
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เกาะลันตา เทศบาลต าบลเกาะลันตาใหญ่ ศรีรายา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อย บ้านทุง่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ มัสยิดบ้านเจ๊ะหลี บุคลากรทางการศึกษา 
4 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับปริก บ้านห้วยโต้ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะศรีบอยา มัสยิดเกาะนกคอม ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาน บ้านคลองหวายเล็ก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน ตล่ิงชัน "
8 กระบี่ อ่าวลึก เทศบาลต าบลอ่าวลึกใต้ เทศบาลต าบลอ่าวลึกใต้ "
9 กระบี่ อ่าวลึก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองยา คลองทรายขาว "

10 กระบี่ อ่าวลึก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหนิ มัสยิดสังคมอิสลาม "
11 กระบี่ อ่าวลึก องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสัก มัสยิดเร่าร่อตุลอิสลาม "
12 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง "
13 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ วัดดงสมบูรณ์สามัคคีธรรม "
14 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลเชียงเครือ วัดเทพคีรีเหล่าค้อ "
15 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลภูดิน ค่ายลูกเสือ ม.2 "
16 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ หนองเสือ "
17 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี บ้านหนองแดน "
18 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังชะพลู บ้านวังตาช่วย "
19 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน บ้านคลองไพร "
20 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยั ง บ้านคลองห้วยยั ง "
21 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย ประชารัฐพัฒนา "
22 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลธ ามรงค์ บ้านธ ามรงค์ "
23 ขอนแก่น น  าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นขาม เหล่าใหญ่ "
24 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก บ้านเตาเหล็ก "
25 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ หนองแวงโสกพระ "
26 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลดอนโมง เทศบาลต าบลดอนโมง "
27 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลต าบลสองพีน่้อง เทศบาลต าบลสองพีน่้อง "
28 จันทบุรี มะขาม เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ เทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ "
29 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลแสลง เทศบาลต าบลแสลง (บ้านช าโสม) "
30 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่24 

