
1 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว บ้านเค่ียมงาม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า หัวป่าขลู่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 นครศรีธรรมราช เมือง เทศบาลต าบลโพธิเ์สด็จ โพธิเ์สด็จ บุคลากรทางการศึกษา 
4 นครสวรรค์ เก้าเล้ียว เทศบาลต าบลเกา้เล้ียว เทศบาลต าบลเก้าเล้ียว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองเบน เทศบาลต าบลหนองเบน ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

6 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ต าบลสระแก้ว หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 นราธิวาส เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน มัสยิดบาโง (องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน) "
8 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสันทะ บ้านแสนสุข "
9 น่าน นาหมื่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทะนุง ต าบลนาทะนุง "

10 น่าน ปัว เทศบาลต าบลศิลาแลง เทศบาลต าบลศิลาแลง "
11 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ต าบลนาเหลือง "
12 น่าน สองแคว องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลชนแดน "
13 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู วัดศรีชมภูวนาราม "
14 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง วัดศิริมงคลวราราม "
15 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง วัดสโมธานนิคม "
16 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ นาทรายเจริญสุข "
17 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลกนัทรารมย์ "
18 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ วัดบ้านกุดโคลน "
19 บุรีรัมย์ บ้านกรวด องค์การบริหารส่วนต าบลสายตะกู สายโท 9 "
20 บุรีรัมย์ บ้านด่าน เทศบาลต าบลปราสาท วัดบ้านปราสาท "
21 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ "
22 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย เทศบาลต าบลจันดุม มะขามเจรอะ "
23 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ้น บ้านล าแดง "
24 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลมะเฟือง บ้านซาด "
25 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ เทศบาลต าบลทะเมนชัย เทศบาลต าบลทะเมนชัย "
26 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ เทศบาลต าบลล าปลายมาศ เทศบาลต าบลล าปลายมาศ "
27 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคกสะอาด 1 "
28 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน วัดหนองจิก "
29 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงแก วัดหัวช้างหนองเชือก "
30 บุรีรัมย์ ห้วยราช องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโพธิ์ ศรีเจริญ "
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31 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง5 (คุณพระ) ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว เทศบาลต าบลระแหง เทศบาลต าบลระแหง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก บ้านทุง่กะโตน บุคลากรทางการศึกษา 
34 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด เทศบาลต าบลไร่เก่า วดัตรีสตกุฏ (วดัสามร้อยยอด) และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ บ้านทับใต้ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

36 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหอย วัดเกาะมะไฟ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจนีบุรี โรงเรียนเทศบาล4(ศูนย์ 1) "
38 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ "
39 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย บ้านโคกพนมดี "
40 ปัตตานี ปะนาเระ เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง มัสยิดอัลตักวา "
41 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะยไิร บ้านน้ าใส หมู่ 5 "
42 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลกะมิยอ บ้านกะมิยอ หมู่ 2 "
43 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลบานา มัสยิดนูรุลอิสลาม "
44 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลปยูดุ ต าบลปูยุด "
45 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง เทศบาลต าบลนครหลวง นครหลวง "
46 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน เทศบาลต าบลบางปะอิน เทศบาลต าบลบางปะอิน "
47 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน เทศบาลต าบลพระอนิทราชา เทศบาลต าบลพระอินทราชา "
48 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม วัดพุธไธศวรรย์ "
49 พระนครศรีอยธุยา มหาราช เทศบาลต าบลโรงช้าง เทศบาลต าบลโรงช้าง "
50 พระนครศรีอยธุยา เสนา เทศบาลต าบลสามกอ วัดบ้านแพน "
51 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลร่มเยน็ ประชาภักดี "
52 พะเยา เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา่หวาย ต าบลจ าป่าหวาย "
53 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลบา้นเหล่า เทศบาลต าบลบ้านเหล่า "
54 พังงา กะปง องค์การบริหารส่วนต าบลรมณีย์ บ้านรมณีย์ "
55 พังงา เกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวใหญ่ "
56 พังงา เมืองพังงา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาโงก โรงเรียนวัดปัจจันตคาม "
57 พัทลุง เขาชัยสน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน โคกยา "
58 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลแหลมโตนด กองเกวียน "
59 พัทลุง บางแก้ว เทศบาลต าบลบางแก้ว บ้านหูแร่ "
60 พัทลุง บางแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก ห้วยเนียง "
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61 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนทราย ต าบลดอนทราย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลบา้นพร้าว บ้านบ่อทราย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย ลานข่อย บุคลากรทางการศึกษา 
64 พัทลุง ป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพะยอม บ้านไสกุน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลต านาน วัดต านาน ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

