
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ ปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา ชุมชนบ้านหน้าอ าเภอ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเขน ควนเศียร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลปลายพระยา บ้านทะเลหอย บุคลากรทางการศึกษา 
4 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง บ้านเขาเทียมป่า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลทบัปริก บ้านห้วยโต้ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย บ้านไสไทย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กระบี่ ล าทับ องค์การบริหารส่วนต าบลดินอดุม บ้านเขาดิน "
8 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย วัดโพธิโ์นนสว่าง "
9 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลธัญญา วัดโพธิท์องหนองตุ "

10 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง วัดชัยศรีบ้านเล้า "
11 กาฬสินธุ์ ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทัน วัดอุทัยธาราม "
12 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลยอดแกง วัดอโศการาม "
13 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลหลักเหล่ียม อุทัยวัน "
14 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลภูปอ ป่านกขาบ "
15 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลล าพาน วัดบ้านโนนแพงธรรมาราม "
16 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลเหนือ หนาด "
17 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลยางตลาด วัดสามัคคีดงบ่อ "
18 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลหัวนาค า วัดสวนพร้าวดงบัง "
19 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลอิต้ือ วัดโพธิศ์รียางค า "
20 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลอุ่มเม่า วัดโพธิศ์รีท่างาม "
21 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า วัดสว่างโนนทัน "
22 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลผาเสวย บ้านหนองแสงน้อย "
23 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง สร้างแก้ว "
24 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลต าบลโนนบุรี วัดเจริญธรรม "
25 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้าง วัดห้วยยาง "
26 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองใหญ่ วัดนาค าน้อย "
27 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหนิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน "
28 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ห้วยทราย "
29 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลสันปูเลย เทศบาลต าบลสันปูเลย "
30 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลสันทราย ใหม่สันต้นคู่ "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่21

ระหว่ำงวันที ่10 - 16 มถุินำยน  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 
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31 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันผีเส้ือ โรงเรียนบา้นทา่หลุกสันทราย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปา่คร่ัง บวกครกน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา บ้านทัพ-ไร่ บุคลากรทางการศึกษา 
34 เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง วัดจ าลอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลท่ากว้าง เทศบาลต าบลท่ากว้าง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลยางเนิ้ง เทศบาลต าบลยางเนิ้ง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง "
38 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลหางดง เทศบาลต าบลหางดง "
39 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมกอ๋ย แม่ต๋อม "
40 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง หางดง "
41 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ท่าส้ม "
42 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก "
43 ตรัง นาโยง องค์การบริหารส่วนต าบลนาข้าวเสีย องค์การบริหารส่วนต าบลนาข้าวเสีย "
44 ตรัง นาโยง องค์การบริหารส่วนต าบลละมอ บ้านคลองล าปริง "
45 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลบางด้วน บ้านยวนโปะ "
46 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม บ้านแหลมสอม "
47 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุ้ง "
48 ตรัง หาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเสะ ตะเสะ "
49 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด บ้านหนองขาม "
50 นครราชสีมา โนนแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร บ้านโคกหนองแวง "
51 นครราชสีมา โนนไทย องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก บ้านหอกลองกระสัง "
52 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ดาวลูกไก่ "
53 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ บ้านซับสวอง "
54 นครราชสีมา พระทองค า องค์การบริหารส่วนต าบลทพัร้ัง แห่งที ่3 (มาบลาน) "
55 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลในเมอืง บ้านดอนแซะ "
56 นครราชสีมา เมืองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบือ้งนอก บ้านพุทรา "
57 นครราชสีมา วังน้ าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี บ้านท่าวังไทร "
58 นครราชสีมา สีค้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว บ้านใหม่ส าโรง "
59 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ บ้านทุง่สะแบง "
60 นครศรีธรรมราช ขนอม องค์การบริหารส่วนต าบลควนทอง โรงเรียนบ้านคลองวัง "
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61 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง คลองใหม่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย บ้านปากดวด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาโร บ้านวังเฒ่า บุคลากรทางการศึกษา 
64 นครศรีธรรมราช นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง คลองโอม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช ชุมชนทุง่จีน ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 นครสวรรค์ เก้าเล้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญผล บ้านมาบมะขาม "
68 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลวงัขอ่ย บ้านกระทุม่ทอง "
69 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนเล่ือน วัดเกาะหงษ์ "
