






ลําดับ จังหวัด อําเภอ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 กระบี่ คลองทอม เทศบาลตําบลคลองทอมใต โรงเรียนเทศบาลคลองทอมใต

2 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกา

3 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด

4 กระบี่ เมืองกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง โรงเรียนบานชองพลี

5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โรงเรยีนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ

6 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โรงเรยีนเทศบาล 3 บานบอ

7 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บานเกาวิทยา)

8 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรงเรยีนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

9 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โรงเรยีนบัวขาว

10 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โรงเรยีนเมืองสมเด็จ

11 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลเมืองกําแพงเพชร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุมดีสารอุปถัมภ)

12 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลเมืองกําแพงเพชร โรงเรียนเทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ

13 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลเมืองกําแพงเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุงสวน

14 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ โรงเรียนเทศบาล 1 (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภ)

15 ขอนแกน บานไผ เทศบาลเมืองบานไผ โรงเรียนเทศบาลบานไผ

16 ขอนแกน พล เทศบาลเมืองเมืองพล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

17 ขอนแกน พล เทศบาลเมืองเมืองพล โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห

18 ขอนแกน มัญจาคีรี เทศบาลตําบลมัญจาคีรี โรงเรยีนเทศบาลตําบลมัญจาคีรี

19 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

20 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

21 ขอนแกน เมืองขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โรงเรยีนเมืองพลพิทยาคม

22 ขอนแกน เมืองขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โรงเรยีนสีชมพูศึกษา

23 จันทบุรี ขลุง เทศบาลเมืองขลุง โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)

24 จันทบุรี ทาใหม เทศบาลเมืองทาใหม โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร

25 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี โรงเรยีนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

26 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี โรงเรยีนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

27 ฉะเชิงเทรา บางคลา เทศบาลตําบลบางคลา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง

28 ฉะเชิงเทรา บางคลา เทศบาลตําบลบางคลา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์

29 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลบางวัว โรงเรียนเทศบาล 1 บางวัว

รายชื่อสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันเสารที่ 18 ถึง วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2561

หลักสูตรการบริหารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รุนท่ี 1
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30 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร)

31 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)

32 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรยีนชําปางามวิทยาคม

33 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ

34 ชลบุรี บานบึง เทศบาลเมืองบานบึง โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

35 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม โรงเรยีนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ

36 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี โรงเรยีนเทศบาลวัดกําแพง

37 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี โรงเรยีนเทศบาลอินทปญญา

38 ชลบุรี เมืองชลบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โรงเรยีนชมุชนวัดหนองคอ

39 ชลบุรี เมืองชลบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โรงเรยีนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี

40 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1

41 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2

42 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3

43 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา

44 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรนิยมธรรม

45 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท โรงเรียนเทศบาลบานกลวย

46 ชัยนาท วัดสิงห เทศบาลตําบลวัดสิงห โรงเรยีนเทศบาลวัดสิงหสถิตย

47 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ

48 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

49 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม

50 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

51 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร โรงเรียนเทศบาล 1 บานทาตะเภา

52 เชียงราย พาน เทศบาลตําบลเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล 1 บานเกา

53 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชยีงราย โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

54 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชยีงราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

55 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย โรงเรยีนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

56 เชียงราย แมสาย เทศบาลตําบลแมสาย โรงเรยีนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร

57 เชียงใหม เมืองเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โรงเรยีนตนแกวผดุงพิทยาลัย

58 เชียงใหม เมืองเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โรงเรยีนแมอายวิทยาคม
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59 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลบานกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 ทุงฟาบดราษฎรบํารุง

60 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลหางดง โรงเรยีนเทศบาลหางดง (ประชาคมสรางสรรค)

61 ตรัง กันตัง เทศบาลเมืองกันตัง โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี

62 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย

63 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร

64 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม

65 ตรัง หวยยอด เทศบาลตําบลหวยยอด โรงเรยีนเทศบาลหวยยอดวิทยา

66 ตราด เมืองตราด เทศบาลเมืองตราด โรงเรยีนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

67 ตาก เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร

68 ตาก เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม

69 ตาก แมสอด เทศบาลตําบลแมกุ โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลแมกุ

70 ตาก แมสอด เทศบาลนครแมสอด โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

71 ตาก แมสอด เทศบาลนครแมสอด โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว

72 ตาก แมสอด เทศบาลนครแมสอด โรงเรียนเทศบาลวัดมณไีพรสณฑ

73 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก โรงเรยีนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง

74 นครปฐม นครชัยศรี เทศบาลตําบลหวยพลู โรงเรยีนเทศบาลเทศบาลวัดหวยพลู (โชติประชานุเคราะห)

75 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ

76 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย

77 นครปฐม สามพราน เทศบาลตําบลออมใหญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)

