญ่ ศพด.บ้านตาลอย 1

271 กนัทรลักษ์ อบต.ช า ศพด. หมู่ 5ช าม่วง 1

272 กนัทรลักษ์ อบต.ตระกาจ ศพด.วัดซ าแสง 1

273 กนัทรลักษ์ อบต.ตระกาจ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 1

274 กนัทรลักษ์ อบต.ทุง่ใหญ่ ศพด. หมู่ 3บ้านปะทาย 1
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ศรีสะเกษ (ต่อ) 

275 กนัทรลักษ์ อบต.น้ าออ้ม ศพด.บ้านหนองเขื่อง 1

276 กนัทรลักษ์ อบต.โนนส าราญ ศพด.บ้านตาเสก 1

277 กนัทรลักษ์ อบต.โนนส าราญ ศพด.โรงเรียนบ้านจนัทร์หอมตาเสก 1

278 กนัทรลักษ์ อบต.โนนส าราญ ศพด. หมู่ 7รุ่งอรุณ 1

279 กนัทรลักษ์ อบต.บึงมะลู ศพด.บ้านตาแท่น 1

280 กนัทรลักษ์ อบต.บึงมะลู ศพด.บ้านโนนเยาะ 1

281 กนัทรลักษ์ อบต.ภูเงิน ศพด.วัดหนองกระทิง 1

282 กนัทรลักษ์ อบต.ภูผาหมอก ศพด.วัดบ้านด่าน 1

283 กนัทรลักษ์ อบต.ภูผาหมอก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลภผูาหมอก (บา้นด่านใต้) 1

284 กนัทรลักษ์ อบต.เมือง ศพด.บ้านผือใหม่ 1

285 กนัทรลักษ์ อบต.เมือง ศพด.วัดจานเลียว 1

286 กนัทรลักษ์ อบต.รุง ศพด.บ้านรุงสมบูรณ์ 1

287 กนัทรลักษ์ อบต.ละลาย ศพด.วัดบูรณ์ชัยรัตน์ 1

288 กนัทรลักษ์ อบต.ละลาย ศพด. หมู่ 4ทุง่ยาว 1

289 กนัทรลักษ์ อบต.เวียงเหนือ ศพด.วัดวังชมภู 1

290 กนัทรลักษ์ อบต.สังเม็ก ศพด.บ้านทุง่โพธิ-์ทุง่รวงทอง 1

291 กนัทรลักษ์ อบต.สังเม็ก ศพด.บ้านสังเม็ก หมู่ 11 1

292 กนัทรลักษ์ อบต.สังเม็ก ศพด.โรงเรียนบ้านไหล่ดุม-ตาเหมา 1

293 กนัทรลักษ์ อบต.เสาธงชัย ศพด.บ้านโนนสว่าง (หนองตึก)  หมู่ 5 1

294 กนัทรลักษ์ อบต.เสาธงชัย ศพด.บ้านหนองเม็ก 1

295 กนัทรารมย์ อบต.ค าเนียม ศพด.วัดสุวรรณาราม 1

296 กนัทรารมย์ อบต.ค าเนียม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 1

297 กนัทรารมย์ อบต.จาน ศพด.บ้านผักบุง้ 1

298 กนัทรารมย์ อบต.จาน ศพด.วัดจาน 1

299 กนัทรารมย์ อบต.ดูน ศพด.วัดบ้านสิม 1

300 กนัทรารมย์ อบต.ทาม ศพด.บ้านเจี่ย 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
เชียงใหม่

1 อมกอ๋ย อบต.แม่ต่ืน ศพด.บ้านทุง่ต้นง้ิว 1

2 อมกอ๋ย อบต.ยางเปียง ศพด.บ้านสบลาน 1

3 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.ตุงลอย 1

4 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.บ้านตุงติง 1

5 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.บ้านโป่งดิน 1

6 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.บ้านแม่ต่อมบน 1

7 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.มังปอย 1

8 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.แม่ต๋อม 1

9 อมกอ๋ย อบต.อมกอ๋ย ศพด.ยองกอื 1

10 ฮอด ทต.บ่อหลวง ศพด.กิ่วลม 1

11 ฮอด ทต.บ่อหลวง ศพด.ขนุ 1

12 ฮอด ทต.บ่อหลวง ศพด.บ่อหลวง 1

13 ฮอด ทต.บ่อหลวง ศพด.บ้านเตียนอาง 1

14 ฮอด ทต.บ่อหลวง ศพด.บ้านนาฟอ่น 1

15 ฮอด ทต.บ่อหลวง ศพด.บ้านแม่ลายเหนือ 1

16 ฮอด ทต.บ่อหลวง ศพด.บ้านวังกอง 1

17 ฮอด ทต.บ้านตาล ศพด.ทุง่โป่ง 1

18 ฮอด อบต.นาคอเรือ ศพด.บ้านแม่ลายดวงจนัทร์ 1

19 ฮอด อบต.บ่อสลี ศพด.บ่อสลี 1

20 ฮอด อบต.หางดง ศพด.โค้งงาม 1

21 ฮอด อบต.หางดง ศพด.หางดง 1

นครราชสีมา

22 พระทองค า อบต.หนองหอย ศพด.บ้านบุเขว้า 1

23 พมิาย ทต.รังกาใหญ่ ศพด.บ้านฉกาจ-ช่องโค 1

24 พมิาย อบต.กระชอน ศพด.บ้านกระเบือ้ง 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่30 ระหว่างวันที ่13 - 16 สิงหาคม 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครราชสีมา (ต่อ) 

25 พมิาย อบต.กระชอน ศพด.บ้านตูมเมือง 1

26 พมิาย อบต.กระชอน ศพด.บ้านโนนตะแบก 1

27 พมิาย อบต.กระชอน ศพด.บ้านโนนพทุรา 1

28 พมิาย อบต.ดงใหญ่ ศพด.บ้านศาลา 1

29 พมิาย อบต.ธารละหลอด ศพด.ธารละหลอด 1

30 พมิาย อบต.นิคมสร้างตนเอง ศพด.นิคมสร้างตนเองพมิาย 3 1

31 พมิาย อบต.นิคมสร้างตนเอง ศพด.บ้านโนนกระเบือ้ง 1

32 พมิาย อบต.นิคมสร้างตนเอง ศพด.บ้านสะแกงาม 1

33 พมิาย อบต.โบสถ์ ศพด.บ้านตะคร้อ 1

34 พมิาย อบต.สัมฤทธิ์ ศพด.บ้านคล้า 1

35 พมิาย อบต.สัมฤทธิ์ ศพด.บ้านท่าแดง-คล้า 1

36 เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไขน่้ า ศพด.เทศบาลต าบลหนองไข่น้ าแห่งที่ 2 (บ้านกระโดน) 1

37 เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไผ่ล้อม รร.โยธินนุกลู 1

38 เมืองนครราชสีมา ทต.หัวทะเล รร.เทศบาลต าบลหัวทะเล 1

39 เมืองนครราชสีมา อบต.พะเนา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 1

40 เมืองนครราชสีมา อบต.ส่ีมุม ศพด.ทุง่กระโดน 1

41 เมืองยาง ทต.เมืองยาง ศพด.บ้านนางโทรพฒันา 1

42 เมืองยาง อบต.ละหานปลาค้าว ศพด.โรงเรียนบ้านโนนเพชร 1

43 ล าทะเมนชัย ทต.ขยุ ศพด.เทศบาลต าบลขยุแห่งที ่2หนองไผ่ 1

44 ล าทะเมนชัย ทต.ช่องแมว ศพด.จนัทนาราม 1

45 ล าทะเมนชัย ทต.บ้านยาง ศพด.บ้านหนองดู่ 1

46 ล าทะเมนชัย ทต.บ้านยาง ศพด.บ้านหนองยาง 1

47 ล าทะเมนชัย ทต.บ้านยาง ศพด.บ้านหินแร่ 1

48 ล าทะเมนชัย ทต.หนองบัววง ศพด.เทศบาลต าบลหนองบวัวงบา้นใหม่ทะเมนชัย หมู่ 6 1

49 ล าทะเมนชัย ทต.หนองบัววง ศพด.บ้านหนองโปร่ง หมู่ที ่3ต.ขยุ 1

50 วังน้ าเขยีว ทต.ศาลเจา้พอ่ ศพด.เทศบาลต าบลศาลเจา้พอ่ 1

51 วังน้ าเขยีว ทต.ศาลเจา้พอ่ ศพด.เทศบาลต าบลศาลเจา้พอ่แห่งที ่2 1

52 วังน้ าเขยีว อบต.วังน้ าเขยีว ศพด.โรงเรียนบ้านคลองทราย 1

53 วังน้ าเขยีว อบต.วังน้ าเขยีว ศพด.โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 1

54 วังน้ าเขยีว อบต.วังน้ าเขยีว ศพด.โรงเรียนบ้านคลองบง 1

55 วังน้ าเขยีว อบต.วังน้ าเขยีว ศพด.โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 1

56 วังน้ าเขยีว อบต.วังน้ าเขยีว ศพด.โรงเรียนบ้านน้ าซับ 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครราชสีมา (ต่อ) 

57 วังน้ าเขยีว อบต.วังน้ าเขยีว ศพด.โรงเรียนบ้านบุตะโก 1

58 วังน้ าเขยีว อบต.วังหมี ศพด.บ้านคลองใบพดั 1

59 วังน้ าเขยีว อบต.วังหมี ศพด.บ้านโคกสันติสุข 1

60 วังน้ าเขยีว อบต.วังหมี ศพด.บ้านโนนสาวเอ้ 1

นครศรีธรรมราช

61 ท่าศาลา อบต.โมคลาน ศพด.มัสยดิบ้านอู่ตะเภา 1

62 ท่าศาลา อบต.สระแกว้ ศพด.เราะ 1

63 ทุง่สง ทต.กะปาง ศพด.บ้านคลองตูก 1

64 ทุง่สง ทต.ชะมาย ศพด.โรงเรียนวัดเขากลาย 1

65 ทุง่สง ทต.ชะมาย ศพด.โรงเรียนวัดวังหีบ 1

66 ทุง่สง อบต.เขาโร ศพด.บ้านกงหรา 1

67 ทุง่สง อบต.ควนกรด ศพด.บ้านวัดใหม่ 1

68 ทุง่สง อบต.นาโพธิ์ ศพด.บ้านเกาะยวน 1

69 ทุง่สง อบต.นาโพธิ์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 1

70 ทุง่สง อบต.หนองหงส์ ศพด.บ้านนาเกดิผล 1

71 ทุง่ใหญ่ ทต.ท่ายาง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง 1

72 ทุง่ใหญ่ ทต.ทุง่สัง รร.เทศบาลต าบลทุง่สัง 1

73 ทุง่ใหญ่ อบต.กแุหระ ศพด.จฬุาภรณ์พฒันา 3 1

74 ทุง่ใหญ่ อบต.ทุง่ใหญ่ ศพด.หนองใหญ่ 1

75 ทุง่ใหญ่ อบต.บางรูป ศพด.บ้านไสหร้า 1

76 ทุง่ใหญ่ อบต.ปริก ศพด.ไร่มุสลิม 1

77 นบพติ า อบต.กรุงชิง ศพด.ปากลง 1

78 นบพติ า อบต.นบพติ า ศพด.เขาเหล็ก ( 3) 1

79 นาบอน อบต.แกว้แสน ศพด.บ้านเกาะสระ 1

80 นาบอน อบต.ทุง่สง ศพด.ไสยงูปัก 1

81 นาบอน อบต.นาบอน ศพด.ด่านปริง 1

82 บางขนั อบต.บ้านล านาว ศพด.เจริญรัชต์ภาคย์ 1

83 บางขนั อบต.บ้านล านาว ศพด.บ้านเค่ียมงาม 1

84 บางขนั อบต.บ้านล านาว ศพด.บ้านน้ านิ่ง 1

85 บางขนั อบต.บ้านล านาว ศพด.บ้านเหนือโตน 1

86 บางขนั อบต.วังหิน ศพด.วัดวังหิน 1

87 ปากพนัง ทต.เกาะทวด ศพด.วัดบางบูชาชนาราม 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครศรีธรรมราช (ต่อ) 

88 ปากพนัง ทต.เกาะทวด ศพด.วัดโบสถ์ 1

89 ปากพนัง อบต.ขนาบนาก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 1

90 ปากพนัง อบต.คลองน้อย ศพด.บ้านแสงวิมาน 1

91 ปากพนัง อบต.คลองน้อย ศพด.วัดศรีสุวรณาราม 1

92 ปากพนัง อบต.บางศาลา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 1

93 ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก ศพด.บางผ้ึง 1

94 ปากพนัง อบต.ปากแพรก ศพด.บ้านบางด้วน 1

95 ปากพนัง อบต.ปากแพรก ศพด.วัดปากแพรก 1

96 ปากพนัง อบต.ป่าระก า ศพด.โรงเรียนวัดเหมก 1

97 ปากพนัง อบต.ป่าระก า ศพด.วัดป่าระก าใต้ 1

98 พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ รร.เทศบาลต าบลทอนหงส์ 1

99 พรหมคีรี ทต.พรหมคีรี ศพด.เขาปูน 1

100 พรหมคีรี อบต.ทอนหงส์ ศพด.ในเขยีว 1 1

101 พรหมคีรี อบต.นาเรียง ศพด.หัวปรางค์ 1

102 พรหมคีรี อบต.อนิคีรี ศพด.น้ าแคบ 1

103 พระพรหม ทต.นาสาร ศพด.เทศบาลต าบลนาสาร 1

104 พระพรหม อบต.ท้ายส าเภา ศพด.บ้านไสใหญ่ 1

105 พปิูน ทต.เขาพระ ศพด.บ้านทุง่ร่อน 1

บรุีรัมย์

106 ล าปลายมาศ อบต.หนองกระทิง ศพด.วัดบ้านหนองผะองค์ 1

107 ล าปลายมาศ อบต.หนองกระทิง ศพด.วัดหนองกระทิง 1

108 ล าปลายมาศ อบต.หนองกระทิง ศพด.หนองปลาไหลน้อย 1

109 ล าปลายมาศ อบต.หินโคน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 1

110 สตึก ทต.ดอนมนต์ ศพด.วัดนาลาววนาราม 1

111 สตึก ทต.สะแก ศพด.บ้านโนนคร้อ 1

112 สตึก ทต.สะแก ศพด.วัดบ้านยางตาสาด 1

113 สตึก อบต.กระสัง ศพด.บ้านหญ้าคา 1

114 สตึก อบต.ชุมแสง ศพด.วัดบ้านหนองหัวควาย 1

115 สตึก อบต.ชุมแสง ศพด.วัดสระกดุ (โนนจ าปา) 1

116 สตึก อบต.ทุง่วัง ศพด.วัดพลาญชัย 1

117 สตึก อบต.ทุง่วัง ศพด.หนองแวง 1

118 สตึก อบต.นิคม ศพด.วัดดงยายเภา 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

บรุีรัมย ์(ต่อ) 

119 สตึก อบต.นิคม ศพด.วัดบ้านหัวช้าง 1

120 สตึก อบต.เมืองแก ศพด.วัดบ้านยางโลน 1

121 สตึก อบต.เมืองแก ศพด.วัดศิริมงคล (หนองดุม) 1

122 สตึก อบต.เมืองแก ศพด.วัดหนองดวน 1

123 สตึก อบต.เมืองแก ศพด.วัดหนองนกเกรียน 1

124 สตึก อบต.เมืองแก ศพด.วัดใหม่ศรีบุญเรือง 1

125 สตึก อบต.ร่อนทอง ศพด.วัดจะหลวย 1

126 สตึก อบต.สนามชัย ศพด.วัดบ้านตาโหงก 1

127 สตึก อบต.สนามชัย ศพด.วัดบ้านพงแขม 1

128 สตึก อบต.สนามชัย ศพด.วัดบ้านหนองแคน 1

129 สตึก อบต.สนามชัย ศพด.วัดปลัดมุม 1

130 สตึก อบต.สนามชัย ศพด.วัดแสงจนัทร์ 1

131 สตึก อบต.หนองใหญ่ ศพด.วัดหนองกบั 1

132 หนองกี่ อบต.ท่าโพธิช์ัย ศพด.โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพฒันา 1

133 หนองกี่ อบต.ทุง่กระตาดพฒันา ศพด.บ้านทุง่รวงทอง 1

134 หนองกี่ อบต.ทุง่กระตาดพฒันา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 1

135 หนองกี่ อบต.ทุง่กระเต็น ศพด.วัดสามัคคีศรัทธาธรรม 1

136 หนองกี่ อบต.บุกระสัง ศพด.บ้านหนองมัน 1

137 หนองกี่ อบต.เยย้ปราสาท ศพด.วัดเยย้ปราสาท 1

138 หนองหงส์ อบต.ไทยสามัคคี ศพด.บ้านชุมแสง 1

139 หนองหงส์ อบต.เมืองฝ้าย ศพด.วัดบ้านโคกปราสาท 1

140 หนองหงส์ อบต.เมืองฝ้าย ศพด.หนองตะคร้อ 1

141 หนองหงส์ อบต.สระทอง ศพด.บ้านหนองโคลน 1

142 ห้วยราช ทต.โคกเหล็ก ศพด.บ้านโคกขมิ้นพฒันา 1

143 ห้วยราช อบต.บ้านตะโก ศพด.บ้านเกตุใต้ 1

144 ห้วยราช อบต.สนวน ศพด.แซะซอ 1

145 ห้วยราช อบต.สนวน ศพด.วัดบ้านช่างหิน 1

มหาสารคาม

146 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เม็กด า ศพด.บ้านน้อยหนองไผ่ 1

147 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เม็กด า ศพด.บ้านเม็กด า 1

148 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เม็กด า ศพด.บ้านส าโรงโคกจนัทร์หอม 1

149 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เม็กด า ศพด.วัดบ้านแกน่ท้าว 1



หน้าที ่6

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

มหาสารคาม (ต่อ) 

150 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเตา ศพด.บ้านโคกสาย 1

151 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเตา ศพด.บ้านหนองฮี 1

152 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเสือ ศพด.บ้านหนองแคน 1

153 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.เมืองเสือ ศพด.เมืองเสือ 1

154 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.ราษฎร์พฒันา ศพด.วัดบ้านสระบาก 1

155 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.หนองบัว ศพด.บ้านหนองนาใน-หนองบึง 1

156 พยคัฆภูมิพสัิย อบต.หนองบัว ศพด.บ้านหัวช้าง-หนองกระทุม่ 1

157 เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา ศพด.ต าบลบ้านต้ิว 1

158 เมืองมหาสารคาม อบต.โคกกอ่ ศพด.บ้านภูดิน 1

159 เมืองมหาสารคาม อบต.โคกกอ่ ศพด.หนองโจด 1

160 เมืองมหาสารคาม อบต.โคกกอ่ ศพด.หนองหิน 1

161 เมืองมหาสารคาม อบต.โคกกอ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกอ่ 1

162 เมืองมหาสารคาม อบต.ลาดพฒันา ศพด.บ้านบุง่คล้า 1

163 ยางสีสุราช อบต.นาภู ศพด.บ้านสว่าง หมู่ที ่7 1

164 ยางสีสุราช อบต.นาภู ศพด.บ้านเหล่าหมากค า หมู่ 12 1

165 วาปีปทุม ทต.วาปีปทุม ศพด.วัดโสมนัสประดิษฐ์ 1

166 วาปีปทุม อบต.ขามป้อม ศพด.โนน หมู่ 3 1

167 วาปีปทุม อบต.ขามป้อม ศพด.วัดบ้านหนองบก 1

168 วาปีปทุม อบต.งัวบา ศพด.บ้านหนองหว้า 1

169 วาปีปทุม อบต.งัวบา ศพด.วัดสว่างโคกไร่ 1

170 วาปีปทุม อบต.นาขา่ ศพด.บ้านนาขา่ 1

171 วาปีปทุม อบต.นาขา่ ศพด.บ้านหนองเสียว-นาเสียว 1

172 วาปีปทุม อบต.โพธิช์ัย ศพด.วัดบ้านต าแย 1

173 วาปีปทุม อบต.โพธิช์ัย ศพด.วัดโพธิช์ัยศรี 1

174 วาปีปทุม อบต.โพธิช์ัย ศพด.เหล่ากา้งปลา 1

175 วาปีปทุม อบต.เสือโกก้ ศพด.บ้านไกน่า 1

176 วาปีปทุม อบต.เสือโกก้ ศพด.วัดติกขมณีวรรณ 1

177 วาปีปทุม อบต.เสือโกก้ ศพด.หนองกงุ 1

178 วาปีปทุม อบต.หัวเรือ ศพด.บ้านกอก 1

179 วาปีปทุม อบต.หัวเรือ ศพด.บ้านกดุออ้ 1

180 วาปีปทุม อบต.หัวเรือ ศพด.บ้านหนองแก 1
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ยโสธร

181 มหาชนะชัย อบต.คูเมือง ศพด.บ้านคุ้ม 1

182 มหาชนะชัย อบต.คูเมือง ศพด.วัดบ้านพลไว 1

183 มหาชนะชัย อบต.บากเรือ ศพด.ดอนผ้ึง 1

184 มหาชนะชัย อบต.พระเสาร์ ศพด.บ้านแดง หมู่ 7 1

185 มหาชนะชัย อบต.พระเสาร์ ศพด.วัดบ้านโนนยาง 1

186 มหาชนะชัย อบต.ม่วง ศพด.เหล่าใหญ่ 1

187 มหาชนะชัย อบต.สงยาง ศพด.วัดธาตุทอง (บ่อบึง) 1

188 มหาชนะชัย อบต.สงยาง ศพด.วัดบ้านสงยาง 1

189 มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง ศพด.วัดบ้านหนองยาง 1

190 มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง ศพด.วัดหัวเมือง 1

191 เมืองยโสธร ทต.ตาดทอง ศพด.บ้านดอนมะยาง 1

192 เมืองยโสธร ทต.ทุง่แต้ ศพด.บ้านค าน้ าเกล้ียง 1

193 เมืองยโสธร ทต.ส าราญ ศพด.วัดบ้านบาก 1

194 เมืองยโสธร ทต.ส าราญ ศพด.วัดบ้านหนองนางตุ้ม 1

195 เมืองยโสธร อบต.เขื่องค า ศพด.วัดบ้านกว้าง 1

196 เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ ศพด.บ้านค้อใต้ 1

197 เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ ศพด.วัดบ้านดอนกลอย 1

198 เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ ศพด.วัดบ้านดอนกลาง 1

199 เมืองยโสธร อบต.ดู่ทุง่ ศพด.วัดบ้านพลับ 1

200 เมืองยโสธร อบต.ดู่ทุง่ ศพด.วัดศิริมงคล 1

201 เมืองยโสธร อบต.ทุง่นางโอก ศพด.บ้านหนองมะแซว 1

202 เมืองยโสธร อบต.นาสะไมย์ ศพด.บ้านชาดหนองศาลา 1

203 เมืองยโสธร อบต.นาสะไมย์ ศพด.บ้านนาดีน้อย 1

204 เมืองยโสธร อบต.สิงห์ ศพด.วัดหนองขอน 1

205 เมืองยโสธร อบต.หนองเป็ด ศพด.วัดบ้านโต่งโต้น 1

206 เมืองยโสธร อบต.หนองเป็ด ศพด.วัดบ้านยางเด่ียว 1

207 เมืองยโสธร อบต.หนองเรือ ศพด.วัดบ้านนาสีนวล 1

208 เมืองยโสธร อบต.หนองหิน ศพด.วัดบ้านหนองหงอก 1

209 เลิงนกทา ทต.กดุเชียงหมี ศพด.กดุเชียงหมี 1

210 เลิงนกทา ทต.กดุเชียงหมี ศพด.วัดบ้านห้วยยาง 1

211 เลิงนกทา ทต.บุง่ค้า ศพด.บ้านน้อมเกล้า 1

212 เลิงนกทา ทต.บุง่ค้า ศพด.โรงเรียนบ้านหนองแคนใหญ่ 1
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213 เลิงนกทา ทต.บุง่ค้า ศพด.หนองเลิงค า 1

214 เลิงนกทา ทต.สามัคคี ศพด.บ้านโคกสะอาดเกษตรพฒันา 1

215 เลิงนกทา ทต.ห้องแซง ศพด.บ้านป่าชาด 1

216 เลิงนกทา ทต.ห้องแซง ศพด.บ้านห้องแซงเหนือ 1

217 เลิงนกทา ทต.ห้องแซง ศพด.วัดวิเวการาม 1

218 เลิงนกทา อบต.โคกส าราญ ศพด.บ้านสมสะอาด 1

219 เลิงนกทา อบต.โคกส าราญ ศพด.วัดอนิทราวาส 1

220 เลิงนกทา อบต.สร้างมิ่ง รร.บ้านกดุเสถยีร 1

ร้อยเอ็ด

221 สุวรรณภูมิ อบต.น้ าค า ศพด.โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1

222 สุวรรณภูมิ อบต.น้ าค า ศพด.โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผ้ึง 1

223 สุวรรณภูมิ อบต.สระคู รร.อนุบาลสระคู 1

224 สุวรรณภูมิ อบต.สระคู ศพด.บ้านโพนครกน้อย 1

225 สุวรรณภูมิ อบต.สระคู ศพด.บ้านแวง 1

226 สุวรรณภูมิ อบต.ห้วยหินลาด ศพด.บ้านขี้เหล็ก 1

227 สุวรรณภูมิ อบต.ห้วยหินลาด ศพด.โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1

228 สุวรรณภูมิ อบต.หัวโทน ศพด.โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1

229 เสลภูมิ ทต.เกาะแกว้ ศพด.ดงหวาย 1

230 เสลภูมิ ทต.ขวาว ศพด.โรงเรียนบ้านหันหม่องสามัคคี 1

231 เสลภูมิ ทต.ท่าม่วง ศพด.หนองสิม 1

232 เสลภูมิ ทต.นาเมือง ศพด.บ้านโจด 1

233 เสลภูมิ ทต.นาเมือง ศพด.บ้านทรายขาว 1

234 เสลภูมิ ทต.พรสวรรค์ ศพด.บ้านสะอาดนาดี 1

235 เสลภูมิ ทต.หนองหลวง ศพด.บ้านหนองเรือ 1

236 เสลภูมิ อบต.นางาม ศพด.วัดขนัตินิวาสบ้านกดุแข้ 1

237 เสลภูมิ อบต.นาเลิง ศพด.ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 1

238 เสลภูมิ อบต.โพธิท์อง ศพด.นาโพธิก์ลาง 1

239 เสลภูมิ อบต.ภูเงิน ศพด.นาทม 1

240 หนองพอก ทต.ท่าสีดา ศพด.วัดสายแสง 1

241 หนองพอก ทต.หนองพอก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองพอก 1

242 หนองพอก อบต.กกโพธิ์ ศพด.โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1

243 หนองพอก อบต.โคกสว่าง ศพด.บ้านแกง้ศรีสว่าง 1
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244 หนองพอก อบต.บึงงาม ศพด.บึงงาม 1

