
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลทรายขาว วัดทรายขาว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา พรุเตยเหนือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ ปลายพระยา เทศบาลต าบลปลายพระยา ชุมชนบ้านหาดถั่ว บุคลากรทางการศึกษา 
4 กระบี่ ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีวง บ้านควนราษฎร์สามัคคี และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กระบี่ ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีวง บ้านสหกรณ์ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กระบี่ อ่าวลึก องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวลึกน้อย มัสยิดอัลอิมรอน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลต าบลวังศาลา เทศบาลต าบลวังศาลา "
8 กาญจนบุรี ไทรโยค เทศบาลต าบลไทรโยค ทุง่ก้างย่าง "
9 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลบ้องต้ี ท้ายเหมือง "

10 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ บ้านวังสิงห์ "
11 กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สมอ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ "
12 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลท่ามะขาม บ้านยาง "
13 กาญจนบุรี เลาขวัญ เทศบาลต าบลเลาขวัญ บ้านเลาขวัญ "
14 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระบ่ า บ้านหนองอ าเภอจีน "
15 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลดงลิง วัดบ้านเมย "
16 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าทา่ วัดปทุมเกษร "
17 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลจุมจัง จุมจัง "
18 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม โนนฟองแก้ว "
19 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโก วัดสิมนาโก "
20 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา วัดศรีสมสนุกบ้านคุย "
21 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮงาม สวนผ้ึง "
22 กาฬสินธุ์ ค าม่วง เทศบาลต าบลค าม่วง วัดบูรพาสีหราช "
23 กาฬสินธุ์ ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทัน วัดโพธิช์ัยแสงสว่าง "
24 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท องค์การบริหารส่วนต าบลยางอูม้ บ้านชัยศรีสุข "
25 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลเชียงเครือ วัดชูเถาวัลย์ "
26 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลเขาพระนอน วัดไตรมิตร "
27 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม วัดสว่างโพธิศ์รี "
28 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก นาเชือก "
29 กาฬสินธุ์ ร่องค า องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี นาเรียง "
30 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาล บ้านค าเม็ก "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่23

