
1 กระบี่ ปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา ชุมชนบ้านหาดถั่ว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีวง บ้านควนราษฎร์สามัคคี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาเพชร บ้านดอนตาเพชร บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลท่ามะขาม วัดท่ามะขาม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองลู บ้านห้วยมาลัย ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กาญจนบุรี หนองปรือ เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ บ้านหนองผักแว่น หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา เทศบาลต าบลห้วยกระเจา กาญจนาภิเษก "
8 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง วัดโพธิศ์รีบึงไฮ "
9 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลเจา้ท่า วัดสาขาท่ากลาง "

10 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม บอนเขียว "
11 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโก วัดสิมนาโก "
12 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย องค์การบริหารส่วนต าบลล าชี วัดโนนแดงเหนือ "
13 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง วัดโพธิศ์รีบ้านตูม "
14 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง หัวหนอง "
15 กาฬสินธุ์ นามน เทศบาลต าบลนามน บ้านโนนเทีย่ง "
16 กาฬสินธุ์ นามน เทศบาลต าบลนามน วัดศรีสะอาดนามน "
17 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลยอดแกง ศรีพัฒนา "
18 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลกลางหมื่น บ้านเหล่ากลาง "
19 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลอิต้ือ วัดโพธิศ์รียางค า "
20 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก นาเชือก "
21 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ วัดศรีวิริยะสัมมาราม "
22 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด วัดบูรพา "
23 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด วัดสว่างชัยศรีโนนขี้ควง "
24 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย "
25 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่แตง บ้านหนองลวก "
26 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลเทพนคร บ้านวังโบสถ์ "
27 ก าแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลต าบลประชาสุขสันต์ บ้านประชาสุขสันต์ "
28 ขอนแก่น กระนวน เทศบาลต าบลน้ าอ้อม น้ าอ้อม "
29 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก โนนราศรี "
30 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนาค า ค าตานา "
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31 ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย เทศบาลต าบลนาแพง เทศบาลต าบลนาแพง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหัน หนองคอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ขอนแก่น น้ าพอง เทศบาลต าบลล าน้ าพอง บ้านโคกสูง บุคลากรทางการศึกษา 
34 ขอนแก่น บ้านฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า บ้านหนองสุขเจริญ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ขอนแก่น เปือยน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง บ้านโสกนาค ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงนางเบ้า บ้านห้วยค้อ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงธนสาร วัดแก้วสว่าง "
38 ขอนแก่น แวงใหญ่ เทศบาลต าบลแวงใหญ่ วัดสระเกษ "
39 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลยางค า ดอนคอม "
40 จันทบุรี มะขาม เทศบาลต าบลปัถวี เทศบาลต าบลปัถวี "
41 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ขนาน วัดทุง่ขนาน "
42 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไข่ วัดประตุน้ าท่าไข่ "
43 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ วัดบางพระ "
44 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลทา่กระดาน บ้านช าป่างาม "
45 ชลบุรี บ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกวางทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกวางทอง "
46 ชัยนาท วัดสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัหมัน โรงเรียนวัดวังหมัน "
47 ชัยนาท หันคา เทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา คลองเกษม "
48 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะไฟหวาน กุดโง้ง "
49 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลห้วยยาง ท้ายทุง่ "