70 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระนอน บ้านไร่ "
71 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนมววั หนองกระดูกเนื้อ "
72 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ เนินตาเกิด "
73 นนทบุรี บางใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง อนุบาลบางใหญ่ "
74 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลผดุงมาตร บ้านเมาะตาโก๊ะ "
75 นราธิวาส เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน มัสยิดบ้านทอน "
76 นราธิวาส ระแงะ เทศบาลต าบลตันหยงมัส เทศบาลต าบลตันหยงมัส "
77 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ บูกิ๊ตยือแร "
78 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลตะมะยูง มัสยิดมูฮ ามาดีย์ห์ "
79 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบล เกยีร์ สายบริษัท "
80 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลตาลชุม บ้านตาลชุม "
81 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภมูิ ดอยต้ิว "
82 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงของ ต าบลเชียงของ "
83 น่าน นาหมื่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทะนุง ดอนมูล "
84 น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลสวด สวนเสด็จ "
85 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลวรนคร องค์การบริหารส่วนต าบลวรนคร "
86 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาเพชร ต าบลศิลาเพชร "
87 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว บ้านทุง่น้อย "
88 น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนต าบลแมจ่ริม บ้านตอง "
89 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลเซกา วัดครองประสิทธิ์ "
90 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม โนนส าราญ "
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91 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลโซ่ บ้านท่าสวาท ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพนัทา ป่าไร่-โนนม่วง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยอง ดงบังใต้เจริญส่ว่างกกแดงห้วยแคน บุคลากรทางการศึกษา 
94 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวชา้ง วัดโพนแก้ว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลไคสี วัดเทพมณีศรีอัมพร ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ บ้านก าแพงเพชร หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่เปอืย วัดสมัยส าราญ "
98 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าดวน บ้านกระเจา "
99 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน วัดปราสาททอง "

100 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ วัดบ้านปะค าส าโรง "
101 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขมาร วัดบ้านหนองไทร "
102 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว วัดโพธิท์อง "
103 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลนางรอง โรงเรียนหนองง้ิวหนองไทร "
104 บุรีรัมย์ บ้านด่าน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขวาง ดงเย็น "
105 บุรีรัมย์ ปะค า องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะมว่ง ซับใหญ่ "
106 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า หนองบัวรอง "
107 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลพุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลพทุไธสง "
108 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง โรงเรียนบ้านตะโก "
109 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง วัดหนองกระทิง "
110 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก วัดหนองนกเกรียน (กระทุม่) "
111 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ บ้านสวายตาหงวน "
112 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามัคคี วัดประสิทธาราม "
113 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชัยศรี หนองชัยศรี "
114 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร "
115 ปทุมธานี สามโคก เทศบาลต าบลบางเตย เทศบาลต าบลบางเตย "
116 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ (ม.3) "
117 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบล กม.5 เทศบาลต าบล กม.5 "
118 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ สวนขวัญ "
119 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน องค์การบริหารส่วนต าบลทบัใต้ บ้านทุง่ยาว "
120 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร บ้านท่าไม้ลาย "
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121 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวงัทา่ชา้ง บ้านโปร่งใหญ่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง โรงเรียนประชุมเขตศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพรง บ้านหนองโพรง บุคลากรทางการศึกษา 
124 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ เทศบาลต าบลโคกปีบ เทศบาลต าบลโคกปีบ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เรือ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 ปัตตานี มายอ เทศบาลต าบลมายอ มัสยิดนูรยันนะห์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลบาราโหม บ้านปาเระ  หมู่ 2 "
128 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาตูม บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่  6 "
129 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลสาบัน มัสยิดตะโล๊ะ "
130 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลต าบลเตราะบอน บ้านปลูกาตือแร "
131 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางเก่า สิรินธร  หมู่ 1 "
132 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาวา บ้านบางตาวา หมู่ที ่2 "
133 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแค องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค "
134 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลพระแกว้ หนองบัว "
135 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร หมู่บ้านเจษฎา 6 "
136 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลลาดงา องค์การบริหารส่วนต าบลลาดงา "
137 พะเยา ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่องิ บ้านสันป่าง้ิว "
138 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลมะรุ่ย วัดนิโครธคุณากร "