245 หนองพอก อบต.บึงงาม ศพด.หนองแวงดง 1

246 หนองพอก อบต.ภูเขาทอง รร.โนนสมบูรณ์ประชารัฐ 1

247 หนองพอก อบต.ภูเขาทอง ศพด.วัดทรายเขาทอง 1

248 หนองพอก อบต.ภูเขาทอง ศพด.วัดแสงอรุณ 1

249 หนองพอก อบต.รอบเมือง ศพด.บ้านโนนสวาสด์ิ 1

250 หนองพอก อบต.รอบเมือง ศพด.วัดศรีสว่าง 1

251 หนองพอก อบต.หนองพอก ศพด.บ้านปลาโด 1

252 หนองฮี ทต.หนองฮี ศพด.บ้านดอนกลอย 1

253 หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์ ศพด.หนองคูณ 1

254 อาจสามารถ อบต.บ้านแจง้ ศพด.วัดเสมาท่าค้อ 1

255 อาจสามารถ อบต.หนองขาม ศพด.เป้า 1

256 อาจสามารถ อบต.หนองขาม ศพด.แวง 1

257 อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถา่น ศพด.กระจาย 1

258 อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถา่น ศพด.ทองหลาง 1

259 อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถา่น ศพด.หนองหัวคน 1

260 อาจสามารถ อบต.หน่อม ศพด.บ้านห้วยแกว้ห้วยส าราญ 1

261 อาจสามารถ อบต.โหรา ศพด.หนองยา่งวัว 1

เลย

262 ปากชม อบต.ปากชม ศพด.วัดเทียนชัย 1

263 ปากชม อบต.ปากชม ศพด.วัดหาดทรายค า 1

264 ปากชม อบต.ห้วยบ่อซืน ศพด.บ้านเลิง 1

265 ปากชม อบต.ห้วยพชิัย ศพด.วัดท่าขา้ม 1

266 ปากชม อบต.ห้วยพชิัย ศพด.สงาว 1

267 ผาขาว ทต.ท่าช้างคล้อง ศพด.วัดวินัยสังวร 1

268 ผาขาว ทต.ท่าช้างคล้อง ศพด.วัดสว่างโนนงาม 1

269 ผาขาว ทต.ท่าช้างคล้อง ศพด.หัวขวั 1

270 ผาขาว ทต.โนนปอแดง ศพด.โนนปอแดง 1

271 ผาขาว ทต.โนนปอแดง ศพด.บ้านซ ากกค้อ 1

272 ผาขาว อบต.โนนป่าซาง ศพด.โสกนกไกน่า 1

273 ผาขาว อบต.โนนป่าซาง ศพด.ห้วยไฮ 1

274 ผาขาว อบต.บ้านเพิม่ ศพด.บ้านเพิม่ 1
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275 ผาขาว อบต.บ้านเพิม่ ศพด.วัดถ้ าผาสวรรค์ 1

276 ผาขาว อบต.บ้านเพิม่ ศพด.วัดป่าสามัคคีพฒันา 1

277 ภูกระดึง ทต.ภูกระดึง ศพด.วัดผานกเค้า 1

278 ภูกระดึง ทต.ภูกระดึง ศพด.วัดศรีสว่าง 1

279 ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า ศพด.วัดอนิทราราม 1

280 ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง ศพด.วัดเฉลียงทอง 1

281 ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง ศพด.วัดธาตุเจดีย์ 1

282 ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง ศพด.วัดสงป่าเปลือย 1

283 ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.วัดป่าธรรมวิเวก 1

284 ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.วัดโพธิต์าก 1

285 ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.วัดโพธิน์ิมิตร 1

286 ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.วัดศรีชมภู 1

287 ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน ศพด.ห้วยเด่ือ 1

288 ภูกระดึง อบต.ห้วยส้ม ศพด.ซ าบ่าง 1

289 ภูกระดึง อบต.ห้วยส้ม ศพด.วัดศรีพรหมาพฒันาราม 1

290 ภูกระดึง อบต.ห้วยส้ม ศพด.วัดศรีสมชาติ 1

291 ภูกระดึง อบต.ห้วยส้ม ศพด.วัดใหม่โนนสะอาด 1

292 ภูเรือ ทต.ภูเรือ ศพด.โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1

293 ภูเรือ ทต.ภูเรือ ศพด.วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง 1

294 ภูเรือ ทต.ร่องจกิ ศพด.บ้านนาคูณ 1

295 ภูเรือ ทต.ร่องจกิ ศพด.บ้านร่องจกิ 1

296 ภูเรือ อบต.สานตม ศพด.บ้านสานตม 1

ศรีสะเกษ

297 กนัทรารมย์ อบต.ทาม ศพด.โรงเรียนบ้านทาม 1

298 กนัทรารมย์ อบต.โนนสัง ศพด.วัดบ้านโนนผ้ึง 1

299 กนัทรารมย์ อบต.โนนสัง ศพด.วัดบ้านโนนสัง 1

300 กนัทรารมย์ อบต.ผักแพว รร.บ้านบกบ่างถอ่นหนองขนุ 1

301 กนัทรารมย์ อบต.ผักแพว ศพด.วัดบ้านผักแพว 1

302 กนัทรารมย์ อบต.ผักแพว ศพด.วัดบ้านสวนออ้ย 1

303 กนัทรารมย์ อบต.เมืองน้อย ศพด.บ้านหนองเทา 1

304 กนัทรารมย์ อบต.ละทาย ศพด.โรงเรียนบ้านเขวา 1

305 กนัทรารมย์ อบต.ละทาย ศพด.โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 1
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306 กนัทรารมย์ อบต.ละทาย ศพด.โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 1

307 กนัทรารมย์ อบต.หนองแกว้ ศพด.วัดโพธิศ์รี 1

308 กนัทรารมย์ อบต.หนองบัว ศพด.โรงเรียนหนองบัวท่าช้าง 1

309 กนัทรารมย์ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านหนามแท่ง 1

310 กนัทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง ศพด.โรงเรียนบ้านลือชัย 1

311 กนัทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1

312 ขขุนัธ์ อบต.กฤษณา ศพด.บ้านสวัสดี 1

313 ขขุนัธ์ อบต.กฤษณา ศพด.บ้านหนองเขง็ 1

314 ขขุนัธ์ อบต.โคกเพชร ศพด.บ้านภูมิศาลา 1

315 ขขุนัธ์ อบต.โคกเพชร ศพด.โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก 1

316 ขขุนัธ์ อบต.ใจดี ศพด.วัดบ้านใจดี 1

317 ขขุนัธ์ อบต.ใจดี ศพด.วัดบ้านทะลอก 1

318 ขขุนัธ์ อบต.ดองก าเม็ด ศพด.วัดบ้านดองก าเม็ด 1

319 ขขุนัธ์ อบต.ดองก าเม็ด ศพด.วัดบ้านบิง 1

320 ขขุนัธ์ อบต.นิคมพฒันา ศพด. หมู่ 7กวางขาว 1

321 ขขุนัธ์ อบต.ปราสาท ศพด.ปราสาทตาเล็ง 1

322 ขขุนัธ์ อบต.ปรือใหญ่ ศพด. หมู่ 11เนินแสง 1

323 ขขุนัธ์ อบต.ปรือใหญ่ ศพด. หมู่ 13นาจะเรีย 1

324 ขขุนัธ์ อบต.ปรือใหญ่ ศพด. หมู่ 1ปรือใหญ่ 1

325 ขขุนัธ์ อบต.ลมศักด์ิ ศพด.บ้านทุง่ศักด์ิ 1

326 ขขุนัธ์ อบต.ส าโรงตาเจน็ ศพด.บ้านสระบาน หมู่ 5 1

327 ขขุนัธ์ อบต.ส าโรงตาเจน็ ศพด.วัดบ้านส าโรงตาเจน็ 1

328 ขขุนัธ์ อบต.โสน ศพด.โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี 1

329 ขขุนัธ์ อบต.โสน ศพด.วัดบ้านโสน 1

สุรินทร์

330 กาบเชิง ทต.กาบเชิง ศพด.วัดบ้านกาบเชิง 1

331 กาบเชิง ทต.กาบเชิง ศพด.วัดบ้านน้อยร่มเยน็ 1

332 กาบเชิง ทต.โคกตะเคียน ศพด.บ้านอสีานพฒันา 1

333 กาบเชิง ทต.โคกตะเคียน ศพด.หินโคน 1

334 กาบเชิง อบต.คูตัน ศพด.วัดอดุมพรหมวิหาร 1

335 กาบเชิง อบต.ด่าน ศพด.บ้านนาเรือง 1

336 กาบเชิง อบต.ด่าน ศพด.สนวน 1



หน้าที ่12

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สุรินทร์ (ต่อ) 

337 กาบเชิง อบต.แนงมุด ศพด.บ้านปะค า 1

338 เขวาสินรินทร์ ทต.เขวาสินรินทร์ ศพด.ตระแบกใหญ่ 1

339 เขวาสินรินทร์ อบต.ตากกู ศพด.บ้านโพธิคู่์ 1

340 เขวาสินรินทร์ อบต.บ้านแร่ ศพด.บ้านบึง-เบาะอุ่น 1

341 เขวาสินรินทร์ อบต.บ้านแร่ ศพด.บ้านพระปืด 1

342 จอมพระ ทต.กระหาด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกระหาด 1

343 จอมพระ ทต.บุแกรง ศพด.โรงเรียนบา้นบแุกรง-ตะเคียนปานอทุิศวิทยา 1

344 จอมพระ ทต.บุแกรง ศพด.อาผอ 1

345 จอมพระ ทต.บุแกรง ศพด.อาแวะ 1

346 จอมพระ อบต.ชุมแสง ศพด.หนองขวาว 1

347 จอมพระ อบต.เมืองลีง ศพด.บ้านยาง 1

348 จอมพระ อบต.เมืองลีง ศพด.บ้านหนองกงุ 1

349 จอมพระ อบต.เมืองลีง ศพด.บ้านหนองเหล็ก 1

350 จอมพระ อบต.เมืองลีง ศพด.วัดศรีโพธิท์อง 1

351 ชุมพลบุรี ทต.ทุง่ศรีชุมพล ศพด.บ้านโพนทอง 1

352 ชุมพลบุรี ทต.นาหนองไผ่ ศพด.บ้านไทรงาม 1

353 ชุมพลบุรี ทต.นาหนองไผ่ ศพด.บ้านยางบ่อภิรมย์ 1

354 ชุมพลบุรี ทต.ยะวึก ศพด.บ้านโคกเพชร 1

355 ชุมพลบุรี ทต.ยะวึก ศพด.วัดรุ่งสว่างโนนจาน 1

356 ชุมพลบุรี อบต.เมืองบัว ศพด.วัดทุง่สว่างโพธิห์้วย 1

357 ชุมพลบุรี อบต.เมืองบัว ศพด.วัดประชาสามัคคี 1

358 ชุมพลบุรี อบต.ศรีณรงค์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์ 1

359 ท่าตูม ทต.ท่าตูม รร.เทศบาลท่าตูม 1

360 ท่าตูม ทต.เมืองแก ศพด.ท่าศิลา (ท่าวังหิน) 1

361 ท่าตูม ทต.เมืองแก ศพด.บ้านเมืองแก 1

362 ท่าตูม อบต.กระโพ ศพด.บ้านอาคุณ 1

363 ท่าตูม อบต.กระโพ ศพด.โรงเรียนบ้านบัว 1

364 ท่าตูม อบต.กระโพ ศพด.วัดแจง้สว่างตากลาง 1

365 ท่าตูม อบต.ท่าตูม ศพด.วัดโพธิบ์ัลลังก์ 1

366 ท่าตูม อบต.ท่าตูม ศพด.ศูนยว์ัดปทุมศิลาวารี 1



จงัหวัด/
อ าเภอ

นครราชสีมา

1 วังน้้าเขยีว อบต.วังหมี ศพด.บ้านวังหมี 1

2 สีค้ิว อบต.กฤษณา ศพด.ซับใต้ 1

3 สีค้ิว อบต.กฤษณา ศพด.วังกระสวย 1

4 สีค้ิว อบต.กดุน้อย ศพด.โรงเรียนพรพทิยาคม 1

5 สีค้ิว อบต.คลองไผ่ ศพด.เขายายเทีย่งใต้ 1

6 สีค้ิว อบต.คลองไผ่ ศพด.เขายายเทีย่งเหนือ 1

7 สีค้ิว อบต.คลองไผ่ ศพด.บ้านซับศรีจนัทร์ 1

8 สีดา อบต.โนนประดู่ ศพด.บ้านเสว 1

9 สีดา อบต.โพนทอง ศพด.บ้านหนองพลวง 1

10 สีดา อบต.โพนทอง ศพด.บ้านหนองมะค่า 1

11 สีดา อบต.สามเมือง ศพด.บ้านโนนเมือง 1

12 สีดา อบต.สีดา ศพด.บ้านดอนโกย่ 1

13 สีดา อบต.สีดา ศพด.บ้านถนนหัก 1

14 สีดา อบต.สีดา ศพด.บ้านหญ้าคา 1

15 สีดา อบต.หนองตาดใหญ่ ศพด.บ้านดอนเต็ง 1

16 สีดา อบต.หนองตาดใหญ่ ศพด.บ้านดอนแสบง 1

17 สีดา อบต.หนองตาดใหญ่ ศพด.บ้านเมืองสูง 1

18 สีดา อบต.หนองตาดใหญ่ ศพด.บ้านหัวนาค้า 1

19 สูงเนิน อบต.โค้งยาง ศพด.บ้านตะคลองแล้ง 1

20 สูงเนิน อบต.นากลาง ศพด.โรงเรียนบ้านหนองบอน 1

21 สูงเนิน อบต.โนนค่า ศพด.โรงเรียนบ้านกดุปลาเขง็เมืองล่ี 1

22 สูงเนิน อบต.มะเกลือเกา่ ศพด.บ้านหนองไม้ตาย 1

23 สูงเนิน อบต.มะเกลือใหม่ ศพด.บ้านดงมะไฟ 1

24 สูงเนิน อบต.มะเกลือใหม่ ศพด.บ้านวะภูแกว้ 1

25 สูงเนิน อบต.เสมา ศพด.บ้านแกน่ท้าว 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่31 ระหว่างวันที ่18 - 21 สิงหาคม 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครราชสีมา (ต่อ) 

26 สูงเนิน อบต.เสมา ศพด.บ้านโสกแจง้ 1

27 สูงเนิน อบต.เสมา ศพด.โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 1

28 สูงเนิน อบต.เสมา ศพด.วัดเหมือดแอ่ 1

29 เสิงสาง อบต.บ้านราษฎร์ ศพด.บ้านทรัพยเ์จริญ 1

30 เสิงสาง อบต.เสิงสาง ศพด.หนองไผ่วิทยา 1

31 ห้วยแถลง ทต.หินดาด ศพด.เทศบาลต้าบลหินดาด 1

32 ห้วยแถลง อบต.หลุ่งตะเคียน ศพด.บ้านโคกรักษ์ หมู่ 11 1

33 ห้วยแถลง อบต.หลุ่งตะเคียน ศพด.สระมะค่า หมู่ 5 1

34 ห้วยแถลง อบต.หลุ่งประดู่ ศพด.บ้านโนนสุวรรณ 1

35 ห้วยแถลง อบต.หลุ่งประดู่ ศพด.บ้านหนองผักโพด 1

36 ห้วยแถลง อบต.หินดาด ศพด.บ้านโคกสะอาด 1

37 ห้วยแถลง อบต.หินดาด ศพด.บ้านตะคร้อ 1

38 ห้วยแถลง อบต.หินดาด ศพด.บ้านสระมะค่า 1

39 ห้วยแถลง อบต.หินดาด ศพด.บ้านหนองพลอง 1

นครศรีธรรมราช

40 พปิูน อบต.ยางค้อม ศพด.บ้านพรุพงั 1

41 เมืองนครศรีธรรมราช ทต.ท่าง้ิว ศพด.มัสยดิมุวะห์ฮีดีน หมู่ 8 1

42 เมืองนครศรีธรรมราช ทต.ท่าง้ิว ศพด.มัสยดิรุ้ลอามาน 1

43 เมืองนครศรีธรรมราช ทต.ปากนคร ศพด.เทศบาลต้าบลปากนคร 1

44 เมืองนครศรีธรรมราช ทต.โพธิเ์สด็จ ศพด.บ้านยวนแหล 1

45 เมืองนครศรีธรรมราช ทต.โพธิเ์สด็จ ศพด.วัดโพธิท์อง 1

46 เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าไร่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าไร่ 1

47 เมืองนครศรีธรรมราช อบต.นาเคียน ศพด.บ้านนาเคียน 1

48 ร่อนพบิูลย์ ทต.หินตก รร.สาธิตเทศบาลต้าบลหินตก 1

49 ร่อนพบิูลย์ ทต.หินตก ศพด.มัสยดินูรุ้ลมุสลีมีน 1

50 ร่อนพบิูลย์ อบต.เสาธง ศพด.ท่าเจริญ 1

51 ร่อนพบิูลย์ อบต.หินตก ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลหินตก 1

52 สิชล ทต.ทุง่ใส ศพด.บ้านฝ่ายท่า 1

53 สิชล อบต.เขาน้อย ศพด.ทุง่ขนัหมาก 1

54 สิชล อบต.เขาน้อย ศพด.บ้านเขาใหญ่ 1

55 สิชล อบต.เขาน้อย ศพด.ส้านักเนียน 1

56 สิชล อบต.ฉลอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลฉลอง 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

นครศรีธรรมราช (ต่อ) 

57 สิชล อบต.ทุง่ปรัง ศพด.บัณณราม 1

58 สิชล อบต.ทุง่ปรัง ศพด.บ้านทุง่ไม้เรียง 1

59 สิชล อบต.ทุง่ปรัง ศพด.วัดคุมแป 1

60 สิชล อบต.ทุง่ปรัง ศพด.วัดชนาราม 1

61 สิชล อบต.เทพราช ศพด.ชุมชนวัดเทพราช 1

62 สิชล อบต.เทพราช ศพด.บ้านเขายวนเฒ่า 1

63 สิชล อบต.เทพราช ศพด.บ้านน้้าฉา 1

64 สิชล อบต.เทพราช ศพด.บ้านเผียน 1

65 สิชล อบต.เทพราช ศพด.วัดธารน้้าฉา 1

66 สิชล อบต.ส่ีขดี ศพด.บ้านน้้าร้อน 1

67 สิชล อบต.ส่ีขดี ศพด.บ้านปราบราษฎร์อทุิศ 1

68 สิชล อบต.ส่ีขดี ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลส่ีขดี 1

69 หัวไทร ทต.เกาะเพชร ศพด.บ้านไชยราม 1

70 หัวไทร ทต.หน้าสตน ศพด.แพรกเมือง 1

71 หัวไทร ทต.หน้าสตน ศพด.วัดฉมิหลา 1

72 หัวไทร อบต.เขาพงัไกร ศพด.ลากชาย 1

73 หัวไทร อบต.เขาพงัไกร ศพด.วัดบางตะพาน 1

74 หัวไทร อบต.เขาพงัไกร ศพด.วัดบูรณาวาส 1

75 หัวไทร อบต.เขาพงัไกร ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาพงัไกร 1

76 หัวไทร อบต.ควนชะลิก ศพด.วัดควนชะลิก 1

77 หัวไทร อบต.ทรายขาว ศพด.วัดโคกยาง 1

78 หัวไทร อบต.ท่าซอม ศพด.พทัธสีมา 1

79 หัวไทร อบต.ท่าซอม ศพด.วัดท่าเสริม 1

80 หัวไทร อบต.บ้านราม ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านราม 1

81 หัวไทร อบต.หัวไทร ศพด.วัดทะเลปัง 1

82 หัวไทร อบต.แหลม ศพด.วัดโคกสูง 1

83 หัวไทร อบต.แหลม ศพด.วัดศิลาล้อน 1

เลย

84 ภูเรือ อบต.สานตม ศพด.บ้านห้วยลาด 1

85 ภูหลวง อบต.แกง่ศรีภูมิ ศพด.ต้าบลแกง่ศรีภูมิ 1

86 ภูหลวง อบต.หนองคัน ศพด.หนองคัน 1 1

87 ภูหลวง อบต.หนองคัน ศพด.หนองคัน 2 1
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เลย (ต่อ) 

88 ภูหลวง อบต.ห้วยสีเสียด ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยสีเสียด 1 1

89 ภูหลวง อบต.ห้วยสีเสียด ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยสีเสียด 2 1

90 เมืองเลย ทต.นาดินด้า รร.เทศบาลนาดินด้า 2หนองนาทราย 1

91 เมืองเลย ทต.นาโป่ง ศพด.ขอนแกน่ 1

92 เมืองเลย ทต.นาโป่ง ศพด.บ้านป่าขา้วหลาม 1

93 เมืองเลย ทต.นาโป่ง ศพด.บ้านห้วยโตก 1

94 เมืองเลย ทต.นาอาน รร.เทศบาลนาอาน 1บ้านติดต่อ 1

95 เมืองเลย อบต.กกดู่ ศพด.บ้านก้าพี้ 1

96 เมืองเลย อบต.กกทอง ศพด.บ้านห้วยกระทิง 1

97 เมืองเลย อบต.ชัยพฤกษ์ ศพด.นาบอน 1

98 เมืองเลย อบต.นาแขม ศพด.โป่ง 1

99 เมืองเลย อบต.น้้าสวย ศพด.ลายเหนือ 1

100 เมืองเลย อบต.เมือง ศพด.น้้าภู 1

101 เมืองเลย อบต.เมือง ศพด.บ้านปากภู 1

102 เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ์ ศพด.บ้านวังโป่ง 1

103 เมืองเลย อบต.เส้ียว ศพด.บ้านน้้าคิว 1

104 วังสะพงุ ทต.ปากปวน ศพด.กกเกลือ 1

105 วังสะพงุ ทต.ปากปวน ศพด.ป่าเป้า 1

106 วังสะพงุ อบต.โคกขมิ้น ศพด.วัดศรีสว่าง (ป่าหนอง) 1

107 วังสะพงุ อบต.โคกขมิ้น ศพด.วัดสังคมวิทยาราม 1

108 วังสะพงุ อบต.โคกขมิ้น ศพด.วัดสิงห์ทอง 1

109 วังสะพงุ อบต.ทรายขาว ศพด.บุง่ค้อ 1

110 วังสะพงุ อบต.ทรายขาว ศพด.วัดตะนาวศรี 1

111 วังสะพงุ อบต.ทรายขาว ศพด.วัดยอดแกว้ 1

112 หนองหิน อบต.ตาดขา่ ศพด.วัดศิริเทพ 1

113 หนองหิน อบต.ปวนพุ รร.ปวนพวุัฒนา 1

114 หนองหิน อบต.หนองหิน ศพด.วัดสุวรรณทาราม 1

115 หนองหิน อบต.หนองหิน ศพด.ห้วยเด่ือ 1

116 เอราวัณ ทต.ผาอนิทร์แปลง ศพด.ผานาง-ผาเกิ้ง 1

117 เอราวัณ อบต.ทรัพยไ์พวัลย์ ศพด.ผาสะนา 1

118 เอราวัณ อบต.ผาสามยอด ศพด.บ้านหนองตูม 1
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ศรีสะเกษ
119 ขขุนัธ์ อบต.โสน ศพด.วัดบ้านหนองคล้า 1
120 ขขุนัธ์ อบต.โสน ศพด. หมู่ 15ขนุน 1
121 ขขุนัธ์ อบต.หนองฉลอง ศพด. หมู่ 7นิคมซอย 3 1
122 ขขุนัธ์ อบต.หัวเสือ ศพด.วัดบ้านห้วยสระภูมิ 1
123 ขขุนัธ์ อบต.หัวเสือ ศพด. หมู่ 8อรุณพฒันา 1
124 ขนุหาญ ทต.กนัทรอม ศพด. หมู่ 2จองกอ 1
125 ขนุหาญ ทต.โนนสูง ศพด.ที ่1บ้านนา 1
126 ขนุหาญ ทต.โนนสูง ศพด.บ้านกระเจา 1
127 ขนุหาญ ทต.โพธิก์ระสังข์ ศพด.ที ่5 หมู่ 4บ้านพยอม 1
128 ขนุหาญ ทต.โพธิก์ระสังข์ ศพด.ที ่6บ้านหนองขนาน 1
129 ขนุหาญ ทต.โพธิก์ระสังข์ ศพด.ที ่7บ้านหนองคู 1
130 ขนุหาญ อบต.ขนุหาญ ศพด.บ้านดู่ หมู่ 2 1
131 ขนุหาญ อบต.บักดอง ศพด.โรงเรียนออป. 8 (บ้านสวนป่า) 1
132 ขนุหาญ อบต.บักดอง ศพด.วัดตาเส็ด 1
133 ขนุหาญ อบต.บักดอง ศพด. หมู่ 13สันติสุข 1
134 ขนุหาญ อบต.บักดอง ศพด. หมู่ 15ทับทิมสยาม0 7 1
135 ขนุหาญ อบต.พราน ศพด.บ้านขี้เหล็ก 1
136 ขนุหาญ อบต.พราน ศพด.โรงเรียนบ้านอาราง 1
137 ขนุหาญ อบต.พราน ศพด. หมู่ 13สุขสมบูรณ์ 1
138 ขนุหาญ อบต.ภูฝ้าย ศพด.บ้านหนองจกิ 1
139 ขนุหาญ อบต.ห้วยจนัทร์ ศพด.หนองผือ หมู่ 3 1
140 ขนุหาญ อบต.ห้วยจนัทร์ ศพด. หมู่ 2ห้วย 1
141 น้้าเกล้ียง อบต.รุ่งระวี ศพด.บ้านหนองพะแนง 1
142 น้้าเกล้ียง อบต.รุ่งระวี ศพด.โรงเรียนบ้านโนนงาม 1
143 น้้าเกล้ียง อบต.ละเอาะ ศพด.วัดบ้านแวด 1
144 โนนคูณ อบต.โนนค้อ รร.บ้านหนองมะเกลือ 1
145 โนนคูณ อบต.โนนค้อ ศพด.วัดโนนคูณ 1
146 โนนคูณ อบต.บก ศพด.วัดหัวเหล่า 1
147 โนนคูณ อบต.โพธิ์ ศพด.วัดบ้านโพธิ์ 1
148 โนนคูณ อบต.หนองกงุ ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์ 1
149 โนนคูณ อบต.หนองกงุ ศพด.วัดหนองกงุ 1
150 โนนคูณ อบต.หนองกงุ ศพด.วัดหนองแวง 1
151 บึงบูรพ์ ทต.บึงบูรพ์ รร.เทศบาล 1บ้านค้อ 1
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สกลนคร

152 กดุบาก ทต.นาม่อง ศพด.วัดบ้านหนองค้า 1

153 กดุบาก ทต.นาม่อง ศพด.วัดโพธิส์มพร 1

154 กสุุมาลย์ อบต.กสุุมาลย์ ศพด.นาล้อม 1

155 กสุุมาลย์ อบต.กสุุมาลย์ ศพด.บ้านนิรมัย 1

156 กสุุมาลย์ อบต.กสุุมาลย์ ศพด.บ้านโนนสะอาด 1

157 กสุุมาลย์ อบต.กสุุมาลย์ ศพด.บ้านโนนหอม 1

158 กสุุมาลย์ อบต.นาเพยีง ศพด.บ้านกงุศรี 1

159 กสุุมาลย์ อบต.นาเพยีง ศพด.บ้านซ่งเต่า 1

160 กสุุมาลย์ อบต.นาเพยีง ศพด.บ้านนาเพยีงเกา่ 1

161 กสุุมาลย์ อบต.นาโพธิ์ ศพด.บ้านโคกม่วง 1

162 กสุุมาลย์ อบต.นาโพธิ์ ศพด.บ้านนาโพธิ์ 1

163 กสุุมาลย์ อบต.โพธิไพศาล ศพด.กดุสะกอย 1

164 กสุุมาลย์ อบต.โพธิไพศาล ศพด.กดุฮู 1

165 กสุุมาลย์ อบต.โพธิไพศาล ศพด.นาดี 1

166 กสุุมาลย์ อบต.อุ่มจาน ศพด.แกง้สามัคคี 1

167 กสุุมาลย์ อบต.อุ่มจาน ศพด.ชุมชนบ่อแสนพนัมิตรภาพที ่211 1

168 กสุุมาลย์ อบต.อุ่มจาน ศพด.บ้านง้ิวศิริราษฎร์บ้ารุง 1

169 ค้าตากล้า ทต.แพด ศพด.ตาด 1

170 ค้าตากล้า ทต.แพด ศพด.บ้านดงอด่ีอย 1

171 ค้าตากล้า อบต.ค้าตากล้า ศพด.บ้านดงน้้าเยน็ 1

172 ค้าตากล้า อบต.ค้าตากล้า ศพด.บ้านดงแสนสุข 1

173 ค้าตากล้า อบต.นาแต้ ศพด.บ้านดอนค้า 1

174 ค้าตากล้า อบต.นาแต้ ศพด.บ้านหนองแสง 1

175 ค้าตากล้า อบต.นาแต้ ศพด.สันติสุข 1

176 โคกศรีสุพรรณ ทต.ตองโขบ ศพด.ตองโขบ 1

177 โคกศรีสุพรรณ ทต.ตองโขบ ศพด.นาสีนวล 1

178 โคกศรีสุพรรณ ทต.ตองโขบ ศพด.หนองแข้ 1

179 โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงค้า ศพด.ลาดค้อ 1

180 โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงค้า ศพด.หนองนางกอม 1

181 โคกศรีสุพรรณ อบต.แมดนาท่ม ศพด.โคกนาดี 1

182 เจริญศิลป์ อบต.เจริญศิลป์ ศพด.บ้านสร้างฟาก 1
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สงขลา