ระหว่ำงวันที ่ 20 - 26 มถุินำยน  2561

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

เอกสาร 2 
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31 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ วัดสายชล ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ชลบุรี เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า บ้านปรกฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลต าบลหมอนนาง ชุมชนบ้านตลาดทุง่เหียง บุคลากรทางการศึกษา 
34 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง วัดหนองคล้า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ชลบุรี หนองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาซก เขาซก ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ วัดท่าศาลา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ต าบลหนองขาม "
38 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลส้มปอ่ย วัดศาลาลอย "
39 ชัยภูมิ ซับใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ บ้านตลุกคูณ "
40 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคอนไทย วัดบัวลอย "
41 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะเฆ่ บ้านวังอุดม "
42 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลคุริง ทุง่ยอ "
43 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทะลุ น  าลอด "
44 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลห้วยซ้อ แก่นเหนือ "
45 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า บ้านราษฎร์รักษา "
46 เชียงราย พญาเม็งราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา แม่เปา ม.3 "
47 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลสันทราย ใหม่ทรายทอง "
48 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ไร่ ห้วยไร่บน "
49 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย พญาไพรเล่ามา "
50 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง แม่ปูนหลวง "
51 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก บ้านหัวดอย "
52 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ บ้านแม่กิ่วสะแวก "
53 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแมน่าจร บ้านแม่มะลอ "
54 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลริมเหนือ เหมืองผ่า "
55 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่ิน แม่มูด "
56 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ห้วยคอก (สะเมิง) "
57 เชียงใหม่ สันก าแพง องค์การบริหารส่วนต าบลแช่ช้าง ป่าเปา "
58 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลไชยสถาน ต าบลไชยสถาน "
59 ตรัง ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลในควน วัดโพรงจระเข้ "
60 ตราด แหลมงอบ เทศบาลต าบลแหลมงอบ เทศบาลต าบลแหลมงอบ "
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61 ตราด แหลมงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ แหลมอวน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแมอ่สุุ บ้านแม่สองน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ นาโบสถ์ บุคลากรทางการศึกษา 
64 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลยกกระบัตร บ้านหนองเชียงคา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ตาก อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่จัน บ้านบ่อแร่ ม.2 ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเพิม่ บ้านเขาส่องกล้อง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ท่าจ าปา "
68 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช บ้านโพนแดงน้อย "
69 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลพมิาน วัดโพธิส์ว่าง "
70 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์ ค าเม็ก "
71 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม วัดยอดแก้ว "
72 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว วัดศรีชมภู (บ้านอูนนา) "
73 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพฒันา ดอนศาลา "
74 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง บ้านป่าหว้าน "
75 นครพนม วังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด วัดโพธิศ์รี "
76 นครราชสีมา โนนไทย องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง "
77 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด บ้านด่านทองหลาง "
78 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง บ้านซับพลู "
79 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าแดง โรงเรียน บ้านเขาวง "
80 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลชวีาน องค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน "
81 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลธารละหลอด ธารละหลอด "
82 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ก่อนวัยเรียนประจ าต าบลปรุใหญ่ "
83 นครราชสีมา เมืองยาง เทศบาลต าบลเมืองยาง บ้านนางโทพัฒนา "
84 นครราชสีมา วังน  าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามัคคี โรงเรียนบ้านบุไผ่ "
85 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลเสมา ทะเลหินตั ง "
86 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพธิ์ บ้านควนนตอ "
87 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลวงัอ่าง บ้านควรมีชัย "
88 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ บ้านทุง่ส้าน "
89 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ "
90 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไร่ (บ้านบางหลวง) "
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91 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบางนบ วัดนพคุณ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 นครสวรรค์ ชุมตาบง องค์การบริหารส่วนต าบลปางสวรรค์ บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลตาคลี วัดตาคลี บุคลากรทางการศึกษา 
94 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลตาขีด องค์การบริหารส่วนต าบลตาขีด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่งก์ บ้านสระหลวง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ่าน บ้านตะเคียนงาม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลศาลากลาง วัดใหม่ผดุงเขต "
98 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชุมชนเอื ออาทร "
99 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระเหนือ จ าปากอ "