50 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลห้วยยาง หนองหล่ม "
51 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวับาน หนองบัวบาน "
52 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลบ้านเขว้า เทศบาลต าบลบ้านเขว้า "
53 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลลุ่มล าชี โนนน้อย "
54 ชัยภูมิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลสามสวน สามสวนกลาง "
55 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะมะนาว วัดป่าศรีสุขอุดมศักด์ิ "
56 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง บ้านนาระยะ "
57 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน หนองกุง "
58 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม โนนเสลา "
59 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุตุ้ม หนองคอนไทย "
60 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุตุ้ม หนองคู "
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61 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง นางเม้ง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง หนองหิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ บ้านวังกะทะ บุคลากรทางการศึกษา 
64 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลสองพี่น้อง บ้านทรายขาว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ชุมพร ปะทิว เทศบาลต าบลสะพลี เทศบาลต าบลสะพลี ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 ชุมพร ปะทิว องค์การบริหารส่วนต าบลสะพลี องค์การบริหารส่วนต าบลสะพลี หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 ชุมพร หลังสวน เทศบาลต าบลวังตะกอ บ้านนอกไส "
68 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว ราษฏร์บ ารุงพัฒนา "
69 เชียงราย พญาเม็งราย องค์การบริหารส่วนต าบลตาดควนั บ้านเย้าแม่ต  า "
70 เชียงราย พาน เทศบาลต าบลสันมะเค็ด เทศบาลต าบลสันมะเค็ด (บ้านกล้วย) "
71 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เยน็ ต าบลแม่เย็น "
72 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ตึง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง "
73 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านสันมะเค็ด "
74 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งผา หนองอ้อ "
75 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลต าบลเมืองชุม ต าบลเมืองชุม "
76 เชียงราย เวียงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลผางาม องค์การบริหารส่วนต าบลผางาม 2 "
77 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโปง่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโป่ง "
78 เชียงใหม่ ไชยปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทะลบ แม่ทะลบ "
79 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลมอ่นปิน่ นอแล "
80 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม ป่าม่วง "
81 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลทาเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลทาเหนือ "
82 เชียงใหม่ อมก๋อย เทศบาลต าบลอมก๋อย บ้านหลิม "
83 ตรัง รัษฎา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ศาลาหลวงด้วง "
84 ตรัง รัษฎา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว หนองบัว "
85 ตราด เกาะช้าง เทศบาลต าบลเกาะช้าง บ้านคลองพร้าว "
86 ตาก แม่ระมาด เทศบาลต าบลทุง่หลวง บ้านห้วยบง "
87 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ บ้านวังน้ าเย็น "
88 ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง บ้านกิ่วห้าง "
89 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย ล าเหย "
90 นครปฐม นครชัยศรี เทศบาลต าบลห้วยพลู เทศบาลต าบลห้วยพลู "
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91 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช บ้านรามราช ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช บ้านหินแฮ่ บุคลากรทางการศึกษา 
94 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเตย วัดสิงห์ทอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง บ้านหนองสรวง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง บ้านหนองบัวตะแบง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลประสุข บ้านเขว้า "
98 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุโบสถ(์บ้านเตาเหล็ก- ลุมปุก๊) "
99 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน-บา้นใหม่ "