139 พัทลุง บางแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ ปากพล "
140 พัทลุง ปากพะยูน องค์การบริหารส่วนต าบลฝาละมี วัดควนฝาละมี "
141 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง เหมืองตะกั่ว "
142 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลบงึนาราง บ้านบึงนาราง "
143 พิจิตร วชิรบารมี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา หนองสะเดา "
144 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ภาค ร่มเกล้า "
145 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะท้าว แก่งหว้าแก่งไฮ "
146 พิษณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลชมพู รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ "
147 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง บ้านวังขี้เหล็ก "
148 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวงาม องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวงาม "
149 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่โสภา ม่วงหอม "
150 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง บ้านตานม "
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151 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวงัพกิลุ บ้านคลองเป็ด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล ต าบลปากทะเล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะคร้อ ต.ท่าตะคร้อ บุคลากรทางการศึกษา 
154 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย บ้านประกอบสุข และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลซับพทุรา องค์การบริหารส่วนต าบลซับพุทรา ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปา่เลา บ้านป่าเลา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง บ้านไร่ หมู่ที ่8 "
158 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลวงัศาล บ้านวังแช่กลอย "
159 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระจัง บ้านหนองสรวง "
160 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลศิลา บ้านวังก้นหวด "
161 ภูเก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว โรงเรียนหงส์หยกบ ารุง "
162 มหาสารคาม เชียงยืน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน มะโมเหนือ "
163 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลบวัมาศ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา "
164 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า วัดบ้านแก่นท้าว "
165 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสันตุ วัดหนองบัวสันตุ "
166 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลนาขา่ วัดอัมพวันจันทราวาส "
167 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก หนองกุง "
168 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะเมง็ นาหว้า "
169 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลกกแดง วัดศรีนาราม "
170 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งสา เหมืองหลวง "
171 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม บ้านแดง "
172 ยโสธร ป่าต้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลกระจาย วัดบ้านหนองบาก "
173 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลผือฮี องค์การบริหารส่วนต าบลผือฮี "
174 ยโสธร เลิงนกทา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกส าราญ โคกส าราญ "
175 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลปุโรง ปุโรง หมู่ 2 "
176 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสตา มัสยิดซัมซูดิน "
177 ยะลา เบตง องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม บ้านราโมง "
178 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงย มัสยิดบ้านบาโงย "
179 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก บ้านสิงห์โคก "
180 ร้อยเอ็ด จังหาร องค์การบริหารส่วนต าบลปาฝา บ้านเหล่ากล้วย "
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181 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิใ์หญ่ บ้านหนองกุงน้อยหนองกุงใหญ่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแคน บ้านหนองแคน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสว่าง โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ บุคลากรทางการศึกษา 
184 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ หนองทับครัว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง แก่นทราย ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพันขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่พนัขัน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม หนองแขด้ง (องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม) "
188 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง วัดแสงอรุณ "
189 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมอืง วัดศรีสว่าง "
190 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก วัดท่าแสงจันทร์ "
191 ร้อยเอ็ด หนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ บ้านเด่นราษฎร์ "
192 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแจง้ บ้านชีโหล่น "
193 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม หนองฮาง "
194 ระนอง สุขส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา มัสยิดมีนันยันนะห์ "
195 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั บ้านคลองขนุน "
196 ระยอง เมืองระยอง องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง บ้านเนินเสาธง "
197 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร องค์การบริหารส่วนต าบลเบกิไพร "
198 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ลาดบัวขาว "
199 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนิกอง หนองกระทุม่ "
200 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่สามัคคี "
201 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ บ้านวังใหม่ "
202 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ห้วยทอง "
203 เลย ผาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเพิม่ วัดป่าสามัคคีพัฒนา "
204 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภมูิ นาดินด า "
205 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลภหูอ นาฝาย "
206 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ "
207 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง น้ าภู "