100 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลิม กูจิงลือปะ "
101 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลบองอ มัสยิดบ้านกูตง "
102 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร "
103 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลสุวารี ยือลาแป "
104 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ มัสยิดดมาดาริมิตตา "
105 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลตะมะยงู มัสยิดซีเมนต์ "
106 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแมข่ะนงิ บ้านห้วยนางิ ว "
107 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม โนนอุดม "
108 บึงกาฬ บุง่คล้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเด่ิน หนองคงคา "
109 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลปา่แฝก วัดสว่างอรุณ "
110 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู วัดปุริมาประดิษฐ์ "
111 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวช้าง วัดเกาะแก้ว "
112 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง วัดโพนแก้ว "
113 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพร วัดธรรมสโมสร "
114 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ วัดทุง่สว่างสามัคคี "
115 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง "
116 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นปรือ วัดบ้านระกา "
117 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าดวน วัดบ้านยาง "
118 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภมูิ วัดประชาศรัทธาธรรม "
119 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน วัดบัวถนน "
120 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ ตูมน้อย "
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121 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลแคนดง โนนสมบูรณ์ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลสระบวั วัดสระบัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 บุรีรัมย์ ช านิ องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงยาง บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ บุคลากรทางการศึกษา 
124 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 บุรีรัมย์ โนนดินแดง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง บ้านคลองโป่ง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร บ้านหนองม่วง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 บุรีรัมย์ ปะค า องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะม่วง โรงเรียนบ้านหินโคน "
128 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า "
129 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง บ้านไทรโยง "
130 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง "
131 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง บ้านหัวสนาม-ไทยพัฒนา ม.9 "
132 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งวัง หนองแวง "
133 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง วัดจะหลวย "
134 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง วัดโคกกระสัง "
135 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามัคคี วัดเวฬุวนาราม "
136 บุรีรัมย์ ห้วยราช องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะโก บ้านเกตุใต้ "
137 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบ้านกลาง เทศบาลต าบลบ้านกลาง "
138 ปทุมธานี สามโคก องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยเกาะ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ "
139 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย "
140 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม บ้านหนองตาเย็น "
141 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ บ้าน ก.ม.80 "
142 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลต าบลบ้านนาปรือ บ้านนาปรือ "
143 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเนนิหอม บ้านห้วยเกษียร "
144 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด บ้านหนองยาว "
145 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาตูม บ้านโสร่ง ม.3 "
146 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นชุง้ วัดบ้านชุ้ง "
147 พระนครศรีอยธุยา บางบาล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นคลัง "
148 พระนครศรีอยธุยา บางบาล องค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว โรงเรียนวัดพระขาว "
149 พระนครศรีอยธุยา ผักไห่ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด โรงเรียนวัดลาดชิด "
150 พระนครศรีอยธุยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลระโสม โรงเรียนชุมชนวัดระโสม "
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151 พระนครศรีอยธุยา วังน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลร่มเยน็ ร่องส้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลงิม ทุง่แต บุคลากรทางการศึกษา 
154 พัทลุง ป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ไสเลียบ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 พิจิตร  สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวงัทับไทร เฉลิมพระเกียรติบา้นวังทบัไทร ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลบงึนาราง โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายน  า โรงเรียนบ้านหนองบัว "
158 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นบุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นบุง่ "
159 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลสามง่าม "
160 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะแก บ้านท่าสะแก "
161 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นดง บ้านดง "
162 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเฮี ย ห้วยเฮี ย "
163 พิษณุโลก บางกระทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลนครป่าหมาก สามเรือน "
164 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมพริาม ห้วยดั ง "
165 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน วัดวังวน "
166 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง บ้านร้องยุ้งข้าว "
167 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโสภา บ้านห้วยพลู "
168 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพนัชาลี วัดสุพรรณพนมทอง "
169 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง "
170 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้อแท้ วัดท้อแท้ "
171 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง โรงเรียนวัดน  าคบ "
172 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแมเ่พรียง บ้านด่านโง ม.5 "
173 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหาด องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหาด "
174 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจด็ บ้านซ่อง "