78 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมืองสามพราน โรงเรียนเทศบาล 1 บานสามพราน

79 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ

80 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร 200 ป

81 นครราชสีมา บัวใหญ เทศบาลเมืองบัวใหญ โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณสมทบ

82 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลเมืองปากชอง โรงเรียนเทศบาล 1 บานหนองสาหราย

83 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลตําบลหนองไผลอม โรงเรียนโยธินนุกูล

84 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร

85 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราชสามัคคี

86 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชํา

87 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรยีนบัวใหญ
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88 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรยีนประทาย

89 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรยีนสีคิ้ว

90 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลเมืองทุงสง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

91 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลเมืองทุงสง โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทาแพ

92 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลเมืองทุงสง โรงเรียนรีสอรทอนุบาล

93 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

94 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ

95 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

96 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

97 นครสวรรค เมืองนครสวรรค เทศบาลตําบลหนองเบน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค

98 นครสวรรค เมืองนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

99 นครสวรรค เมืองนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

100 นครสวรรค เมืองนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต

101 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลตําบลปลายบาง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสนุทรธรรมิการาม

102 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

103 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดบอ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑

104 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี โรงเรียนนครนนทวิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

105 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี โรงเรียนนครนนทวิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

106 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี โรงเรียนนครนนทวิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

107 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โรงเรยีนเต็มรักศึกษา

108 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โรงเรยีนนนทบุรีวิทยาลัย

109 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โรงเรยีนวัดพิกุลเงนิ

110 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี

111 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส โรงเรียนเทศบาล 2 บานบาเละฮิเล

112 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส โรงเรียนเทศบาล 3 บานยะกัง

113 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส โรงเรียนเทศบาล 6 ถนนโคกเคียน

114 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โรงเรยีนเทศบาล 1 ราษฎรบํารุง

115 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โรงเรยีนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา

116 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โรงเรยีนเทศบาล 4 บานทรายทอง



ลําดับ จังหวัด อําเภอ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายชื่อสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันเสารที่ 18 ถึง วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2561

หลักสูตรการบริหารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รุนท่ี 1

117 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลตําบลพรเจริญ โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ

118 บุรีรัมย นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง โรงเรยีนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา

119 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองบุรีรัมย โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎรดรณุวิทยา

120 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองบุรีรัมย โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร

121 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองบุรีรัมย โรงเรียนเทศบาล 3

122 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองทาโขลง โรงเรียนเทศบาลทาโขลง 1

123 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกะดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางกะดี

124 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทมุธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

125 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทมุธานี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

126 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี โรงเรยีนวัดปางิ้ว

127 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี โรงเรยีนสามโคก

128 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลเมืองลําสามแกว โรงเรียนเทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ

129 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงคาํพรอย โรงเรยีนวัดราษฎรศรัทธาราม

130 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน โรงเรยีนเทศบาลบานหัวหิน

131 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี เทศบาลตําบลกบินทร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหมทาพาณิชย

132 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรยีนเทศบาล 4 อุดมวิทยสมใจ

133 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลากบินทรบุรี

134 ปตตานี เมืองปตตานี เทศบาลเมืองปตตานี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม

135 ปตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน โรงเรยีนเทศบาล 5 บานกาหยี

136 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ เทศบาลตําบลทาเรือ โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล

137 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โรงเรยีนเทศบาลชุมชนปอมเพชร

138 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โรงเรยีนเทศบาลวัดเขียน

139 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โรงเรยีนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง

140 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรยีนวัดปาคา (เจริญวิทยา)

141 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลเมืองเสนา โรงเรียนเสนาบดี

142 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล

143 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา โรงเรียนเทศบาล 2 แมตํ๋าดรุณเวทย

144 พังงา ตะกั่วปา เทศบาลเมืองตะกั่วปา โรงเรยีนเทศบาลบานยานยาว

145 พังงา ตะกั่วปา เทศบาลเมืองตะกั่วปา โรงเรยีนเทศบาลบานศรีตะกั่วปา
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146 พังงา เมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา โรงเรยีนเทศบาลบานทายชาง

147 พัทลุง เมืองพัทลงุ เทศบาลเมืองพัทลงุ โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค

148 พัทลุง เมืองพัทลงุ เทศบาลเมืองพัทลงุ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด

149 พัทลุง เมืองพัทลงุ เทศบาลเมืองพัทลงุ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข

150 พัทลุง เมืองพัทลงุ องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง โรงเรียนบานทามิหรํา (ในฝนรอบ 2)

151 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

152 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

153 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง เทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับชาง

154 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง

155 พิษณุโลก พรหมพิราม เทศบาลตําบลพรหมพิราม โรงเรยีนเทศบาลพิรามอุทิศ

156 พิษณุโลก เมืองพิษณโุลก เทศบาลนครพิษณุโลก โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร

157 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลเมืองชะอํา โรงเรียนเทศบาล 1 บานชะอํา

158 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก

159 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

160 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง)

161 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)

162 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ โรงเรยีนองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม)

163 เพชรบูรณ หลมสัก เทศบาลเมืองหลมสัก โรงเรยีนเทศบาลบานศรีมงคล

164 แพร เมืองแพร เทศบาลเมืองแพร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

165 ภูเก็ต กะทู เทศบาลเมืองกะทู โรงเรียนเทศบาล 2 บานกะทู

166 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลตําบลเชิงทะเล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)

167 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว

168 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ

169 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

170 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดบานตลาดเหนือ (วันครู 2502)

171 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเมืองภูเก็ต

172 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลบานสองนางใย

173 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

174 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม โรงเรยีนนาขาวิทยาคม
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175 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา

176 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน โรงเรยีนบานจองคํา

177 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15

178 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา

179 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร โรงเรียนเทศบาล 3 หาธันวาคม

180 ยโสธร เลงินกทา เทศบาลตําบลเลิงนกทา โรงเรยีนเทศบาลเลิงนกทา

181 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี

182 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา โรงเรียนเทศบาล 5 บานตลาดเกา

183 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร

184 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

185 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา

186 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลเมืองระนอง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

187 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

188 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

189 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

190 ระยอง เมืองระยอง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

191 ระยอง เมืองระยอง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โรงเรยีนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง)

192 ระยอง เมืองระยอง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

193 ราชบุรี บานโปง เทศบาลเมืองบานโปง โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา

194 ราชบุรี บานโปง เทศบาลเมืองบานโปง โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี

195 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ

196 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชองลม

197 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมหาธาตุวรวิหาร

198 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี

199 ลพบุรี โคกสําโรง เทศบาลตําบลโคกสําโรง โรงเรยีนเทศบาล 1 บานโคกสําโรง

200 ลพบุรี โคกสําโรง เทศบาลตําบลโคกสําโรง โรงเรยีนเทศบาล 2 วัดแกวจันทราราม

201 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑

202 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรยีนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

203 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรยีนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
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204 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรยีนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

205 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลนครลําปาง โรงเรียนเทศบาล 4 บานเชยีงราย

206 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลนครลําปาง โรงเรียนเทศบาล 5 บานศรีบุญเรือง

207 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลนครลําปาง โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา

208 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลบานกลาง โรงเรียนเทศบาล ๑ บานกลาง

209 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

210 เลย นาดวง เทศบาลตําบลนาดวง โรงเรียนเทศบาลตําบลนาดวง

211 เลย วังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1

212 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

213 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรยีนขุนหาญวิทยาสรรค

214 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรยีนบานสิริขุนหาญ

215 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรยีนราษีไศล

216 สกลนคร คําตากลา เทศบาลตําบลคําตากลา โรงเรียนเทศบาลคําตากลา

217 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา

218 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา

219 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โรงเรยีนภูดินแดงวิทยา

220 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา โรงเรยีนเทศบาล 4 บานแหลมทราย

221 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา โรงเรยีนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก

222 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา โรงเรียนเทศบาล 1 บานสะเดา

223 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา โรงเรียนเทศบาล 2 บานสะเดา

224 สงขลา หาดใหญ เทศบาลตําบลพะตง โรงเรยีนเทศบาล 1 ชุมชนบานอุดมทอง

225 สงขลา หาดใหญ เทศบาลนครหาดใหญ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี

226 สงขลา หาดใหญ เทศบาลนครหาดใหญ โรงเรียนเทศบาล 2 บานหาดใหญ

227 สตลู เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตลู โรงเรยีนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม

228 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย โรงเรยีนสิริเบญญาลัย

229 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง โรงเรียนเทศบาลปอมแผลงไฟฟา

230 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม

231 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลดานสําโรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลดานสําโรง

232 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ โรงเรียนเทศบาล 1 เย่ียมเกษสุวรรณ
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233 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใน

234 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ

235 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)

236 สมุทรสงคราม เมืองสมทุรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

237 สมุทรสงคราม เมืองสมทุรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแกว

238 สมุทรสาคร กระทุมแบน เทศบาลนครออมนอย โรงเรียนเทศบาลออมนอย

239 สมุทรสาคร กระทุมแบน เทศบาลเมืองกระทุมแบน โรงเรยีนเทศบาลวัดดอนไกดี

240 สมุทรสาคร กระทุมแบน เทศบาลเมืองกระทุมแบน โรงเรยีนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ

241 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลตําบลนาดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนาดี

242 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร โรงเรยีนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎร)