ระหว่ำงวันที ่17 - 23 มถุินำยน  2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 
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31 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลต าบลนิคม เสริมชัยศรี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลดงมูล ค าขาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองใหญ่ หนองชุมแสง บุคลากรทางการศึกษา 
34 กาฬสินธุ์ ห้วยผ้ึง เทศบาลต าบลค าบง หนองมะงง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลทา่ลาดดงยาง วัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนาเรียง วัดบุปผานาสีนวล หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังชะพลู องค์การบริหารส่วนต าบลวังชะพลู "
38 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง โรงเรียนบ้านถนนงาม "
39 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังไทร บ้านหนองทองหล่อ "
40 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม บ้านคลองแขยง "
41 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า บ้านวังโขน "
42 ก าแพงเพชร บึงสามัคคี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามัคคี บ้านบึงบ้าน(เสาร์ห้า) "
43 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลเทพนคร บ้านโคนเหนือ "
44 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลทรงธรรม บ้านสหกรณ์ "
45 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง บ้านวังตะเคียน "
46 ขอนแก่น กระนวน เทศบาลต าบลน้ าอ้อม น้ าอ้อม "
47 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุม่ นาหนองทุม่ "
48 ขอนแก่น น้ าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม วัดอิสาณ "
49 ขอนแก่น บ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แห่งที ่1 (บ้านเกิ้ง) "
50 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไผ่ "
51 ขอนแก่น บ้านฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า "
52 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ต าบลนาชุมแสง (วัดศรีสะอาด) "
53 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลค าแคน ค าแคนเหนือ "
54 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น วัดป่าชัยวัน "
55 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน วัดท่าชลาวาส "
56 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลบริบูรณ์ เทพชมพู "
57 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลยางค า บ้านดอนหัน "
58 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ กุดหว้า "
59 จันทบุรี นายายอาม เทศบาลต าบลนายายอาม วัดนายายอาม "
60 จันทบุรี สอยดาว เทศบาลต าบลทรายขาว วัดตามูล "
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61 จันทบุรี สอยดาว เทศบาลต าบลทับช้าง บ้านคลองพอก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 จันทบุรี สอยดาว เทศบาลต าบลทับช้าง บ้านซอยสุขสันต์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลปะตง องค์การบริหารส่วนต าบลปะตง 2 (บา้นเขาแก้ว) บุคลากรทางการศึกษา 
64 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลสิงโตทอง องค์การบริหารส่วนต าบลสิงโตทอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนา ต าบลคลองนา ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 ชลบุรี บ่อทอง เทศบาลต าบลบ่อทอง เทศบาลต าบลบ่อทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย วัดเวฬุนาราม "
68 ชลบุรี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลมาบไผ่ บ้านมาบไผ่ "
69 ชัยนาท หนองมะโมง องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน สะพานหิน "
70 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม วัดราษฎรสามัคคี "
71 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ วัดสว่างอุดม "
72 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งนก โรงเรียนโป่งนก "
73 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลตลาดแร้ง วัดคลองไผ่ล้อม "
74 ชัยภูมิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลสามสวน บ้านหลุบค่าย "
75 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นชวน วัดศรีสนามคงคา "
76 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลต าบลธาตุทอง บ้านฝายพญานาค "
77 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน วัดเฝือแฝง "
78 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคอนไทย วัดพนมไพร "
79 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียว นาสีนวล "
80 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเล่า บ้านเล่า "
81 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง โนนดู่ "
82 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ บ้านโนนส าราญ "
83 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม บ้านหาดส้มแป้น "
84 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ ทรัพย์นคร "
85 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลสองพี่น้อง ห้วยใหญ่ "
86 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลหนิแกว้ น้ าเย็น "
87 ชุมพร ทุง่ตะโก เทศบาลต าบลทุง่ตะไคร วัดทุง่โพธิท์อง "
88 ชุมพร ทุง่ตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งไมแ้กว้ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องไม้แก้ว "
89 ชุมพร ปะทิว เทศบาลต าบลปะทิว บางสน "
90 ชุมพร ปะทิว องค์การบริหารส่วนต าบลปากคลอง โรงเรียนวัดบางแหวน "
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91 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาวัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาวัด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า บ้านขุนห้วยไคร้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง ต าบลป่าหุง่ บุคลากรทางการศึกษา 
94 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง ห้วยมะหินฝน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย เทอดไทยหนึ่ง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย บ้านจะป่า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่ลองใน บ้านเล่าล่ิว "
98 เชียงราย แม่ลาว องค์การบริหารส่วนต าบลบวัสลี องค์การบริหารส่วนต าบลบวัสลี "
99 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด ห้วยมะแกง "