183 สิงหนคร ทม.ม่วงงาม ศพด.ม่วงงาม 1

184 สิงหนคร ทม.สิงหนคร ศพด.บ้านยางงาม 1

185 สิงหนคร ทม.สิงหนคร ศพด.บ้านหัวเลน 1

186 สิงหนคร ทม.สิงหนคร ศพด.มัสยดิยาบัลยาแมะ 1

187 สิงหนคร ทม.สิงหนคร ศพด.มัสยดิยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ 1

188 สิงหนคร อบต.ชิงโค ศพด.รร.วัดประตูไชย 1

189 สิงหนคร อบต.ร้าแดง ศพด.วัดห้วยพดุ 1

190 สิงหนคร อบต.วัดขนุน ศพด.ชายทะเล ม.7 1

191 หาดใหญ่ ทต.คูเต่า ศพด.รร.วัดบางลึก 1

192 หาดใหญ่ ทต.น้้าน้อย ศพด.บ้านบนเขา 1

193 หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 1 เอง็เสียงสามัคคี 1

194 หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ 1

195 หาดใหญ่ ทม.คลองแห รร.เทศบาล 1 (คลองแหอจัฉริยะ ) 1

196 หาดใหญ่ ทม.คลองแห ศพด.รร.บ้านเกาะหมี 1

197 หาดใหญ่ ทม.คอหงส์ ศพด.บ้านคลองหวะ 1

198 หาดใหญ่ ทม.คอหงส์ ศพด.บ้านทุง่โดน 1

199 หาดใหญ่ ทม.ทุง่ต้าเสา ศพด.เทศบาลเมืองทุง่ต้าเสา (บ้านทุง่เลียบ ) 1

200 หาดใหญ่ ทม.บ้านพรุ ศพด.เทศบาลเมืองบ้านพรุศูนย์ ที่ 3 (บ้านโปะหมอ ) 1

201 หาดใหญ่ อบต.คลองอู่ตะเภา ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองอู่ตะเภา 1

202 หาดใหญ่ อบต.ฉลุง ศพด.บ้านหน้าควน 1

203 หาดใหญ่ อบต.พะตง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลพะตง 1

สุรินทร์

204 ท่าตูม อบต.ทุง่กลุา ศพด.บ้านปอหมัน 1

205 ท่าตูม อบต.บะ ศพด.โนนสูง 1

206 ท่าตูม อบต.บะ ศพด.วัดโพธิส์ว่างบ้านปรีง 1

207 ท่าตูม อบต.บัวโคก ศพด.โสมน 1

208 ท่าตูม อบต.บัวโคก ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวโคก 1

209 ท่าตูม อบต.พรมเทพ ศพด.บ้านพรมเทพ 1

210 ท่าตูม อบต.โพนครก ศพด.วัดบึงละหาร 1

211 ท่าตูม อบต.หนองบัว ศพด.วัดอมัพาวารินทร์ 1

212 ท่าตูม อบต.หนองเมธี ศพด.บ้านหนองคูใหญ่ 1

213 ท่าตูม อบต.หนองเมธี ศพด.วัดวรรณรังษี 1
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สุรินทร์ (ต่อ) 

214 โนนนารายณ์ อบต.ค้าผง ศพด.วัดบ้านเซียงซิน 1

215 โนนนารายณ์ อบต.ค้าผง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลค้าผง 1

216 โนนนารายณ์ อบต.โนน ศพด.วัดอสิาน 1

217 โนนนารายณ์ อบต.ระเวียง ศพด.ค้อ 1

218 โนนนารายณ์ อบต.ระเวียง ศพด.หนองหว้า 1

219 โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ ศพด.ส้าโรง 1

220 โนนนารายณ์ อบต.หนองเทพ ศพด.หนองแวง 1

221 โนนนารายณ์ อบต.หนองหลวง ศพด.วัดสังฆนาราม 1

222 บัวเชด ทต.บัวเชด ศพด.เทศบาลต้าบลบัวเชดศูนย ์3 1

223 บัวเชด ทต.บัวเชด ศพด.วัดแสงสว่างราษฎร์บ้ารุง 1

224 บัวเชด อบต.จรัส ศพด.บ้านจรัสพฒันา 1

225 บัวเชด อบต.จรัส ศพด.บ้านโชค 1

226 บัวเชด อบต.จรัส ศพด.บ้านโอทะลันพฒันา 1

227 บัวเชด อบต.บัวเชด ศพด.บ้านออด 1

228 บัวเชด อบต.ส้าเภาลูน ศพด.ส้าเภาลูน 1

229 บัวเชด อบต.อาโพน ศพด.บ้านหนองหลวง 1

230 บัวเชด อบต.อาโพน ศพด.บ้านอาโพน 1

231 บัวเชด อบต.อาโพน ศพด.ประเม 1

232 ปราสาท อบต.กงัแอน ศพด.บ้านสวายทอง 1

233 ปราสาท อบต.กงัแอน ศพด.บ้านสีโค 1

234 ปราสาท อบต.โคกยาง ศพด.บ้านโคกทม 1

235 ปราสาท อบต.โคกสะอาด ศพด.โคกสะอาด 1

236 ปราสาท อบต.โคกสะอาด ศพด.บ้านทะลอกกอง 1

237 ปราสาท อบต.โคกสะอาด ศพด.บ้านรันแดง 1

238 ปราสาท อบต.เชื้อเพลิง ศพด.โพธิก์อง 1

239 ปราสาท อบต.โชคนาสาม ศพด.ชุมชนตาเดาะ-เจา้คุณ 1

240 ปราสาท อบต.โชคนาสาม ศพด.บ้านตร็อบ 1

หนองคาย

241 เฝ้าไร่ ทต.เฝ้าไร่ ศพด.เทศบาลต้าบลเฝ้าไร่ 1 1

242 เฝ้าไร่ ทต.เฝ้าไร่ ศพด.บ้านวังชมภู 1

243 เฝ้าไร่ อบต.วังหลวง ศพด.บ้านโพนทอง 1

244 เฝ้าไร่ อบต.วังหลวง ศพด.บ้านหนองแวงค้าภู 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

หนองคาย (ต่อ) 

245 เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง ศพด.บ้านหนองบัวเงิน 1

246 เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง ศพด.วัดสมศรีสะอาด 1

247 เฝ้าไร่ อบต.อดุมพร ศพด.บ้านค้าโคนสว่าง 1

248 เฝ้าไร่ อบต.อดุมพร ศพด.บ้านโนนสะอาด 1

249 โพนพสัิย ทต.สร้างนางขาว ศพด.บ้านเหล่า 1

250 โพนพสัิย อบต.กดุบง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลกดุบง 1

251 โพนพสัิย อบต.จมุพล ศพด.บ้านเสริมสุข 1

252 โพนพสัิย อบต.จมุพล ศพด.บ้านอยู่ดีมีสุข 1

253 โพนพสัิย อบต.จมุพล ศพด.ปักหมู 1

254 โพนพสัิย อบต.ชุมช้าง ศพด.บ้านค้าเสน 1

255 โพนพสัิย อบต.ชุมช้าง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลชุมช้าง 1

256 โพนพสัิย อบต.เซิม ศพด.บ้านโคกกลาง 1

257 โพนพสัิย อบต.เซิม ศพด.หนองพนัทา 1

258 โพนพสัิย อบต.ทุง่หลวง ศพด.ทุง่หลวง 1

259 โพนพสัิย อบต.ทุง่หลวง ศพด.บ้านหนองแหวน 1

260 โพนพสัิย อบต.นาหนัง ศพด.วัดประชากร 1

261 โพนพสัิย อบต.นาหนัง ศพด.วัดโพธิศ์รีสมพร 1

262 โพนพสัิย อบต.บ้านผือ ศพด.หนองแอก-แสงพสัิย 1

263 โพนพสัิย อบต.บ้านโพธิ์ ศพด.บ้านค้าเจริญ 1

264 โพนพสัิย อบต.บ้านโพธิ์ ศพด.บ้านปักใหม่ 1

265 โพนพสัิย อบต.วัดหลวง ศพด.ดอนคง 1

266 โพนพสัิย อบต.วัดหลวง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลวัดหลวง 1

267 โพนพสัิย อบต.เหล่าต่างค้า ศพด.บ้านห้วยน้้าเยน็ 1

268 โพนพสัิย อบต.เหล่าต่างค้า ศพด.วัดเจริญผล 1

269 เมืองหนองคาย ทต.วัดธาตุ รร.อนุบาลเทศบาลต้าบลวัดธาตุ 1

270 เมืองหนองคาย ทต.เวียงคุก รร.อนุบาลเทศบาลต้าบลเวียงคุก 1

271 เมืองหนองคาย ทต.หนองสองห้อง รร.อนุบาลเทศบาลต้าบลหนองสองห้อง 1

หนองบวัล าภู

272 นากลาง ทต.เกา่กลอย ศพด.บ้านทุง่กลุาพฒันา 1

273 นากลาง ทต.เกา่กลอย ศพด.บ้านหนองแวงค้า 1

274 นากลาง ทต.นากลาง รร.เทศบาลนากลาง 1 1

275 นากลาง ทต.นากลาง ศพด.วัดศิริชัยพฒันาราม 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ
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หนองบวัล าภู (ต่อ) 

276 นากลาง ทต.นากลาง ศพด.ศรีสุวรรณ-ค้าแสน 1

277 นากลาง ทต.นาหนองทุม่ ศพด.บ้านภูดินทอง 1

278 นากลาง ทต.นาหนองทุม่ ศพด.บ้านหม่านศรีทอง 1

279 นากลาง อบต.ดงสวรรค์ ศพด.บ้านบนศรีวิไล-ห้วยหาน 1

280 นากลาง อบต.ดงสวรรค์ ศพด.บ้านห้วยหาน 1

281 นากลาง อบต.โนนเมือง ศพด.โนนผักหวาน 1

282 นากลาง อบต.โนนเมือง ศพด.วัดอมัพวนาราม 1

283 นาวัง ทต.นาเหล่า ศพด.วัดทุง่สว่าง 1

284 นาวัง อบต.นาเหล่า ศพด.บ้านหินต้ังบังพระจนัทร์ 1

285 นาวัง อบต.นาเหล่า ศพด.วัดกองประชาพฒันาราม 1

286 นาวัง อบต.วังทอง ศพด.วัดถ้้าเอราวัณ 1

287 นาวัง อบต.วังปลาป้อม ศพด.บ้านโคกหนองบัว หมู่ 5 1

288 โนนสัง ทต.โนนสัง ศพด.วัดศิริชัยเจริญ 1

289 โนนสัง ทต.บ้านค้อ ศพด.บ้านท่าศิลา 1

290 โนนสัง ทต.หนองเรือ ศพด.เทศบาลต้าบลหนองเรือ 1

291 โนนสัง ทต.หนองเรือ ศพด.วัดศรีบุญเรืองบุตราราม 1

292 โนนสัง ทต.หนองเรือ ศพด.วัดสว่างศรีวิลัย 1

293 โนนสัง อบต.กดุดู่ ศพด.วัดศรีจมุพร 1

294 โนนสัง อบต.กดุดู่ ศพด.วัดสุตประดิษฐ์ 1

295 โนนสัง อบต.โคกม่วง ศพด.วังมน 1

296 โนนสัง อบต.นิคมพฒันา ศพด.บ้านดงบาก 1

297 โนนสัง อบต.โนนเมือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนเมือง 1

298 โนนสัง อบต.บ้านถิ่น ศพด.โสกกา้นเหลือง 1

299 โนนสัง อบต.บ้านถิ่น ศพด.หินส่ิว 1

300 โนนสัง อบต.ปางกู่ ศพด.บ้านโสกแคน หมู่ที ่2 1

301 เมืองหนองบัวล้าภู ทต.หัวนา รร.อนุบาลเทศบาลต้าบลหัวนา 1

302 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.กดุจกิ ศพด.บ้านโพธิศ์รี 1

303 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.นาค้าไฮ ศพด.หนองกงุ 1

304 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.ป่าไม้งาม ศพด.บุง่บก 1

305 เมืองหนองบัวล้าภู อบต.ป่าไม้งาม ศพด.ป่าไม้งาม 1



หน้าที ่11

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อ านาจเจริญ
306 ชานุมาน อบต.ค้าเขื่อนแกว้ ศพด.บ้านดงแสนแกว้ 1
307 ชานุมาน อบต.ค้าเขื่อนแกว้ ศพด.เหล่าแกว้แมง 1
308 ชานุมาน อบต.ป่ากอ่ ศพด.หนองแมงดา 1
309 ชานุมาน อบต.ป่ากอ่ ศพด.ห้วยทม 1
310 ปทุมราชวงศา ทต.นาป่าแซง ศพด.วัดค้ายา่นาง 1
311 ปทุมราชวงศา ทต.นาป่าแซง ศพด.วัดผาสุการาม 1
312 ปทุมราชวงศา ทต.นาป่าแซง ศพด.วัดสามแยกชมภู 1
313 ปทุมราชวงศา ทต.ปทุมราชวงศา รร.อนุบาลเทศบาลต้าบลปทุมราชวงศา 1
314 ปทุมราชวงศา ทต.หนองขา่ ศพด.บ้านหนองหิน 1
315 ปทุมราชวงศา ทต.ห้วย ศพด.วัดบ้านโพนสูง 1
316 ปทุมราชวงศา ทต.ห้วย ศพด.วัดศรีปุญญนิมิตร 1
317 ปทุมราชวงศา ทต.ห้วย ศพด.วัดสุวัฒนาราม 1
318 ปทุมราชวงศา อบต.ค้าโพน ศพด.วัดศรีสว่าง 1
319 ปทุมราชวงศา อบต.ค้าโพน ศพด.หินเกิ้ง 1
320 ปทุมราชวงศา อบต.โนนงาม ศพด.วัดโนนงาม หมู่ที ่3 1
321 ปทุมราชวงศา อบต.โนนงาม ศพด.วัดโนนงาม หมู่ที ่4 1
322 ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ศพด.วัดตรีสุขาราม 1
323 ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ศพด.วัดบ้านนาค้า 1
324 ปทุมราชวงศา อบต.ลือ ศพด.วัดสุทธาวาส 1
325 พนา ทต.พระเหลา ศพด.บ้านอเีกง้-ปทุมแกว้ 1
326 พนา อบต.จานลาน ศพด.วัดสว่าง 1
327 พนา อบต.จานลาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต้าบลจานลาน 1
328 พนา อบต.พนา ศพด.วัดเนกขมัมาราม 1
329 พนา อบต.พนา ศพด.วัดม่วงสวาสด์ิ 1
330 พนา อบต.ไม้กลอน ศพด.วัดศรีสุนทราราม 1
331 พนา อบต.ไม้กลอน ศพด.วัดสงบคารมณ์ 1
332 พนา อบต.ไม้กลอน ศพด.วัดสุคันธาราม 1
333 พนา อบต.ไม้กลอน ศพด.วัดโสภณาราม 1
334 เมืองอ้านาจเจริญ ทต.ไกค้่า ศพด.บ่อบุ 1
335 เมืองอ้านาจเจริญ ทต.ไกค้่า ศพด.บ้านไร่ 1
336 เมืองอ้านาจเจริญ ทต.นายม ศพด.บ้านหนองแห่ 1
337 เมืองอ้านาจเจริญ อบต.คึมใหญ่ ศพด.ต้าบลคึมใหญ่ 1
338 เมืองอ้านาจเจริญ อบต.นาแต้ ศพด.บ้านหัวภู 1
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อุดรธานี

339 กดุจบั ทต.เชียงเพง็ ศพด.วัดใหม่นาแค 1

340 กดุจบั ทต.ปะโค รร.อนุบาลเทศบาลต้าบลปะโค 1

341 กดุจบั ทต.ปะโค ศพด.วัดศรีวิไลย์ 1

342 กดุจบั ทต.ปะโค ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1

343 กดุจบั ทต.ปะโค ศพด.วัดใหม่เชียงคง 1

344 กดุจบั ทต.ปะโค ศพด.วัดอดุมวิทยาราม 1

345 กดุจบั ทต.ยางชุม ศพด.วัดศรีชมชื่น 1

346 กดุจบั ทต.ยางชุม ศพด.วัดศรีสว่างอารมณ์ 1

347 กดุจบั อบต.กดุจบั ศพด.วัดวิชัยวนาราม 1

348 กดุจบั อบต.กดุจบั ศพด.วัดสันติพฒันาราม 1

349 กดุจบั อบต.ขอนยงู ศพด.ผัง 3ใหม่ 1

350 กดุจบั อบต.ขอนยงู ศพด.วัดป่าล้าภู 1

351 กดุจบั อบต.ขอนยงู ศพด.วัดมงคลนิมิตร 1

352 กมุภวาปี ทต.กงพานพนัดอน ศพด.พนัดอน 1

353 กมุภวาปี ทต.แชแล ศพด.วัดโพธิส์ว่าง 1

354 กมุภวาปี ทต.เวียงค้า ศพด.โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 1

355 กมุภวาปี ทต.เวียงค้า ศพด.วัดบ้านท่าหนองเทา 1

356 กมุภวาปี ทต.เวียงค้า ศพด.สวนมอนค้า 1

357 กมุภวาปี อบต.ท่าล่ี ศพด.บ้านท่าล่ี 1

358 กมุภวาปี อบต.ผาสุก ศพด.ส่ีแจ 1

359 กมุภวาปี อบต.เสอเพลอ ศพด.วัดศิริชัยเจริญ 1

360 กู่แกว้ ทต.คอนสาย ศพด.วัดศิริวัฒนา 1

361 กู่แกว้ ทต.คอนสาย ศพด.วัดอมัพวัน 1

362 กู่แกว้ อบต.โนนทองอนิทร์ ศพด.หัวหนอง 1

363 ไชยวาน ทต.ไชยวาน ศพด.วัดไชยนาถวราราม 1

364 ไชยวาน ทต.ไชยวาน ศพด.วัดอดุมมงคล 1

365 ไชยวาน ทต.โพนสูง ศพด.วัดป่าศรีชมภูจติวิเวก 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
ศรีสะเกษ

1 บึงบูรพ์ ทต.บึงบูรพ์ ศพด.วัดบ้านหาด 1

2 บึงบูรพ์ ทต.บึงบูรพ์ ศพด.วัดวิสุทธิโสภณ 1

3 บึงบูรพ์ อบต.เป๊าะ ศพด.วัดโนนลาน 1

4 บึงบูรพ์ อบต.เป๊าะ ศพด.วัดบ้านม่วง 1

5 เบญจลักษ์ อบต.ท่าคล้อ ศพด.วัดหนองบักโทน 1

6 เบญจลักษ์ อบต.เสียว ศพด.โรงเรียนบ้านแดง 1

7 เบญจลักษ์ อบต.หนองหว้า ศพด.โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1

8 เบญจลักษ์ อบต.หนองหว้า ศพด.วัดโนนค าต้ือ 1

9 ปรางค์กู่ อบต.กู่ ศพด.วัดบ้านพอก 1

10 ปรางค์กู่ อบต.กู่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกู่ 1

11 ปรางค์กู่ อบต.ตูม ศพด.บ้านบึงกระโพธิ์ 1

12 ปรางค์กู่ อบต.โพธิศ์รี ศพด.วัดนาดี 1

13 ปรางค์กู่ อบต.สมอ ศพด.วัดจานโง 1

14 ปรางค์กู่ อบต.สมอ ศพด.วัดดอนหล่ี 1

15 ปรางค์กู่ อบต.สมอ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสมอ 2 1

16 ปรางค์กู่ อบต.ส าโรงปราสาท ศพด.บ้านไฮเลิง 1

17 ปรางค์กู่ อบต.ส าโรงปราสาท ศพด. หมู่ 8หว้าน 1

18 ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน ศพด.บ้านมัดกานกทาขมุปูน 1

19 ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน ศพด. หมู่ 15หนองเชียงทูน 1

20 พยหุ์ อบต.พยหุ์ ศพด.บ้านหนองม่วง หมู่ 10 1

21 พยหุ์ อบต.พยหุ์ ศพด.บ้านหนองรัง หมู่ 4 1

22 พยหุ์ อบต.พรหมสวัสด์ิ ศพด.วัดโนนสว่าง 1

23 พยหุ์ อบต.พรหมสวัสด์ิ ศพด.วัดเปือย 1

24 โพธิศ์รีสุวรรณ ทต.โดด ศพด. หมู่ 3หนองกอง 1

25 โพธิศ์รีสุวรรณ ทต.โดด ศพด. หมู่ 5หนองบัว 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่32 ระหว่างวันที ่25 - 28 สิงหาคม 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ศรีสะเกษ (ต่อ) 

26 โพธิศ์รีสุวรรณ ทต.ผือใหญ่ ศพด. หมู่ 3หนองแปน 1

27 โพธิศ์รีสุวรรณ อบต.อเีซ ศพด.วัดป่าเจริญธรรม 1

28 ไพรบึง ทต.ไพรบึง ศพด.บ้านสนวน-สวาย 1

29 ไพรบึง ทต.ส าโรงพลัน ศพด.บ้านหัวช้าง 1

30 ไพรบึง ทต.ส าโรงพลัน ศพด.วัดบ้านไทร 1

31 ไพรบึง อบต.ดินแดง ศพด.บ้านหนองหิน 1

32 ไพรบึง อบต.ดินแดง ศพด.โรงเรียนบ้านดินแดง 1

33 ไพรบึง อบต.ปราสาทเยอ ศพด. หมู่ 7คูส่ีแจ 1

สกลนคร

34 เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า ศพด.ดงบัง 1

35 เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า ศพด.บ้านดงบาก 1

36 เต่างอย อบต.นาตาล ศพด.ม่วงค า 1

37 นิคมน้ าอนู อบต.นิคมน้ าอนู ศพด.บ้านหนองเบญจ 1

38 บ้านม่วง ทต.บ้านม่วง ศพด.เทศบาลต าบลบ้านม่วง 1

39 บ้านม่วง ทต.ห้วยหลัว ศพด.บ้านห้วยทราย 1

40 บ้านม่วง อบต.ดงหม้อทองใต้ ศพด.นาสมบูรณ์ 1

41 บ้านม่วง อบต.ดงเหนือ ศพด.บ้านดอนแดง 1

42 บ้านม่วง อบต.ดงเหนือ ศพด.บ้านนาทวี 1

43 บ้านม่วง อบต.โนนสะอาด ศพด.นาเต่าสุขสวรรค์ 1

44 บ้านม่วง อบต.โนนสะอาด ศพด.โนนสะอาด 1

45 บ้านม่วง อบต.บ่อแกว้ ศพด.ลึมบอง 1

46 บ้านม่วง อบต.บ่อแกว้ ศพด.สรศรี 1

47 บ้านม่วง อบต.ม่วง ศพด.จาร 1

48 บ้านม่วง อบต.มาย ศพด.บ้านหนองบ่อ 1

49 บ้านม่วง อบต.หนองกวัง่ ศพด.นาดูน 1

50 พรรณานิคม ทต.นาใน ศพด.บ้านห้วยบุน่-นาทัน 1

51 พรรณานิคม ทต.นาใน ศพด.บ้านอนูดงหนองไชยวาลย์ 1

52 พรรณานิคม ทต.นาใน ศพด.หนองผือ 1

53 พรรณานิคม ทต.นาหัวบ่อ ศพด.บ้านนาสาวนาน 1

54 พรรณานิคม ทต.นาหัวบ่อ ศพด.วัดศรีจนัทร์ 1

55 พรรณานิคม ทต.บัวสว่าง ศพด.บ้านบัวใหญ่ 1

56 พรรณานิคม ทต.บัวสว่าง ศพด.สว่าง 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สกลนคร (ต่อ) 

57 พรรณานิคม ทต.พรรณานิคม ศพด.โรงเรียนอนุบาลพรรณา 1

58 พรรณานิคม ทต.พอกน้อย ศพด.บ้านพอกน้อยพฒันา หมู่ 8 1

59 พรรณานิคม ทต.พอกน้อย ศพด.บ้านสมสะอาด 1

60 พรรณานิคม ทต.ไร่ ศพด.บ้านโคก 1

61 พรรณานิคม อบต.ช้างมิ่ง ศพด.บ้านช้างมิ่ง หมู่ 12 1

62 พรรณานิคม อบต.ช้างมิ่ง ศพด.บ้านอุ้มไผ่ 1

63 พรรณานิคม อบต.เชิงชุม ศพด.นาขาม 1

64 พรรณานิคม อบต.เชิงชุม ศพด.บ้านสายร่องขา่ 1

สงขลา

65 ระโนด อบต.พงัยาง ศพด.วัดสามี 1

66 ระโนด อบต.พงัยาง ศพด.วัดหัวถนิ 1

67 ระโนด อบต.ระวะ ศพด.โรงเรียนบ้านหน้าทอง 1

68 ระโนด อบต.ระวะ ศพด.วัดแจง้ 1

69 ระโนด อบต.ระวะ ศพด.วัดเถรแกว้ 1

70 ระโนด อบต.ระวะ ศพด.วัดเบิก 1

71 รัตภูมิ ทต.คูหาใต้ ศพด.บ้านจุ้มปะ 1

72 รัตภูมิ อบต.เขาพระ ศพด.บนควน 1

73 รัตภูมิ อบต.ควนรู ศพด.บ้านไทรใหญ่ 1

74 รัตภูมิ อบต.ท่าชะมวง ศพด.ทุง่เค่ียม 1

75 รัตภูมิ อบต.ท่าชะมวง ศพด.บ้านท่าชะมวง 1

76 รัตภูมิ อบต.ท่าชะมวง ศพด.มัสยดิบ้านท่ามะปราง 1

77 รัตภูมิ อบต.ท่าชะมวง ศพด.วัดรัตนวราราม 1

78 สทิงพระ อบต.จะทิง้พระ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลจะทิง้พระ 1

79 สทิงพระ อบต.ชุมพล ศพด.บ้านชุมพลชายทะเล 1

80 สะเดา อบต.ท่าโพธิ์ ศพด.มัสยดิท่าโพธิ์ 1

81 สะเดา อบต.ท่าโพธิ์ ศพด.สองพีน่้อง 1

82 สะเดา อบต.ปริก ศพด.ควนเสม็ด 1

83 สะเดา อบต.ส านักแต้ว ศพด.มัสยดิบ้านม่วง 1

84 สะเดา อบต.ส านักแต้ว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลส านักแต้ว (บา้นหวัควน) 1

85 สะบ้ายอ้ย ทต.ท่าพระยา ศพด.บ่อคุย 1

86 สะบ้ายอ้ย อบต.คูหา ศพด.บ้านล่องควน 1

87 สะบ้ายอ้ย อบต.คูหา ศพด.บ้านห้วยเต่า 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สงขลา (ต่อ) 