66 พัทลุง ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลบ้านนา ล าใน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 พิจิตร  สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสากเหล็ก "
68 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองคูณ บ้านคลองคูณ "
69 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมนั องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมนั "
70 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ขมิน้ ท่าขมิ้น "
71 พิจิตร วชิรบารมี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบัว โรงเรียนบ้านหนองขาว "
72 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกเทียม เชิงหวาย "
73 เพชรบุรี บ้านแหลม เทศบาลต าบลบ้านแหลม โรงเรียน บ้านแหลม "
74 เพชรบุรี เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย ต าบลธงชัย (วัดบุญทว)ี "
75 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลช่อแฮ เทศบาลต าบลช่อแฮ "
76 แพร่ วังชิ้น องค์การบริหารส่วนต าบลสรอย บ้านแม่หละ "
77 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลเชิงทะเล เทศบาลต าบลเชิงทะเล "
78 มหาสารคาม กันทรวิชัย เทศบาลต าบลท่าขอนยาง เทศบาลต าบลท่าขอนยาง "
79 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวน นาสีนวน "
80 มหาสารคาม กุดรัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ นาโพธิ์ "
81 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งแก ต าบลแก้งแก "
82 มหาสารคาม เชียงยืน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเงิน โนนส าราญ "
83 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก วัดศรีบุญเรือง "
84 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ต าบลโพนงาม "
85 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั หนองบัว "
86 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลโพนทราย ค าฮี "
87 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง "
88 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าทะลุ ถ้ าทะลุ "
89 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสตา มัสยิดนอรูดิน "
90 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสตา บาโงยแจเกาะ "
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91 ยะลา เบตง องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง อัยเยอร์เวง หมู่ 1 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลกายบูอเกาะ บาลาสมีแล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงคร่ังน้อย ดงคร่ังน้อย บุคลากรทางการศึกษา 
94 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม้น ไผ่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลทา่หาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหาดยาว ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

96 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ วัดกลาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลนาเมือง นาเมือง "
98 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั หนองบัว "
99 ระนอง กะเปอร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา ทองหลาง "

100 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า วัดเนินหย่อง "
101 ระยอง เขาชะเมา องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเป็น "
102 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั วัดปทุมาวาส "
103 ระยอง เมืองระยอง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ "
104 ราชบุรี ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ ประสาทสิทธิ์ "
105 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลหลักเมือง เทศบาลต าบลหลักเมือง "
106 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ "
107 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง "
108 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว "
109 ล าปาง วังเหนือ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ "
110 ล าปาง ห้างฉัตร เทศบาลต าบลปงยางคก เทศบาลต าบลปงยางคก "
111 ล าพูน บ้านธิ เทศบาลต าบลบ้านธิ ป่าตาล "
112 ล าพูน ป่าซาง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าดิบ ต าบลน้ าดิบ "
113 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 246 "
114 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลเชียงคาน วัดมัชฌิมาราม "
115 เลย ท่าล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ "
116 เลย นาด้วง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอาด ท่าสะอาด "
117 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยพชิัย วัดโพนสว่าง "
118 เลย ผาขาว เทศบาลต าบลท่าช้างคล้อง วัดห้วยไคร้ศรัทธาธรรม "
119 เลย ภูเรือ เทศบาลต าบลภูเรือ โรงเรียนชุมชนภูเรือ "
120 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคัน หัวนา "
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121 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอาน บ้านติดต่อ หมู่ 9 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 เลย วังสะพุง เทศบาลต าบลศรีสงคราม น้อยเหนือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 เลย วังสะพุง เทศบาลต าบลศรีสงคราม ห้วยทรายค า บุคลากรทางการศึกษา 
124 เลย เอราวัณ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสามยอด บ้านหนองตูม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ บ้านน้ าอ้อม (84 พรรษา) ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

