
1 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง ท่าคลอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองยาง ขุนรายา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาด่าน พระแอะ บุคลากรทางการศึกษา 
4 กระบี่ เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพนม โรงเรียนบ้านเขาพนม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กระบี่ เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

6 กระบี่ เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าเขา โรงเรียนบ้านเขาดิน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพนพฒันา บ้านท่ามะพร้าว "
8 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลทรายขาว บ่อมะม่วง "
9 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลทรายขาว ห้วยลึก "

10 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ บ้านบางคราม "
11 กระบี่ ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา น  าช่ า "
12 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย บ้านคลองหิน "
13 กระบี่ ล าทับ องค์การบริหารส่วนต าบลล าทับ บ้านภูผา "
14 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง บ้านโคกยาง "
15 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน "
16 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี ย องค์การบริหารส่วนต าบลด่านมะขามเตี ย องค์การบริหารส่วนต าบลด่านมะขามเตี ย "
17 กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองตากยา เทศบาลต าบลหนองตากยา (ดิศกลุ) "
18 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนต าบลพงตึก วัดดงสัก "
19 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้ เขาสะพายแร้ง "
20 กาญจนบุรี พนมทวน เทศบาลต าบลพนมทวน เทศบาลต าบลพนมทวน "
21 กาญจนบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา บ้านท่าทุ่งนา (เดิม"บ้านทับศิลา") "
22 กาญจนบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า วัดเย็นสนิทธรรมาราม "
23 กาญจนบุรี เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลวังด้ง วัดพุทธกาญจนนิมิต "
24 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองประดู่ บ้านหนองประดู่ "
25 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปรังเผล บ้านยางขาว "
26 กาญจนบุรี หนองปรือ เทศบาลต าบลหนองปรือ หนองปรือ "
27 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ วัดดอนแสลบ "
28 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์ "
29 กาฬสินธุ์ เขาวง เทศบาลต าบลสงเปลือย (อ าเภอเขาวง) วัดบ้านนาวี "
30 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา บ้านโนนเขวา "
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31 กาฬสินธุ์ ดอนจาน เทศบาลต าบลดอนจาน วัดมณีนพรัตน์ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 กาฬสินธุ์ ดอนจาน เทศบาลต าบลม่วงนา วัดเขตตาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 กาฬสินธุ์ นาคู เทศบาลต าบลภแูล่นช้าง ภูแล่นช้าง บุคลากรทางการศึกษา 
34 กาฬสินธุ์ นามน เทศบาลต าบลสงเปลือย หัวงัว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลขมิ น โรงเรียนค าปลาฝา-โนนชัย ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

36 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลล าพาน ท่าอุดม-วังยูง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลบัวบาน โคกค า(โคกใหญ่) "
38 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลหัวนาค า หัวนาค า "
39 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม บ้านหนองบัว "
40 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านโนนชาด "
41 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลต าบลนามะเขือ ไทรทอง "
42 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองกงุศรี วัดโพธิท์อง "
43 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองกงุศรี หนองริวหนัง "
44 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า "
45 กาฬสินธุ์ ห้วยผึ ง เทศบาลต าบลค าบง ค าบง "
46 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าใหญ่ (อ.หว้ยเม็ก) เทศบาลต าบลค าใหญ่ "
47 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนาเรียง วัดมุจจรินทาราม "
48 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลสลกบาตร เทศบาลต าบลสลกบาตร "
49 ก าแพงเพชร คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา บ้านคลองลาน "
50 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่น  าร้อน บ้านโป่งน  าร้อน "
51 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ บ้านวังชะโอน "
52 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัวัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัววั(บา้นบางลาด) "
53 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลเทพนคร เทศบาลต าบลเทพนคร(บา้นเทพนคร) "
54 ขอนแก่น เขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลค ามว่ง "
55 ขอนแก่น ซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง "
56 ขอนแก่น น  าพอง เทศบาลต าบลม่วงหวาน ม่วงหวาน "
57 ขอนแก่น น  าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง "
58 ขอนแก่น บ้านไผ่ เทศบาลต าบลในเมือง หนองแวงไร่ "
59 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหินตั ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนิตั ง "
60 ขอนแก่น เปือยน้อย เทศบาลต าบลเปอืยน้อย วัดสายทอง "
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61 ขอนแก่น เปือยน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัม่วง บ้านห้วยแร่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก บ้านโจดหนองแกหนองสิม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองตูม ต าบลหนองตูม บุคลากรทางการศึกษา 
64 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น วัดศรีสว่างโนนทัน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี ต าบลโคกสี ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

