
 
 

 
ที่ ศธ ๐๔๑๗๙/                              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ๑๗๐๕
                   อุดรธำนี เขต ๔ อ ำเภอบ้ำนผือ 

                                                                          จังหวัดอุดรธำนี  ๔๑๑๖๐ 

                                                                        กรกฎำคม  ๒๕๖๔ ๕

เรื่อง    ส่งคู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษำฯ และชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน ระดับ 
          ประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ในรูปแบบอุปกรณ์ส ำรองข้อมูล (Flash Drive) ภำคเรียนที่ ๑ 
          ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน (นักเรียน ไม่เกิน ๑๒๐ คน) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    บัญชีรำยชื่อโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรู้ ฯ                                                    จ ำนวน ๑  ชุด 

                       ด้วยมูลนิธกิำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ด ำเนินกำรส ำเนำ คู่มือครู 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษำ และชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำ  (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ ๒) ในรูปแบบอุปกรณ์ส ำรองข้อมูล (Flash Drive) ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ให้กับ
โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับครูปลำยทำง 
ในกำรเตรียมสื่อ/ใบงำน/ใบควำมรู้ล่วงหน้ำ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

    ดังนั้น จึงให้โรงเรียนติดต่อขอรับอุปกรณ์ส ำรองข้อมูล (Flash Drive) ตำมบัญชีรำยชื่อโรงเรียน 
ที่จัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ที่ส่งมำพร้อมนี้ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (DL ICT) เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน รูปแบบ On Air 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid – 19) โดยด่วน   

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                                                             

                                                                     ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                   
                                                                  (นำยสมพงษ์  แสนโคตร) 
                                        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุดรธำนี เขต ๔ 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ผู้รับผิดชอบ นำยบุญโรม  ปัญญำกุล  โทรศัพท์ ๐๘๒ ๘๕๙ ๙๔๐๔ 



ท่ี โรงเรียน ที่ โรงเรียน

1 บ้านดงหวาย 36 บ้านกุดเม็ก

2 บ้านหนองบอนเวียงชัย 37 บ้านโนนดู่

3 บ้านแดง 38 บ้านนาค า (ถิรธัมโมอุปถัมภ)์

4 จอมศรีโคกก่องวิทยา 39 บ้านเขือน  า

5 บ้านโนนอุดม 40 บ้านตาดน  าพุ

6 บ้านหนองสร้างไพร 41 บ้านถิ่น

7 บ้านเจริญสุข 42 บ้านแหลมทองพัฒนา

8 บ้านหนองนกเขียน 43 บ้านวังแข้

9 บ้านหนองกบนาแมน 44 บ้านนาสี

10 บ้านนาคูณ 45 บ้านนาตูม

11 บ้านจ าปาทอง 46 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร

12 บ้านหนองฆอ้งนาสีนวล 47 บ้านนาไฮ

13 โนนสูงวิทยา 48 บ้านเหล่าต าแย

14 บ้านข่า 49 บ้านโพธิโ์นนแดง

15 บ้านนาค า 50 บ้านติ ว

16 บ้านสระคลองพัฒนา 51 บ้านนาล้อม

17 ชุมชนสงเคราะห์ 52 บ้านลาดหอค า

18 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 53 บ้านนาหลวง

19 บ้านหินตั ง 54 บ้านขัวล้อ

20 บ้านโนนแดง 55 บ้านนาอ่าง

21 บ้านน  าทรง 56 บ้านโสกแกค าเจริญ

22 บ้านลาน 57 บ้านสมประสงค์

23 บ้านดงน้อย 58 บ้านภูดิน

24 บ้านนารายณ์ 59 ชุมชนหนองแปนหินโงม

25 บ้านน  าขุ่นโนนผางาม 60 บ้านดงบัง

26 บ้านม่วง 61 บ้านกานต์สามัคคี

รายช่ือโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4



ท่ี โรงเรียน ที่ โรงเรียน

27 บ้านหายโศก 62 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา

28 บ้านวังบง 63 อุดรวัฒนานุสรณ์

29 บ้านกุดจับ 64 ชายแดนประชาสรรค์

30 บ้านโพธิ์ 65 บ้านนางาม

31 บ้านล าภู 66 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา

32 บ้านโนนฐานะ 67 บ้านเชียงเพ็ง

33 บ้านโนนสะอาด 68 บ้านโคกสว่าง

34 บ้านโคกสะอาด 69 เตชะไพบูลย์ (2)

35 บ้านโคกสีแก้ว 70 บ้านเทพประทาน