243 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร โรงเรยีนเทศบาลวัดชองลม (เปยมวิทยาคม)

244 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร โรงเรยีนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

245 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรยีนบานปลองเหลี่ยม

246 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรยีนวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร

247 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว โรงเรียนเขาฉกรรจวิทยาคม

248 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว โรงเรียนบานแกงวิทยา

249 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว โรงเรียนวัฒนานคร

250 สระแกว วังน้ําเย็น เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น โรงเรียนเทศบาลมิตรสมัพันธวิทยา

251 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี

252 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โรงเรียนเทศบาลบานกิโลสอง

253 สระบุรี แกงคอย เทศบาลเมืองแกงคอย โรงเรียนเทศบาลบานมวง

254 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท โรงเรยีนเทศบาลพระพุทธบาท

255 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี โรงเรยีนเทศบาล 1 วัดทองพุมพวง

256 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี โรงเรยีนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

257 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี โรงเรยีนเทศบาล 4 วัดบํารุงธรรม

258 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลหนองแค โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎรบํารุง

259 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลหนองแค โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ

260 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลหินกอง โรงเรียนเทศบาลหินกอง

261 สุโขทัย เมืองสโุขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โรงเรยีนเทศบาลวัดไทยชุมพล



ลําดับ จังหวัด อําเภอ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายชื่อสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันเสารที่ 18 ถึง วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2561

หลักสูตรการบริหารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รุนท่ี 1

262 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

263 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค

264 สุพรรณบุรี เมืองสพุรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตสูาร

265 สุพรรณบุรี เมืองสพุรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง

266 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง เทศบาลเมืองสองพ่ีนอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่

267 สุราษฎรธานี บานนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร โรงเรียนเทศบาล 3 บานคลองหา-นาเตรียะ

268 สุราษฎรธานี พุนพิน เทศบาลเมืองทาขาม โรงเรียนเทศบาลเมืองทาขาม 1

269 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี เทศบาลนครสรุาษฎรธานี โรงเรยีนเทศบาล 1 แตงออนเผดมิวิทยา

270 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี เทศบาลนครสรุาษฎรธานี โรงเรยีนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส

271 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี เทศบาลนครสรุาษฎรธานี โรงเรยีนเทศบาล 5

272 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนจังหวัดสรุาษฎรธานี โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย)

273 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนจังหวัดสรุาษฎรธานี โรงเรยีนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานี 3 (บานนา)

274 สุรินทร ทาตูม เทศบาลตําบลทาตูม โรงเรียนเทศบาลทาตูม

275 สุรินทร เมืองสุรินทร เทศบาลเมืองสุรินทร โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา

276 สุรินทร เมืองสุรินทร เทศบาลเมืองสุรินทร โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ

277 หนองคาย ทาบอ เทศบาลเมืองทาบอ โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองทาบอ

278 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 1 สวางวิทยา

279 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณบํารุง

280 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลเมืองอางทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

281 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล

282 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลหนองบัว โรงเรยีนเทศบาล 1 หนองใส

283 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี

284 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี

285 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

286 อุตรดิตถ เมืองอุตรดติถ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ โรงเรยีนเทศบาลทาอิฐ

287 อุตรดิตถ เมืองอุตรดติถ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ โรงเรยีนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

288 อุตรดิตถ เมืองอุตรดติถ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ โรงเรยีนเทศบาลวัดทายตลาด

289 อุตรดิตถ ลบัแล เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร

290 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรยีนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฎฐาราม



ลําดับ จังหวัด อําเภอ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายชื่อสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันเสารที่ 18 ถึง วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2561

หลักสูตรการบริหารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รุนท่ี 1

291 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส

292 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โรงเรยีนเทศบาล 1 บานโพธิ์กลาง

293 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

294 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรยีนน้ําขุนวิทยา

295 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรยีนพิบูลมังสาหาร

296 อุบลราชธานี วารินชําราบ เทศบาลตําบลแสนสุข โรงเรียนเทศบาลแสนสขุ

297 อุบลราชธานี วารินชําราบ เทศบาลเมืองวารินชําราบ โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ

298 อุบลราชธานี วารินชําราบ เทศบาลเมืองวารินชําราบ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 กระบี่ เขาพนม เทศบาลตําบลเขาพนม โรงเรยีนเทศบาลตําบลเขาพนม

2 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 3 ทาแดง

3 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

4 กระบี่ เมืองกระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ โรงเรยีนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่

5 กระบี่ เมืองกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง โรงเรียนอนุบาลอาวนาง

6 กระบี่ อาวลึก เทศบาลตําบลอาวลึกใต โรงเรยีนเทศบาลอาวลึกใต

7 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ

8 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โรงเรียนเทศบาล 4 บานชุกกุม

9 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โรงเรียนเทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห

10 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บานหนองอําเภอจีน)

11 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ โรงเรยีนเทศบาล 3 วัดเหนือ

12 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โรงเรยีนจุมจังพลังราษฎร

13 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โรงเรยีนดงมูลวิทยาคม

14 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โรงเรยีนเนินยางประชาสามัคคี

15 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โรงเรยีนลําปาววิทยาคม

16 กาฬสินธุ รองคํา เทศบาลตําบลรองคํา โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลรองคํา

17 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร โรงเรยีนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร

18 กําแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลตําบลลานกระบือ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ

19 ขอนแกน บานไผ เทศบาลเมืองบานไผ โรงเรยีนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต

20 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน โรงเรยีนเทศบาลบานตูม

21 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน โรงเรยีนเทศบาลบานโนนชัย

22 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน โรงเรยีนเทศบาลบานโนนทัน

23 ขอนแกน เมืองขอนแกน องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โรงเรยีนบานหนองเสี้ยว

24 ขอนแกน เมืองขอนแกน องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โรงเรยีนพระยืนวิทยาคาร

25 ขอนแกน เมืองขอนแกน องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โรงเรยีนพิศาลปุณณวิทยา

26 ขอนแกน เมืองขอนแกน องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน โรงเรยีนศรีเสมาวิทยาเสริม

27 จันทบุรี ขลุง เทศบาลเมืองขลุง โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒

28 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรยีนวัดสัมปทวน (บางแกวพุทธิยาคาร)

29 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลตําบลหวยใหญ โรงเรยีนเทศบาล 1 บานหนองชากแงว

รายชื่อสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรการบริหารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รุนท่ี 2

ระหวางวันเสารที่ 25 ถึง วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2561



ลําดับ จังหวัด อําเภอ ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายชื่อสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรการบริหารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รุนท่ี 2

ระหวางวันเสารที่ 25 ถึง วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2561

30 ชลบุรี พนัสนคิม เทศบาลเมืองพนัสนิคม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส

31 ชลบุรี พนัสนคิม เทศบาลเมืองพนัสนิคม โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภปญญาธร

32 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลดอนหัวฬอ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬอ ๑ (บานมาบสามเกลียว)

33 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส

34 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์

35 ชลบุรี เมืองชลบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนทาขามพิทยาคม

36 ชลบุรี เมืองชลบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนบานเขาซก (เบญจศิริราษฎรวิทยาคาร)

37 ชัยนาท มโนรมย เทศบาลตําบลหางน้ําสาคร โรงเรยีนเทศบาลตําบลหางนํ้าสาคร

38 ชัยนาท เมืองชยันาท เทศบาลเมืองชัยนาท โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ

39 ชัยนาท เมืองชยันาท องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท โรงเรยีนองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท

40 ชัยภูมิ แกงครอ เทศบาลตําบลแกงครอ โรงเรียนเทศบาลแกงครอ

41 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลตําบลคอนสาร โรงเรียนเทศบาลบานฝายดินสอ

42 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โรงเรยีนเทศบาล 1 วิทยานารี

43 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนกวางโจนศึกษา

44 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนเนนิสงาวิทยา

45 ชัยภูมิ หนองบัวแดง เทศบาลตําบลหนองบัวแดง โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กนารัก)*

46 ชุมพร เมืองชุมพร องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร โรงเรียนบานทับวัง

47 ชุมพร เมืองชุมพร องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร โรงเรียนสหกรณประชานุกูล

48 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

49 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

50 เชียงราย แมลาว เทศบาลตําบลปากอดํา โรงเรียนเทศบาล 1 ปากอดํา

51 เชียงใหม ไชยปราการ เทศบาลตําบลไชยปราการ โรงเรยีนเทศบาล 1 ไชยปราการ

52 เชียงใหม เมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม โรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย

53 เชียงใหม เมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม โรงเรียนเทศบาลวัดปาแพง

54 เชียงใหม เมืองเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โรงเรยีนบานแมงอนขี้เหล็ก

55 เชียงใหม เมืองเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โรงเรยีนบานศาลา

56 เชียงใหม แมแตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

57 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง โรงเรยีนเทศบาล 3 บานนาตาลวง

58 ตาก แมสอด เทศบาลนครแมสอด โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ระหวางวันเสารที่ 25 ถึง วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2561

59 ตาก แมสอด เทศบาลนครแมสอด โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส

60 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก โรงเรียนเทศบาล 3 บานต่ําบุญศิริ

61 นครปฐม ดอนตมู เทศบาลตําบลสามงาม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลําลูกบัว

62 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

63 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม

64 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา

65 นครปฐม สามพราน เทศบาลตําบลออมใหญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดออมใหญ (นครราษฏรวิทยาคาร)