66 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด องค์การบริหารส่วนต าบลทา่วัด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย นาจาน "
68 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน บ้านซ าจ าปา "
69 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลหนองเรือ เทศบาลต าบลหนองเรือ 1 "
70 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลคึมชาด องค์การบริหารส่วนต าบลคึมชาด "
71 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วปา่ "
72 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง "
73 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม "
74 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลคลองพลู โรงเรียนวัดคลองพลู "
75 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ "
76 จันทบุรี ท่าใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า องค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า "
77 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา บ้านทุง่สาย "
78 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตะเกียบ บ้านหนองประโยชน์ "
79 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน  ารักษ์ มัสยิดดารุณนาอีม "
80 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เทศบาลต าบล บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ "
81 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน องค์การบริหารส่วนต าบล เขาดิน "
82 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น องค์การบริหารส่วนต าบลดงนอ้ย วัดเกาะแก้วเวฬุวัน "
83 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง (ตะวันออก) "
84 ชลบุรี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิรุณ โรงเรียนวัดเขาไผ่ "
85 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม วัดแก้วศิลาราม "
86 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ทรงธรรม "
87 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบา้นสวน ชุมชนบ้านสวนอุดมวิทยา "
88 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบงั วัดบ้านนา "
89 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ วัดป่ายุบ "
90 ชลบุรี หนองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง "
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91 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลห้วยกรด บางยายอ้น ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน บ้านโนนหินลาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม วัดศรีจันทร์ บุคลากรทางการศึกษา 
94 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกุง วัดปิติธรรมาวาส และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน โนนจาน ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

96 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยายจิ๋ว บ้านเมืองทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 ชัยภูมิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแทน่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น "
98 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ าเหนจ็ณรงค์ หลุง "
99 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ "

100 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลวงัทอง บ้านห้วยหินฝน "
101 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลกดุยม วัดเทพากร "
102 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล บ้านหนองแวง "
103 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง หนองหอยปัง "
104 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว วัดชัยมงคล "
105 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ บางไม้แก้วประชาสามัคคี "
106 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ สาวดอย "
107 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลหงษ์เจริญ มัสยิดมูฮาญีรีน "
108 ชุมพร ปะทิว เทศบาลต าบลชุมโค ช่องมุด "
109 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลบางลึก วัดบางลึก "
110 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลหาดทรายรี เทศบาลต าบลหาดทรายรี "
111 ชุมพร หลังสวน เทศบาลต าบลปากน  าหลังสวน เทศบาลต าบลปากน  าหลังสวน "
112 ชุมพร หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน วัดประสาทนิกร "
113 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลโยนก บ้านดอยจัน "
114 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า ราษฎร์ภักดี "
115 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแรด ต าบลหนองแรด "
116 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค์ "
117 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลปา่แดด บ้านห้วยหญ้าไซ "
118 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกอ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ "
119 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ห้วนสะแพด "
120 เชียงใหม่ จอมทอง องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา องค์การบริหารส่วนต าบลขว่งเปา "
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121 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ บ้านหนองเขียว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลลวงเหนือ ไทยเทอดไท้องค์ราชนัต์ 84 พรรษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง บ้านคลองศิลา บุคลากรทางการศึกษา 
124 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลจอมแจ้ง เทศบาลต าบลจอมแจ้ง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลสันมหาพน เทศบาลต าบลสันมหาพน ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

126 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลกื ดช้าง เมืองกื ด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง บ้านกาดอ่าว "
128 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง "
129 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแหง กองลม "
130 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลหนองผึ ง เทศบาลต าบลหนองผึ ง ๒ "
131 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง บ้านหนองเหม้า "
132 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า มัสยิดบ้านบางเป้า "
133 ตรัง ปะเหลียน เทศบาลต าบลท่าข้าม เทศบาลต าบลท่าข้าม "
134 ตรัง เมือง เทศบาลต าบลคลองเต็ง เทศบาลต าบลคลองเต็ง "
135 ตรัง เมือง เทศบาลต าบลนาตาล่วง เทศบาลต าบลนาตาล่วง "
136 ตรัง ย่านตาขาว เทศบาลต าบลทุ่งกระบอื เทศบาลต าบลทุง่กระบือ "
137 ตรัง ย่านตาขาว เทศบาลต าบลยา่นตาขาว เทศบาลต าบลย่านตาขาว "
138 ตรัง ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมเหด็ วัดหนองชุมแสง "
139 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ ต าบลทุง่ต่อ "
140 ตราด เขาสมิง เทศบาลต าบลเขาสมิง เทศบาลต าบลเขาสมิง "
141 ตาก ท่าสองยาง เทศบาลต าบลแม่ต้าน แม่ต้าน "
142 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ บ้านป่าคาใหม่ หมู่ 6 "
143 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง ตลุกกลางทุง่ "
144 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารึม น  ารึม "
145 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจื อ ขะเนจื อ "
146 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลแมร่ะมาด บ้านสันแกลลอน หมู่ 2 "
147 ตาก แม่สอด เทศบาลต าบลแม่กุ บ้านแม่กุน้อย "
148 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง บ้านผาผึ ง หมู่ 6 "
149 ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร บ้านแม่กลองใหญ่ "
150 นครนายก องครักษ์ เทศบาลต าบลองครักษ์ อนุบาลองครักษ์ "
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151 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าเขยีว บ้านดอนซาก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง กระด่ีอ้อ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ บุคลากรทางการศึกษา 
154 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบัวปากท่า องค์การบริหารส่วนต าบลบวัปากทา่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลเมืองนครปฐม บ้านนาสร้าง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