88 สะบ้ายอ้ย อบต.ทุง่พอ ศพด.มัสยดินะห์เมาะลาแต 1

89 สะบ้ายอ้ย อบต.ทุง่พอ ศพด.มัสยดิบ้านโคกสิเหรง 1

90 สะบ้ายอ้ย อบต.ธารคีรี ศพด.บ้านแกแดะ 1

91 สะบ้ายอ้ย อบต.ธารคีรี ศพด.บ้านตันหยงมูหลง 1

92 สะบ้ายอ้ย อบต.ธารคีรี ศพด.มัสยดิสุโสะ 1

93 สะบ้ายอ้ย อบต.บ้านโหนด ศพด.บ้านโหนด 1

94 สะบ้ายอ้ย อบต.บ้านโหนด ศพด.มัสยดิบ้านกะเซะ 1

95 สะบ้ายอ้ย อบต.เปียน ศพด.บ้านเกา่ต าแย 1

96 สิงหนคร อบต.วัดขนุน ศพด.ต าบลวัดขนุน หมู่ 8 1

97 สิงหนคร อบต.วัดขนุน ศพด.วัดหนองหอย 1

98 หาดใหญ่ ทต.คูเต่า ศพด.เกาะนก 1

99 หาดใหญ่ ทต.คูเต่า ศพด.มัสยดิบ้านควน 1

100 หาดใหญ่ ทต.คูเต่า ศพด.วัดชลธารประสิทธิ์ 1

101 หาดใหญ่ ทต.คูเต่า ศพด.หัวสะพาน 1

102 หาดใหญ่ ทต.น้ าน้อย ศพด.บ้านโคกหาร 1

103 หาดใหญ่ ทต.น้ าน้อย ศพด.บ้านท่านางหอม 1

104 หาดใหญ่ อบต.ฉลุง ศพด.มัสยดิฮิดายาตุลฮิสลามลามียะห์ 1

105 หาดใหญ่ อบต.ฉลุง ศพด.ไร่ออ้ย 1

106 หาดใหญ่ อบต.พะตง ศพด.โรงเรียนบ้านทุง่ปรือพทิยาคม 1

สตูล

107 ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.นิคมพปิูนล้นเกล้า 1

108 ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.ประชานิมิตร 1

109 ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.มัสยดิธรรมประทีป 1

110 ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.มัสยดิบ้านเขาไคร 1

111 ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.เหนือคลอง (เขาหลวง ) 1

112 ควนโดน ทต.ควนโดน ศพด.มัสยดิอะห์มาดียะห์ปันจอร์ 1

113 ควนโดน อบต.ควนโดน ศพด.บูเกต็ยามุ 1

114 ควนโดน อบต.ควนสตอ ศพด.มัสยดิใหม่บ้านกลาง 1

115 ควนโดน อบต.ควนสตอ ศพด.มัสยดิฮสลาเฮียะห์ 1

116 ควนโดน อบต.ยา่นซ่ือ ศพด.มัสยดิดารุลนาอมี 1

117 ท่าแพ อบต.ท่าแพ ศพด.มัสยดิบ้านปลักหว้า 1

118 ท่าแพ อบต.ท่าเรือ ศพด.รร.บ้านไร่ 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สตูล (ต่อ) 

119 ท่าแพ อบต.แป-ระ ศพด.มัสยดิบ้านใหม่นาโต๊ะขนุ 1

120 ท่าแพ อบต.สาคร ศพด.มัสยดิสายห้วย 1

121 ทุง่หว้า อบต.ขอนคลาน ศพด.มัสยดิบ้านราไว 1

122 ทุง่หว้า อบต.ทุง่หว้า ศพด.บ้านราวปลา 1

123 ทุง่หว้า อบต.นาทอน ศพด.รร.บ้านท่าศิลา 1

124 ทุง่หว้า อบต.ป่าแกบ่่อหิน ศพด.อาคารชั่วคราวส านักสงฆ์ป่าแกบ่่อหิน 1

125 มะนัง อบต.ปาล์มพฒันา ศพด.บ้านมะนัง 1

126 มะนัง อบต.ปาล์มพฒันา ศพด.รร.บ้านป่าพน 1

127 มะนัง อบต.ปาล์มพฒันา ศพด.รร.ผังปาล์ม 2 1

128 เมืองสตูล ทต.ฉลุง ศพด.เทศบาลต าบลฉลุง 1

129 เมืองสตูล อบต.เกาะสาหร่าย ศพด.บ้านตันหยงกลิง 1

130 เมืองสตูล อบต.ควนขนั ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลควนขนั 1

131 เมืองสตูล อบต.ควนโพธิ์ ศพด.ห้วยลึก ม.6 1

132 เมืองสตูล อบต.ต ามะลัง ศพด.ต ามะลังเหนือ 1

133 เมืองสตูล อบต.บ้านควน ศพด.บ้านทุง่วิมาน 1

134 เมืองสตูล อบต.ปูยู ศพด.บ้านเกาะยาว 1

135 ละงู อบต.ก าแพง ศพด.มัสยดิบ้านท่าแลหลา 1

136 ละงู อบต.ก าแพง ศพด.มัสยนิบ้านควนไสน 1

137 ละงู อบต.เขาขาว ศพด.บ่อหิน 1

138 ละงู อบต.น้ าผุด ศพด.บ้านวังสายทอง 1

139 ละงู อบต.น้ าผุด ศพด.รร.บ้านหนองหอยโขง่ 1

140 ละงู อบต.ปากน้ า ศพด.มัสยดิบ้านตะโละใส 1

141 ละงู อบต.ละงู ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลละงู 1

142 ละงู อบต.แหลมสน ศพด.มัสยดิบ้านสนกลาง 1

สุรินทร์

143 ปราสาท อบต.โชคนาสาม ศพด.บ้านมะเมียงใต้ 1

144 ปราสาท อบต.ตานี ศพด.บ้านหนองปรือ 1

145 ปราสาท อบต.ทมอ ศพด.บ้านเจริญสุข 1

146 ปราสาท อบต.ทุง่มน ศพด.วัดป่าหินกอง 1

147 ปราสาท อบต.บ้านไทร ศพด.วัดอมัพวนาราม 1

148 ปราสาท อบต.บ้านพลวง ศพด.วัดบัลลังกศิ์ลาอาสน์ 1

149 ปราสาท อบต.ปราสาทหนง ศพด.ระว-ีนาครอง 1



หน้าที ่6

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สุรินทร์ (ต่อ) 

150 ปราสาท อบต.ไพล ศพด.วัดราษฎร์นิยม 1

151 ปราสาท อบต.หนองใหญ่ ศพด.เสกกอง 1

152 ปราสาท อบต.หนองใหญ่ ศพด.แสนสุข 1

153 พนมดงรัก อบต.โคกกลาง ศพด.บ้านโคกโบสถ์ 1

154 พนมดงรัก อบต.โคกกลาง ศพด.บ้านสระแกว้ 1

155 พนมดงรัก อบต.จกีแดก ศพด.บ้านโคกกรม 1

156 พนมดงรัก อบต.จกีแดก ศพด.ละเอา-วารี 1

157 พนมดงรัก อบต.ตาเมียง ศพด.บ้านโคกแสลง หมู่ 7 1

158 พนมดงรัก อบต.บักได ศพด.บ้านสกอร์ 1

159 พนมดงรัก อบต.บักได ศพด.บ้านหนองแรด 1

160 พนมดงรัก อบต.บักได ศพด.วัดหัวอา่งสามัคคี 1

161 เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่ ศพด.โรงเรียนบ้านนาเกา 1

162 เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 1

163 เมืองสุรินทร์ อบต.คอโค ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคอโค 1

164 เมืองสุรินทร์ อบต.เฉนียง ศพด.บ้านตาอ า 1

165 เมืองสุรินทร์ อบต.เฉนียง ศพด.บ้านนาสม 1

166 เมืองสุรินทร์ อบต.ตาออ็ง ศพด.วัดพฤิกทักษิณ 1

167 เมืองสุรินทร์ อบต.เทนมีย์ ศพด.บ้านโคกปราสาท 1

168 เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง ศพด.บ้านหนองกง 1

169 เมืองสุรินทร์ อบต.นาดี ศพด.บ้านระไซร์สองชั้น 1

170 เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว ศพด.บ้านนาบัว 1

171 เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว ศพด.บ้านเสม็ด 1

172 เมืองสุรินทร์ อบต.เพีย้ราม ศพด.บ้านหัวตะพาน 1

173 เมืองสุรินทร์ อบต.เพีย้ราม ศพด.ระกาไกรศร 1

174 เมืองสุรินทร์ อบต.ราม ศพด.วัดบรมสุข 1

175 เมืองสุรินทร์ อบต.สลักได ศพด.บ้านสลักได 1

176 เมืองสุรินทร์ อบต.สลักได ศพด.วัดชัยประโคม 1

177 เมืองสุรินทร์ อบต.สวาย ศพด.วัดศิลาราม 1

178 เมืองสุรินทร์ อบต.ส าโรง ศพด.บ้านส าโรง 1

179 รัตนบุรี ทต.รัตนบุรี รร.เทศบาลรัตนบุรี 1
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หนองคาย

180 เมืองหนองคาย อบต.ค่ายบกหวาน ศพด.บ้านดอนกอก 1

181 เมืองหนองคาย อบต.พระธาตุบังพวน ศพด.โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 1

182 รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ ศพด.บ้านหนองเค็ม 1

183 รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ ศพด.วัดศิริมงคลชัยราม 1

184 รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ ศพด.วัดเสตมงคล 1

185 รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์ ศพด.ตาดทอง 1

186 รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์ ศพด.โนนหงษ์ทอง 1

187 รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์ ศพด.วัดบ้านโปร่งส าราญ 1

188 รัตนวาปี อบต.พระบาทนาสิงห์ ศพด.วัดพระบาทนาสิงห์ 1

189 รัตนวาปี อบต.โพนแพง ศพด.ดงสาร 1

190 รัตนวาปี อบต.โพนแพง ศพด.วัดศรีชมชื่น 1

191 รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี ศพด.วัดราษฎร์ด าริ 1

192 รัตนวาปี อบต.รัตนวาปี ศพด.วัดวารีภิมุข 1

193 ศรีเชียงใหม่ ทต.ศรีเชียงใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 1

194 ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก รร.อนุบาลหนองปลาบาก 1

195 ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก ศพด.วัดชัยมงคล 1

196 ศรีเชียงใหม่ อบต.พระพทุธบาท รร.อนุบาลเทสกเ์ทสรังสีอปุถมัภ์ 1

197 ศรีเชียงใหม่ อบต.พระพทุธบาท ศพด.วัดพระพทุธบาท 1

198 ศรีเชียงใหม่ อบต.พานพร้าว ศพด.บ้านยอยไฮ 1

199 ศรีเชียงใหม่ อบต.พานพร้าว ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1

200 สระใคร อบต.คอกช้าง ศพด.บ้านดงมุข 1

201 สระใคร อบต.คอกช้าง ศพด.วัดโพธิศ์รีสมพร 1

202 สระใคร อบต.สระใคร ศพด.สระใคร 1

203 สระใคร อบต.สระใคร ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสระใคร 1

204 สังคม อบต.แกง้ไก่ ศพด.บ้านโสกกล้า 1

205 สังคม อบต.นาง้ิว ศพด.นาง้ิว 1

206 สังคม อบต.นาง้ิว ศพด.นาบอน 1

207 สังคม อบต.นาง้ิว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 1

208 สังคม อบต.บ้านม่วง ศพด.ห้วยค้อ 1

209 สังคม อบต.ผาต้ัง ศพด.บ้านผาต้ัง 1

210 สังคม อบต.ผาต้ัง ศพด.ล าภูพาน 1
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211 เมืองหนองบัวล าภู อบต.ป่าไม้งาม ศพด.ห้วยหามต่าง 1

212 เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองบัว ศพด.ภูพานทอง 1

213 เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองภัยศูนย์ ศพด.บ้านนาลาดควาย 1

214 เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองสวรรค์ ศพด.ศิลามงคล 1

215 เมืองหนองบัวล าภู อบต.หนองสวรรค์ ศพด.หนองสวรรค์ 1

216 เมืองหนองบัวล าภู อบต.หัวนา ศพด.บ้านดอนหัน 1

217 เมืองหนองบัวล าภู อบต.หัวนา ศพด.บ้านหนองแสงนาล้อม 1

218 ศรีบุญเรือง ทต.โนนสะอาด ศพด.วัดศรีส าราญ 1

219 ศรีบุญเรือง ทต.โนนสะอาด ศพด.วัดสว่างนาราม 1

220 ศรีบุญเรือง ทต.ยางหล่อ ศพด.วัดสว่างอ านวยพร 1

221 ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง ศพด.วัดโนนรังข. 1

222 ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง ศพด.วัดสว่างชาติบ ารุง 1

223 ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง ศพด.วัดสีลวิสุทธิ์ 1

224 ศรีบุญเรือง อบต.โนนม่วง ศพด.วัดศรีรัตนวนาราม 1

225 ศรีบุญเรือง อบต.โนนม่วง ศพด.วัดศรีสุนทรวนาราม 1

226 ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 1

227 ศรีบุญเรือง อบต.หนองกงุแกว้ ศพด.ผาสุก 1

228 ศรีบุญเรือง อบต.หนองบัวใต้ ศพด.บ้านดอนปอ-โนนอดุมพฒันา 1

229 ศรีบุญเรือง อบต.หนองบัวใต้ ศพด.บ้านบุง่แกว้ 1

230 ศรีบุญเรือง อบต.หนองบัวใต้ ศพด.หนองโน 1

231 ศรีบุญเรือง อบต.หันนางาม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 1

232 สุวรรณคูหา ทต.นาด่าน ศพด.บ้านส้มป่อย 1

233 สุวรรณคูหา ทต.นาด่าน ศพด.วัดทุง่กญุชร 1

234 สุวรรณคูหา ทต.นาดี ศพด.บ้านโนนงาม หมู่ 2 1

235 สุวรรณคูหา ทต.นาดี ศพด.วัดโพธิท์อง 1

236 สุวรรณคูหา ทต.บ้านโคก ศพด.วัดศรีสมพร 1

237 สุวรรณคูหา ทต.บุญทัน ศพด.วัดสันติธรรมพฒันา 1

238 สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา ศพด.วัดสามัคคีเจริญธรรม 1

239 สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา ศพด.หนองเหลือง 1

240 สุวรรณคูหา อบต.กดุผ้ึง ศพด.นาไก่ 1

241 สุวรรณคูหา อบต.กดุผ้ึง ศพด.นาค าน้อย 1

242 สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ ศพด.บ้านนาไร่-นาเจริญ 1
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243 สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ ศพด.วัดป่าโนนทอง 1

244 สุวรรณคูหา อบต.บ้านโคก ศพด.บ้านโนนอดุม 1

อุดรธานี

245 ไชยวาน ทต.โพนสูง ศพด.วัดสว่างไชยวาน 1

246 ไชยวาน อบต.ค าเลาะ ศพด.ค าเลาะ 1

247 ไชยวาน อบต.ค าเลาะ ศพด.บ้านวังชมภู 1

248 ไชยวาน อบต.ค าเลาะ ศพด.วัดส าราญ 1

249 ไชยวาน อบต.หนองหลัก ศพด.นาปู-นากลาง 1

250 ไชยวาน อบต.หนองหลัก ศพด.หนองหลักโนนสว่าง 1

251 ทุง่ฝน ทต.ทุง่ใหญ่ ศพด.บ้านค าเจริญ 1

252 ทุง่ฝน อบต.กดุค้า ศพด.บ้านโพนสูง 1

253 ทุง่ฝน อบต.นาชุมแสง ศพด.วัดชัยศิริมงคล 1

254 นายงู ทต.นายงู ศพด.บ้านนาคลัง 1

255 นายงู ทต.นายงู ศพด.บ้านนาสมนึก 1

256 นายงู ทต.นายงู ศพด.วัดเทพสิงหาร 1

257 นายงู ทต.นายงู ศพด.ห้วยทราย 1

258 นายงู ทต.โนนทอง ศพด.บ้านสมประสงค์ 1

259 นายงู ทต.โนนทอง ศพด.วังเลาโสมสวรรค์ 1

260 นายงู อบต.นาแค ศพด.วัดสุวรรณคีรี 1

261 นายงู อบต.บ้านกอ้ง ศพด.ทุง่ศรีทอง หมู่ 11 1

262 นายงู อบต.บ้านกอ้ง ศพด.ทุง่ศรีทอง หมู่ 9 1

263 นายงู อบต.บ้านกอ้ง ศพด.นาค าน้อย หมู่ 10 1

264 นายงู อบต.บ้านกอ้ง ศพด.บ้านค าเจริญ หมู่ 13 1

265 นายงู อบต.บ้านกอ้ง ศพด.วัดศิริธรรมาราม 1

266 น้ าโสม ทต.น้ าโสม รร.เทศบาลต าบลน้ าโสม 1

267 น้ าโสม อบต.น้ าโสม ศพด.โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 1

268 น้ าโสม อบต.บ้านหยวก ศพด.โรงเรียนบ้านทุง่ทอง 1

269 น้ าโสม อบต.สามัคคี ศพด.บ้านสวัสดี 1

270 น้ าโสม อบต.สามัคคี ศพด.ผากลางนา 1

271 น้ าโสม อบต.โสมเยี่ยม ศพด.วัดสะอาดโนนสูง 1

272 น้ าโสม อบต.หนองแวง ศพด.หนองแวง 1

273 โนนสะอาด อบต.โคกกลาง ศพด.วัดอดุมวุฒิฑาราม 1
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274 โนนสะอาด อบต.โคกกลาง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 1

275 โนนสะอาด อบต.บุง่แกว้ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองโก 1

276 โนนสะอาด อบต.บุง่แกว้ ศพด.วัดสว่างกระเบือ้ง 1

277 โนนสะอาด อบต.บุง่แกว้ ศพด.วัดสว่างบุง่แกว้ 1

278 โนนสะอาด อบต.โพธิศ์รีส าราญ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิศ์รีส าราญ 1

279 โนนสะอาด อบต.หนองกงุศรี ศพด.โรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ 1

280 โนนสะอาด อบต.หนองกงุศรี ศพด.โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 1

281 บ้านดุง อบต.ดงเยน็ ศพด.วัดโพธิศ์รีข. 1

282 บ้านดุง อบต.ถอ่นนาลับ ศพด.ทุง่ใหญ่-โพธิช์ัย 1

283 บ้านดุง อบต.นาค า ศพด.บ้านโนนงาม-โนนอดุม 1

284 บ้านดุง อบต.นาค า ศพด.วัดสมโภชน์จนัทสาราม 1

285 บ้านดุง อบต.นาค า ศพด.วัดสุพรรณแสงศรี 1

286 บ้านดุง อบต.นาค า ศพด.วัดสุวรรณเขต 1

287 บ้านดุง อบต.นาไหม ศพด.โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 1

288 บ้านดุง อบต.นาไหม ศพด.โรงเรียนบ้านผ้ึง 1

289 บ้านดุง อบต.นาไหม ศพด.วัดศรีบุญทันบ ารุงธรรม 1

290 บ้านดุง อบต.บ้านจนัทน์ ศพด.วัดโพธิช์ัย 1

291 บ้านดุง อบต.บ้านจนัทน์ ศพด.วัดโพธิศ์รี 1

292 บ้านดุง อบต.บ้านชัย ศพด.บ้านชัย 1

อุบลราชธานี

293 กดุขา้วปุน้ ทต.กดุขา้วปุน้ ศพด.เทศบาลต าบลกดุขา้วปุน้ 1

294 กดุขา้วปุน้ อบต.แกง่เค็ง ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1

295 กดุขา้วปุน้ อบต.ขา้วปุน้ ศพด.วัดโกศรีวนาราม 1

296 กดุขา้วปุน้ อบต.ขา้วปุน้ ศพด.วัดบุรีรมย์ 1

297 กดุขา้วปุน้ อบต.ขา้วปุน้ ศพด.วัดอาภาราม 1

298 กดุขา้วปุน้ อบต.โนนสวาง ศพด.ดงบัง 1

299 กดุขา้วปุน้ อบต.โนนสวาง ศพด.วัดสมสนุก 1

300 กดุขา้วปุน้ อบต.หนองทันน้ า ศพด.วัดบ้านชาติ 1

301 กดุขา้วปุน้ อบต.หนองทันน้ า ศพด.วัดแสนอดุม 1

302 เขมราฐ ทต.ขามป้อม ศพด.บ้านขามป้อม 1

303 เขมราฐ ทต.เทพวงศา ศพด.วัดศรีสมบูรณ์ฯ 1

304 เขมราฐ ทต.เทพวงศา ศพด.วัดอบุมุง 1
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305 เขมราฐ ทต.เทพวงศา ศพด.หนองคูณ 1

306 เขมราฐ ทต.หนองนกทา ศพด.วัดนาฬิกาวาส 1

307 เขมราฐ ทต.หนองนกทา ศพด.วัดบ้านนาสะแบง 1

308 เขมราฐ ทต.หนองนกทา ศพด.หนองนกทา 1

309 เขมราฐ ทต.หนองผือ ศพด.วัดบ้านแกง้หลักด่าน 1

310 เขมราฐ ทต.หนองผือ ศพด.วัดบ้านค าหาด 1

311 เขมราฐ ทต.หนองผือ ศพด.วัดบ้านนาดี 1

312 เขมราฐ ทต.หนองผือ ศพด.วัดบ้านบึงหอม 1

313 เขมราฐ ทต.หัวนา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหัวนา 1

314 เขมราฐ ทต.หัวนา ศพด.วัดบูรพาบ้านห้วยยาง 1

315 เขมราฐ ทต.หัวนา ศพด.วัดบูรพาสาขาดอนโด่ 1

316 เขมราฐ ทต.หัวนา ศพด.วัดบูรพาสาขานาเหล่า 1

317 เขมราฐ ทต.หัวนา ศพด.วัดสว่างโพธิศ์รีร่มโพธิท์อง 1

318 เขมราฐ ทต.หัวนา ศพด.วัดสังขะเสนาราม 1

319 เขมราฐ อบต.เจยีด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเจียด หมู่ 5ดอนต้ิว 1

320 เขมราฐ อบต.เจยีด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเจียด หมู่ 9บ้านภูเขาเงิน 1

321 เขมราฐ อบต.นาแวง ศพด.วัดโพธิศ์รีนาเมือง 1

322 เขมราฐ อบต.นาแวง ศพด.วัดโพธิศ์รีบ้านโบกม่วง 1

323 เขมราฐ อบต.หนองสิม ศพด.วัดวังม่วง 1

324 เขมราฐ อบต.หนองสิม ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม 1

325 เขื่องใน อบต.กลางใหญ่ ศพด.ไผ่ 1

326 เขื่องใน อบต.กอ่เอ้ ศพด.บ้านท่าลาด 1

327 เขื่องใน อบต.กอ่เอ้ ศพด.บ้านยางน้อย 1

328 เขื่องใน อบต.กอ่เอ้ ศพด.วัดบ้านเอ้ 1

329 เขื่องใน อบต.กอ่เอ้ ศพด.วัดศรีจมุพล 1

330 เขื่องใน อบต.ค้อทอง ศพด.วัดกดุผักตบ 1

331 เขื่องใน อบต.ค้อทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลค้อทอง 1

332 เขื่องใน อบต.ชีทวน ศพด.บ้านท่าศาลา 1

333 เขื่องใน อบต.ท่าไห ศพด.โนนจานใหม่ 1

334 เขื่องใน อบต.ท่าไห ศพด.บ้านโนนจานเกา่ 1

335 เขื่องใน อบต.นาค าใหญ่ ศพด.แสงน้อย 1

336 เขื่องใน อบต.โนนรัง ศพด.นาผาย 1



หน้าที ่12

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุบลราชธานี (ต่อ) 

337 เขื่องใน อบต.โนนรัง ศพด.โนนรัง 1

338 เขื่องใน อบต.บ้านไทย ศพด.โพนทราย 1

339 เขื่องใน อบต.ยางขี้นก ศพด.ยางขี้นก 1

340 เขื่องใน อบต.ยางขี้นก ศพด.วัดกอ่น้อย 1

341 เขื่องใน อบต.ศรีสุข ศพด.บ้านหนองห้างหนองกวาง 1

342 เขื่องใน อบต.สร้างถอ่ ศพด.รังแร้ง 1

343 เขื่องใน อบต.สร้างถอ่ ศพด.สร้างถอ่ 1

344 เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ศพด.หนองเหล่า 1

345 เขื่องใน อบต.หัวดอน ศพด.บ้านหัวดอน 1

อ านาจเจริญ

346 เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาผือ ศพด.บ้านนาผือ 1

347 เมืองอ านาจเจริญ อบต.นาผือ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาผือ 1

348 เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนโพธิ์ ศพด.นาห้วยยางสองคอน 1

349 เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนโพธิ์ ศพด.โนนโพธิ์ 1

350 เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง ศพด.ทับเมย 1

351 เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง ศพด.โนนหนามแท่ง 1

352 เมืองอ านาจเจริญ อบต.โนนหนามแท่ง ศพด.โสกโดน 1

353 เมืองอ านาจเจริญ อบต.สร้างนกทา ศพด.สร้างนกทา 1

354 เมืองอ านาจเจริญ อบต.ห้วยไร่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ (บ้านภักดีเจริญ) 1

355 ลืออ านาจ ทต.โคกกลาง ศพด.วัดชมพกูดุฉมิ 1

356 ลืออ านาจ ทต.ดงมะยาง ศพด.หนองนกหอ 1

357 ลืออ านาจ ทต.สามหนอง ศพด.วัดยางช้า 1

358 ลืออ านาจ ทต.สามหนอง ศพด.วัดหนองไผ่ 1

359 ลืออ านาจ อบต.ดงบัง ศพด.ดงบัง 1

360 ลืออ านาจ อบต.ดงบัง ศพด.วัดศรีโพธิช์ัย 1

361 ลืออ านาจ อบต.แมด ศพด.โรงเรียนเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 1

362 เสนางคนิคม ทต.สิริเสนางค์ ศพด.วัดนาสะอาด 1

363 เสนางคนิคม ทต.สิริเสนางค์ ศพด.หนองคล้า 1

364 เสนางคนิคม อบต.นาเวียง ศพด.นาเวียง 1

365 เสนางคนิคม อบต.นาเวียง ศพด.ห่องเตย 1

366 เสนางคนิคม อบต.โพนทอง ศพด.วัดอนิทาราม 1

367 เสนางคนิคม อบต.ไร่สีสุก ศพด.โคกสะอาด หมู่ที ่7 1



หน้าที ่13

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อ านาจเจริญ (ต่อ) 

368 เสนางคนิคม อบต.ไร่สีสุก ศพด.บ้านไร่สีสุก หมู่ที ่9 1

369 เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี ศพด.สมสะอาด 1

370 เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ ศพด.หนองมะเส่ียง 1

371 หัวตะพาน ทต.เค็งใหญ่ ศพด.วัดบ้านหัวดง 1

372 หัวตะพาน อบต.จกิดู่ ศพด.โพนขวาว 1

373 หัวตะพาน อบต.จกิดู่ ศพด.หนองยอ 1

374 หัวตะพาน อบต.โพนเมืองน้อย ศพด.บ้านโนนค้อทุง่ 1

375 หัวตะพาน อบต.โพนเมืองน้อย ศพด.บ้านเหล่าขาว 1

376 หัวตะพาน อบต.สร้างถอ่น้อย ศพด.นาคู 1

377 หัวตะพาน อบต.สร้างถอ่น้อย ศพด.หนองไหล 1

378 หัวตะพาน อบต.หนองแกว้ ศพด.สถานพฒันาเด็กปฐมวัยบ้านหนองแกว้ 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
กระบี่

1 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย ศพด.บ้านโละใหญ่ 1

2 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาน้อย ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อยสามัคคี 1

3 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ ศพด.เกาะปอ 1

4 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ ศพด.บ้านสังกาอู้ 1

5 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ ศพด.มัสยดินูรุ้ลฮูดา 1

6 เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ่ ศพด.มัสยดิบ้านเจะ๊หลี 1