66 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนเทศบาล 1 หนองแสง

67 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนเทศบาล 2 ถนนบํารุงเมือง

68 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลตลาดแค โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค

69 นครราชสีมา บัวใหญ เทศบาลเมืองบัวใหญ โรงเรยีนเทศบาล 1 บานบัวใหญ

70 นครราชสีมา บัวใหญ เทศบาลเมืองบัวใหญ โรงเรยีนเทศบาล 3 บานหนองมวง

71 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย

72 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

73 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรยีนกุดจิกวิทยา

74 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรยีนครบุรี

75 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรยีนคลองเมืองพิทยาคม

76 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรยีนชองแมววิทยาคม

77 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลเมืองทุงสง โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ

78 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลเมืองทุงสง โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน

79 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2

80 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์

81 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตร

82 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

83 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรยีนบานทาเรือมิตรภาพที่ 30

84 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรยีนไมเรียงประชาสรรค

85 นครสวรรค ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง โรงเรียนเทศบาล 1 บานชุมแสง

86 นครสวรรค ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม

87 นครสวรรค ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคล ี(ขุนตาคลีคณะกิจ)
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88 นครสวรรค เมืองนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค โรงเรยีนเทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม

89 นครสวรรค เมืองนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค โรงเรยีนเทศบาลวัดไทรใต

90 นครสวรรค เมืองนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค โรงเรยีนเทศบาลวัดไทรเหนือ

91 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค

92 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง โรงเรยีนนนทประสิทธ์ิวิทยา

93 นนทบุรี บางบัวทอง องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง โรงเรยีนสหศึกษาบางบัวทอง

94 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรยีนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒

95 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี โรงเรยีนกีฬานครนนทวิทยา 6

96 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี โรงเรยีนนครนนทวิทยา 3 วัดนครอินทร

97 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนจันทรทองเอ่ียม

98 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนซอและหศึกษา

99 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนตลาดบางคูลดั

100 นาน เมืองนาน เทศบาลเมืองนาน โรงเรยีนจุมปวนิดาภรณ เทศบาลเมืองนาน (บานภูมินทร)

101 นาน เมืองนาน เทศบาลเมืองนาน โรงเรียนสามัคควีิทยาคาร เทศบาลเมืองนาน (บานพระเนตร)

102 ปทุมธานี คลองหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม โรงเรยีนอนุบาลองคการบริหารตําบลคลองสาม

103 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสติ โรงเรียนดวงกมล

104 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย โรงเรยีนอนุบาลลาดสวาย

105 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา

106 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี เทศบาลตําบลปราณบุรี โรงเรยีนเทศบาลปราณบุรี (บานปลายน้ํา)

107 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตม โรงเรยีนบานหนองตาแตม

108 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ โรงเรียนเทศบาลบานคาย

109 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ โรงเรียนเทศบาลบานหนองบัว

110 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม

111 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ องคการบริหารสวนจังหวัดประจวบครีขีันธ โรงเรยีนรัชตวิทยาคม

112 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ

113 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน โรงเรียนเทศบาลบานบอฝาย (สังฆประชาอุทิศ)

114 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี เทศบาลตําบลกบินทร โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทรราษฎรอํารุง

115 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล

116 ปตตานี เมืองปตตานี เทศบาลเมืองปตตานี โรงเรยีนเทศบาล 1 บานจะบังติกอ
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117 ปตตานี เมืองปตตานี เทศบาลเมืองปตตานี โรงเรยีนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร

118 ปตตานี เมืองปตตานี เทศบาลเมืองปตตานี โรงเรยีนเทศบาล 3 บานปากน้ํา

119 ปตตานี เมืองปตตานี องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี โรงเรยีนบานเขาตูม

120 ปตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน โรงเรียนเทศบาล 1 บานตะลุบัน

121 ปตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน โรงเรียนเทศบาล 6 บานบางตาหยาด

122 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเทศบาลวัดแมนางปลื้ม

123 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรยีนวัดชางทอง (บุญบํารุงราษฎร)

124 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลบางนมโค โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนสุรณ)

125 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา โรงเรียนเทศบาล 3 หลายอิงราษฎรบํารุง

126 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทรราษฎรนุกูล

127 พังงา ตะกั่วปา เทศบาลเมืองตะกั่วปา โรงเรียนเทศบาลบานเสนารังสรรค

128 พังงา เมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา โรงเรียนอนุบาลชาง

129 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลตําบลเขาชัยสน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

130 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลแมขรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมขรี

131 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลตําบลโคกชะงาย โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย

132 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลงุ โรงเรยีนเทศบาลวัดนิโครธาราม

133 พัทลุง เมืองพัทลุง องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง โรงเรียนบานทาแค (วันครู 2500)