208 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว วัดยอดแก้ว "
209 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง วัดป่าเลไลยก์ "
210 เลย หนองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหนิ วัดสุวรรณทาราม "
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211 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ บ้านโคก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลภเูงิน วัดหนองกระทิง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลละลาย วัดบูรณ์ชัยรัตน์ บุคลากรทางการศึกษา 
214 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงชัย บ้านโนนสว่าง (หนองตึก) หมู ่5 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดองก าเมด็ วัดบ้านบิง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ วัดบ้านปรือคัน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลบกัดอง โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา "
218 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ วัดโนนคูณ "
219 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ หมู่ที ่2หนองปลาเข็ง "
220 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่ "
221 ศรีสะเกษ พยุห์ องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมสวสัด์ิ วัดเปือย "
222 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม้า บ้านจาน "
223 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลละลม บ้านละลมหนองหาร "
224 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลจกิสังข์ทอง โรงเรียนบ้านจิก "
225 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนยาง หมู่ที ่10 เห็นอ้ม "
226 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสระเยาว์ โรงเรียนบ้านปุน "
227 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง หมู่ 6 ค้อ "
228 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธไิพศาล วัดกลางวิทยา "
229 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มจาน แสนพัน "
230 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด ดงบัง "
231 สกลนคร ค าตากล้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ บ้านหนองแสง "
232 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ เทศบาลต าบลตองโขบ บ้านหนองแข้ "
233 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน บ้านนาสีนวลใต้ "
234 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย วัดป่าวิริยะพล "
235 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย ดงหลวง "
236 สกลนคร นิคมน้ าอูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั บ้านโคกสมบูรณ์ "
237 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเหนือ บ้านดอนแดง "
238 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกวัง่ หนองกวัง๋ "
239 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ วัดศรีจันทร์ "
240 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลบัวสว่าง บ้านดอนกอย หมู่ที ่ 2 "
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241 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย บ้านสมสะอาด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลไร่ ค าข่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 สกลนคร พังโคน องค์การบริหารส่วนต าบลต้นผ้ึง กลางเจริญ บุคลากรทางการศึกษา 
244 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลนาแก้ว นาเด่ือ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแปน้ แป้น ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 สกลนคร ภูพาน เทศบาลต าบลโคกภู โคกภู หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 สกลนคร ภูพาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ ภูพานทอง หมู่ที ่9 "
248 สกลนคร ภูพาน องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา จัดระเบียบ "
249 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลหนองลาด ดอนแคน "
250 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลฮางโฮง บ้านหนองกุง "
251 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย อีเลิศ "
252 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองสนม ทุง่โพธิ์ "
253 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส บ้านป่าต้ิวพัฒนา "
254 สกลนคร วาริชภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ โพนไผ่ "
255 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบ้านต้าย บ้านค าบอน "
256 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง บ้านค าชน "
257 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลวัฒนา กุดแสง "
258 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง ศึม "
259 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลวาใหญ่ บ้านวาน้อย "
260 สงขลา คลองหอยโข่ง เทศบาลต าบลโคกม่วง โคกสักออก "
261 สงขลา จะนะ เทศบาลต าบลบ้านนา บ้านน้ าเค็ม "
262 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม มัสยิดเลียบ "
263 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น "
264 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง บ้านพุทธนิมิต  หมู่ 9 "
265 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม พรุหลุมพี "
266 สงขลา นาทวี เทศบาลต าบลนาทวีนอก โรงเรียนบ้านล าลอง "
267 สงขลา นาหม่อม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขมิ้น บ้านนาทองสุก "
268 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลต าบลพะวง บ่อระก า "
269 สงขลา ระโนด เทศบาลต าบลบ่อตรุ โรงเรียนวัดประดู่ "
270 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลต าบลก าแพงเพชร เทศบาลต าบลก าแพงเพชร "
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271 สงขลา รัตภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา กระดังงา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลส านักแต้ว บ้านห้วยคู บุคลากรทางการศึกษา 
274 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลคูหา ก่อนเกณฑ์วัดคูหา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด บ้านโหนด ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลวัดขนนุ ชายทะเล หมู่ 7 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลคูเต่า วัดชลธารประสิทธิ์ "
278 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ บ้านคลองเปล "
279 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที ่1 "