100 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถอ้ย ต้นแบบ (ศรีปัญญา) "
101 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่งาม โป่ง "
102 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย แม่สอย "
103 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ท่าหัด "
104 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะ หนองฮ่าง "
105 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ทุง่จ าลอง "
106 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง พร้าวหนุ่ม "
107 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา แม่สาหลวง "
108 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแมน่าวาง ต้นแบบ "
109 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง บ้านแปกแซม "
110 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลหนองหาร เทศบาลต าบลหนองหาร "
111 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลแมต่ื่น บ้านหลวง "
112 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลนาคอเรือ นาคอเรือ "
113 ตรัง เมือง เทศบาลนครตรัง วัดคลองน้ าเจ็ด "
114 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลต าบลโคกหล่อ เทศบาลต าบลโคกหล่อ "
115 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามใต้ นาท่ามใต้ "
116 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ "
117 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด "
118 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นควน บ้านเกาะม่วง "
119 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตรุด บ้านสันตัง "
120 ตรัง ย่านตาขาว เทศบาลต าบลควนโพธิ์ เทศบาลต าบลควนโพธิ์ "
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121 ตรัง ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปยีะ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 ตรัง ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ค่าย บ้านทุง่ค่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 ตรัง ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลในควน บ้านทุง่หนองแห้ง บุคลากรทางการศึกษา 
124 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะเคียน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 ตราด บ่อไร่ เทศบาลต าบลบ่อพลอย วัดบ่อพลอย ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านชุมพล ด่านชุมพล หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี ต าบลนนทรี "
128 ตราด เมืองตราด เทศบาลต าบลหนองเสม็ด หนองเสม็ด "
129 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแมห่ละ บ้านห้วยนกกก หมู่ 4 "
130 ตาก บ้านตาก เทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ เทศบาลต าบลทุง่กระเชาะ "
131 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก "
132 ตาก แม่ระมาด เทศบาลต าบลทุง่หลวง บ้านวังผา "
133 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจื้อ ห้วยปลากอง "
134 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลสามหมื่น บ้านหนองหลวง "
135 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง เด่นวัว "
136 ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร วะเบยทะ "
137 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมณี วัดวังปลาจีด "
138 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลศรีนาวา ชุมชนวัดศรีนาวา "
139 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ต าบลทุง่ลูกนก "
140 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัฒนา หนองเทียม "
141 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา โรงเรียนวัดน้อย "
142 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ วัดโพรงมะเด่ือ "
143 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่น้อย ทุง่น้อย "
144 นครปฐม สามพราน เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ดอนทรายก้าวหน้า "
145 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลน้ าก่ า นาค า "
146 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลฝ่ังแดง วัดจอมแจ้ง "
147 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง นาโสก "
148 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอ่ วัดศรีเฉลียวนภาลัย "
149 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซน ค าแม่นาง "
150 นครพนม นาหว้า เทศบาลต าบลนาหว้า วัดศรีหนาถธิ์ "
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151 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาหวา้ บ้านนาพระ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสวา่ง วัดจอมแจ้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก วัดโพธิต์าก บุคลากรทางการศึกษา 
154 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย หนองบัว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลวังตามัว ค าสว่าง หมู่ ๖ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 นครพนม เรณูนคร เทศบาลต าบลเรณูนคร เทศบาลต าบลเรณูณคร หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนาขาม บ้านนาขาม "
158 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเด่ือ วัดอินทร์แปลง "
159 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลโนนเมือง เทศบาลต าบลโนนเมือง "
160 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลจักราช องค์การบริหารส่วนต าบลจักราช "
161 นครราชสีมา โนนแดง องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง "
162 นครราชสีมา พิมาย เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ พุทรา "
163 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ราชนิกูล "
164 นครราชสีมา หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบุนนาก ยุบใหญ่ หมู่ 9 "
165 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตูล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตูล "
166 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา มัสยิดยามาลุดดีน "
167 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี วัดโคกเหล็ก "
168 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน บ้านเขาหลัก "
169 นครศรีธรรมราช นาบอน เทศบาลต าบลนาบอน เทศบาลต าบลนาบอน "
170 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลมะม่วงสองต้น บ้านคลองลาว "
171 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลตาคลี วัดหนองสีนวล "
172 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะโก "
173 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญผล เจริญผล "
174 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวดัช่องคีรีสิทธวิราราม "
175 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก บ้านท่าทอง "
176 นครสวรรค์ แม่เปิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปิน มาลาศรี "
177 นครสวรรค์ หนองบัว เทศบาลต าบลหนองบัว เนินน้ าเย็น "
178 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง "
179 นนทบุรี ไทรน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี วัดคลองขุนศรี "
180 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง วัดสิงห์ "
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181 นนทบุรี บางบัวทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา วัดลาดปลาดุก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 นนทบุรี ปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอฐิ อารุ้นอามาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลจะแนะ มัสยิดซอลาฮิตาตุลอสิลามียะห์ บุคลากรทางการศึกษา 