126 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง หมู่ 18 กระแชงใหญ่ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู บ้านบึงมะลู "
128 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน วัดบ้านตะเคียน "
129 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีตระกลู องค์การบริหารส่วนต าบลศรีตระกลู "
130 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิว์งศ์ หมู่ 2 เขวา "
131 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที ่11 ตูม "
132 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลสวาย วัดสวาย "
133 ศรีสะเกษ ไพรบึง เทศบาลต าบลส าโรงพลัน วัดบ้านไทร "
134 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ หมู่ที ่6 ก้านเหลือง "
135 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอึ่ง โรงเรียนบ้านโต่งโต้น "
136 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องค์การบริหารส่วนต าบลกุง วัดบ้านกุง "
137 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลขะยูง ต าบลขะยูง "
138 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด แพด "
139 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานคร บะทอง-นาหัวช้าง "
140 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย บดมาด "
141 สกลนคร ภูพาน องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา ฮ่องสิม "
142 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลท่าแร่ เทศบาลต าบลท่าแร่ "
143 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งลาย ม่วงลาย "
144 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลนาซอ บ้านหนองแสงค า "
145 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ โพธิท์อง "
146 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ บ้านหนองตากวย "
147 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ วังหว้า "
148 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวชิัย บ้านศรีวิชัย "
149 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ บ้านหนองแวง "
150 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลปลาโหล ง้ิว-พังฮอ "
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151 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบงใต้ บงใต้โนนรัง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด วัดสุวรรณวิสุทธาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด วัดอัมพวัน บุคลากรทางการศึกษา 
154 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลแวง องค์การบริหารส่วนต าบลแวง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 สกลนคร อากาศอ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม โพนงาม ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

156 สงขลา จะนะ เทศบาลต าบลนาทับ นาทับ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 สงขลา จะนะ เทศบาลต าบลนาทับ บ้านคลองข่า "
158 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลคู มัสยิดคูประดู่ "
159 สงขลา นาหม่อม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหรัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหรัง "
160 สงขลา เมือง เทศบาลนครสงขลา ชุมชนท่าสะอ้าน "
161 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลต าบลนาสีทอง เทศบาลต าบลนาสีทอง "
162 สงขลา รัตภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ชะมวง เนินนิมิต "
163 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แดง ปฐมวัยต าบลบ่อแดง "
164 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย ปลายคลอง "
165 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลส านักแต้ว มัสยิดบ้านน้ าลัด "
166 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลส านักแต้ว บ้านควนตานี "
167 สงขลา สะบ้าย้อย เทศบาลต าบลสะบา้ยอ้ย เทศบาลต าบลสะบ้าย้อย "
168 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองม่วงงาม ม่วงงาม "
169 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองม่วงงาม มัสยิดกูวาเต็ลอิสลาม "
170 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลบางเขยีด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเขยีด "
171 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลปากรอ บ่อทรายเจริญธรรม "
172 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง ซอย  7 "
173 สตูล ควนโดน เทศบาลต าบลควนโดน มัสยิดอะห์มาดียะห์ปันจอร์ "
174 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจนั ต าบลวังประจัน "
175 สตูล เมืองสตูล เทศบาลต าบลคลองขุด เทศบาลต าบล คลองขุด "
176 สมุทรสงคราม เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก คลองบ่อ "
177 สมุทรสาคร กระทุม่แบน องค์การบริหารส่วนต าบลแคราย แคราย "
178 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เทศบาลต าบลหลักห้า โรงเรียนวัดยกกระบัตร "
179 สมุทรสาคร เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบือ คอกกระบือ "
180 สมุทรสาคร เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม หมู่ 5 "