175 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง บ้านจะโปรง "
176 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สมอ ทุง่สมอ "
177 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลพทุธบาท บ้านห้วยงาช้าง "
178 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลสระแกว้ บ้านเขาพลวง "
179 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเลา พล า "
180 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปบิ ซับเปิบ "
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181 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลซับน้อย ซับน้อย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อรัง บ่อรัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลภนู  าหยด บ้านภูน  าหยด บุคลากรทางการศึกษา 
184 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสนุน่ บ้านหนองตาลเสี ยน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกองทูล บ้านกองทูล ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลฝายนาแซง ฝายนาแซง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่หล่าย ต าบลแม่หล่าย "
188 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง "
189 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองหม้อ ปทุม "
190 แพร่ สูงเม่น เทศบาลต าบลสูงเม่น เทศบาลต าบลสูงเม่น "
191 มหาสารคาม แกด า เทศบาลต าบลมิตรภาพ บ้านหนองขุ่น "
192 มหาสารคาม แกด า องค์การบริหารส่วนต าบลแกด า วัดบ้านหนองเจริญ "
193 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวขวาง บ้านคุยโพธิ-์กุดน  าใส "
194 มหาสารคาม นาดูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู บ้านโพนทอง "
195 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง วัดเหล่าตามา "
196 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนราษี วัดบ้านโคกกลาง-เชียงค า "
197 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูขาด หนองคูขาด "
198 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงเสือ บ้านหนองแคน "
199 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกอ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกอ่ "
200 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลขามปอ้ม โนน ม. 3 "
201 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลงัวบา บ้านหนองหว้า "
202 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลประชาพฒันา วัดบ้านหนองข่า "
203 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลค าชะอี ค าชะอี "
204 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลต าบลกกตูม ค าผักกูด "
205 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลต าบลดงหลวง วัดโพธิช์ัย  (ดงหลวง) "
206 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะเม็ง บ้านโคกพัฒนา ม.8 "
207 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นบาก บ้านนายาง "
208 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ "
209 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก บ้านพังคอน "
210 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงา บ้านห้วยนา "
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211 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลสบปอ่ง บ้านหนองผาจ  า ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง ห้วยไก่ป่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม ห้วยโผ บุคลากรทางการศึกษา 
214 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะตวน ผาผ่า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ บ้านเครอะวอ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน วัดค าฝักหนาม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกนาโก วัดโพธิสัตว์ "
218 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง บ้านส าโรง "
219 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทราย บ้านราชมุนี "
220 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลผือฮี บ้านผือฮี หมู่ที ่1 "
221 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ ท านบ "
222 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลลิดล ตาโล๊ะ "
223 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ บ้านละแอ "
224 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก บ้านหนองไผ่ "
225 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง วัดสว่างโพธิศ์รี "
226 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลปา่สังข์ บ้านป่าสังข์ "
227 ร้อยเอ็ด จังหาร องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ ท่างาม "
228 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใหญ่ อนุบาล 3 ฃวบ "
229 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิใ์หญ่ บ้านท่าโพธิท์่าไฮ "
230 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทัพไทย หนองทัพไทย "
231 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโคกกกม่วง บ้านพรหมจรรย์ "
232 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน โคกสูง "
233 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสั์ย วัดบ้านโสกเชือก "
234 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย ม.7 องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงเปลือย "
235 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงควง บ้านหนองคูโคกขุมดิน "
236 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู โรงเรียนบ้านดอนยาง "
237 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลนาเมือง บ้านทรายขาว "
238 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลพรสวรรค์ บ้านสะอาดนาดี "
239 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง นาโพธิก์ลาง "
240 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม บึงงาม "
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241 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง วัดศิริแก้วมงคล ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง วัดศิริแสงสว่างเจริญธรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 ร้อยเอ็ด หนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง วารี-สีสุข บุคลากรทางการศึกษา 
244 ร้อยเอ็ด หนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ ขมิ น และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแจ้ง วัดเสมาท่าค้อ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลทุง่ควายกิน วัดเนินสมบูรณ์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลต าบลเบิกไพร โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรต) "
248 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม โรงเรียน บ้านเขาช้าง "
249 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลวังเพลิง องค์การบริหารส่วนต าบลวงัเพลิง "
250 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี บ้านเกรินกฐิน "
251 ลพบุรี ล าสนธิ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ "
252 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลไหล่หิน เทศบาลต าบลไหล่หิน "
253 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตีบ แม่ตีบหลวง "
254 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลเวียงมอก ท่าเกวียน "
255 ล าปาง แม่พริก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แม่พริกบน "
256 ล าปาง ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล ยางอ้อย "
257 ล าพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว ทุง่โป่ง "
258 ล าพูน ป่าซาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตุ้ม มงคลชัย "
259 เลย ท่าล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแคม บ้านปากยาง "
260 เลย ผาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเพิ่ม วัดอุทัยบรรพต "
261 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่ศรีภมูิ ฟากเลย "
262 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลภหูอ วัดดอยวิเวกวนาราม "
263 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคัน วัดดอยสวรรค์ "
264 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง ขอนแก่น "
265 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลผานอ้ย ผาน้อย "
266 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง เหมืองแบ่ง "
267 เลย เอราวัณ องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์ไพวัลย์ ซ าบุน่ "
268 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ บ้านโนนส าราญ "
269 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง วัดจานเลียว "
270 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลละลาย หมู่ที ่4 ทุง่ยาว "
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271 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบวัน้อย โรงเรียนบ้านขาม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดองก าเม็ด วัดบ้านกันจาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโสน หมู่ที ่15 ขนุน บุคลากรทางการศึกษา 
274 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลบกัดอง วัดส าโรงเกียรติ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ วัดหนองจิก ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากวาง โรงเรียนบ้านหนองสนม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลพิมายเหนือ วัดโพธิส์ามัคคี "
278 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว หมู่ที ่1 เสียว "
279 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตาล ศูนย์เรือทองคลองค า "
280 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลลิ นฟา้ ศูนย์ดินด า "
281 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว วัดบ่อแก้ว "
282 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ วัดบ้านหนองสังข์ "
283 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง วัดทุง่สว่าง "
284 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเพียง สิรินธร "
285 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิไพศาล กุดฮู "
286 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลแมดนาทม่ โพนทอง-วัฒนา "
287 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ม่วงค า "
288 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย หนองบัว "
289 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลมาย นาจาน "
290 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง หนองโดก "
291 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาตงวฒันา โพนแคน้อย "
292 สกลนคร ภูพาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ สะพานสาม หมู่ที ่13 "
293 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลพังขวา้ง ดงขุมข้าว "
294 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาสบ้านสุวรรณคีรี "
295 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย บ้านแก้ง "
296 สกลนคร วาริชภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภมูิ เหล่า "
297 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง บ้านโพนสว่าง "
298 สกลนคร อากาศอ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม บ้านดงสาร "
299 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลสวนส้ม วัดสวนส้ม "
300 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน โจรก "
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301 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแร่ โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบัว วัดทุง่สว่างโพธิห์้วย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลบะ วัดโพธิส์ว่างบ้านปรีง บุคลากรทางการศึกษา 
304 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนครก วัดจ าปาสะเอิง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทพ หนองแวง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ตายัวะ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลทมอ บ้านขยอง "
308 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ บ้านปลัด,โคกลาว,หนองตายึง "
309 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี บ้านโคกวัดโคกอรุณ "
310 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว บ้านเสม็ด "
311 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลแก วัดแจ้งบ้านแก "
312 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ บ้านช่อง "
313 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลอู่โลก วัดบ้านอู่โลก "
314 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลระแงง บ้านระเวียง "
315 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลกระเทียม บ้านโคกรัมย์ "
316 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลพระแกว้ แสนสนุก "
317 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกาด บ้านตาโมม "
318 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลสะโน สะโน "
319 หนองคาย ท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อ "
320 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัหลวง บ้านหนองแวงค าภู "
321 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร บ้านค าโคนสว่าง "
322 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเซิม หนองพันทา "
323 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นผือ หนองแอก-แสงพิสัย "
324 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าต่างค า สุขส าราญ "
325 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทบัไฮ นาค ามูล "
326 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลพระบาทนาสิงห์ สามัคคีชัย "
327 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนต าบลคอกชา้ง เหมือดแอ่ "
328 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลนาหนองทุม่ บ้านหม่านศรีทอง "
329 หนองบัวล าภู นาวัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก ผาสุก "
330 หนองบัวล าภู นาวัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังปลาป้อม บ้านโคกหนองบัว หมู่ 5 "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่24 