184 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลดุซงญอ โรงเรียนบ้านดุซงญอ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลต าบลกะลุวอเหนอื สิรินธร ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน ทอน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลร่มไทร โรงเรียนบ้านบาลูกยาอิง "
188 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู ลูโบ๊ะบาตู "
189 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ ตะโล๊ะบูเก๊ะ "
190 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มัสยิดดารุลอามาน "
191 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี ควน "
192 น่าน ท่าวังผา เทศบาลต าบลท่าวังผา อาฮาม-สบยาว "
193 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลผาตอ บ้านสบเป็ด "
194 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเกลือเหนือ วัยเตาะแตะบ้านสะไล "
195 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน ต าบลไชยสถาน "
196 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลยาบหัวนา บ่อหอย "
197 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลพงษ์ หนองใหม่ "
198 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจั้น บ้านดงกระพุง "
199 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม บ่อพนา "
200 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู บ้านแสงอรุณ "
201 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า โนนสา "
202 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลหนองเต็ง วัดคุรุราษฎร์บ ารุง "
203 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน วัดป่าตะครองใต้ "
204 บุรีรัมย์ แคนดง เทศบาลต าบลแคนดง บ้านหนองแสง "
205 บุรีรัมย์ บ้านกรวด องค์การบริหารส่วนต าบลสายตะกู โคกกระชาย "
206 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย เทศบาลต าบลจันดุม โคกมะขามน้อย "
207 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่วงั ทุง่วัง "
208 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิช์ัย วัดบ้านไร่ไถอัฎฐธรรม "
209 บุรีรัมย์ หนองหงส์ เทศบาลต าบลห้วยหิน โนนง้ิว "
210 บุรีรัมย์ ห้วยราช เทศบาลต าบลโคกเหล็ก วัดบ้านถนนกระสัง "
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211 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง2 (ประทานพรศุภมิตร) ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหนู ดอนยายหนู บุคลากรทางการศึกษา 
214 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางแตน บางแตน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพรง บ้านปรือวายใหญ่ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 ปัตตานี ทุง่ยางแดง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าด า ต าบลน้ าด า หมู่ที ่4 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะจนั บ้านลาเกาะ  หมู่ที ่2 "
218 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี มัสยิดบ้านบ่อโอน "
219 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลต าบลราชคราม บ้านช้างใหญ่ "
220 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย "
221 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ ตลาดเกรียบ "
222 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพลี "
223 พังงา เกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาว เทศบาลต าบลเกาะยาว "
224 พังงา เกาะยาว เทศบาลต าบลพรุใน เทศบาลต าบลพรุใน "
225 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แสน มัสยิดบ้านนา "
226 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ บ้านพรุนายขาว "
227 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลควนเสาธง มัสยดิฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์(บา้นด่านโลด) "
228 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมรัง แหลมรัง "
229 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง "
230 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลต าบลบ้านคลอง วัดยาง "
231 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข "
232 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลปา่เด็ง บ้านป่าเด็ง "
233 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแม่เพรียง บ้านโป่งลึก "
234 เพชรบุรี ท่ายาง เทศบาลต าบลท่าไม้รวก บ้านท่าไม้รวก "
235 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง บ้านสารเห็ด "
236 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง ไร่เหนือ "
237 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างทอย โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย "
238 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นชัย ค่ายพระยาไชยบูรณ์ "
239 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลป่าแมต น้ าโค้ง "
240 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลรัษฎา โรงเรียนบ้านทุง่คา "
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241 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลราไวย์ วัดสว่างอารมณ์ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวน โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 มหาสารคาม เชียงยืน เทศบาลต าบลโพนทอง หนองคู บุคลากรทางการศึกษา 
244 มหาสารคาม นาดูน เทศบาลต าบลหัวดง เทศบาลต าบลหัวดง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลต าบลดงหลวง โรงเรียนบ้านเปียด ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 มุกดาหาร ดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาล หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าป่าหลาย ค าน้ าเทีย่ง "
248 แม่ฮ่องสอน ปาย เทศบาลต าบลปาย เทศบาลต าบลปาย "
249 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ เวียงเหนือ "
250 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน บ้านหนองแหน "
251 ยโสธร มหาชนะชัย เทศบาลต าบลฟ้าหยาด วัดฟ้าหยาด "
252 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดแห่ วัดลิขิตตาราม "
253 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลบุง่ค้า โรงเรียนบ้านหนองแคนใหญ่ "
254 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลเลิงนกทา วัดพรหมวิหาร "
255 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ มัสยิดยาแมะสะเอะ "
256 ยะลา ยะหา เทศบาลต าบลปะแต ตอเลาะ "
257 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลยะหา บาโด "
258 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลดงแดง บ้านผือฮี หมู่ 11 "
259 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ เทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ "
260 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโพธิช์ัย ต าบลโพธิช์ัย "
261 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย เทศบาลต าบลค าพอุง บ้านโนนใหญ่ "
262 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโคกสูง วัดฝึกฝน "
263 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลชุมพร หนองแวงห้วยทราย "
264 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลต าบลเมืองสรวง บ้านเมืองสรวง "
265 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุง่กุลา จาน - เตย "
266 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว บ้านดงหวาย "
267 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน วัดชุมนุมสูง "
268 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลพกิลุทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพิกุลทอง "
269 ลพบุรี ท่าวุง้ เทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว เทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว "
270 ลพบุรี ท่าหลวง เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง "
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271 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลถนนใหญ่ มัสยิดนูรัลมุฮายีรัน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 ลพบุรี หนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง บุคลากรทางการศึกษา 
274 ล าปาง แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 ล าพูน บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลบ้านโฮ่งหลวง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลธาตุ เทศบาลธาตุ (วัดอ้อมแก้ว) "
278 เลย ปากชม เทศบาลต าบลเชียงกลม ปางคอม "
279 เลย ปากชม เทศบาลต าบลปากชม วัดศรีภูธร "
280 เลย ผาขาว เทศบาลต าบลท่าช้างคล้อง วัดนาคหงษา "
281 เลย ภูกระดึง เทศบาลต าบลภูกระดึง ศรีภูกระดึงพัฒนาราม "
282 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ วัดศรีภูมิพัฒนา "
283 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาดินด า เจริญสุข "
284 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลเขิน โรงเรียนอนุบาลน้ าเกล้ียง "
285 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกล้ียง "
286 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ วัดโนนดู่ "
287 ศรีสะเกษ ไพรบึง เทศบาลต าบลไพรบึง วัดส าโรงพลัน "
288 ศรีสะเกษ ไพรบึง องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลสุขสวัสด์ิ "
289 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลตะดอบ หมู่ที ่1,7 ตะดอบ "
290 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค หมู1่4 ผ้ึง "
291 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลกุดไห บ้านค้อใหญ่ "
292 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลกุดแฮด บ้านบัว "
293 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลนาม่อง หนองสะไน "
294 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ เทศบาลต าบลตองโขบ บ้านห้วยหีบ "
295 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ดงบัง "
296 สกลนคร นิคมน้ าอูน องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม บ้านหนองปลิงน้อย "
297 สกลนคร บ้านม่วง เทศบาลต าบลบ้านม่วง โพนไค "
298 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเหนือ บ้านหนองเเอก "
299 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานคร ม่วงไข่ "
300 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย บ้านพอกน้อยพัฒนา ม.8 "
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301 สกลนคร พังโคน เทศบาลต าบลพังโคนศรีจ าปา นาเหมือง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลนาแก้ว วัดอินทรังสฤษฎ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ บ้านดอนเชียงบาน บุคลากรทางการศึกษา 
304 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร ศดว.สว่างเต็กสมบูรณ์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลค าบ่อ หนองกุง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลโคกสี บึงโน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลดอนเขือง วัดโพธิช์ัย "
308 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลพันนา โมน "
309 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ ชุมพล หมู4่ "
310 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลท่าศิลา ชัยชนะ - เจริญชัย "
311 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง บ้านแพงใหญ่ "
312 สงขลา จะนะ เทศบาลต าบลนาทับ บ้านนาเสมียน "
313 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลคู มัสยิดเร๊าะหม๊ะ "
314 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลแค มัสยิดบ้านคูแค "
315 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง บ้านต้นจ าปาดะ "
316 สงขลา นาทวี เทศบาลต าบลนาทวี เทศบาลต าบลนาทวี (ศูนย ์1) "
317 สงขลา บางกล่ า เทศบาลต าบลท่าช้าง โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง "
318 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลต าบลพะวง มัสยิดบ้านควนหิน "
319 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา ชุมชนเก้าเส้ง "
320 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร บ้านหนองกวางข้อง "
321 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ดาน บ่อดาน "
322 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร บ้านหัวเลน "
323 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลวัดขนนุ ต าบลวัดขนุน "
324 สงขลา หาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม "
325 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง มัสยินบ้านควนไสน "
326 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง วัดครุนอก "
327 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลพันทา้ยนรสิงห์ สหกรณ์ หมู่ที4่ "
328 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลต าบลป่าไร่ ป่าไร่ หมู่ที2่ "
329 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง โรงเรียนวัดหว้ยคงคาวราวาส "
330 สระบุรี เฉลิมพระเกยีรติฯ องค์การบริหารส่วนต าบลพุแค พุแค "
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331 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่เสล่ียม โซกม่วง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลตล่ิงชัน ตล่ิงชันใต้ บุคลากรทางการศึกษา 
334 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัน้ าขาว ภูทอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 สุโขทัย ศรีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนครเดิฐ ฟากคลอง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 สุโขทัย ศรีส าโรง เทศบาลต าบลศรีส าโรง ศพด.เทศบาลต าบลศรีส าโรง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีประจนัต์ วัดม่วงเจริญผล "
338 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาล 3 วัดคีรีวงค์การาม "
339 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน "
340 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรขึง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรขงึ "
341 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลมะลวน องค์การบริหารส่วนต าบลมะลวน "
342 สุรินทร์ กาบเชิง เทศบาลต าบลกาบเชิง วัดบ้านน้อยร่มเย็น "
343 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึง องค์การบริหารส่วนต าบลบึง "
344 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล เทศบาลต าบลทุง่ศรีชุมพล "
345 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ หนองเรือ "
346 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลอาโพน รุน "
347 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมือง โรงเรียนบ้านตะตึงไถง "
348 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเพี้ยราม พญาราม "
349 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลราม ราม "
350 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง วัดทัพกระบือ "
351 หนองคาย เมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบกหวาน บ้านนาฮี "
352 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลนากลาง วัดบูรพาราม "
353 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาบต าบลโนนสัง วัดทรงศิลา "
354 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลยางหล่อ โนนสมบูรณ์ "
355 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาด่าน วัดศรีสะอาด "
356 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กอ่ ป่าก่อ "
357 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลแชแล วัดโพธิส์ว่าง "
358 อุดรธานี ทุง่ฝน องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง "
359 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก น้ าปู่ "
360 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นชยั วัดโนนสะอาด "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่23