156 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเข นาเข หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ "
158 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด "
159 นครราชสีมา โชคชัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอา่ง "
160 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลต าบลด่านคล้า บ้านหนองสะแก "
161 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน บ้านทองหลางน้อย "
162 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ บ้านบุเสมา-เสมาทอง "
163 นครราชสีมา ปากช่อง เทศบาลต าบลกลางดง เด็กปฐมวัย เทศบาลต าบลกลางดง "
164 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลจนัทึก บ้านหนองกระทุม่ "
165 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ "
166 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลไพล เทศบาลต าบลไพล "
167 นครราชสีมา หนองบุญมาก เทศบาลต าบลแหลมทอง วัดหนองหัวแรต "
168 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน โพนทอง "
169 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงบัว วัดประชาสังคม "
170 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจ วัดโมฬีวงษา "
171 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา ตาแตรว "
172 สุรินทร์ ส าโรงทาบ เทศบาลต าบลส าโรงทาบ โรงเรียนบ้านโอ้วกวง "
173 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย "
174 หนองบัวล าภู นาวัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก ค้อใหม่ "
175 หนองบัวล าภู เมอืงหนองบวัล าภู เทศบาลต าบลนามะเฟอืง วัดศรีสระแก้ว "
176 หนองบัวล าภู เมอืงหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว โนนเรียง "
177 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลจอมทอง วัดศิริมงคล "
178 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก "
179 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา ดงยาง "
180 อุดรธานี กู่แก้ว เทศบาลต าบลกู่แก้ว เทศบาลต าบลกู่แก้ว "



ชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ามารถส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรม

ต าแหน่งผู้เขา้รับการอบรม

บัญชรีายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่8

ระหว่างวันที ่ 7 - 13 มนีาคม  2561

ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร

ที่ อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินจังหวัด

เอกสาร 2 

181 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ วัดจ าปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองบวั ชุมชนดอนหนั (วัดศรีโพธิรั์ตนาราม) บุคลากรทางการศึกษา 
184 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี วัดโพธิวราราม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลล าพันชาด เทศบาลต าบลล าพันชาด ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

186 อุดรธานี สร้างคอม เทศบาลต าบลบ้านโคก บ้านนาน  าชุ่ม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลหนองเม็ก บ้านหนองเม็ก "
188 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง โรงเรียน ทัพหมัน "
189 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลพลวงสองนาง โรงเรียน บ้านหนองกี่ "
190 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุน้อย บ้านธาตุน้อย "
191 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลบัวงาม บัวงาม "
192 อุบลราชธานี น  าขุ่น เทศบาลต าบลตาเกา วัดน  าขุ่น "
193 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ บ้านจันลา "
194 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลกุดชมภู บ้านโนนเจริญ "
195 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร (อ.พบิลูฯ) สร้างแก้ว "
196 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลปทุม ต าบลปทุม "
197 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน นาเลิน "
198 อุบลราชธานี ส าโรง เทศบาลต าบลส าโรง บูรพา "
199 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลฝางค า ฝางเทิง "
200 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก เทศบาลต าบลเหล่าเสือโกก้ วัดบ้านเป้า "

หมายเหตุ

  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  8 
ระหว่างวันที่  7 - 13 มีนาคม 2561 

โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

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 7 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 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 ่8 
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 ่8                
 

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 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตกรุงเทพมหานคร 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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แผนที่สถานที่ฝึกอบรม 

โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตกรุงเทพมหานคร      
เบอร์โทรศัพท์  0-2243-0574 (081-457-5821)   
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