7 เกาะลันตา อบต.คลองยาง ศพด.บ้านคลองยาง 1

8 เกาะลันตา อบต.ศาลาด่าน ศพด.มัสยดิบ้านทุง่หยเีพง็ 1

9 เกาะลันตา อบต.ศาลาด่าน ศพด.มัสยดิโล๊ะดุหยง 1

10 เกาะลันตา อบต.ศาลาด่าน ศพด.โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1

11 เขาพนม ทต.เขาพนม รร.เทศบาลต าบลเขาพนม 1

12 เขาพนม อบต.โคกหาร ศพด.บ้านโคกหาร 1

13 เขาพนม อบต.โคกหาร ศพด.บ้านไสควน 1

14 เขาพนม อบต.พรุเตียว ศพด.บ้านโคกกลาง 1

15 เขาพนม อบต.พรุเตียว ศพด.บ้านบางเหรียง 1

16 คลองท่อม ทต.คลองท่อมใต้ รร.เทศบาลคลองท่อมใต้ 1

17 คลองท่อม ทต.คลองพนพฒันา ศพด.บ้านพรุใหญ่ 1

18 คลองท่อม ทต.ทรายขาว ศพด.บ้านพรุพี 1

19 คลองท่อม อบต.คลองท่อมเหนือ ศพด.บ้านคลองท่อมเหนือ 1

20 คลองท่อม อบต.คลองท่อมเหนือ ศพด.บ้านนิคมหน้าเขา 1

21 คลองท่อม อบต.คลองท่อมเหนือ ศพด.บ้านบางครามเหนือ 1

22 คลองท่อม อบต.คลองท่อมเหนือ ศพด.บ้านแผ่นดินเสมอ 1

23 คลองท่อม อบต.เพหลา ศพด.บ้านพรุเตียว 1

24 คลองท่อม อบต.เพหลา ศพด.เพหลาเหนือ 1

25 ปลายพระยา อบต.เขาเขน ศพด.บ้านนาเทา หมู่ 2 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่33 ระหว่างวันที ่1 - 4 กันยายน 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

กระบี ่(ต่อ) 

26 ปลายพระยา อบต.เขาต่อ รร.อนุบาลบางเท่าแม่ 1

27 เมืองกระบี่ อบต.คลองประสงค์ ศพด.บ้านเกาะกลาง 1

ชุมพร

28 ท่าแซะ อบต.ทรัพยอ์นันต์ ศพด.บ้านเกาะอม 1

29 ท่าแซะ อบต.ทรัพยอ์นันต์ ศพด.ประชาอทุิศ 1

30 ท่าแซะ อบต.ท่าแซะ ศพด.แสงภักดีศึกษา 1

31 ท่าแซะ อบต.นากระตาม ศพด.ไทรลอด 1

32 ท่าแซะ อบต.รับร่อ ศพด.ดอนเค่ียม 1

33 ท่าแซะ อบต.สลุย ศพด.บ้านเหมืองทอง 1

34 ท่าแซะ อบต.หงษ์เจริญ ศพด.ตางิ 1

35 ท่าแซะ อบต.หงษ์เจริญ ศพด.บ้านยายหม่น 1

36 ท่าแซะ อบต.หินแกว้ ศพด.ในโสม 1

37 ทุง่ตะโก อบต.ตะโก ศพด.บ้านห้วยคล้า 1

38 ทุง่ตะโก อบต.ตะโก ศพด.โรงเรียนบ้านทับช้าง 1

39 ปะทิว ทต.ชุมโค ศพด.บ่อเมา 1

40 ปะทิว ทต.ชุมโค ศพด.บ่ออฐิ 1

41 ปะทิว ทต.ชุมโค ศพด.บางจาก 1

42 ปะทิว ทต.บางสน ศพด.ดอนตะเคียน 1

43 ปะทิว ทต.บางสน ศพด.บ้านคอกม้า 1

44 ปะทิว อบต.เขาไชยราช ศพด.เขาไชยราชสันติสุข 1

45 ปะทิว อบต.เขาไชยราช ศพด.ทรายแกว้ 1

46 ปะทิว อบต.เขาไชยราช ศพด.ม่วงแถว 1

47 ปะทิว อบต.ดอนยาง ศพด.วัดดอนยาง 1

48 ปะทิว อบต.ปากคลอง ศพด.ถ้ าธง 1

49 พะโต๊ะ อบต.ปังหวาน ศพด.คลองนูน 1

50 พะโต๊ะ อบต.ปากทรง ศพด.บ้านตะแบกงาม 1

พังงา

51 กะปง ทต.ท่านา ศพด.เทศบาลต าบลท่านา 1

52 คุระบุรี อบต.บางวัน ศพด.ต าหนัง 1

53 คุระบุรี อบต.บางวัน ศพด.บ้านบางวัน 1

54 คุระบุรี อบต.บางวัน ศพด.โรงเรียนบ้านคุรอด 1

55 ตะกั่วทุง่ ทต.โคกกลอย รร.เทศบาลต าบลโคกกลอย 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

พังงา (ต่อ) 

56 ตะกั่วทุง่ อบต.กะไหล รร.บ้านสามช่อง 1

57 ตะกั่วทุง่ อบต.โคกกลอย ศพด.โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1

58 ตะกั่วทุง่ อบต.หล่อยงู ศพด.โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที ่16 3 1

59 ตะกั่วป่า ทต.บางนายสี ศพด.มัสยดิตอรีกอตุลยะนะห์ 1

60 ตะกั่วป่า อบต.บางไทร ศพด.บ้านดอกแดง 1

61 ทับปุด ทต.ทับปุด ศพด.โรงเรียนวัดนิโครธาราม 1

62 ทับปุด อบต.โคกเจริญ ศพด.ตล่ิงชัน 1

63 ทับปุด อบต.โคกเจริญ ศพด.โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1

64 ทับปุด อบต.ทับปุด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทับปุด 1

65 ทับปุด อบต.บ่อแสน ศพด.ควน 1

66 ทับปุด อบต.บ่อแสน ศพด.มัสยดิบ้านคลองบ่อแสน 1

67 ท้ายเหมือง ทต.ท้ายเหมือง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) 1

68 ท้ายเหมือง ทต.ล าแกน่ ศพด.บ้านท่าดินแดง 1

69 ท้ายเหมือง อบต.ท้ายเหมือง ศพด.พอแดง 1

70 ท้ายเหมือง อบต.ทุง่มะพร้าว รร.องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มะพร้าว 1

71 ท้ายเหมือง อบต.บางทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลบางทอง 1

72 เมืองพงังา ทต.บางเตย รร.เทศบาลต าบลบางเตย 1

73 เมืองพงังา อบต.เกาะปันหยี ศพด.เกาะไม้ไผ่ 1

74 เมืองพงังา อบต.เกาะปันหยี ศพด.บ้านท่าด่าน 1

75 เมืองพงังา อบต.เกาะปันหยี ศพด.โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1

76 เมืองพงังา อบต.ถ้ าน้ าผุด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าน้ าผุด 1

ศรีสะเกษ

77 ภูสิงห์ อบต.โคกตาล ศพด.ศูนยเ์รือทองคลองค า 1

78 ภูสิงห์ อบต.ดงรัก ศพด. หมู่ 4คูส่ีแจ 1

79 ภูสิงห์ อบต.ไพรพฒันา ศพด.วัดเขาพลาญเพชร 1

80 ภูสิงห์ อบต.ละลม ศพด.บ้านธาตุทอง หมู่ 8 1

81 ภูสิงห์ อบต.ห้วยต้ึกชู ศพด.วัดโคกทะลอก 1

82 ภูสิงห์ อบต.ห้วยต้ึกชู ศพด. หมู่ 1ตะแบง 1

83 เมืองจนัทร์ ทต.เมืองจนัทร์ ศพด. หมู่ 5โคก 1

84 เมืองจนัทร์ ทต.เมืองจนัทร์ ศพด. หมู่ 7ไผ่ 1

85 เมืองจนัทร์ ทต.หนองใหญ่ ศพด. หมู่ 5หนองสาด 1

86 เมืองจนัทร์ ทต.หนองใหญ่ ศพด. หมู่ 8บ้านเขวา 1



หน้าที ่4
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ศรีสะเกษ (ต่อ) 

87 เมืองศรีสะเกษ ทต.น้ าค า ศพด. หมู่ 13โนนสวนป่า 1

88 เมืองศรีสะเกษ ทต.น้ าค า ศพด. หมู่ 1ใหม่ 1

89 เมืองศรีสะเกษ อบต.ตะดอบ ศพด.โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง 1

90 เมืองศรีสะเกษ อบต.ทุม่ ศพด.วัดขมิ้น 1

91 เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนขา่ ศพด. หมู่ 3บก 1

92 เมืองศรีสะเกษ อบต.โพนเขวา ศพด.บ้านดอนส้ัน 1

93 เมืองศรีสะเกษ อบต.หญ้าปล้อง ศพด.โรงเรียนบ้านโนนแย้ 1

94 เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแกว้ ศพด.วัดโนนอปีัง 1

95 เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองครก ศพด.บ้านหนองสาดโนนเจริญ 1

96 ยางชุมน้อย อบต.โนนคูณ ศพด.วัดโนนต้ิว 1

97 ยางชุมน้อย อบต.บึงบอน ศพด.โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 1

98 ยางชุมน้อย อบต.ล้ินฟา้ ศพด.บ้านผักขะ 1

99 ยางชุมน้อย อบต.ล้ินฟา้ ศพด.ศูนยดิ์นด า 1

100 ราษีไศล อบต.จกิสังขท์อง ศพด.วัดบ้านมะฟกั 1

101 ราษีไศล อบต.สร้างปี่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างปี่ 1

102 ราษีไศล อบต.หนองแค ศพด.วัดบ้านปลาขาว 1

103 ราษีไศล อบต.หนองอึ่ง ศพด.วัดบ้านฮ่องขา่ 1

104 วังหิน ทต.บุสูง ศพด. หมู่ 2ขมุค า 1

105 วังหิน ทต.บุสูง ศพด. หมู่ 5หัววัว 1

106 วังหิน ทต.วังหิน ศพด.วัดบ้านสะมัด 1

107 วังหิน อบต.ดวนใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ 1

108 วังหิน อบต.ทุง่สว่าง ศพด.บ้านสว่าง 1

109 วังหิน อบต.ธาตุ ศพด.วัดบ้านดงยาง 1

สกลนคร

110 พงัโคน ทต.ไฮหยอ่ง ศพด.อุ่มเหม้า 1

111 พงัโคน อบต.ต้นผ้ึง ศพด.กลางเจริญ 1

112 โพนนาแกว้ ทต.นาแกว้ ศพด.บ้านโคกแกว้ 1

113 โพนนาแกว้ ทต.นาแกว้ ศพด.บ้านหนองกระบอก 1

114 โพนนาแกว้ ทต.นาแกว้ ศพด.วัดอนิทรังสฤษฎ์ 1

115 โพนนาแกว้ ทต.บ้านโพน ศพด.นาจาน 1

116 โพนนาแกว้ อบต.นาตงวัฒนา ศพด.โพนแคกลาง 1

117 โพนนาแกว้ อบต.บ้านแป้น ศพด.บ้านน้ าพุ 1



หน้าที ่5
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สกลนคร (ต่อ) 

118 โพนนาแกว้ อบต.บ้านแป้น ศพด.แป้น 1

119 โพนนาแกว้ อบต.บ้านแป้น ศพด.โพนบก 1

120 ภูพาน ทต.โคกภู ศพด.โคกภู 1

121 ภูพาน ทต.โคกภู ศพด.โคกภูใหม่ 1

122 ภูพาน ทต.โคกภู ศพด.ท่าเจริญ 1

123 ภูพาน ทต.โคกภู ศพด.บ่อเดือนห้า 1

124 ภูพาน ทต.โคกภู ศพด.หนองส่าน 1

125 ภูพาน ทต.สร้างค้อ ศพด.ต้อน หมู่ 3 1

126 ภูพาน ทต.สร้างค้อ ศพด.ภูพานทอง หมู่ 9 1

127 ภูพาน ทต.สร้างค้อ ศพด.สร้างแกว้ หมู่ 5 1

128 เมืองสกลนคร ทต.ง้ิวด่อน ศพด.ง้ิวด่อน 1

129 เมืองสกลนคร ทต.ง้ิวด่อน ศพด.ทับสอ 1

130 เมืองสกลนคร ทต.เชียงเครือ รร.เทศบาลต าบลเชียงเครือ 1

131 เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด ศพด.สายปลาหลาย 1

132 เมืองสกลนคร ทต.เหล่าปอแดง ศพด.ท่าวัด 1

133 เมืองสกลนคร ทต.ฮางโฮง ศพด.บ้านหนองกงุ 1

134 เมืองสกลนคร อบต.ดงมะไฟ ศพด.หนองไผ่ 1

135 เมืองสกลนคร อบต.โนนหอม ศพด.บ้านผักค าแผว 1

136 เมืองสกลนคร อบต.พงัขว้าง ศพด.โนนสวรรค์ 1

137 เมืองสกลนคร อบต.พงัขว้าง ศพด.หนองยาง 1

138 เมืองสกลนคร อบต.ม่วงลาย ศพด.ม่วงลาย 1

139 เมืองสกลนคร อบต.ห้วยยาง ศพด.นานกเค้า 1

140 เมืองสกลนคร อบต.ห้วยยาง ศพด.พะเนาว์ 1

สุรินทร์

141 รัตนบุรี อบต.กดุขาคีม ศพด.บ้านดงเค็ง 1

142 รัตนบุรี อบต.แก ศพด.วัดแจง้บ้านแก 1

143 รัตนบุรี อบต.แก ศพด.วัดอ านวยศรีบ้านจอ้ 1

144 รัตนบุรี อบต.คอนแรด ศพด.วัดชัยศรีสะอาด หมู่ 2 1

145 รัตนบุรี อบต.คอนแรด ศพด.หนองตอ-บัวเสียว 1

146 รัตนบุรี อบต.ทับใหญ่ ศพด.บ้านโพธิ์ 1

147 รัตนบุรี อบต.ทับใหญ่ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลทับใหญ่ (บ้านโนนแคน) 1

148 รัตนบุรี อบต.ธาตุ ศพด.บ้านเหล่าม่วง 1
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สุรินทร์ (ต่อ) 

149 รัตนบุรี อบต.ธาตุ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ (ม่วงหมาก) 1

150 รัตนบุรี อบต.น้ าเขยีว ศพด.วัดบ้านหนองคู 1

151 รัตนบุรี อบต.น้ าเขยีว ศพด.อาจญา 1

152 รัตนบุรี อบต.เบิด ศพด.บ้านหนองกระทุง 1

153 รัตนบุรี อบต.เบิด ศพด.บ้านหนองแมว 1

154 รัตนบุรี อบต.ไผ่ ศพด.บ้านไผ่ 1

155 รัตนบุรี อบต.ไผ่ ศพด.วัดบ าเพญ็ธรรม 1

156 รัตนบุรี อบต.ยางสว่าง ศพด.กล้วย 1

157 รัตนบุรี อบต.ยางสว่าง ศพด.วัดราษฎร์รัตนาราม 1

158 รัตนบุรี อบต.รัตนบุรี ศพด.ผือ หมู่ 14 1

159 รัตนบุรี อบต.รัตนบุรี ศพด.วัดบ้านผือ 1

160 รัตนบุรี อบต.รัตนบุรี ศพด.วัดสว่างหนองกา 1

161 รัตนบุรี อบต.หนองบัวบาน ศพด.บ้านโคกกอ่ง 1

162 รัตนบุรี อบต.หนองบัวบาน ศพด.บ้านดินแดง 1

163 รัตนบุรี อบต.หนองบัวบาน ศพด.หนองบัวบาน 1

164 ล าดวน อบต.ตระเปียงเตีย ศพด.หนองหาญ 1

165 ล าดวน อบต.ล าดวน ศพด.ตาเมาะ 1

166 ล าดวน อบต.อู่โลก ศพด.ตะเคียน 1

167 ล าดวน อบต.อู่โลก ศพด.วัดเกาะแกว้สิริสุข 1

168 ศรีณรงค์ อบต.แจนแวน ศพด.บ้านแจนแวน 1

169 ศรีณรงค์ อบต.ศรีสุข ศพด.วัดจนิดาราม 1

170 ศรีณรงค์ อบต.ศรีสุข ศพด.วัดศรีพระจนัทร์วราราม 1

171 ศีขรภูมิ อบต.กดุหวาย ศพด.บ้านดงถาวร 1

172 ศีขรภูมิ อบต.กดุหวาย ศพด.บ้านสมบูรณ์ 1

173 ศีขรภูมิ อบต.จารพตั ศพด.บ้านกนัจารย์ 1

174 ศีขรภูมิ อบต.จารพตั ศพด.เปรียง 1

175 ศีขรภูมิ อบต.ช่างปี่ ศพด.ช่างปี่ 1

176 ศีขรภูมิ อบต.ช่างปี่ ศพด.หัวแรต 1

177 ศีขรภูมิ อบต.ตรมไพร ศพด.บ้านตามอญ-ยะหาญ 1

อุดรธานี

178 บ้านดุง อบต.บ้านชัย ศพด.บ้านโนนสีทอง 1

179 บ้านดุง อบต.บ้านชัย ศพด.วัดประชาสามัคคี 1
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อุดรธานี (ต่อ) 

180 บ้านดุง อบต.บ้านชัย ศพด.วัดสุวรรณมงคล 1

181 บ้านดุง อบต.บ้านดุง ศพด.โรงเรียนบ้านปอพาน 1

182 บ้านดุง อบต.บ้านดุง ศพด.วัดไกรราษฎร์มงคล 1

183 บ้านดุง อบต.บ้านตาด ศพด.บ้านสมวิไล 1

184 บ้านดุง อบต.บ้านตาด ศพด.วัดพธุไธสงค์ (วัดโนนทองหลาง) 1

185 บ้านดุง อบต.บ้านม่วง ศพด.วัดป่าประชานิยม 1

186 บ้านดุง อบต.โพนสูง ศพด.บ้านนาจาน 1

187 บ้านดุง อบต.โพนสูง ศพด.ศรีสมบูรณ์ 1

188 บ้านดุง อบต.วังทอง ศพด.วัดป่าค าเจริญ 1

189 บ้านดุง อบต.ออ้มกอ ศพด.วัดศรีสมบูรณ์ 1

190 บ้านดุง อบต.ออ้มกอ ศพด.วัดสมประสงค์ 1

191 บ้านผือ ทต.ค าบง ศพด.บ้านดงหมูชัยเจริญ 1

192 บ้านผือ อบต.ขา้วสาร ศพด.บ้านหินต้ังโคกกลาง 1

193 บ้านผือ อบต.เขอืน้ า ศพด.วัดล าดวน 1

194 บ้านผือ อบต.เขอืน้ า ศพด.วัดศรีสุนทรีกาวาส 1

195 บ้านผือ อบต.ค าด้วง ศพด.บ้านนาหลวง 1

196 บ้านผือ อบต.ค าด้วง ศพด.บ้านลาดหอค า 1

197 บ้านผือ อบต.จ าปาโมง ศพด.วัดชัยสว่าง 1

198 บ้านผือ อบต.จ าปาโมง ศพด.วัดโพธิช์ัย 1

199 บ้านผือ อบต.จ าปาโมง ศพด.วัดโพธิศ์รี 1

200 บ้านผือ อบต.จ าปาโมง ศพด.วัดโพธิศ์รีสะอาด 1

201 บ้านผือ อบต.จ าปาโมง ศพด.อทุกโสภาราม 1

202 บ้านผือ อบต.โนนทอง ศพด.วัดอตัตวีวิหาร 1

203 บ้านผือ อบต.โนนทอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 2 1

204 บ้านผือ อบต.บ้านค้อ รร.อนุบาลหนองกอง 1

205 บ้านผือ อบต.บ้านค้อ ศพด.วัดอตุมาวาส 1

206 บ้านผือ อบต.เมืองพาน ศพด.ต้ิว หมู่ 6 1

207 บ้านผือ อบต.เมืองพาน ศพด.วัดเกษศิริวิหาร 1

208 บ้านผือ อบต.เมืองพาน ศพด.วัดธาตุอปุสมาราม 1

209 บ้านผือ อบต.เมืองพาน ศพด.วัดโนนสวรรค์ 1

210 บ้านผือ อบต.เมืองพาน ศพด.วัดโพธิสมพร 1

211 บ้านผือ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านโนนสง่าเท่อเล่อ 1
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212 บ้านผือ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านหนองแวงน้อย 1

213 บ้านผือ อบต.หนองแวง ศพด.บ้านแหลมทองพฒันา 1

214 บ้านผือ อบต.หนองหัวคู ศพด.บ้านโพธิ์ 1

215 บ้านผือ อบต.หายโศก ศพด.หายโศก 1

216 ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.นาม่วง ศพด.หนองหญ้า 1

217 ประจกัษ์ศิลปาคม อบต.อุ่มจาน ศพด.วัดโพธิศ์รีสว่าง 1

218 พบิูลยรั์กษ์ อบต.ดอนกลอย ศพด.บ้านโนนตาล-ดงยางน้อย 1

219 พบิูลยรั์กษ์ อบต.ดอนกลอย ศพด.วัดล าดวน 1

220 พบิูลยรั์กษ์ อบต.นาทราย ศพด.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1

221 เพญ็ ทต.บ้านธาตุ ศพด.นิคมสงเคราะห์ 4 1

222 เพญ็ ทต.บ้านธาตุ ศพด.โรงเรียนบ้านดอนแกว้ 1

223 เพญ็ ทต.บ้านธาตุ ศพด.โรงเรียนบ้านสังซา 1

224 เพญ็ ทต.บ้านธาตุ ศพด.โรงเรียนหมูม่นโพนสว่าง 1

225 เพญ็ ทต.บ้านธาตุ ศพด.วัดอนิทร์สรณ์สง่า 1

226 ศรีธาตุ ทต.หัวนาค า ศพด.กดุอเีฒ่า 1

227 ศรีธาตุ ทต.หัวนาค า ศพด.บ้านโคกกลาง 1

228 ศรีธาตุ ทต.หัวนาค า ศพด.หัวนาค า 1

229 ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขยีน ศพด.บ้านโคกกอ่ง 1

230 สร้างคอม ทต.บ้านโคก ศพด.บ้านเด่ือ 1

231 สร้างคอม ทต.สร้างคอม ศพด.โนนสาวเอ้ 1

232 สร้างคอม อบต.เชียงดา ศพด.บ้านแมด 1

233 สร้างคอม อบต.บ้านหินโงม ศพด.บ้านน้ าเ ทีย่ง 1

234 หนองวัวซอ ทต.กดุหมากไฟ ศพด.กดุหมากไฟ 1

235 หนองวัวซอ ทต.โนนหวาย ศพด.ทุง่ห้วยทราย 1

236 หนองวัวซอ ทต.ภูผาแดง ศพด.รร.บ้านหนองออ้ 1

237 หนองวัวซอ ทต.หนองบัวบาน ศพด.วัดสามขาสันติสุข 1

238 หนองวัวซอ ทต.หนองวัวซอ ศพด.วัดบุญญานุสรณ์ 1

239 หนองวัวซอ ทต.อบูมุง ศพด.บ้านดงบัง 1

240 หนองวัวซอ อบต.น้ าพน่ ศพด.บ้านเลา 1

241 หนองวัวซอ อบต.หนองออ้ ศพด.ค าหมากคูณ 1

242 หนองวัวซอ อบต.หมากหญ้า ศพด.รร.บ้านผาสิงห์ 1

243 หนองแสง ทต.นาดี ศพด.โคกศรีสว่าง 1



หน้าที ่9

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุดรธานี (ต่อ) 

244 หนองแสง อบต.ทับกงุ ศพด.บ้านโนนเชียงค้ า 1

245 หนองแสง อบต.แสงสว่าง รร.บ้านท่าสี 1

246 หนองหาน ทต.โคกสูง ศพด.บ้านต้ายสวรรค์ 1

247 หนองหาน ทต.ผักตบ ศพด.บ้านป่ากา้ว 1

248 หนองหาน ทต.หนองไผ่ ศพด.หนองบัวแดง 1

249 หนองหาน อบต.ดอนหายโศก ศพด.บ้านโคกส าราญ 1

250 หนองหาน อบต.ดอนหายโศก ศพด.บ้านโนนสะอาด 1

251 หนองหาน อบต.บ้านเชียง ศพด.ปูลู 1

252 หนองหาน อบต.บ้านยา ศพด.ม.1 บ้านยา 1

253 หนองหาน อบต.พงังู ศพด.บ้านโคกถาวร 1

254 หนองหาน อบต.พงังู ศพด.เรืองชัย 1

255 หนองหาน อบต.พงังู ศพด.วัดอทุุมวารี 1

256 หนองหาน อบต.โพนงาม ศพด.บ้านดงค า 1

257 หนองหาน อบต.สร้อยพร้าว ศพด.บ้านสร้อยพร้าว 1

258 หนองหาน อบต.สะแบง ศพด.รร.ดงบังพง 1

259 หนองหาน อบต.หนองสระปลา ศพด.ดงบัง 1

อุบลราชธานี

260 โขงเจยีม อบต.นาโพธิก์ลาง ศพด.บ้านบะซอม 1

261 โขงเจยีม อบต.นาโพธิก์ลาง ศพด.บ้านหนองผือ (เดิมหนองเจริญ) 1

262 โขงเจยีม อบต.นาโพธิก์ลาง ศพด.วัดโพธาราม 1

263 โขงเจยีม อบต.หนองแสงใหญ่ ศพด.บ้านวังใหม่ 1

264 โขงเจยีม อบต.หนองแสงใหญ่ ศพด.วัดดอนมณี 1

265 โขงเจยีม อบต.หนองแสงใหญ่ ศพด.วัดสว่างคงคา 1

266 โขงเจยีม อบต.ห้วยยาง ศพด.บะไห 1

267 โขงเจยีม อบต.ห้วยยาง ศพด.วัดโพนแพง 1

268 ดอนมดแดง อบต.ค าไฮใหญ่ ศพด.วัดหนองแล้ง 1

269 ดอนมดแดง อบต.ค าไฮใหญ่ ศพด.วัดหนองหิน 1

270 ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง ศพด.แคน 1

271 ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง ศพด.ดงบังใต้ 1

272 ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง ศพด.ยาง 1

273 ดอนมดแดง อบต.ดอนมดแดง ศพด.วังพระวังไฮ 1

274 ดอนมดแดง อบต.ท่าเมือง ศพด.วัดบ้านโอด 1



หน้าที ่10

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุบลราชธานี (ต่อ) 

275 ดอนมดแดง อบต.ท่าเมือง ศพด.สว่าง 1

276 ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง ศพด.วัดท่าศิลา 1

277 ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง ศพด.วัดบูรพา 1

278 เดชอดุม ทต.กดุประทาย ศพด.บ้านหนองแวง 1

279 เดชอดุม ทต.กดุประทาย ศพด.บ้านเหล่า 1

280 เดชอดุม ทต.กดุประทาย ศพด.หนองคู 1

281 เดชอดุม ทต.กดุประทาย ศพด.อดุมสุข 1

282 เดชอดุม ทต.โพนงาม ศพด.อดุมพฒันา 1

283 เดชอดุม อบต.กลาง ศพด.โนนใหญ่ 1

284 เดชอดุม อบต.กลาง ศพด.บ้านเม็กน้อย 1

285 เดชอดุม อบต.กลาง ศพด.บ้านเม็กใหญ่ 1

286 เดชอดุม อบต.แกง้ ศพด.ไฮตาก 1

287 เดชอดุม อบต.ค าคร่ัง ศพด.บ้านนาประดู่ 1

288 เดชอดุม อบต.ตบหู ศพด.บ้านไทยบุญมี หมู่ 14 1

289 เดชอดุม อบต.ตบหู ศพด.บ้านสองคอน 1

290 เดชอดุม อบต.ตบหู ศพด.ป่าตาว 1

291 เดชอดุม อบต.ตบหู ศพด.โพนดวน 1

292 เดชอดุม อบต.ท่าโพธิศ์รี ศพด.บ้านโนนสว่าง 1

293 เดชอดุม อบต.ท่าโพธิศ์รี ศพด.วัดอสีานสามัคคี 1

294 เดชอดุม อบต.นากระแซง ศพด.บ้านหนองแต้ 1

295 เดชอดุม อบต.นาเจริญ ศพด.บ้านหนองบัวแดง 1

296 เดชอดุม อบต.นาเจริญ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ (บ้านส่ีแยกโนนทอง 1