280 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง มัสยิดบ้านเขาไคร "
281 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนุ้ย บ้านโตนปาหนัน "
282 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนุ้ย บ้านสวน "
283 สตูล ควนโดน เทศบาลต าบลควนโดน บ้านควนโดน "
284 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ มัสยิดดารุลฮูดาย์ "
285 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลยา่นซ่ือ มัสยิดการุศศอลิฮีน "
286 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลยา่นซ่ือ มัสยิดดารุลนาอีม "
287 สตูล ทุง่หว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน นาทอน "
288 สตูล มะนัง องค์การบริหารส่วนต าบลปาล์มพฒันา มัสยิดซอลาฮุดดีน "
289 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง มัสยิดบ้านป่าฝาง "
290 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด วังยาว "
291 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสน มัสยิดบ้านสนกลาง "
292 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านระกาศ ชุมชนวัดบ้านระกาศ "
293 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลวดัประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดประดู่ (วัดประดู่) "
294 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด บัณฑูรสิงห์ "
295 สระแก้ว คลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด บ้านเขาเล่ือม "
296 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม "
297 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร บ้านชุมทอง "
298 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา บ้านทัพเซียม "
299 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทพัราช องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช (โคกไพล) "
300 สระแก้ว วังสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ บ้านไพจิตร "
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301 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ซับนกแก้ว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด คลองยาง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทบัจันทร์ คลองทับจันทร์ บุคลากรทางการศึกษา 
304 สระบุรี ดอนพุด เทศบาลต าบลดอนพุด เทศบาลต าบลดอนพดุ (วัดดอนพดุ) และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจกิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 สระบุรี หนองแซง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ "
308 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสามพวง บ้านตะเข้ขาน "
309 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลบ้านสวน เทศบาลต าบลบ้านสวน "
310 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลเมืองเก่า เทศบาลต าบลเมืองเก่า "
311 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลบ่อกรุ บ่อกรุ "
312 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนา ต าบลหัวนา "
313 สุพรรณบุรี บางปลาม้า เทศบาลต าบลโคกคราม เทศบาลต าบลโคกคราม "
314 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบางกุ้ง สุวรรณประภัสสร "
315 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลห้วยวังทอง โรงเรียนวัดวังกุ่ม "
316 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอ่ บ้านหนองจิก "
317 สุพรรณบุรี สามชุก เทศบาลต าบลสามชุก วัดบางขวาก "
318 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เทศบาลต าบลเพชรพะงัน เทศบาลต าบลเพชรพะงัน "
319 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลต าบลควนศรี เทศบาลต าบลควนศรี "
320 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวัดประดู่ เทศบาลต าบลวัดประดู่ (สมหวัง) "
321 สุรินทร์ กาบเชิง เทศบาลต าบลโคกตะเคียน บ้านกู่ "
322 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไพรขลา ไพรขลา "
323 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา วัดศิลาอาสนาราม "
324 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลอาโพน บ้านอาโพน "
325 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ต าบลประทัดบุ "
326 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองที ต าบลเมืองที "
327 สุรินทร์ รัตนบุรี เทศบาลต าบลรัตนบุรี วัดใต้บูรพาราม "
328 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน บ้านโคกก่อง "
329 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลตร าดม วัดบ้านตร าดม "
330 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ศรีสุข "
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331 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก บ้านหนองเหล็ก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง บ้านหนองบัวเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลโพธิช์ัย หนองแดง บุคลากรทางการศึกษา 
334 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลเวียงคุก เทศบาลต าบลเวียงคุก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 หนองคาย เมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกอมเกาะ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกอมเกาะ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 หนองคาย เมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนต าบลหินโงม องค์การบริหารส่วนต าบลหนิโงม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลเก่ากลอย บ้านกุดกระสู้ "
338 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลนากลาง วัดมัชฌิมโพธิการาม "
339 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม บ้านนาหนองทุม่ "
340 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลฝ่ังแดง วัดศรีบุญเรือง "
341 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลบ้านค้อ วัดสุวรรณมงคล "
342 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น วัดศรีพัฒนาราม "
343 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด วัดศิริมงคล "
344 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาด่าน กุดฮู้-ชมภูทอง "
345 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาดี บ้านโนนงาม หมู่ที ่ 2 "
346 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบุญทัน วัดสันติธรรมพัฒนา "
347 อ่างทอง โพธิท์อง เทศบาลต าบลทางพระ เทศบาลต าบลทางพระ "
348 อ่างทอง แสวงหา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ ต าบลห้วยไผ่ "