134 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน โรงเรยีนเทศบาล 2

135 พิจิตร เมืองพิจิตร องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร โรงเรียนบางลายพิทยาคม

136 พิษณุโลก พรหมพิราม เทศบาลตําบลวงฆอง โรงเรยีนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)

137 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค

138 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดทามะปราง

139 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรยีนกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณโุลก

140 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรยีนศรีอินทราทิตยพิทยาคม

141 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลเมืองชะอํา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา

142 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลเมืองชะอํา โรงเรียนเทศบาล 4 บานบอแขม

143 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลเมืองชะอํา โรงเรียนเทศบาล 5 บานหวยทรายใต

144 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร

145 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
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146 เพชรบูรณ หลมสัก เทศบาลเมืองหลมสัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก

147 แพร เมืองแพร เทศบาลเมืองแพร โรงเรยีนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน

148 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนจังหวัดแพร โรงเรียนกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร (พัฒนาประชาอุปถัมภ)

149 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนจังหวัดแพร โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดแพร เดนไชยวิทยา

150 ภูเก็ต กะทู เทศบาลเมืองกะทู โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู

151 ภูเก็ต กะทู เทศบาลเมืองปาตอง โรงเรียนเทศบาลบานไสนํ้าเย็น

152 ภูเก็ต กะทู เทศบาลเมืองปาตอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาตอง

153 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

154 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

155 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โรงเรยีนองคการบริหารสวนจังหวัดบานนาบอน

156 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โรงเรยีนองคการบริหารสวนจังหวัดบานไมเรียบ

157 มหาสารคาม นาเชอืก เทศบาลตําบลนาเชือก โรงเรยีนเทศบาลนาเชือก

158 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

159 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม โรงเรยีนทาขอนยางพิทยาคม

160 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม โรงเรยีนเมืองเตาวิทยาคม

161 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิตร

162 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน เทศบาลเมืองแมฮองสอน โรงเรยีนเทศบาลเมืองแมฮองสอน

163 ยโสธร ทรายมูล เทศบาลตําบลทรายมูล โรงเรียนเทศบาลตําบลทรายมูล

164 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา โรงเรียนเทศบาล 2 บานมลายูบางกอก

165 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ

166 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

167 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

168 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด

169 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลเมืองระนอง โรงเรียนเทศบาลบานเขานิเวศน

170 ระยอง นิคมพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา โรงเรยีนอนุบาลตําบลนิคมพัฒนา

171 ระยอง ปลวกแดง เทศบาลตําบลบานปลวกแดง โรงเรยีนเทศบาลตําบลบานปลวกแดง

172 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา

173 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล

174 ราชบุรี บานโปง เทศบาลตําบลกรับใหญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลกรับใหญ
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175 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม โรงเรียนเทศบาลวัดโชค

176 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลเขางู โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลเขางู

177 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร

178 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห

179 ลพบุรี โคกสําโรง เทศบาลตําบลโคกสําโรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโคกสําโรง

180 ลพบุรี บานหมี่ เทศบาลเมืองบานหมี่ โรงเรยีนเทศบาลบานหมี่

181 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)

182 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

183 ลําปาง เมืองลาํปาง เทศบาลนครลําปาง โรงเรียนเทศบาล 1 บานแสนเมืองมูล

184 ลําปาง เมืองลาํปาง เทศบาลนครลําปาง โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศอนุกูล

185 ลําปาง แมเมาะ เทศบาลตําบลแมเมาะ โรงเรยีนเทศบาลแมเมาะ

186 ลําปาง สบปราบ เทศบาลตําบลสบปราบ โรงเรยีนเทศบาล 1 บานหลาย

187 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน โรงเรียนเทศบาลสนัปายางหนอม

188 ลําพูน เมืองลําพูน องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

189 เลย เชียงคาน เทศบาลตําบลเชียงคาน โรงเรยีนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1)

190 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย โรงเรยีนเทศบาล 1 ชุมชนศรีสะอาด

191 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย โรงเรยีนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง

192 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย โรงเรยีนเทศบาล 5 บานหนองผักกาม

193 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนจังหวัดเลย โรงเรียนบานฟากนา

194 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนจังหวัดเลย โรงเรียนเหมืองแบงวิทยาคม

195 เลย วังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บานบุงไสล

196 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ

197 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรยีนกันทรอมวิทยาคม

198 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรยีนกุดเสลาวิทยาคม

199 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรยีนโคกสะอาดวิทยาคม

200 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร โรงเรียนเทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล

201 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โรงเรยีนธาตุทองอํานวยวิทย

202 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โรงเรยีนรมไทรวิทยา

203 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โรงเรยีนสกลทวาป (สกลราชวิทยานุกูล 2)
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204 สงขลา นาทวี เทศบาลตําบลนาทวี โรงเรียนเทศบาลตําบลนาทวี