ระหว่ำงวันที ่17 - 23 มถุินำยน  2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 

361 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก วัดโพธิท์อง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลต าบลบ้านธาตุ นาคอม-นาดอกไม้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว วัดโพธิศ์รีสัตตนาค บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลผาสุก บ้านดงกลาง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลจ าปี บ้านโนนสูง-ป่าปอแดง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสระปลา หนองสระปลา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง "
368 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน เทศบาลต าบลทองแสนขัน บ่อทอง "
369 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพี้ ป่าไม้เนินสะอาด "
370 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา 1 (ปา่ขนนุราษฎร์อุปถัมภ)์ "
371 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่เขยีว ทุง่สงบ "
372 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไห ท่าไห "
373 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เมอืง วัดบ้านยางกระเดา "
374 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลกุดประทาย ค านาแซง "
375 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลแกง้ ไฮตาก "
376 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง บ้านนานวล "
377 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิศ์รี โพธิส์ง่า "
378 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเทงิ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเทิง "
379 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลจิกเทงิ วัดบ้านจิกลุ่ม "
380 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช าแระ วัดหนองสนม "
381 อุบลราชธานี นาจะหลวย เทศบาลต าบลภูจองนายอย วัดแก้งขี้เหล็ก "
382 อุบลราชธานี น้ าขุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด วัดตาโกย "
383 อุบลราชธานี น้ ายืน เทศบาลต าบลโซง บ้านค้อ "
384 อุบลราชธานี น้ ายืน เทศบาลต าบลสีวิเชียร วัดซ าหวาย "
385 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลเกา่ขาม บ้านค ากลาง "
386 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ บ้านกุดเชียงมุน "
387 อุบลราชธานี บุณฑริก เทศบาลต าบลคอแลน คอแลน "
388 อุบลราชธานี บุณฑริก เทศบาลต าบลนาโพธิ์ บ้านกลาง หมู่ที ่5 "
389 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลกุดชมภู ดอนส าราญ "
390 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิศ์รี บ้านโพธิศ์รี "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่23

ระหว่ำงวันที ่17 - 23 มถุินำยน  2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 

391 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจกิ บ้านดอนใหญ่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล ท่าเสียว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง นาขาม บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี เมืองอบุลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย วัดบ้านยางลุ่ม-ยางเทิง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ถ่อน ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลค าไหล หนองเชือก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อง บ้านดอนพิกุลโนนสว่าง "
398 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่ หนองโดน "
399 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก บ้านหินสูง "
400 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมอืง ธรรมละ "

หมำยเหตุ

  2. ช าระค่าลงทะเบยีน จ านวน 11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กรุณาส่งแบบตอบรับก่อนช าระค่าลงทะเบยีน)
  3. ส่ังจ่ายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มทีส่่งมา
  4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิม่เติม ที ่www.lpdi.go.th เมนู หนังสือราชการ

  1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-191-4804 , 02-516-2106 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่  23 
ระหว่างวันที่  17 - 23 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 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่23 
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 ่23                
 

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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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 

 



 

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 

เอกสาร 5 



 