349 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลนาป่าแซง วัดค าย่านาง "
350 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลค าโพน หินเกิ้ง "
351 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลไก่ค า ไก่ค า "
352 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดปลาดุก กุดปลาดุก "
353 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลเปือย บ้านน้ าท่วม "
354 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลนางเวียง บ้านโนนสูง "
355 อ านาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลต าบลหัวตะพาน เทศบาลต าบลหัวตะพาน "
356 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลเวียงค า บ้านนาแบก "
357 อุดรธานี ไชยวาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก นาป-ูนากลาง "
358 อุดรธานี น้ าโสม เทศบาลต าบลน้ าโสม วัดแสงนิมิตร "
359 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก บ้านหยวก "
360 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง (อ.น้ าโสม) หนองแวง "
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361 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นผือ วัดสระแก้ว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก หายโศก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี จอมศรี บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลบ้านตาด เทศบาลต าบลบ้านตาด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า โรงเรียนบ้านถอ่นน้อยหนองไผ่ค า ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ บ้านห้วยส าราญ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลหัวนาค า ค ากุง "
368 อุดรธานี ศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกเขียน บ้านโคกก่อง "
369 อุดรธานี สร้างคอม เทศบาลต าบลบ้านยวด วัดชัยพร "
370 อุดรธานี หนองวัวซอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองออ้ หนองแสง "
371 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลบ้านเชียง วัดโพธิศ์รีใน "
372 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลผักตบ บ้านป่าก้าว "
373 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสระปลา ดงบัง "
374 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน บ้านโสกหมู "
375 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว "
376 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลต าบลจริม บ้านดงงาม "
377 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลบ้านเกาะ เทศบาลต าบลบ้านเกาะ "
378 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดง้ิว หาดง้ิว ม.3 "
379 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ บ้านไร่ "
380 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลระบ า บ้านคีรีวงศ์ "
381 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพ บ้านท่าโพ "
382 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ เทศบาลต าบลกุดข้าวปุน้ วัดธัญญุตตมาราม "
383 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองนกทา วัดคีรีบรรพต "
384 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองผือ วัดสระบัว "
385 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหัวนา วัดสว่างโพธิศ์รี "
386 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลหวัดอน บ้านหัวดอน "
387 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง บ้านหนองฮี "
388 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด ราษฎร์ส าราญ "
389 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยฝ้ายพัฒนา วัดบ้านห้วยฝ้าย "
390 อุบลราชธานี นาจะหลวย เทศบาลต าบลนาจะหลวย หลักเมือง "
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391 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเงิน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลต าบลนาเรือง หินลาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี น้ าขุ่น เทศบาลต าบลตาเกา บ้านรุ่งตะวัน บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิศ์รี บ้านหนองโพธิ์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมอืง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า บ้านโพนเมืองมะทัน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง ร่วมใจราษฎร์รัฐ "
398 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดควาย บ้านป่ากุ้งน้อย "
399 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแท่ง บ้านพะเนียด "
400 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม บ้านโคกสมบูรณ์ "
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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 
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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  21 
ระหว่างวันที่  10 - 16 มิถุนายน 2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน 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 0-2191-4804 
             หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com  
  2. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน 11,900 บาท/คน ก่อนการฝึกอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม       
       สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                        นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สวุรรณรูป 09-0678-0187 
    
       
   

เอกสาร 3 

mailto:nongsoosoo@hotmail.com


พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่21 
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 ่21                
 

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 
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การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม (กรุณาศึกษาก่อนเดินทาง) 
๑. การรายงานตัว 14.00 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 1)            

ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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 
หมายเหตุ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น 
ทุกวันอังคารของสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาเตรียมชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น มาด้วย (ถ้าม)ี 
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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