205 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก

206 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา โรงเรียนเทศบาล 2 ออนอุทิศ

207 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง

208 สงขลา สะเดา เทศบาลตําบลปริก โรงเรยีนเทศบาลตําบลปริก

209 สงขลา หาดใหญ เทศบาลนครหาดใหญ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภณพิทยาคุณานุสรณ

210 สงขลา หาดใหญ เทศบาลนครหาดใหญ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน

211 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองคลองแห โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลอัจฉริยะ)

212 สตลู เมืองสตลู เทศบาลเมืองสตลู โรงเรียนเทศบาล 4 บานศาลากันตง

213 สตลู เมืองสตลู เทศบาลเมืองสตลู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตลู

214 สตลู เมืองสตลู องคการบริหารสวนจังหวัดสตลู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

215 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลบางปู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม)

216 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลบางปู โรงเรียนเทศบาล ๒ (บางปู)

217 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลแพรกษา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

218 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ โรงเรยีนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ

219 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ องคการบริหารสวนตําบลเทพารักษ โรงเรยีนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลเทพารักษ

220 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลตําบลอัมพวา โรงเรยีนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม

221 สมุทรสาคร กระทุมแบน เทศบาลนครออมนอย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออมนอย

222 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

223 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร โรงเรยีนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

224 สระแกว เมืองสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว โรงเรียนเทศบาล 1 บานหนองกะพอ

225 สระแกว เมืองสระแกว เทศบาลเมืองสระแกว โรงเรียนเทศบาล 2 บานลัดกะสัง

226 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว โรงเรยีนซับนกแกววิทยา

227 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว โรงเรยีนสิริราชอนุสรณ

228 สระแกว วังน้ําเย็น เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

229 สระบุรี แกงคอย เทศบาลเมืองแกงคอย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

230 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

231 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบานออย

232 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลหนองแค โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร
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233 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลหนองแค โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล

234 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี เทศบาลเมืองสิงหบุรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร

235 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลตําบลบานโตนด โรงเรียนเทศบาลบานโตนด (คีรีมาศวิทยา)

236 สุโขทัย เมืองสโุขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย

237 สุพรรณบุรี เมืองสพุรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส

238 สุพรรณบุรี เมืองสพุรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

239 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ โรงเรยีนเทศบาล 1 (บานไรหลวง)

240 สุราษฎรธานี เกาะพะงัน เทศบาลตําบลเกาะพะงัน โรงเรียนเทศบาลตําบลเกาะพะงนั

241 สุราษฎรธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย โรงเรยีนเทศบาล 1 วัดละไม

242 สุราษฎรธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย โรงเรยีนเทศบาล 2 วัดสระเกศ

243 สุราษฎรธานี พุนพิน เทศบาลเมืองทาขาม โรงเรยีนเทศบาลเมืองทาขาม 3

244 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี เทศบาลนครสุราษฎรธานี โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดลาง)

245 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานี 2 (บานดอนเกลี้ยง)

246 สุรินทร เมืองสุรินทร เทศบาลเมืองสุรินทร โรงเรยีนเทศบาล 1 สุรินทรวิทยาคม

247 สุรินทร รัตนบุรี เทศบาลตําบลรัตนบุรี โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี

248 สุรินทร สงัขะ เทศบาลตําบลสังขะ โรงเรียนเทศบาลสังขะ

249 สุรินทร สาํโรงทาบ เทศบาลตําบลหมื่นศรี โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ

250 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน

251 อางทอง ปาโมก เทศบาลตําบลปาโมก โรงเรียนเทศบาลวัดปาโมกข

252 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลเมืองอางทอง โรงเรยีนเทศบาล 1 วัดตนสน

253 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลเมืองอางทอง โรงเรยีนเทศบาล 2 วัดโลหสุทธาวาส

254 อํานาจเจริญ พนา เทศบาลตําบลพนา โรงเรยีนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)

255 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ เทศบาลตําบลอํานาจ โรงเรียนเทศบาลอํานาจ

256 อุดรธานี โนนสะอาด เทศบาลตําบลโนนสะอาด โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด

257 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี

258 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 3 บานเหลา

259 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โรงเรยีนชัยนาคําวิทยา

260 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โรงเรยีนเชียงเพ็งวิทยา

261 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ โรงเรยีนองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ
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262 อุตรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลหัวดง โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟกอังกูร)

263 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร

264 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล

265 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรยีนแกงเหนือพิทยาคม

266 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรยีนนาสะไมพิทยาคม

267 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรยีนบัวงามวิทยา

268 อุบลราชธานี วารินชาํราบ เทศบาลเมืองวารินชาํราบ โรงเรียนเทศบาลบานหนองตาโผน