297 เดชอดุม อบต.บัวงาม ศพด.บ้านโนนแฝกหนองแวง 1

298 เดชอดุม อบต.บัวงาม ศพด.บ้านราษฎรสามัคคี 1

299 เดชอดุม อบต.เมืองเดช ศพด.บ้านดอนเสาโฮง 1

300 เดชอดุม อบต.เมืองเดช ศพด.บ้านสมสะอาด 1

301 ตระการพชืผล ทต.ตระการพชืผล รร.เทศบาล 1ขหุลุประชาวิทยาคาร 1

302 ตระการพชืผล ทต.ตระการพชืผล รร.เทศบาล 2บ้านม่วงเดียด 1

303 ตระการพชืผล อบต.กระเดียน ศพด.เวียง 1

304 ตระการพชืผล อบต.กดุยาลวน ศพด.วัดศรีดาวเรือง 1

305 ตระการพชืผล อบต.กดุยาลวน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกุดยาลวน (บ้านกาจับ) 1

306 ตระการพชืผล อบต.กศุกร ศพด.วัดมุจจลินทาราม 1



หน้าที ่11

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุบลราชธานี (ต่อ) 

307 ตระการพชืผล อบต.กศุกร ศพด.ศรีสุการาม 1

308 ตระการพชืผล อบต.เกษม ศพด.นาค า 1

309 ตระการพชืผล อบต.เกษม ศพด.วัดพนานิวาส 1

310 ตระการพชืผล อบต.ขามเปีย้ ศพด.ขามเปีย้ 1

311 ตระการพชืผล อบต.ขามเปีย้ ศพด.ชุมชนท่าบ่อแบง 1

312 ตระการพชืผล อบต.ขามเปีย้ ศพด.วัดนาตาหมุด 1

313 ตระการพชืผล อบต.ขามเปีย้ ศพด.วัดอตุตมผลาราม 1

314 ตระการพชืผล อบต.คอนสาย ศพด.วัดศรีบูรพา 1

315 ตระการพชืผล อบต.คอนสาย ศพด.วัดห้วยหวาย 1

316 ตระการพชืผล อบต.คอนสาย ศพด.วัดหัวสะพาน 1

317 ตระการพชืผล อบต.ค าเจริญ ศพด.วัดชุมแสง 1

318 ตระการพชืผล อบต.โคกจาน ศพด.บ้านโนนสว่าง 1

319 ตระการพชืผล อบต.โคกจาน ศพด.วัดปติฏฐาราม 1

320 ตระการพชืผล อบต.โคกจาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน 1

321 ตระการพชืผล อบต.เซเป็ด ศพด.วัดนันทาวาส 1

322 ตระการพชืผล อบต.เซเป็ด ศพด.วัดป่าดอนบาก 1

323 ตระการพชืผล อบต.ตระการ ศพด.วัดจอมศรีมณีวรรณ 1

324 ตระการพชืผล อบต.ตระการ ศพด.วัดไชยมงคล 1

325 ตระการพชืผล อบต.ถ้ าแข้ รร.บ้านบ๋าหอย 1

326 ตระการพชืผล อบต.ถ้ าแข้ ศพด.วัดกนัตภาราม 1

327 ตระการพชืผล อบต.ถ้ าแข้ ศพด.วัดโนนส าราญ 1

328 ตระการพชืผล อบต.นาพนิ ศพด.ต าบลนาพนิ 1

329 ตระการพชืผล อบต.นาพนิ ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1

330 ตระการพชืผล อบต.โนนกงุ ศพด.วัดบ้านร่องขา่ 1

331 ตระการพชืผล อบต.โนนกงุ ศพด.วัดศรีพลแพง 1

332 ตระการพชืผล อบต.บ้านแดง ศพด.วัดอดุมธัญญาวาส 1

333 ตระการพชืผล อบต.เป้า ศพด.วัดปุญญานิวาส 1

334 ตระการพชืผล อบต.เป้า ศพด.วัดศรีไสยาวาส 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
กระบี่

1 เมืองกระบี่ อบต.ทับปริก ศพด.บ้านในช่อง 1
2 เมืองกระบี่ อบต.ทับปริก ศพด.บ้านห้วยโต้ 1
3 เมืองกระบี่ อบต.ไสไทย ศพด.บ้านคลองหิน 1
4 เมืองกระบี่ อบต.ไสไทย ศพด.บ้านสวนพริก 1
5 เมืองกระบี่ อบต.ไสไทย ศพด.บ้านไสไทย 1
6 เมืองกระบี่ อบต.หนองทะเล ศพด.มัสยดิบ้านเขากลม 1
7 เมืองกระบี่ อบต.อา่วนาง รร.บ้านช่องพลี 1
8 ล าทับ ทต.ล าทับ ศพด.เทศบาลต าบลล าทับ 1
9 ล าทับ อบต.ดินอดุม ศพด.ดินอดุม 1
10 ล าทับ อบต.ทุง่ไทรทอง ศพด.บ้านบางบอนใต้ 1
11 ล าทับ อบต.ทุง่ไทรทอง ศพด.บ้านไสใน 1
12 เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา ศพด.มัสยดิเกาะนกคอม 1
13 เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา ศพด.มัสยดิอลักอบาตีน 1
14 เหนือคลอง อบต.คลองขนาน ศพด.บ้านคลองหวายเล็ก 1
15 เหนือคลอง อบต.คลองขนาน ศพด.บ้านควน 1
16 เหนือคลอง อบต.คลองขนาน ศพด.บ้านแหลมกรวด 1
17 เหนือคลอง อบต.คลองเขม้า รร.อนุบาลคลองเขม้า 1
18 เหนือคลอง อบต.คลองเขม้า ศพด.คลองเขม้า 1
19 เหนือคลอง อบต.ตล่ิงชัน ศพด.มัสยดิมูลซอลลี 1
20 เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือคลอง 1
21 อา่วลึก ทต.แหลมสัก ศพด.วัดสถติยโ์พธาราม 1
22 อา่วลึก ทต.อา่วลึกใต้ รร.เทศบาลอา่วลึกใต้ 1
23 อา่วลึก ทต.อา่วลึกใต้ ศพด.เทศบาลต าบลอา่วลึกใต้ศูนยท์ี ่2 1
24 อา่วลึก อบต.คลองหิน รร.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหิน (บ้านป่างาม) 1
25 อา่วลึก อบต.คลองหิน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหิน 1
26 อา่วลึก อบต.แหลมสัก ศพด.มัสยดิเร่าร่อตุลอสิลาม 1
27 อา่วลึก อบต.อา่วลึกน้อย ศพด.ต าบลอา่วลึกน้อย 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่34 ระหว่างวันที ่8 - 11 กันยายน 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ชุมพร

28 พะโต๊ะ อบต.พะโต๊ะ ศพด.บ้านปากเลข 1

29 เมืองชุมพร ทต.ขนุกระทิง ศพด.เทศบาลต าบลขนุกระทิง 1

30 เมืองชุมพร ทต.ท่ายาง ศพด.เทศบาลต าบลท่ายาง (บ้านคอสน) 1

31 เมืองชุมพร ทต.ท่ายาง ศพด.โรงเรียนบ้านบางหลง 1

32 เมืองชุมพร ทต.บางลึก ศพด.บ้านหนองเนียน 1

33 เมืองชุมพร ทต.บางหมาก ศพด.เทศบาลต าบลบางหมาก 1

34 เมืองชุมพร ทต.บางหมาก ศพด.โรงเรียนบ้านคอเต้ีย 1

35 เมืองชุมพร ทต.วังใหม่ ศพด.เทศบาลต าบลวังใหม่ 1

36 เมืองชุมพร ทต.วังใหม่ ศพด.โรงเรียนท่าไม้ลาย 1

37 เมืองชุมพร ทต.วังใหม่ ศพด.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 6 (นาเนียน) 1

38 เมืองชุมพร อบต.ตากแดด ศพด.โรงเรียนบ้านในห้วย 1

39 เมืองชุมพร อบต.ทุง่คา ศพด.บ้านทุง่หงษ์ 1

40 เมืองชุมพร อบต.วังไผ่ ศพด.วัดดอนเมือง 1

41 ละแม อบต.ทุง่หลวง ศพด.บ้านหัวมาด 1

42 สวี อบต.เขาทะลุ ศพด.น้ าลอด 1

43 สวี อบต.ครน ศพด.บ้านควนสามัคคี 1

44 สวี อบต.ครน ศพด.ปลายกริม 1

45 สวี อบต.วิสัยใต้ ศพด.บ้านควน 1

46 สวี อบต.วิสัยใต้ ศพด.หาดพริก 1

47 หลังสวน อบต.บ้านควน ศพด.บ้านหนองโพธิม์ิตรภาพที ่12 9 1

48 หลังสวน อบต.หาดยาย ศพด.โรงเรียนบ้านสวนจนัทร์ 1

49 หลังสวน อบต.หาดยาย ศพด.โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 1

ปตัตานี

50 โคกโพธิ์ อบต.ช้างไห้ตก ศพด.บ้านสวนนอก หมู่ 1 1

51 โคกโพธิ์ อบต.ทรายขาว ศพด.ควนลังงา หมู่ 1 1

52 โคกโพธิ์ อบต.ท่าเรือ ศพด.บ้านควนเปล หมู่ 2 1

53 ปะนาเระ ทต.พอ่มิ่ง รร.เทศบาลต าบลพอ่มิ่ง 1

54 ปะนาเระ อบต.ดอน ศพด.มัสยดิบ้านคลอง 1

55 มายอ อบต.กระเสาะ ศพด.บ้านลางสาด หมู่ 1 1

56 มายอ อบต.กระเสาะ ศพด.มัสยดิกอล า 1

57 มายอ อบต.ปะโด ศพด.มัสยดิดารุลอามานบ้านบาโง 1

58 มายอ อบต.ลางา ศพด.บ้านบาละแต หมู่ 4 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ปตัตานี (ต่อ) 

59 มายอ อบต.ลุโบะยไิร ศพด.บ้านน้ าใส 1

60 มายอ อบต.ลุโบะยไิร ศพด.บ้านบูเกะกงุ 1

61 มายอ อบต.ลุโบะยไิร ศพด.บ้านเมืองยอน หมู่ 2 1

62 เมืองปัตตานี อบต.บานา ศพด.บ้านปากาปันยงั 1

63 เมืองปัตตานี อบต.บานา ศพด.มัสยดินูรุลอสิลาม 1

64 เมืองปัตตานี อบต.ปะกาฮะรัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลปะกาฮะรัง 1

65 แม่ลาน อบต.ม่วงเต้ีย ศพด.มัสยดิบ้านคูระ 1

66 แม่ลาน อบต.ม่วงเต้ีย ศพด.มัสยดิบ้านตันหยง (ก าบงยอร์)  หมู่ 3 1

67 ยะรัง อบต.กอล า ศพด.บ้านปูลากาซิง หมู่ 4 1

68 ยะรัง อบต.เขาตูม ศพด.ค่ายสิรินธร หมู่ 1 1

69 ยะรัง อบต.เขาตูม ศพด.บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ 6 1

70 ยะรัง อบต.เขาตูม ศพด.บ้านจาเราะ หมู่ 2 1

71 ยะรัง อบต.เขาตูม ศพด.บ้านบาโงยะหา หมู่ 4 1

72 ยะรัง อบต.เมาะมาวี ศพด.บ้านพงกวูิง หมู่ 1 1

73 ยะรัง อบต.ยะรัง ศพด.บ้านจาเละ (เมืองโบราณ) 1

74 ยะหร่ิง อบต.ตะโละ ศพด.บ้านตะโละ หมู่ 1 1

ศรีสะเกษ

75 วังหิน อบต.บ่อแกว้ ศพด.วัดบ่อแกว้ 1

76 วังหิน อบต.โพนยาง ศพด. หมู่ 10เห็นอม้ 1

77 วังหิน อบต.ศรีส าราญ ศพด.วัดบ้านหนองสังข์ 1

78 ศรีรัตนะ อบต.ตูม ศพด.วัดบ้านตูม 1

79 ศรีรัตนะ อบต.พงิพวย ศพด.จนัทาราม 1

80 ศรีรัตนะ อบต.พงิพวย ศพด.บ้านตระกวน 1

81 ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์ ศพด.บ้านสลับ 1

82 ศรีรัตนะ อบต.สระเยาว์ ศพด.โรงเรียนบ้านปุน 1

83 ศรีรัตนะ อบต.สะพงุ ศพด.วัดทุง่สว่าง 1

84 ศรีรัตนะ อบต.เส่ืองขา้ว ศพด.บ้านเส่ืองขา้ว 1

85 ศรีรัตนะ อบต.เส่ืองขา้ว ศพด.บ้านหนองปิงโปง 1

86 ศิลาลาด อบต.คลีกล้ิง ศพด.บ้านเด่ือ 1

87 ศิลาลาด อบต.คลีกล้ิง ศพด. หมู่ 7คลีกล้ิง 1

88 ห้วยทับทัน ทต.จานแสนไชย รร.อนุบาลเทศบาลจานแสนไชย 1

89 ห้วยทับทัน ทต.ห้วยทับทัน ศพด.เทศบาลต าบลห้วยทับทัน 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ศรีสะเกษ (ต่อ) 

90 ห้วยทับทัน อบต.กล้วยกว้าง ศพด. หมู่ 4ขามใหญ่ 1

91 ห้วยทับทัน อบต.ผักไหม ศพด.บ้านผักไหมใหญ่ หมู่ 4 1

92 ห้วยทับทัน อบต.ผักไหม ศพด.บ้านหนองลุง หมู่ 14 1

93 ห้วยทับทัน อบต.เมืองหลวง ศพด.วัดเมืองหลวง (โทะ) 1

94 ห้วยทับทัน อบต.เมืองหลวง ศพด.วัดหนองสะมอน 1

95 อทุุมพรพสัิย อบต.กา้นเหลือง ศพด. หมู่ 10ธาตุน้อย 1

96 อทุุมพรพสัิย อบต.กา้นเหลือง ศพด. หมู่ 11หนองคู 1

97 อทุุมพรพสัิย อบต.แขม ศพด.วัดโนนแตน 1

98 อทุุมพรพสัิย อบต.แขม ศพด. หมู่ 5โนนสาย 1

99 อทุุมพรพสัิย อบต.ปะอาว ศพด.วัดบ้านห่อง 1

100 อทุุมพรพสัิย อบต.โพธิช์ัย ศพด.วัดบ้านโนนใหญ่ 1

101 อทุุมพรพสัิย อบต.โพธิช์ัย ศพด. หมู่ 9สมอ 1

102 อทุุมพรพสัิย อบต.รังแร้ง ศพด. หมู่ 4รังแร้ง 1

103 อทุุมพรพสัิย อบต.รังแร้ง ศพด. หมู่ 6ค้อ 1

104 อทุุมพรพสัิย อบต.หนองห้าง ศพด.บ้านฟา้ผ่า 1

105 อทุุมพรพสัิย อบต.หนองห้าง ศพด.วัดหนองหญ้าปล้อง 1

106 อทุุมพรพสัิย อบต.หนองไฮ ศพด.บ้านโนนเค็ง หมู่ 6 1

107 อทุุมพรพสัิย อบต.หัวช้าง ศพด.วัดส าโรงน้อย 1

สกลนคร

108 วานรนิวาส ทต.กดุเรือค า ศพด.บ้านห้วยน้ าเทีย่ง 1

109 วานรนิวาส ทต.นาซอ ศพด.บ้านหนองแสงค า 1

110 วานรนิวาส ทต.หนองสนม ศพด.บ้านเชียงเพง็ 1

111 วานรนิวาส ทต.หนองสนม ศพด.บ้านโพนแพง 1

112 วานรนิวาส ทต.หนองสนม ศพด.วัดแสนส าราญ 1

113 วานรนิวาส อบต.ขวักา่ย ศพด.บ้านโคกถาวร หมู่ที ่8 1

114 วานรนิวาส อบต.ขวักา่ย ศพด.บ้านส้งเปือย 1

115 วานรนิวาส อบต.ธาตุ ศพด.บ้านทาศรีไคล 1

116 วานรนิวาส อบต.ธาตุ ศพด.บ้านนาอวนน้อย หมู่ 22 1

117 วานรนิวาส อบต.ธาตุ ศพด.วังหว้า 1

118 วานรนิวาส อบต.นาค า ศพด.บ้านดอนมุย 1

119 วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส ศพด.บ้านหินเหิบ 1

120 วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส ศพด.ป้านป่าต้ิวพฒันา 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สกลนคร (ต่อ) 

121 วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส ศพด.วานรนิวาส 1

122 วานรนิวาส อบต.ศรีวิชัย ศพด.บ้านแกง้ 1

123 วานรนิวาส อบต.ศรีวิชัย ศพด.บ้านโคกสะอาด 1

124 วานรนิวาส อบต.ศรีวิชัย ศพด.บ้านดอนแดง 1

125 วาริชภูมิ ทต.ค าบ่อ ศพด.ทุง่เชือก 1

126 วาริชภูมิ ทต.ค าบ่อ ศพด.ภูวงน้อย-สนามชัย 1

127 วาริชภูมิ ทต.ค าบ่อ ศพด.หนองกงุ 1

128 วาริชภูมิ ทต.ปลาโหล ศพด.ง้ิว-พงัฮอ 1

129 วาริชภูมิ อบต.ค้อเขยีว ศพด.ค้อเขยีว 1

130 วาริชภูมิ อบต.ค้อเขยีว ศพด.โคกตาดทอง 1

131 วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ ศพด.ดงศรีชมภู 1

132 วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ ศพด.โพนไผ่ 1

133 วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ ศพด.หนองแวง 1

134 สว่างแดนดิน ทต.โคกสี ศพด.บ้านตาล 1

135 สว่างแดนดิน ทต.โคกสี ศพด.บึงโน 1

136 สว่างแดนดิน ทต.โคกสี ศพด.ป่ารักน้ า 1

137 สว่างแดนดิน ทต.บ้านต้าย ศพด.บ้านค าบอน 1

138 สว่างแดนดิน ทต.พนันา ศพด.โมน 1

สุรินทร์

139 ศีขรภูมิ อบต.ตรึม ศพด.วัดวิมนทราราม 1

140 ศีขรภูมิ อบต.แตล ศพด.บ้านโนนแคน 1

141 ศีขรภูมิ อบต.แตล ศพด.บ้านอายอง 1

142 ศีขรภูมิ อบต.ยาง ศพด.สว่าง-โนนแดง 1

143 ศีขรภูมิ อบต.ระแงง ศพด.หนองหว้า 1

144 ศีขรภูมิ อบต.หนองขวาว ศพด.โนนสวรรค์ 1

145 ศีขรภูมิ อบต.หนองบัว ศพด.สะโน 1

146 ศีขรภูมิ อบต.หนองบัว ศพด.หนองจกิ 1

147 ศีขรภูมิ อบต.หนองเหล็ก ศพด.บ้านกระดาน 1

148 ศีขรภูมิ อบต.หนองเหล็ก ศพด.บ้านลุมพกุ 1

149 ศีขรภูมิ อบต.หนองเหล็ก ศพด.บ้านหนองเหล็ก 1

150 สนม อบต.โพนโก ศพด.โนนเปือย 1

151 สนม อบต.โพนโก ศพด.บ้านเปือยป่าน 1



หน้าที ่6

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สุรินทร์ (ต่อ) 

152 สังขะ อบต.กระเทียม ศพด.บ้านโคกรัมย์ 1

153 สังขะ อบต.กระเทียม ศพด.บ้านโนนสง่า 1

154 สังขะ อบต.คม ศพด.ภูมิโปน 1

155 สังขะ อบต.คม ศพด.สตึง 1

156 สังขะ อบต.ตาคง ศพด.บ้านสนวน 1

157 สังขะ อบต.ตาคง ศพด.โรงเรียนตาคง 1

158 สังขะ อบต.ทับทัน ศพด.ทับทัน 1

159 สังขะ อบต.ทับทัน ศพด.วัดโพธิว์ิเวกธรรมโสภณ 1

160 สังขะ อบต.เทพรักษา ศพด.ทับทิมสยาม0 4 1

161 สังขะ อบต.เทพรักษา ศพด.บ้านลันแต้ 1

162 สังขะ อบต.บ้านจารย์ ศพด.บ้านมะโน 1

163 สังขะ อบต.บ้านจารย์ ศพด.บ้านองักอล 1

164 สังขะ อบต.บ้านชบ ศพด.บ้านช าสมิง 1

165 สังขะ อบต.บ้านชบ ศพด.ศาลาสามัคคี 1

166 สังขะ อบต.พระแกว้ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 1

167 สังขะ อบต.พระแกว้ ศพด.แสนสนุก 1

168 สังขะ อบต.สะกาด ศพด.วัดทุง่นาศรีธาราม 1

169 สังขะ อบต.สะกาด ศพด.วัดสุวรรณราฎร์บ ารุง 1

170 ส าโรงทาบ ทต.หมื่นศรี รร.กฬีาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ 1

171 ส าโรงทาบ ทต.หมื่นศรี ศพด.หมื่นศรีกลาง 1

172 ส าโรงทาบ อบต.หนองไผ่ล้อม ศพด.วัดพงษ์คาราม 1

173 ส าโรงทาบ อบต.หนองไผ่ล้อม ศพด.วัดโพธาราม 1

174 ส าโรงทาบ อบต.หนองไผ่ล้อม ศพด.วัดโพธิศ์รีสุวรรณาราม 1

175 ส าโรงทาบ อบต.หนองฮะ ศพด.ดู่โศก 1

176 ส าโรงทาบ อบต.หนองฮะ ศพด.บ้านหนองกา้นเหลือง 1

อุดรธานี

177 เพญ็ อบต.โคกกลาง ศพด.บ้านค าเจริญ 1

178 เพญ็ อบต.โคกกลาง ศพด.วัดโพธิศ์รีสว่าง 1

179 เพญ็ อบต.จอมศรี ศพด.โนนศรีสมบูรณ์ 1

180 เพญ็ อบต.จอมศรี ศพด.โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 1

181 เพญ็ อบต.เชียงหวาง ศพด.บ้านสร้างหลวงสร้างค า 1

182 เพญ็ อบต.เชียงหวาง ศพด.วัดป่าสว่างจตินิมิตวนาราม 1
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อุดรธานี (ต่อ) 

183 เพญ็ อบต.เตาไห ศพด.คอนเลียบ 1

184 เพญ็ อบต.เตาไห ศพด.บ้านคอนสวรรค์ 1

185 เพญ็ อบต.นาบัว ศพด.วัดสระด้วง 1

186 เพญ็ อบต.นาพู่ ศพด.โรงเรียนบ้านป่ากา้วดอนแดง 1

187 เพญ็ อบต.นาพู่ ศพด.โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1

188 เพญ็ อบต.เพญ็ ศพด.ศรีสุวรรณ 1

189 เพญ็ อบต.เพญ็ ศพด.ใหม่ 1

190 เพญ็ อบต.สร้างแป้น ศพด.บ้านโนนรังหนองผือ 1

191 เพญ็ อบต.สุมเส้า ศพด.บ้านดงปอ 1

192 เพญ็ อบต.สุมเส้า ศพด.บ้านดงยาง 1

193 เพญ็ อบต.สุมเส้า ศพด.บ้านแพงศรี 1

194 เพญ็ อบต.สุมเส้า ศพด.หนองบัวบาน 1

195 เมืองอดุรธานี ทต.บ้านตาด ศพด.บ้านอนิทร์แปลง 1

196 เมืองอดุรธานี ทต.บ้านตาด ศพด.ผ่านศึก 4 1

197 เมืองอดุรธานี ทต.หนองขอนกว้าง ศพด.บ้านโคกนาคอง 1

198 เมืองอดุรธานี ทต.หนองไผ่ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 1

199 เมืองอดุรธานี ทต.หนองไผ่ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1

200 เมืองอดุรธานี อบต.เชียงยนื ศพด.บ้านหนองตอ 1

201 เมืองอดุรธานี อบต.เชียงยนื ศพด.โรงเรียนบ้านบ่อน้อย 1

202 เมืองอดุรธานี อบต.เชียงยนื ศพด.โรงเรียนบ้านป่อง 1

203 เมืองอดุรธานี อบต.เชียงยนื ศพด.โรงเรียนบ้านอหีลุ่ง 1

204 เมืองอดุรธานี อบต.นากว้าง ศพด.บ้านผก 1

205 เมืองอดุรธานี อบต.นาดี ศพด.ศรีเชียงใหม่ 1

206 เมืองอดุรธานี อบต.นิคมสงเคราะห์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ 1

207 เมืองอดุรธานี อบต.บ้านขาว ศพด.บ้านหัวบึง 1

208 เมืองอดุรธานี อบต.บ้านขาว ศพด.วัดอรุณปทุมมาราม 1

209 เมืองอดุรธานี อบต.หนองนาค า ศพด.โรงเรียนบ้านถอ่นน้อยหนองไผ่ค า 1

210 เมืองอดุรธานี อบต.หนองไฮ ศพด.บ้านห้วยส าราญ 1

211 เมืองอดุรธานี อบต.หนองไฮ ศพด.วัดโนนสะอาด 1

212 เมืองอดุรธานี อบต.หมูม่น ศพด.สูงแคน 1

213 เมืองอดุรธานี อบต.หมูม่น ศพด.หมูม่นพฒันา 1

214 วังสามหมอ ทต.บะยาว ศพด.โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1
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215 วังสามหมอ ทต.บะยาว ศพด.โรงเรียนบ้านนาแก 1

216 วังสามหมอ ทต.ผาสุก ศพด.บ้านน้อยมาลีสถาพร 1

217 วังสามหมอ ทต.ผาสุก ศพด.บ้านผาทอง 1

218 วังสามหมอ ทต.ผาสุก ศพด.โรงเรียนบ้านคานใหญ่พทิยาคาร 1

219 วังสามหมอ ทต.ผาสุก ศพด.โรงเรียนบ้านค าจวง 1

220 วังสามหมอ ทต.ผาสุก ศพด.โรงเรียนผาสุกประชานุกลู 1

221 วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ศพด.โรงเรียนหนองหญ้าไซ 1

222 วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ ศพด.หนองหญ้าไซ 1

223 วังสามหมอ อบต.ค าโคกสูง ศพด.โรงเรียนบ้านท่าลาด 1

224 วังสามหมอ อบต.หนองกงุทับม้า ศพด.บ้านชัยเจริญ 1

225 วังสามหมอ อบต.หนองกงุทับม้า ศพด.โรงเรียนไทยสมพร 1

อุตรดิตถ์

226 พชิัย อบต.นาอนิ ศพด.บ้านนาอนิ 1

227 พชิัย อบต.นาอนิ ศพด.บ้านฟากบึง 1

228 พชิัย อบต.ในเมือง ศพด.คลองกะชี 1

229 พชิัย อบต.บ้านโคน ศพด.คลองกระพัว้ 1

230 พชิัย อบต.พญาแมน ศพด.ชุมชนบ้านดง 1

231 ฟากท่า ทต.ฟากท่า ศพด.เทศบาลต าบลฟากท่า 1

232 ฟากท่า อบต.บ้านเส้ียว ศพด.บ้านเส้ียว 1

233 ฟากท่า อบต.ฟากท่า ศพด.นาไพร 1

234 ฟากท่า อบต.ฟากท่า ศพด.นาหน่ า 1

235 ฟากท่า อบต.สองคอน ศพด.บ้านสองคอน 1

236 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.คุ้งตะเภา ศพด.เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา2(หัวหาดประชาอทุิศ) 1