ระหว่ำงวันที ่ 20 - 26 มถุินำยน  2561

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

เอกสาร 2 

331 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา บ้านดงบาก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลนาค าไฮ กุดฉิม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลหวันา บ้านข่าดอนเข็ม บุคลากรทางการศึกษา 
334 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง บ้านทรายทอง-กุดแข้ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงแก้ว วัดสุนทราราม ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลกดุผึ ง วัดศรีบุญเรือง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า วัดหินกอง "
338 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลลือ วัดจันทรังษี "
339 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลไก่ค า บ่อบุ "
340 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง บ้านค าน้อย "
341 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลปลาค้าว วัดบ้านโคกก่อง "
342 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่(บ้านภกัดีเจริญ) "
343 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมอืงน้อย น้อยนาเวิน "
344 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลเชียงแหว โรงเรียนบ้านสวนหม่อน "
345 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าล่ี บ้านกุดยาง "
346 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ วัดศิริชัยเจริญ "
347 อุดรธานี ทุง่ฝน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม วัดตระการพืชผล "
348 อุดรธานี น  าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลน  าโสม โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย "
349 อุดรธานี น  าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง น  าซึมน้อย "
350 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่แกว้ บะยาว "
351 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม โรงเรียน บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ "
352 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นชัย วัดประชาสามัคคี "
353 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง ค าด้วง "
354 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านหนองแวงน้อย "
355 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาม่วง ดอนม่วง "
356 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มจาน โพนทอง "
357 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแดง บ้านดงยาง "
358 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงหวาง บ้านสร้างหลวงสร้างค า "
359 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ บ้านดงมะไฟ "
360 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ ใหม่ "
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361 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า วัดโพธิช์ุมพัฒนาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองไผ่ หนองตะไก้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง ข้าวสารน้อย บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงทับม้า โนนสว่าง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุดรธานี ศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกเขียน หนองนกเขียน ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก โรงเรียน บ้านหนองเต่าดอนหายโศก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลพงังู พังซ่อน "
368 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแกง่ หมู่ห้าสามัคคี "
369 อุตรดิตถ์ น  าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ บ้านปากปาด หมู่ 1 "
370 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหม้อ วัดโรงม้า "
371 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าวดั เจ้าวัด "
372 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารอบ เขาผาแรต "
373 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลลานสัก บ้านเขาดินเหนือ "
374 อุทัยธานี ห้วยคต องค์การบริหารส่วนต าบลสุขฤทยั บ้านวังบ่างสามัคคี "
375 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวาง วัดฉันทาราม "
376 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหัวนา วัดทุง่สว่างอารมณ์ "
377 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลกอ่เอ้ วัดบ้านเอ้ "
378 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน ชีทวน "
379 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข วัดนาศรีนวล "
380 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลหวัดอน วังอ้อ "
381 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเมือง ท่าเมือง "
382 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง บ้านกระบูน "
383 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาง บ้านเม็กใหญ่ "
384 อุบลราชธานี ตระการพืชผล เทศบาลต าบลตระการพชืผล วัดกุญชราราม "
385 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าแข้ วัดป่าศิลาธรรม "
386 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลเปา้ วัดวนวาสี "
387 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง บ้านส าโรงใต้ "
388 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกดุเรือ ซ างู "
389 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ แสนสุข "
390 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล วัดศรีโพธิไ์ทร "
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391 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ วัดหนองโพด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลยาง บ้านหนองคู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี บุณฑริก เทศบาลต าบลนาโพธิ์ ดอนตะโน บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแมด บ้านนาแคน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะโน บ้านสร้างม่วง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ บ้านเลิงบากศรีอุดม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัฮี บัวแดง "
398 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง "
399 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนผึ ง บ้านกลาง "
400 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลค าไหล ดอนตูม "

หมำยเหตุ

  2. ช าระค่าลงทะเบยีน จ านวน 11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กรุณาส่งแบบตอบรับก่อนช าระค่าลงทะเบยีน)
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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 24 
ระหว่างวันที่  20 - 26 มิถุนายน 2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 6) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย 

อ าเภอธัญบุรี 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 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่24 
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 ่24                
 

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 6)  

อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อ าเภอธัญบุรี 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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Scan QR code เพื่อขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน คลอง ๖ ( Line ) 

ประตูเปิด เวลา 05.00 น. 
ประตูปิด เวลา 22.00 น. 
*หมายเหต:ุ ให้ผู้อบรมเดิน
ทางเข้าพักก่อนเวลา ประตูปิด 
 