100 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง บ้านหนองหม้อ "
101 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนัธ์ ทุง่ใหญ่ "
102 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระบาท "
103 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ บ้านควนไม้แดง "
104 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพูน วัดศรีมงคล หมู่ 8 "
105 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ เทศบาลต าบลเขาชุมทอง เทศบาลต าบลเขาชุมทอง "
106 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ปลายทอน "
107 นนทบุรี ไทรน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย ชุมชนวัดไทรน้อย "
108 นนทบุรี บางใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ "
109 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด ไทยรัฐวิทยา 95 "
110 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด ผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที่ 116 "
111 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาใหม่ คลองตัน "
112 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาใหม่ บ้านศาลาใหม่ "
113 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ ถ้ าเจริญ "
114 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม บ้านตูม "
115 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิห์มากแข้ง บัวโคก "
116 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์ "
117 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ วัดพรหมพิราม "
118 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทรโยง โคกแร่ "
119 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน บ้านโคกตะโก "
120 บุรีรัมย์ โนนดินแดง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง วัดป่าไม้สหกรณ์ "
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121 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงอจีาน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 บุรีรัมย์ ประโคนชัย เทศบาลต าบลเขาคอก โคกกลอย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าชัน วัดป่ามะมัง บุคลากรทางการศึกษา 
124 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจาน วัดบวร และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก  ศูนย ์2 ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลลุมปุก๊ วัดไผ่น้อย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง วัดกระทุม่ "
128 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่ "
129 บุรีรัมย์ ห้วยราช องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตะโก บ้านโสน "
130 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี เทศบาลต าบลกุยบุรี วัดกุยบุรี "
131 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง วังน้ าเขียว "
132 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาตูม บ้านจาเราะบองอ หมู่ 5 "
133 ปัตตานี ยะหร่ิง เทศบาลต าบลยะหร่ิง เทศบาลต าบลยะหร่ิง "
134 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละกาโปร์ บ้านท่าด่าน หมู่ 3 "
135 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ เทศบาลต าบลท่าหลวง เทศบาล "
136 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโตนดเต้ีย "
137 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลอา่งทอง นาเจริญ "
138 พังงา ตะกั่วทุง่ เทศบาลต าบลโคกกลอย เทศบาลต าบลโคกกลอย "
139 พัทลุง กงหรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเฉลิม บ้านศาลาแม็ง "
140 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย วัดควนเพ็ง "
141 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลนาโหนด ต้นไทร "
142 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลร่มเมือง นาโอ่ "
143 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลฆะมัง องค์การบริหารส่วนต าบลฆะมงั "
144 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง เนินสว่าง "
145 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลป่าแมต เทศบาลต าบลป่าแมต "
146 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง "
147 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเขือ่น โนนตุ่น - โนนเนาว์ "
148 มหาสารคาม เชียงยืน เทศบาลต าบลโพนทอง วัดพุทธประดิษฐ์ "
149 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลสันปา่ตอง วัดกระต่าย "
150 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง "
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151 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าป่าหลาย สามขาใต้ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงมอน วัดราษฎร์บ ารุง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว บุคลากรทางการศึกษา 
154 ยะลา ยะหา เทศบาลต าบลปะแต ปะแต และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลหัวช้าง บ้านอ้น ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าใส น้ าใส หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 ร้อยเอ็ด โพนทราย เทศบาลต าบลสามขา วัดชัยมงคล (สามขา) "
158 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลภเูขาทอง หนองค า "
159 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก "
160 ระนอง กะเปอร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางหนิ "
161 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลต าบลราชกรูด ราชกรูด "
162 ระยอง นิคมพัฒนา เทศบาลต าบลมะขามคู่ เทศบาลต าบลมะขามคู่ 1 "
163 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก "
164 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค่า องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นค่า "
165 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลแม่ทะ เทศบาลต าบลแม่ทะ "
166 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน บ้านตูบค้อ "
167 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง บ้านเขวาเหนือ หมู่ 16 "
168 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุเสลา บ้านหนองรุง "
169 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกนัทรารมย์ วัดโสภณวิหาร "
170 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอุด หมู่ 4 เด่ือท านบ "
171 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลต าบลกระหวัน วัดกันจด "
172 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลรุ่งระวี วัดจินดารามฯ "
173 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลละเอาะ วัดละเอาะ "
174 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยต๊ึกชู หมู่ 1 ตะแบง "
175 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ หมู่ 5 คูสระ "
176 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี "
177 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา บ้านโคกศิลา "
178 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลนาซอ วดัศรีบุญเรือง (ดอนย่านาง) "
179 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง เซือม "
180 สงขลา ควนเนียง องค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูมิ ควนเนียงใน "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่9

ระหว่ำงวันที ่  11 - 17 มนีำคม  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

เอกสาร 2 

181 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลคู มัสยิดบ้านทุง่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 สงขลา เทพา เทศบาลต าบลล าไพล มัสยิดบ่าโร๊ะสิตี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลต าบลพะวง บ้านโคกไร่ บุคลากรทางการศึกษา 
184 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร มัสยิดยาบัลยาแมะ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด ทุง่ไม้ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก สมุทรมณีรัตน์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด เกตุมดีศรีวราราม "
188 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะนาว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะนาว "
189 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกง บ้านดอนรัก "
190 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์ บ้านห้วยเค่ียม "
191 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน บ้านคลองน้ าเย็น "
192 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลอปิัน ไสขรบ "
193 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน ตะเคียน "
194 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นผือ "
195 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลไพล องค์การบริหารส่วนต าบลไพล "
196 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่หลวง บ้านหนองอั้ว "
197 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลพระบาทนาสิงห์ วัดบ้านนายาง "
198 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธบาท ไทยเจริญ "
199 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดดู่ วัดสุตประดิษฐ์ "
200 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลแชแล บ้านเหล่าใหญ่ "
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