237 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.ง้ิวงาม ศพด.ชุมชนเมืองปากฝาง 1

238 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.บ้านด่านนาขาม ศพด.หน้าฝาย 1

239 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.ป่าเซ่า ศพด.บ้านบุง่วังง้ิว 1

240 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.ผาจกุ ศพด.บ้านคลองนาพงษ์ 1

241 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.วังกะพี้ ศพด.วัดท่าทอง 1

242 เมืองอตุรดิตถ์ ทต.หาดกรวด ศพด.เทศบาลต าบลหาดกรวด 1

243 เมืองอตุรดิตถ์ ทม.อตุรดิตถ์ รร.เทศบาลท่าอฐิ 1

244 เมืองอตุรดิตถ์ ทม.อตุรดิตถ์ รร.เทศบาลวัดหนองผา 1

245 เมืองอตุรดิตถ์ ทม.อตุรดิตถ์ ศพด.วัดคลองโพธิ์ 1
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246 เมืองอตุรดิตถ์ อบต.บ้านด่านนาขาม ศพด.บ้านห้วยกั้ง 1

247 เมืองอตุรดิตถ์ อบต.วังดิน ศพด.วังดิน 1

248 ลับแล ทต.ทุง่ยั้ง ศพด.เกาะตาเพช็ร 1

249 ลับแล ทต.ศรีพนมมาศ รร.เทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร 1

250 ลับแล ทต.หัวดง ศพด.แสนสิทธิ 1

251 ลับแล อบต.ชัยจมุพล ศพด.ห้องสูง 1

252 ลับแล อบต.แม่พลู ศพด.ต้นเกลือ 1

อุบลราชธานี

253 ตระการพชืผล อบต.สะพอื ศพด.วัดโพนไพร 1

254 ตระการพชืผล อบต.หนองเต่า ศพด.วัดธัมปติฎฐาราม 1

255 ตระการพชืผล อบต.ห้วยฝ้ายพฒันา ศพด.วัดดอนกอ่ 1

256 ตระการพชืผล อบต.ห้วยฝ้ายพฒันา ศพด.วัดอโศการาม 1

257 ตระการพชืผล อบต.ไหล่ทุง่ ศพด.วัดเสลาวาส 1

258 ตาลสุม อบต.จกิเทิง ศพด.วัดบ้านจกิเทิง 1

259 ตาลสุม อบต.นาคาย ศพด.วัดหนองเป็ด 1

260 ตาลสุม อบต.ส าโรง ศพด.บ้านส าโรง 1

261 ตาลสุม อบต.ส าโรง ศพด.หนองโน 1

262 ตาลสุม อบต.หนองกงุ ศพด.บ้านค าเตยใต้ 1

263 ทุง่ศรีอดุม อบต.กดุเรือ ศพด.หนองหว้า หมู่ 3 1

264 ทุง่ศรีอดุม อบต.นาเกษม ศพด.บ้านโนนใหญ่ 1

265 ทุง่ศรีอดุม อบต.นาห่อม ศพด.บ้านหนองน้ าขุ่น 1

266 นาจะหลวย ทต.ภูจองนายอย ศพด.เทศบาลต าบลภูจองนายอย 2 (บ้านดงขวางค าโทน) 1

267 นาจะหลวย ทต.ภูจองนายอย ศพด.เทศบาลต าบลภูจองนายอย 5 1

268 นาจะหลวย ทต.ภูจองนายอย ศพด.เทศบาลต าบลภูจองนายอย 6 1

269 นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ศพด.ป่ากา้ว 1

270 นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ์ ศพด.แสนสุข 1

271 นาจะหลวย อบต.บ้านตูม ศพด.บ้านตูม 1

272 นาจะหลวย อบต.บ้านตูม ศพด.วัดบ้านดอนยาว 1

273 นาจะหลวย อบต.บ้านตูม ศพด.วัดบ้านตูม 1

274 นาจะหลวย อบต.บ้านตูม ศพด.วัดบ้านโนนเจริญ 1

275 นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์ ศพด.วัดบ้านโนนสวาง 1

276 นาจะหลวย อบต.พรสวรรค์ ศพด.วัดบุง่ค า 1
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277 นาจะหลวย อบต.โสกแสง ศพด.บ้านโนนสว่าง 1

278 นาจะหลวย อบต.โสกแสง ศพด.วัดบ้านทับไฮ 1

279 นาจะหลวย อบต.โสกแสง ศพด.โสกแสง 1

280 นาตาล อบต.กองโพน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน (สมสะอาด) 1

281 นาตาล อบต.นาตาล ศพด.วัดบูรพา (สาขาดอนง้ิว) 1

282 นาตาล อบต.นาตาล ศพด.วัดศรีธาตุ 1

283 นาตาล อบต.พะลาน ศพด.บ้านนาดง 1

284 นาตาล อบต.พงัเคน ศพด.วัดด่านหม่าน (สาขาสิงห์ทองวราราม) 1

285 นาตาล อบต.พงัเคน ศพด.วัดสระเมือง 1

286 นาเยยี ทต.นาจาน ศพด.บ้านนาประชุม 1 1

287 นาเยยี ทต.นาเรือง ศพด.บ้านแกง้ยาง 1

288 นาเยยี อบต.นาดี ศพด.วัดบ้านนาดี 1

289 น้ าขุ่น ทต.ขี้เหล็ก ศพด.บ้านโนนสวรรค์ 1

290 น้ าขุ่น ทต.ขี้เหล็ก ศพด.ห้วยเสลา 1

291 น้ าขุ่น ทต.ตาเกา ศพด.บ้านรุ่งตะวัน 1

292 น้ าขุ่น ทต.ตาเกา ศพด.วัดซ าสะกวยน้อย 1

293 น้ าขุ่น อบต.ไพบูลย์ ศพด.สว่างอารมณ์ 1

294 น้ ายนื ทต.โซง ศพด.บ้านหนองเทา 1

295 น้ ายนื ทต.โซง ศพด.วัดบ้านตาโม 1

296 น้ ายนื ทต.สีวิเชียร ศพด.วัดบ้านนาสามัคคี 1

297 น้ ายนื อบต.เกา่ขาม ศพด.วัดบ้านโนนสูง 1

298 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.บ้านกดุเชียงมุน 1

299 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.บ้านค าระหงส์ 1

300 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.บ้านจนัลา 1

301 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.บ้านโดมประดิษฐ์ 1

302 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.วัดป่าหนองขอน 1

303 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.วัดหนองโพด 1

304 น้ ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ ศพด.หนองบัวพฒันา 1

305 น้ ายนื อบต.บุเปือย ศพด.แกง้โตน 1

306 น้ ายนื อบต.ยาง ศพด.บ้านหนองคู 1

307 น้ ายนื อบต.ยาง ศพด.บ้านหนองตาบุญ 1

308 น้ ายนื อบต.ยางใหญ่ ศพด.วัดบ้านยางใหญ่ 1
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309 น้ ายนื อบต.ยางใหญ่ ศพด.วัดสวายน้อย 1

310 บุณฑริก ทต.คอแลน ศพด.บ้านป่าแขม 1

311 บุณฑริก ทต.คอแลน ศพด.บ้านหนองกบ 1

312 บุณฑริก ทต.นาโพธิ์ ศพด.ขมุค า 1

313 บุณฑริก ทต.นาโพธิ์ ศพด.ทรัพยเ์จริญ 1

314 บุณฑริก อบต.นาโพธิ์ รร.อนุบาลบ้านขมุค า 1

315 บุณฑริก อบต.โนนค้อ ศพด.บ้านหนองยู 1

316 บุณฑริก อบต.โนนค้อ ศพด.บ้านหนองศิลา 1

317 บุณฑริก อบต.บ้านแมด ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์ 1

318 บุณฑริก อบต.หนองสะโน ศพด.บ้านจงเจริญ 1

319 บุณฑริก อบต.หนองสะโน ศพด.บ้านโนนจกิ-บ้านโนนแสนสุข 1

320 บุณฑริก อบต.หนองสะโน ศพด.สมพรรัตน์ 1

321 บุณฑริก อบต.ห้วยขา่ ศพด.วัดสุวรรณาราม 1

322 บุณฑริก อบต.ห้วยขา่ ศพด.สร้างหอม 1

323 พบิูลมังสาหาร ทต.กดุชมภู ศพด.บ้านโนนเจริญ 1

324 พบิูลมังสาหาร ทต.โพธิไ์ทร ศพด.บ้านสนามชัย 1

325 พบิูลมังสาหาร ทต.โพธิศ์รี ศพด.บ้านนาหว้า 1

326 พบิูลมังสาหาร ทต.โพธิศ์รี ศพด.บ้านโพธิศ์รี 1

327 พบิูลมังสาหาร อบต.ดอนจกิ ศพด.บ้านดอนใหญ่ 1



จงัหวัด/
อ าเภอ
ภูเก็ต

1 กะทู้ อบต.กมลา รร.อนุบาลกมลา 1

2 ถลาง ทต.เชิงทะเล รร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1

3 ถลาง ทต.เทพกระษัตรี รร.เทศบาลเทพกระษัตรี 1

4 ถลาง ทต.เทพกระษัตรี ศพด.เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี 1

5 ถลาง ทต.ป่าคลอก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าคลอก 1

6 ถลาง ทต.ป่าคลอก ศพด.โรงเรียนบ้านพารา 1

7 ถลาง อบต.เทพกระษัตรี ศพด.บ้านพรุจ าปา 1

8 เมืองภูเกต็ ทต.กะรน รร.เทศบาลวัดกติติสังฆาราม 1

9 เมืองภูเกต็ ทต.รัษฎา รร.เทศบาลต าบลรัษฎา 1

10 เมืองภูเกต็ ทต.รัษฎา ศพด.เทศบาลรัษฎา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก) 1

ยะลา

11 กรงปินัง อบต.กรงปินัง ศพด.มัสยดิยาแมะลือมุ 1

12 กรงปินัง อบต.กรงปินัง ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 1

13 กรงปินัง อบต.ปุโรง ศพด.ตะโล๊ะปานะ หมู่ 3 1

14 กรงปินัง อบต.ปุโรง ศพด.ลูโบ๊ะกาโล หมู่ 4 1

15 กรงปินัง อบต.สะเอะ ศพด.ดุซงกจู ิหมู่ 1 1

16 กรงปินัง อบต.สะเอะ ศพด.มัสยดิบาตูบือละ 1

17 ธารโต อบต.ธารโต ศพด.มายอ 1

18 ธารโต อบต.บ้านแหร ศพด.บ่อหินนอก 1

19 ธารโต อบต.บ้านแหร ศพด.บาตูปูเต๊ะ 1

20 ธารโต อบต.แม่หวาด ศพด.ปะเด็ง 1

21 ธารโต อบต.แม่หวาด ศพด.วังไทร 1

22 บันนังสตา ทต.เขื่อนบางลาง ศพด.บ้านสันติ 1 1

23 บันนังสตา ทต.เขื่อนบางลาง ศพด.มัสยดิซีรอตุลตักวา (ฉลองชัย) 1

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

บัญชรีายชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทีต่อ้งจัดบุคลากรเขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ

 รุ่นที ่35 ระหว่างวันที ่15 - 18 กันยายน 2564

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ



หน้าที ่2

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ยะลา (ต่อ) 

24 บันนังสตา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.กอืลอง 1

25 บันนังสตา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.คีรีลาด 1

26 บันนังสตา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.พบัผ้า 1

27 บันนังสตา อบต.ตล่ิงชัน ศพด.มัสยดิดารุลมะรูฟ 1

28 บันนังสตา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ศพด.กาสัง 1

29 บันนังสตา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ศพด.บ้านก. หมู่ 2 6ใน 1

30 บันนังสตา อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ศพด.บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 1

31 บันนังสตา อบต.บันนังสตา ศพด.บาโงยแจเกาะ 1

32 บันนังสตา อบต.บันนังสตา ศพด.ป่าหวัง 1

33 บันนังสตา อบต.บันนังสตา ศพด.มัสยดิซัมซูดิน 1

34 เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ ศพด.บ้านตาเนาะแมเราะ 1

35 เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ ศพด.บ้านบ่อน้ าร้อน 1

36 เบตง อบต.ยะรม ศพด.บ้านราโมง 1

37 เบตง อบต.ยะรม ศพด.บ้านใหม่ หมู่ 6 1

38 เบตง อบต.อยัเยอร์เวง ศพด.นากอ หมู่ 9 1

39 เมืองยะลา ทต.ล าใหม่ ศพด.บ้านตลาดล าใหม่ 1

40 ยะหา ทต.ปะแต ศพด.ตอเลาะ 1

41 ยะหา อบต.บาโร๊ะ ศพด.มัสยดินูรุลฮูดา 1

42 ยะหา อบต.บาโร๊ะ ศพด.มัสยดิบ้านซีเซะ 1

43 ยะหา อบต.บาโร๊ะ ศพด.ลีตอ 1

44 รามัน อบต.เกะรอ ศพด.มัสยดิตูรอฮิม 1

ระนอง

45 กระบุรี ทต.จ.ป.ร. ศพด.นิคมผัง 3 1

46 กระบุรี ทต.จ.ป.ร. ศพด.นิคมผัง 4 1

47 กระบุรี ทต.น้ าจดื ศพด.เทศบาลต าบลน้ าจดื 1

48 กระบุรี อบต.ล าเลียง ศพด.สองแพรกขวา 1

49 กระบุรี อบต.ล าเลียง ศพด.ห้วยไทรงาม 1

50 กะเปอร์ อบต.บ้านนา ศพด.ทองหลาง 1

51 กะเปอร์ อบต.ม่วงกลวง ศพด.มัสยดิเราะห์มะห์ 1

52 เมืองระนอง ทต.ปากน้ าท่าเรือ ศพด.มัสยดิอสิลาฟยีะ๊ห์ 1

53 เมืองระนอง ทต.ปากน้ าท่าเรือ ศพด.มัสยดิอบุูดียะห์ 1



หน้าที ่3

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

ระนอง (ต่อ) 

54 เมืองระนอง อบต.ทรายแดง ศพด.บ้านบางสีกิ้ม 1

55 ละอุ่น อบต.บางพระเหนือ ศพด.ระวิ 1

56 สุขส าราญ ทต.ก าพวน ศพด.นูรุลบะห์รี (บ้านท่ากลาง) 1

57 สุขส าราญ ทต.ก าพวน ศพด.บ้านเหนือ 1

58 สุขส าราญ อบต.นาคา ศพด.บ้านบางกล้วยนอก 1

สกลนคร

59 สว่างแดนดิน อบต.ค้อใต้ ศพด.ค้อใต้ หมู่ 1 1

60 สว่างแดนดิน อบต.ค าสะอาด ศพด.บ้านดงจนัทู 1

61 สว่างแดนดิน อบต.ค าสะอาด ศพด.บ้านยางค า 1

62 สว่างแดนดิน อบต.ค าสะอาด ศพด.บ้านหนองไผ่ 1

63 สว่างแดนดิน อบต.ตาลโกน ศพด.หนองแสง 1

64 สว่างแดนดิน อบต.ธาตุทอง ศพด.โคกหลวง 1

65 สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ ศพด.นาถอ่น 1

66 สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ ศพด.โนนสะอาด 1

67 สว่างแดนดิน อบต.บงเหนือ ศพด.บ้านบาก 1

68 สว่างแดนดิน อบต.บ้านถอ่น ศพด.บ้านทุง่ปลากดั 1

69 สว่างแดนดิน อบต.บ้านถอ่น ศพด.บ้านโพธิช์ัย 1

70 สว่างแดนดิน อบต.โพนสูง ศพด.บ้านค าชน 1

71 สว่างแดนดิน อบต.โพนสูง ศพด.บ้านโพนสูง 1

72 สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน ศพด.บ้านเปือยทานตะวัน 1

73 สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน ศพด.บ้านหนองชาด 1

74 ส่องดาว ทต.ท่าศิลา ศพด.ชัยชนะ-เจริญชัย 1

75 ส่องดาว ทต.ท่าศิลา ศพด.ภูตะคาม 1

76 ส่องดาว ทต.ท่าศิลา ศพด.วัดสีลาอาสน์ 1

77 อากาศอ านวย ทต.โพนแพง ศพด.บ้านแพงใหญ่ 1

78 อากาศอ านวย ทต.โพนแพง ศพด.ศึม 1

79 อากาศอ านวย ทต.วาใหญ่ ศพด.บ้านบง 1

80 อากาศอ านวย ทต.วาใหญ่ ศพด.บ้านวาน้อย 1

81 อากาศอ านวย ทต.วาใหญ่ ศพด.วัดโพธิช์ัย 1

82 อากาศอ านวย ทต.วาใหญ่ ศพด.วัดสระแกว้ 1

83 อากาศอ านวย ทต.วาใหญ่ ศพด.วาใหญ่ หมู่ 2 1



หน้าที ่4

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สกลนคร (ต่อ) 

84 อากาศอ านวย ทต.วาใหญ่ ศพด.วาใหญ่ หมู่ 9 1

85 อากาศอ านวย ทต.สามัคคีพฒันา ศพด.โนนจ าปาสามัคคี หมู่ 10 1

86 อากาศอ านวย ทต.สามัคคีพฒันา ศพด.วัดสว่างภิรมย์ 1

87 อากาศอ านวย ทต.สามัคคีพฒันา ศพด.หนองสนุก 1

88 อากาศอ านวย ทต.สามัคคีพฒันา ศพด.หนองสามขา หมู่ 7 1

89 อากาศอ านวย อบต.อากาศ ศพด.นายอ 1

90 อากาศอ านวย อบต.อากาศ ศพด.โพธิไ์ทรทอง 1

สตูล

91 ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.ควนล่อน 1

92 ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.ซอย 10 1

93 ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.บ้านพรุ 1

94 ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ศพด.มัสยดิญะมาอะดุลอสิลาม 1

95 ควนกาหลง อบต.ทุง่นุ้ย ศพด.บ้านเกาะใหญ่ 1

96 ควนกาหลง อบต.ทุง่นุ้ย ศพด.บ้านควนเรือ 1

97 ควนกาหลง อบต.ทุง่นุ้ย ศพด.บ้านโตนปาหนัน 1

98 ควนกาหลง อบต.ทุง่นุ้ย ศพด.มัสยดิดารุ้ลญาราล 1

99 ควนกาหลง อบต.อใุดเจริญ ศพด.มัสยดิอใุดเจริญเหนือ 1

100 ควนกาหลง อบต.อใุดเจริญ ศพด.มัสยดิอใุดใต้ 1

101 ควนโดน อบต.ควนสตอ ศพด.มัสยดิบ้านกบุังปะโหลด 1

102 ควนโดน อบต.ควนสตอ ศพด.มัสยดิบ้านทุง่พฒันา 1

103 ควนโดน อบต.ยา่นซ่ือ ศพด.บ้านปากบาง 1

104 ท่าแพ อบต.ท่าเรือ ศพด.มัสยดิบ้านโคกหิน 1

105 ท่าแพ อบต.แป-ระ ศพด.บ้านเกาะไทร 1

106 ท่าแพ อบต.สาคร ศพด.บ้านทุง่ร้ิน 1

107 ท่าแพ อบต.สาคร ศพด.มัสยดิควนสาคร 1

108 ทุง่หว้า อบต.ทุง่หว้า ศพด.ควนต าเสา 1

109 ทุง่หว้า อบต.นาทอน ศพด.นาทอน 1

110 มะนัง อบต.นิคมพฒันา ศพด.นิคมพฒันา 1

111 มะนัง อบต.นิคมพฒันา ศพด.ผัง 117 1

112 มะนัง อบต.ปาล์มพฒันา ศพด.ปาล์มทองพฒันา 1

113 มะนัง อบต.ปาล์มพฒันา ศพด.มัสยดิซอลาฮุดดีน 1



หน้าที ่5

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

สตูล (ต่อ) 

114 เมืองสตูล ทต.คลองขดุ รร.เทศบาล 1 (บ้านท่าจนี) 1

115 เมืองสตูล อบต.บ้านควน ศพด.บ้านกาเด๊ะ 1

116 ละงู อบต.ก าแพง ศพด.ตูแตหร า 1

117 ละงู อบต.ก าแพง ศพด.มัสยดิบ้านป่าฝาง 1

118 ละงู อบต.เขาขาว ศพด.ทุง่เกาะปาบ 1

119 ละงู อบต.น้ าผุด ศพด.บ้านทุง่นางแกว้ 1

120 ละงู อบต.น้ าผุด ศพด.บ้านทุง่ไม้ 1

121 ละงู อบต.น้ าผุด ศพด.บ้านวังยาว 1

122 ละงู อบต.ปากน้ า ศพด.บ่อเจด็ลูก 1

123 ละงู อบต.ละงู ศพด.ในเมือง 1

124 ละงู อบต.ละงู ศพด.มัสยดิบ้านเกาะยวน 1

125 ละงู อบต.ละงู ศพด.มัสยดิบ้านนาพญา 1

126 ละงู อบต.ละงู ศพด.มัสยดิบ้านปากละงู 1

127 ละงู อบต.ละงู ศพด.มัสยดิบ้านลาหงา 1

128 ละงู อบต.แหลมสน ศพด.บุโบย 1

สุราษฎร์ธานี

129 กาญจนดิษฐ์ ทต.กาญจนดิษฐ์ รร.เทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) 1

130 กาญจนดิษฐ์ ทต.กาญจนดิษฐ์ ศพด.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ (วดัดอนยา) 1

131 กาญจนดิษฐ์ ทต.ช้างขวา รร.เทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน) 1

132 กาญจนดิษฐ์ ทต.ช้างขวา ศพด.อนุบาลโรงเรียนบ้านไสตอ 1

133 กาญจนดิษฐ์ ทต.ช้างขวา ศพด.อนุบาลโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 1

134 กาญจนดิษฐ์ ทต.ท่าทองใหม่ ศพด.มัสยดิยาเมี๊ยะฮ์ 1

135 กาญจนดิษฐ์ อบต.คลองสระ รร.อนุบาลบ้านคลองสระ 1

136 กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าทอง ศพด.สะท้อน 1

137 กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าอแุท ศพด.โรงเรียนบ้านดอนหลวง 1

138 กาญจนดิษฐ์ อบต.ท่าอแุท ศพด.วัดประดู่ หมู่ 2 1

139 กาญจนดิษฐ์ อบต.ป่าร่อน ศพด.วังไทร 1

140 เกาะพะงัน ทต.เกาะพะงัน รร.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน 1

141 เกาะพะงัน ทต.เพชรพะงัน ศพด.โรงเรียนวัดสมัยคงคา 1

142 คีรีรัฐนิคม อบต.กะเปา ศพด.ปากท าเรียง 1

143 คีรีรัฐนิคม อบต.ถ้ าสิงขร ศพด.บ่อน้ าผุด 1
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144 คีรีรัฐนิคม อบต.ท่ากระดาน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน 1

145 คีรีรัฐนิคม อบต.ท่าขนอน ศพด.บ้านกะเปาใต้ 1

146 คีรีรัฐนิคม อบต.น้ าหัก ศพด.บ้านหินลาด 1

147 คีรีรัฐนิคม อบต.น้ าหัก ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหัก 1

148 คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านท าเนียบ ศพด.แสงทอง 1

149 คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านท าเนียบ ศพด.แสงอรุณ 1

150 คีรีรัฐนิคม อบต.ยา่นยาว ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลยา่นยาว 1

151 เคียนซา ทต.บ้านเสด็จ ศพด.ควนเจริญ 1

152 เคียนซา ทต.บ้านเสด็จ ศพด.ทับเกา่ 1

153 เคียนซา อบต.อรัญคามวารี ศพด.กระซุม 1

154 ชัยบุรี อบต.คลองน้อย ศพด.ยงูงาม 1

155 ชัยบุรี อบต.ไทรทอง ศพด.ควนสินชัย 1

156 ชัยบุรี อบต.ไทรทอง ศพด.ถ้ าหอมวิปัสนา 1

157 ไชยา อบต.ตะกรบ ศพด.มัสยดิอายดีีตต่อฮีรีน 1

158 ไชยา อบต.ปากหมาก ศพด.บ้านห้วยตาหมิง 1

159 ไชยา อบต.ปากหมาก ศพด.โรงเรียนวัดวิโรจนราม 1

160 ไชยา อบต.ป่าเว ศพด.บ้านเขาพนมแบก 1

161 ไชยา อบต.ป่าเว ศพด.บ้านลุ่มชุมแสง 1

162 ไชยา อบต.ป่าเว ศพด.โรงเรียนวัดเดิมเจา้ 1

163 ไชยา อบต.โมถา่ย ศพด.กลาง 1

164 ไชยา อบต.เลม็ด ศพด.ปากด่าน 1

165 ไชยา อบต.เลม็ด ศพด.ปากท่อ 1

166 ดอนสัก อบต.ชลคราม ศพด.บ้านคราม 1

167 ดอนสัก อบต.ดอนสัก ศพด.บ้านห้วยเสียด 1

168 ดอนสัก อบต.ปากแพรก รร.บ้านเขาพระอนิทร์ 1

169 ท่าฉาง อบต.ท่าเคย ศพด.บ้านคลองวัว 1

170 ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย ศพด.เค่ียมเพาะ 1

171 ท่าชนะ อบต.คลองพา ศพด.บ้านคลองพา 1

172 ท่าชนะ อบต.ท่าชนะ ศพด.บ้านท่าชนะ 1

173 ท่าชนะ อบต.ประสงค์ ศพด.มัสยดิอลันุสเราะห์ 1

174 ท่าชนะ อบต.ประสงค์ ศพด.ไร่ยาว 1

175 ท่าชนะ อบต.วัง ศพด.ต.วัง (บ้านหาดสมบูรณ์) 1
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176 ศรีธาตุ ทต.จ าปี ศพด.บ้านโนนสูง-ป่าปอแดง 1

177 ศรีธาตุ ทต.บ้านโปร่ง ศพด.วัดราษฎร์สามัคคีธรรม 1

178 ศรีธาตุ ทต.หัวนาค า ศพด.ค ากงุ 1

179 ศรีธาตุ ทต.หัวนาค า ศพด.บ้านค าเมย-พรหมลิขติ 1

180 ศรีธาตุ ทต.หัวนาค า ศพด.บ้านหนองท่ม-ค าเจริญ 1

181 ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขยีน ศพด.บ้านค าม่วง 1

182 ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขยีน ศพด.บ้านป่าไร่ 1

183 สร้างคอม ทต.บ้านโคก ศพด.บ้านโคก 1

184 สร้างคอม ทต.บ้านโคก ศพด.โรงเรียนบ้านดอนบาก 1

185 สร้างคอม ทต.บ้านยวด ศพด.วัดชัยพร 1

186 สร้างคอม ทต.สร้างคอม ศพด.ท่าเสียว 1

187 สร้างคอม อบต.บ้านหินโงม ศพด.บ้านตล่ิงชัน-สร้างแกว้ 1

188 สร้างคอม อบต.บ้านหินโงม ศพด.ศรีชมชื่น 1

189 หนองวัวซอ ทต.กดุหมากไฟ ศพด.วัดป่าเลไลย์ 1

190 หนองวัวซอ ทต.โนนหวาย ศพด.เสาเล้า 1

191 หนองวัวซอ ทต.โนนหวาย ศพด.หนองเม็ก 1

192 หนองวัวซอ ทต.อบูมุง ศพด.วัดโพธิศ์รีธัมมาคม 1

193 หนองวัวซอ ทต.อบูมุง ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1

194 หนองวัวซอ ทต.อบูมุง ศพด.วัดหนองบัวเลิง 1

195 หนองวัวซอ อบต.น้ าพน่ ศพด.น้ าพน่ 1

196 หนองวัวซอ อบต.น้ าพน่ ศพด.โรงเรียนบ้านน้ าพน่ 1

197 หนองวัวซอ อบต.น้ าพน่ ศพด.หนองแวงเดิด 1

198 หนองวัวซอ อบต.หนองออ้ ศพด.โคกสีแกว้ 1

199 หนองวัวซอ อบต.หนองออ้ ศพด.วัดโนนส าราญราษฎร์ 1

200 หนองวัวซอ อบต.หนองออ้ ศพด.หนองแวงฮี 1

201 หนองแสง ทต.นาดี ศพด.นาดี 1

202 หนองแสง ทต.นาดี ศพด.โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1

203 หนองแสง อบต.ทับกงุ ศพด.โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 1