อ ำเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินจังหวัด ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่7

ระหว่ำงวันที ่  4 - 10  มนีำคม  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

ที่

เอกสาร 2 

181 สมุทรสาคร เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเกาะ บ้านอ้อมโรงหีบ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 สระแก้ว เมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมอืงสระแกว้ 2 (บ้านลัดกระสัง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 สระแก้ว วังน้ าเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ ทุง่มหาเจริญ บุคลากรทางการศึกษา 
184 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นปา่ ช่องเหนือ หมู่ที ่7 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 สิงห์บุรี เมืองฯ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โรงเรียนเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

186 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ชุมชนวัดดงยาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิช์ัย องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ชัย "
188 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน หางตลาด "
189 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก ต าบลหนองจกิ(บ้านนิคมพัฒนา) "
190 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุนไกร องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุนไกร "
191 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ "
192 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่สุพรรณ หนองพันเทา "
193 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ "
194 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลท่าทองใหม่ มัสยิดเยาฮารุนดีนียะฮ์ "
195 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม เทศบาลต าบลท่าขนอน โรงเรียนบ้านท่าขนอน "
196 สุราษฎร์ธานี ไชยา เทศบาลต าบลตลาดไชยา เทศบาลต าบลตลาดไชยา "
197 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์ บ้านห้วยเค่ียม "
198 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลต าบลท่าชี บ้านยูงงาม "
199 สุราษฎร์ธานี พนม เทศบาลต าบลพนม เทศบาลต าบลพนม "
200 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน บ้านโคกมะม่วง "

หมำยเหตุ

  3. ส่ังจ่ายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มทีส่่งมา
  4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิม่เติม ที ่www.lpdi.go.th เมนู หนังสือราชการ

  1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-516-4232 , 02-516-2106 
  2. ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัเกา้ร้อยบาทถ้วน) (กรุณาส่งแบบตอบรับกอ่นช าระค่าลงทะเบียน)



 

 

 
 
 

 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560” 

(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum) 
********************************** 

๑.ปรัชญา  มุ่งพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
๒.หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียม
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองท้องส่วนถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ของวิถีโลกและประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในบริบทที่หลากหลาย ตลอดจนการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องและมีมาตรฐาน  สามารถน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการได้ตรงเป้าหมายอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน   
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยโดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยยึดหลักการของการเชื่อมโยงครูและหลักสูตรแกนกลางลงสู่หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมาสู่การพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือการฝึกอบรม  
 
๓.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ  
มีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๑  วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือศึกษาข้อมูลความรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๓.๒  ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร 
       การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.๓  สถานศึกษามีความสามารถในการน าหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ไปใช้ในการ     
       จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๓.๔  น าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพ่ือรับการวิพากษ์ ข้อเสนอบนฐานวิชาการ  
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๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๔.๑ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
๔.๒ ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
๔.๓ เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาชาติตาม
บริบทท้องถิ่นและชุมชน 

 
๕. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
   คร/ูครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา 
และ/หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  
           
๖. เนื้อหาหลักสูตร  ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 7 วัน  
 ค าอธิบายหลักสูตร 

  การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  และประยุกต์ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย การเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย การ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทยส าหรับเด็กปฐมวัย การก าหนดแนวทางวัดและประเมิน
พัฒนาการ  การพัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรการนิเทศติดตามและการประเมินผลการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
เพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การบริหารทรัพยากรเพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย  และการน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรับการวิพากษ์ 

 โครงสร้างหลักสูตรอบรม  
1. แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย      3 ชั่วโมง 
    - สภาการศึกษา 
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี     3 ชั่วโมง 
    - สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น 
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี     3 ชั่วโมง 
    - สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น 
4. การเชื่อมโยงมาตรฐานคุณสมบัติ สมรรถนะที่พึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  3 ชั่วโมง 
    กับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   
    - สพฐ. 
5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
    - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. การก าหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร     3 ชั่วโมง 
    - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 3 ชั่วโมง 
    -  อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8. การพัฒนาความคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ  3 ชั่วโมง 
      - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะส าหรับเด็กปฐมวัย     3 ชั่วโมง 
      - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
     -  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กศ.) 

11. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย       6 ชั่วโมง 
    - อาจารย์มหาวิทยาลัย 
12. การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก    6 ชั่วโมง 
   - อ.ธวัช/อ.พิรัฐ 

13. การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการวิพากษ์     3 ชั่วโมง 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”  

(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum) 

 
เวลา 

วัน 
09.00 – 12.00 น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 1 - 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

รายงานตัวปฐมนิเทศ/แนะน าหลักสูตร  
และการเตรียมความพร้อม 

ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  / อ.ดวงพร แสงทอง  

วันที่ 2 
วิชา แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในประเทศไทย 
ดร.จินตนา สุขส าราญ  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุต  ากวาา 3 ปี 

อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ป ี

รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ  

วันที่ 3 
วิชา การเชื อมโยงมาตรฐานคณุสมบัติ สมรรถนะที พึงประสงค์ 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
อ.เอมอร รสเครือ  

วิชา การพัฒนาสื อการเรียนรู้เพื อการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล  

วิชา การก าหนดแนวทางการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร 

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  

วันที่ 4 
วิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 

ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย  

วิชา การพัฒนาความคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป  

สรุปประเด็นทางวิชาการ/ 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

วันที่ 5 
วิชา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์  

วิชา การบริหารทรัพยากรเพื อการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ดร.คมศร วงษ์รักษา  

วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน 
 

 

 



-2- 
 

หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”  
(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum) 

 

เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 6 
วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน 
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน วิชา การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
ดร.ธวัชชัย รัตตัยญู และทีมงาน 

 

วันที่ 7 
การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื อการวิพากษ์  
พิธีปิดการศึกษาอบรม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่  7 
ระหว่างวันที่  4 - 10 มีนาคม 2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง             
จังหวัดปทุมธานี 

 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ......................................................................................................... ....................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก............................................................................................... ....................                                                                                                          

ต าแหน่ง....................................................................................................................................................( สังกัด อปท.) 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............................................................................................................................. ........................... 

สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….……….......................................................................... 

อ าเภอ............................................................................จังหวัด....................................................................................... 

โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรศัพท์ส านักงาน........................................................................... 

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2516-4232 
             หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com  
  2. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน 11,900 บาท/คน ก่อนการฝึกอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม       
       สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   3. รายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.  
                          (แต่งกาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีด า รองเท้าหุ้มส้น) 
  4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                        นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สวุรรณรูป 09-0678-0187 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร :  “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่7 
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :        11,900  บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร  :  “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่7                
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 

    ****ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม******

            
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :          11,900  บาท 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน 
        ลงชื่อผู้น าฝาก 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 

- กรุณาช าระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 

- สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ค่าลงทะเบียนรวมค่าที่พักและอาหาร 

8
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การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม (กรุณาศึกษาก่อนเดินทาง) 
๑. การรายงานตัว 13.00 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 

ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด   
๒. การแต่งกาย  
ชุดเรียน  ๑) วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ระหว่างวันท่ีศึกษาอบรม 
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให ้
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  

 การช าระเงินค่าลงทะเบียน  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร 865    รหัสรุน่ …………. 
         (Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ท่ี www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
    ** ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับ ฝึกอบรม ** 
         (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 

2. แผนการจัดประสบการณ์ของตนเองท่ีใช้อยู่ 

3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้าม)ี และลงไฟล์ข้อมูล- 

 (1) ไฟล์ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 

 (2) ไฟล์ข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์ของครู ผดด. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 (3) ไฟล์ข้อมูลตราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ภาพถ่ายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง 
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