204 หนองแสง อบต.แสงสว่าง ศพด.บ้านทับไฮ 1

205 หนองแสง อบต.แสงสว่าง ศพด.วัดสามัคคีธรรม 1

206 หนองแสง อบต.หนองแสง ศพด.โรงเรียนโคกสว่าง 1
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207 หนองหาน ทต.โคกสูง รร.เทศบาล 1โคกสูง 1

208 หนองหาน ทต.โคกสูง ศพด.เทศบาลต าบลโคกสูง 1

209 หนองหาน ทต.โคกสูง ศพด.เม็กใหญ่ 1

210 หนองหาน ทต.โคกสูง ศพด.วัดโพธิศ์รีส าราญ 1

211 หนองหาน ทต.ผักตบ ศพด.บ้านหนองกงุ 1

212 หนองหาน ทต.ผักตบ ศพด.บ้านหนองบัว 1

213 หนองหาน ทต.หนองไผ่ ศพด.โรงเรียนเพก็ค าบากหายโศก 1

214 หนองหาน ทต.หนองไผ่ ศพด.หายโศก 1

215 หนองหาน อบต.ดอนหายโศก ศพด.บ้านบ่อค า 1

216 หนองหาน อบต.ดอนหายโศก ศพด.บ้านหนองกล้า 1

217 หนองหาน อบต.ดอนหายโศก ศพด.โรงเรียนบ้านนาอดุม 1

218 หนองหาน อบต.ดอนหายโศก ศพด.โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 1

219 หนองหาน อบต.พงังู ศพด.บ้านม่วง 1

220 หนองหาน อบต.พงังู ศพด.พงังู 1

221 หนองหาน อบต.พงังู ศพด.วัดศรีบุญเรือง 1

222 หนองหาน อบต.พงังู ศพด.วัดสว่างลัฏฐิวัน 1

223 หนองหาน อบต.โพนงาม ศพด.โพนงาม 1

224 หนองหาน อบต.โพนงาม ศพด.วัดสว่างอารมณ์ 1

อุบลราชธานี

225 พบิูลมังสาหาร อบต.ดอนจกิ ศพด.บ้านหนองไผ่ 1

226 พบิูลมังสาหาร อบต.ดอนจกิ ศพด.ห้วยแดง 1

227 พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกลาง ศพด.บ้านโนนจนัทร์ 1

228 พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ศพด.บ้านแกง่ดูกใส 1

229 พบิูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ศพด.บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 1

230 พบิูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ศพด.บ้านโนนสวรรค์ 1

231 พบิูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ศพด.หนองส าราญ 1

232 พบิูลมังสาหาร อบต.ระเว ศพด.บ้านค าผ่าน 1

233 พบิูลมังสาหาร อบต.หนองบัวฮี ศพด.โนนยานาง 1

234 พบิูลมังสาหาร อบต.หนองบัวฮี ศพด.บัวแดง 1

235 พบิูลมังสาหาร อบต.อา่งศิลา ศพด.บ้านราษฎร์เจริญ 1

236 โพธิไ์ทร อบต.โพธิไ์ทร ศพด.วัดค ามณียาราม 1
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237 โพธิไ์ทร อบต.โพธิไ์ทร ศพด.วัดศรีมงคล 1

238 โพธิไ์ทร อบต.ม่วงใหญ่ ศพด.วัดมัชฌิมาวาส 1

239 โพธิไ์ทร อบต.ม่วงใหญ่ ศพด.สร้างสะแบง 1

240 โพธิไ์ทร อบต.สองคอน ศพด.วัดโปร่งเจริญ 1

241 โพธิไ์ทร อบต.สารภี ศพด.วัดรมณียก์ฏูาราม 1

242 โพธิไ์ทร อบต.สารภี ศพด.วัดอดุมมณีวรรณ 1

243 โพธิไ์ทร อบต.สารภี ศพด.หนองผักแว่น 1

244 โพธิไ์ทร อบต.สารภี ศพด.หินห่อม 1

245 ม่วงสามสิบ อบต.ดุมใหญ่ ศพด.หนองแสง 1

246 ม่วงสามสิบ อบต.เตย ศพด.บ้านเตย 1

247 ม่วงสามสิบ อบต.เตย ศพด.บ้านผาสุก 1

248 ม่วงสามสิบ อบต.เตย ศพด.บ้านหนองเค็ม 1

249 ม่วงสามสิบ อบต.ไผ่ใหญ่ ศพด.บ้านไผ่ใหญ่ 1

250 ม่วงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ ศพด.ผักระยา่น้ าออ้ม 1

251 ม่วงสามสิบ อบต.ยางโยภาพ ศพด.หนองขุ่น 1

252 ม่วงสามสิบ อบต.หนองช้างใหญ่ ศพด.หนองช้างใหญ่ 1

253 ม่วงสามสิบ อบต.หนองเหล่า ศพด.บ้านโพนเมืองมะทัน 1

254 ม่วงสามสิบ อบต.หนองฮาง ศพด.บ้านเหล่าบาก 1

255 ม่วงสามสิบ อบต.เหล่าบก ศพด.บ้านโนนชาติ 1

256 ม่วงสามสิบ อบต.เหล่าบก ศพด.บ้านเศรษฐี 1

257 เมืองอบุลราชธานี ทต.ขามใหญ่ รร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 1

258 เมืองอบุลราชธานี ทต.ขามใหญ่ ศพด.ประชาสามัคคี 1

259 เมืองอบุลราชธานี ทต.ขามใหญ่ ศพด.วัดดอนยงู 1

260 เมืองอบุลราชธานี ทต.ขามใหญ่ ศพด.หัวค า 1

261 เมืองอบุลราชธานี อบต.กดุลาด ศพด.นาค า 1

262 เมืองอบุลราชธานี อบต.กดุลาด ศพด.วัดผาแกว้ใหญ่ 1

263 เมืองอบุลราชธานี อบต.ขี้เหล็ก ศพด.หนองตอแกว้ 1

264 เมืองอบุลราชธานี อบต.หนองบ่อ ศพด.วัดบ้านจานตะโน 1

265 วารินช าราบ ทต.เมืองศรีไค ศพด.บ้านแมด หมู่ 5 1

266 วารินช าราบ อบต.คูเมือง ศพด.บ้านโนนจกิ 1

267 วารินช าราบ อบต.ท่าลาด ศพด.บ้านโนนหนองหิน 1
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268 วารินช าราบ อบต.โนนผ้ึง ศพด.เหรียญทอง 1
269 วารินช าราบ อบต.โนนโหนน ศพด.นาโหนนน้อย 1
270 วารินช าราบ อบต.โนนโหนน ศพด.โนนโหนน 1
271 วารินช าราบ อบต.หนองกนิเพล ศพด.เฉลิมพระเกียรติ 7 2พรรษาบ้านขัวไม้แก่น 1
272 ศรีเมืองใหม่ อบต.ค าไหล ศพด.ดอนตูม 1
273 ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค า ศพด.บ้านค าเตย 1
274 ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค า ศพด.บ้านทุง่บุญ 1
275 ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค า ศพด.บ้านนาค า 1
276 ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ศพด.ป่ากงุน้อย 1
277 ศรีเมืองใหม่ อบต.สงยาง ศพด.บ้านห้วยยาง 1
278 ศรีเมืองใหม่ อบต.สงยาง ศพด.วัดบ้านสิม 1
279 ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแท่ง ศพด.บ้านพะเนียด 1
280 ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแท่ง ศพด.บ้านโหง่นขาม 1
281 ศรีเมืองใหม่ อบต.เออืดใหญ่ ศพด.เออืดใหญ่ 1
282 สว่างวีระวงศ์ ทต.สว่าง ศพด.บ้านใต้ 1
283 ส าโรง ทต.ส าโรง ศพด.หนองเทา 1
284 ส าโรง อบต.โคกกอ่ง ศพด.บ้านดอนพกิลุโนนสว่าง 1
285 ส าโรง อบต.หนองไฮ ศพด.บ้านตลาด 1
286 สิรินธร อบต.คันไร่ ศพด.บ้านดอนม่วง 1
287 สิรินธร อบต.คันไร่ ศพด.บ้านปากปุง่ 1
288 สิรินธร อบต.คันไร่ ศพด.วัดดอนชีเวิน 1
289 สิรินธร อบต.คันไร่ ศพด.หนองโดน 1
290 สิรินธร อบต.คันไร่ ศพด.ห้วยน้ าใส 1
291 สิรินธร อบต.ค าเขื่อนแกว้ ศพด.บ้านลาดวารี 1
292 สิรินธร อบต.ค าเขื่อนแกว้ ศพด.วัดห้วยไฮ 1
293 สิรินธร อบต.ช่องเม็ก ศพด.บ้านทุง่หนองบัว หมู่ 4 1
294 สิรินธร อบต.ช่องเม็ก ศพด.บ้านหินสูง 1
295 สิรินธร อบต.โนนกอ่ ศพด.บ้านแกง่ศรีโคตร 1
296 สิรินธร อบต.โนนกอ่ ศพด.บ้านบากชุม 1
297 สิรินธร อบต.โนนกอ่ ศพด.บ้านป่าเลา 1
298 สิรินธร อบต.โนนกอ่ ศพด.บ้านพลาญชัย 1
299 เหล่าเสือโกก้ ทต.เหล่าเสือโกก้ ศพด.บ้านหัวขวั 1



หน้าที ่11

จงัหวัด/
อ าเภอ

ที่ สังกัด อปท. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน เป้าหมาย หมายเหตุ

อุบลราชธานี (ต่อ) 
300 เหล่าเสือโกก้ อบต.หนองบก ศพด.วัดหนองบก 1
301 ศรีเมืองใหม่ อบต.แกง้กอก ศพด.นาแค 1
302 ศรีเมืองใหม่ อบต.ค าไหล ศพด.หนองเชือก 1
303 ศรีเมืองใหม่ อบต.ตะบ่าย ศพด.บ้านไร่ 1
304 ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค า ศพด.บ้านโนนกงุ 1
305 ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค า ศพด.บ้านใหม่ดงส าโรง 1
306 ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค า ศพด.หนองห้าง 1
307 ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ศพด.วัดเทียงประดิษฐ์ 1
308 ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ศพด.บ้านโนนม่วง (โนนจกิ ) 1
309 ศรีเมืองใหม่ อบต.สงยาง ศพด.บ้านส าโรง 1
310 ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแท่ง ศพด.บ้านดงนา 1
311 ศรีเมืองใหม่ อบต.หนามแท่ง ศพด.บ้านทุง่หลวง 1
312 ศรีเมืองใหม่ อบต.เออืดใหญ่ ศพด.โนนเจริญ 1
313 สว่างวีระวงศ์ ทต.ท่าช้าง ศพด.บ้านใหม่สารภี 1
314 สว่างวีระวงศ์ อบต.แกง่โดม ศพด.วัดบ้านผ้ึงโดม 1
315 ส าโรง ทต.ส าโรง ศพด.นาเจริญ 1
316 ส าโรง อบต.ขามป้อม ศพด.บ้านโนนแคน 1
317 ส าโรง อบต.ค้อน้อย ศพด.บ้านทรายทอง 1
318 ส าโรง อบต.โคกกอ่ง ศพด.บ้านหนองจกินาเรือง 1
319 ส าโรง อบต.โคกสว่าง ศพด.บ้านกะแอก 1
320 ส าโรง อบต.หนองไฮ ศพด.หนองไฮ 1
321 สิรินธร ทต.นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย ศพด.ประชามีสุข 1
322 สิรินธร อบต.คันไร่ ศพด.นาเจริญใน 1
323 สิรินธร อบต.คันไร่ ศพด.ป่ากงุ 1
324 สิรินธร อบต.คันไร่ ศพด.สุขเกษม 1
325 สิรินธร อบต.ค าเขื่อนแกว้ ศพด.คันเปือย 1
326 สิรินธร อบต.ช่องเม็ก ศพด.บ้านช่องเม็ก 1
327 สิรินธร อบต.โนนกอ่ ศพด.บ้านภูไทพฒันา 1
328 สิรินธร อบต.โนนกอ่ ศพด.เหลาค า 1
329 สิรินธร อบต.ฝางค า ศพด.วัดเจริญทัศน์ 1
330 เหล่าเสือโกก้ ทต.เหล่าเสือโกก้ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าเสือโกก้ 1
331 เหล่าเสือโกก้ อบต.โพนเมือง ศพด.บ้านหาดน้อย 1
332 เหล่าเสือโกก้ อบต.หนองบก ศพด.วัดนาขมิ้น 1



 
 

ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ส่ือและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 18 กันยายน 2564   

ณ.โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
************************* 

 

 

วันที่หนึ่ง 

เวลา 07.00 – 08.00 น. รายงานตัว ลงทะเบียน และเข้าทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) ผ่านระบบ 
                                          DLIT Assessment 
เวลา 08.00 – 09.00 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และความก้าวหน้า 

ในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ผู้อ านวยการกองส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

เวลา 09.00 – 10.30 น. วิ เคราะห์โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี และอายุ 3 – 5 ปี 

- ปรัชญา วิสัยทัศน์ หลักการและจุดหมายการศึกษาปฐมวัย 
- มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสภาพที่พึงประสงค์ 
- แบ่งกลุ่ม/อภิปราย/สร้างชิ้นงาน 

                                                (อาจารย์เอมอร  รสเครือ และคณะ) 
เวลา 10.30 – 12.00 น. การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในห้องเรียน         

ปฐมวัย 
- วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและประสบการณ์ส าคัญ 
- การออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์ 
- แบ่งกลุ่ม/อภิปราย/สร้างชิ้นงาน 

                                                (อาจารย์เอมอร  รสเครือ และคณะ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในห้องเรียน         

ปฐมวัย (ต่อ) 
- การออกแบบและการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
- การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- แบ่งกลุ่ม/อภิปราย/สร้างชิ้นงาน 

       (อาจารย์เอมอร  รสเครือ และคณะ) 
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วันที่หนึ่ง (ต่อ) 
เวลา 14.30 – 17.00 น.  การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

- หลักการและข้ันตอนการประเมินพัฒนาการ 
- คุณภาพผู้เรียนตามสภาพที่พึงประสงค์หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 
- วิธีการและเครื่องมือประเมินพัฒนาการ 
- ตัวอย่างการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือประเมิน

พัฒนาการออกแบบต่างๆ 
- แบ่งกลุ่ม/อภิปราย/สร้างชิ้นงาน 

                                              (อาจารย์อารมณ์  วงศ์บัณฑิต และคณะ) 
เวลา 17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00 – 20.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /AAR/สะท้อนการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางอบรม 

ประจ าวัน         
 

วันที่สอง 

เวลา 08.30 – 10.30 น. การบริหารจัดการชั้นเรียนปฐมวัย 
- การจัดสภาพแวดล้อมภายในและตัวอย่างการจัดห้องเรียน 
- การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
- สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
- แบ่งกลุ่ม/อภิปราย/สร้างชิ้นงาน 

    (อาจารย์อุทัย  ธารมรรค และคณะ) 
เวลา 10.30 – 12.00 น. การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 

เพ่ือความเสมอภาคและลดความเหลื่ อมล้ า กับการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
(Digital Literacy) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัย 

- ทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย 

- ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) กับการใช้งาน DLIT 
- DLIT PLC >โทรทัศน์ครู >ปฐมวัย 
- ภาระงานเดี่ยว ใบงาน ID Plan การใช้ DLIT ในการพัฒนาตนเอง 

ด้านปฐมวัย 
- แบ่งกลุ่ม/อภิปราย/สร้างชิ้นงาน 

                                              (ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ และคณะ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) ในฐานะแหล่ง

ทรัพยากรสนับสนุนการออกแบบการจัดประสบการณ์ 
- เว็บไซต์ DLIT/แอปพลิเคชัน DLIT 
- การตั้งค่าการใช้งานบัญชีผู้ใช้ DLIT 

 - สื่อ DLIT เพ่ือการพัฒนาตน 
- สื่อ DLIT เพ่ือการพัฒนางาน 
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วันที่สอง (ต่อ) 
เวลา 13.00 – 14.30 น. ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)  ในฐานะแหล่งทรัพยากร 

สนับสนุนการออกแบบการจัดประสบการณ์ (ต่อ) 
- ภาระกลุ่มงานเกี่ยว ใบงาน การเลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการออกแบบ 

การจัดประสบการณ ์
- การใช้ SMART TV ในการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 
- แบ่งกลุ่ม/อภิปราย/สร้างชิ้นงาน 

      (ดร.สุภาภรณ์  กิตติรัชฎานนท์ และคณะ) 
เวลา 14.30 – 17.00 น. การใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นต้นแบบ 

ในการผลิตคลิปวีดิทัศน์สาธิตการจัดประสบการณ์ผู้ เรียนระดับปฐมวัย 
เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 

- การออกแบบคลิปวีดิทัศน์ ตามแนว DLIT เพ่ือการพัฒนาตน 
- การออกแบบคลิปวีดิทัศน์ ตามแนว DLIT เพ่ือการพัฒนางาน 
- ภาระงานเดี่ยว ชิ้นงานการผลิตคลิปวีดิทัศน์ ตามแนว DLIT 

เสริมการจัดประสบการณ์ผู้เรียน 
- แบ่งกลุ่ม/อภิปราย/สร้างชิ้นงาน  

                                              (ดร.ภูม ิพระรักษา และคณะ)  
เวลา 17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00 – 20.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/AAR/สะท้อนการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางอบรม 

ประจ าวัน        

วันที่สาม 

เวลา 08.30 – 10.30 น. การประยุกต์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในลักษณะ 
ชุมชนการพัฒนาวิชาชีพ DLIT PLC 

- ชุมชนการพัฒนาวิชาชีพ DLIT PLC 
- ภาระงานกลุ่ม ใบงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย

ในชุมชนการพัฒนาวิชาชีพ DLIT PLC 
- แบ่งกลุ่ม/อภิปราย/สร้างชิ้นงาน 

                                          (ดร.สุภาภรณ์  กิตติรัชฎานนท์ และคณะ) 
เวลา 10.30 – 12.00 น. การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- แนวทางการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
- แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

พ.ศ. 2561 
- การพัฒนาแผนการศึกษาภายใต้หลักประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 
 
 



- 4 - 

วันที่สาม (ต่อ) 

เวลา 10.30 – 12.00 น. การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ต่อ) 
- แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
- หลักการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
      (อาจารย์จรรยารักษ์  โพธิ์ทองงาม และคณะ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 17.00 น. เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การประเมินตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 
- แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
- แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต าแหน่งครู วฐ.1 – วฐ.3 

วฐ.1 : แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
วฐ.2 : แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 

(รายปีการศึกษา) 
วฐ.3 : แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา)          

                                          (อาจารย์นันทากร  ค าภีร์พงศ์ และคณะ) 
เวลา 17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00 – 20.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /AAR/สะท้อนการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางอบรม 

ประจ าวัน 
 
วันที่สี ่
เวลา 08.30 – 12.00 น. น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 

- อภิปราย 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมสะท้อนคิด 

 (อาจารย์ศิริวัฒน์  ทองอ่อน  และคณะ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 16.30 น. - ถอดบทเรียน และสรุปองค์ความรู้ 
 - อภิปรายปัญหาทั่วไป 
                                          - เข้าทดสอบหลังการอบรม (Post-test) ผ่านระบบ DLIT Assessment 
                                          (อาจารย์ศิริวัฒน์  ทองอ่อน  และคณะ) 
 

หมายเหตุ 
1. ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. 
3. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 14.30 – 14.45 น. 
4..ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ต้องเข้าพักคู่ ณ โรงแรม/สถานที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

หากประสงค์จะพักเดี่ยวหรือพักท่ีอ่ืนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 



ก าหนดปดิระบบ
วัน เดือน ปี เวลา การลงทะเบยีน

1 997701 ๒๓ - ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 16 ธนัวาคม ๒๕๖๓
2 997702 11 - 14 มกราคม ๒๕๖๔ 11  มกราคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 4  มกราคม ๒๕๖๔
3 997703 ๒๐ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 13 มกราคม ๒๕๖๔
4 997704 ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 20 มกราคม ๒๕๖๔
5 997705 ๓ - ๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 27 มกราคม ๒๕๖๔
6 997706 ๑๐ - ๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ ๑๐ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 3 กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔
7 997707 ๑๗ - ๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. ๑0 กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔
8 997708 ๒๔ - ๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 17 กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔
9 997709 ๓ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 24 กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔

10 997710 ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 3 มีนาคม ๒๕๖๔
11 997711 ๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. ๑0 มีนาคม ๒๕๖๔
12 997712 ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 17 มีนาคม ๒๕๖๔
13 997713 ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 24 มีนาคม ๒๕๖๔
14 997714 ๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 14 เมษายน ๒๕๖๔
15 997715 ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. ๒1 เมษายน  ๒๕๖๔
16 997716 ๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. ๒8 เมษายน  ๒๕๖๔
17 997717 ๑๒ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 5 พฤษภาคม ๒๕๖๔
18 997718 ๑๙ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. ๑2 พฤษภาคม ๒๕๖๔
19 997719 27 – 30 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 27 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 20 พฤษภาคม ๒๕๖๔
20 997720 2 – 5 มิถุนายน ๒๕๖๔ 2 มิถุนายน ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 26 พฤษภาคม ๒๕๖๔
21 997721 9 – 12 มิถุนายน ๒๕๖๔ 9  มิถุนายน ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 2  มิถุนายน ๒๕๖๔
22 997722 16 – 19 มิถุนายน ๒๕๖๔ 16  มถิุนายน ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 9  มิถุนายน ๒๕๖๔
23 997723 ๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 16 มิถุนายน ๒๕๖๔
24 997724 ๓๐ มถิุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓๐ มถิุนายน  ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 23 มิถุนายน  ๒๕๖๔
25 997725 ๗ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 30 มิถุนายน  ๒๕๖๔
26 997726 ๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 7 กรกฎาคม ๒๕๖๔
27 997727 ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 14 กรกฎาคม ๒๕๖๔
28 997728 ๒๙ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. ๒2 กรกฎาคม ๒๕๖๔
29 997729 ๔ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. ๒8 กรกฎาคม ๒๕๖๔
30 997730 13 – 16 สิงหาคม ๒๕๖๔ 13 สิงหาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 6 สิงหาคม ๒๕๖๔

วันรายงานตัว
รุ่นที่ รหสัหลักสูตร ระหว่างวันที่

รายละเอียดระยะเวลาในการฝึกอบรม
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ดว้ยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

สถานที่



ก าหนดปดิระบบ
วัน เดือน ปี เวลา การลงทะเบยีน

31 997731 ๑๘ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. ๑1 สิงหาคม ๒๕๖๔
32 997732 ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 18 สิงหาคม ๒๕๖๔
33 997733 ๑ – ๔ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 25 สิงหาคม ๒๕๖๔
34 997734 ๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 1 กันยายน ๒๕๖๔
35 997735 ๑๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 08.00 - 08.30 น. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 8 กันยายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการฯ ใหเ้บกิจ่ายจาก อปท. ต้นสังกัด ประกอบด้วย
   1.1 ค่าลงทะเบยีน คนละ 6,700.- บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยโอนช าระผ่านบญัชีธนาคารกรุงไทย
   1.2 ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายระหวา่งการเดินทาง (ไป – กลับ) ใหเ้บกิจ่ายจาก อปท. ต้นสังกัด ตามสิทธิ

2. การแต่งกายระหวา่งการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการฯ แต่งกายชุดสุภาพ

รุ่นที่ รหสัหลักสูตร ระหว่างวันที่
วันรายงานตัว

สถานที่

- 2 - 



ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้ารว่มสัมมนา กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน

ชือ่หลกัสตูร : รหสัหลกัสตูร-รหสัรุ่น : ๙ ๙ ๗ ๗
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวยั รหสั สถ. รหสัหลักสูตร รหสัรุ่น

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT ส่ือและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

ชือ่-สกุล ผู้เขา้ร่วมสมัมนาฯ :

ต าแหน่ง : 

ชือ่หน่วยงาน : 

อ าเภอ :

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ส่วนของธนาคาร

Company Code : กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (อบรม/สัมมนา) วันที่
สาขา

ชือ่-สกุล ผู้เขา้ร่วมสมัมนาฯ :

รหัสหลักสูตร-รหัสรุน่ (Ref. No.๑) : ๙ ๙ ๗ ๗
รหสั สถ. รหสัหลักสูตร รหสัรุ่น

รหสัหน่วยงาน (Ref. No.๒):
รหสั อบจ. / เทศบาล / อบต.

จ านวนเงินค่าเขา้ร่วมสมัมนา (ตวัเลข) : 

จ านวนเงินค่าเขา้ร่วมสมัมนา (ตวัอักษร) : 

ค่าธรรมเนียมการช าระผ่านธนาคาร ๑๐ บาท/รายการ
ลงชือ่ ผู้น าฝาก
โทรศัพท์ ผู้น าฝาก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จงัหวัด :

๙๒๔๙

๖,๗๐๐.- บาท

หกพันเจ็ดรอ้ยบาทถ้วน

ที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร



ค าอธิบายการกรอกใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 

รหัสหลักสูตร ๙๙77 :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

------------------------------------ 
รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น ให้กรอก รหัสรุ่นที่ระบุไว้ในรายละเอียดก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 
  โดยกรอกในช่องว่าง ๒ ช่องหลงั                                                เช่น 

  รุ่นที่ ๑ ให้กรอก ๐๑,  รุ่นที่ ๑๐ ให้กรอก ๑๐ 
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ” ชื่อ-สกุล ผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนาฯ 
ชื่อหน่วยงาน ” ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) ที่ผู้จะเข้าร่วมสัมมนาฯ 

สังกัดอยู ่
อ าเภอ ” ชื่ออ าเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ 
จังหวัด ” ชื่อจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ 
รหัสหน่วยงาน ” รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวเลข ๗ หลัก 
  โดยสามารถเปิดดูไดจ้าก www.dla.go.th 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้ใบแจ้งการ

ช าระเงินค่าเข้าร่วมสัมมนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้เท่านั้น ๑ ใบต่อการลงทะเบียน ๑ คน 
๒. จ านวนเงินที่ช าระให้แก่ธนาคารจะต้องรวมค่าธรรมเนียมจ านวน ๑๐ บาทต่อรายการ กล่าวคือ 

ค่าลงทะเบียนคนละ 6,7๐๐.- บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต้องช าระให้แก่ธนาคารคนละ 6,7๑๐.- บาท   
๓. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒. ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ใช้ใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับ

ช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้เป็นหลักฐานการจ่ายส าหรับการส่งใช้เงินยืมหรือการขอเบิกเงิน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ ว ๗๖๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ 

๔. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓02 - 5, ๕๓08  
คุณปราวีณา โทร. ๐8-6552-2788, คุณอ านวยพร โทร. 09-6857-7867 หรือแอดไลน์ที่เบอร์ 0865522788 

5. เมื่อเมื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว โปรดแจ้งข้อมูลทาง QR Code โดยไม่ต้องขอสิทธิ์การแก้ไข 
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หรือ    https://wow.in.th/jq29n 

http://www.dla.go.th/


 

แผนท่ีโรงแรมริเวอร์ไซด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมริเวอร์ไซด ์เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
195  ซอยราชวิถี 21 แขวงบางย่ีขัน  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์ : 0 2883 1588 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.riversidebangkok.com/th/contact.php&psig=AOvVaw1yOVmBQOT1MM0ZtfZVqSri&ust=1593075728765000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDtpdmLmuoCFQAAAAAdAAAAABAQ

