
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาด่าน มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลพรุเตียว บ้านพรุเตียว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าเขา โรงเรียนบ้านถ  าโกบ บุคลากรทางการศึกษา 
4 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลพรุดินนา คลองชะมวง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กระบี่ ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาต่อ บางโสก ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย บ้านแหลมโพธิ์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาญจนบุรี ด่านมะขามเต้ีย เทศบาลต าบลด่านมะขามเต้ีย เทศบาลต าบลด่านมะขามเต้ีย "
8 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน วัดส านักตะคร้อ "
9 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลบอ้งตี บ้องตี ล่าง "

10 กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ กระเจาบ่อยา "
11 กาญจนบุรี เลาขวัญ เทศบาลต าบลหนองฝ้าย หนองฝ้าย "
12 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปรังเผล ท่าดินแดง "
13 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไล่โว่ บ้านกองม่องทะ "
14 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองลู บ้านช่องลุ "
15 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ธนบุรี "
16 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลจุมจัง วัดบูรพาภิรมย์ "
17 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง หนองกะตัน "
18 กาฬสินธุ์ ค าม่วง เทศบาลต าบลค าม่วง วัดอุทัยทิพพาวาส "
19 กาฬสินธุ์ ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทัน วัดจ าปาทอง "
20 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลยอดแกง วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง "
21 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลหลักเหล่ียม วัดจินดามณี "
22 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลบึงวิชัย หนองแสงจันทร์ "
23 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม วัดสระบัวบ้านสา "
24 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก วัดราษฎร์บ ารุงหนองกาว "
25 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด วัดสีนวลหัวงัว "
26 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตอกแป้น วัดโพธิศ์รีค าไฮ "
27 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ วัดศรีนวลเจริญ "
28 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านหนองผ้าอ้อม "
29 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ บ้านกุดแห่ "
30 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลห้วยเม็ก หน่อค า "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่25

ระหว่ำงวันที ่24 - 30 มถุินำยน  2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 
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31 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังชะพลู บ้านไร่ดอนแตง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลพานทอง บ้านหนองโดนใต้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ก าแพงเพชร บึงสามัคคี องค์การบริหารส่วนต าบลวงัชะโอน มาลาศรี บุคลากรทางการศึกษา 
34 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว บ้านคลองลึกพัฒนา หมู่ที ่2 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว บ้านล ามะโกรก ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง บ้านสันติสุขใต้ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ขอนแก่น กระนวน เทศบาลต าบลหนองโน หนองโน "
38 ขอนแก่น กระนวน เทศบาลต าบลห้วยยาง โคกกลาง "
39 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาง หนองแวงคู "
40 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ่ วัดจอมแจ้ง "
41 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด วัดโนนสัง "
42 ขอนแก่น เขาสวนกวาง เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ วัดสว่างอารมณ์ (ป่าเปือยเทพอ านวย) "
43 ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย เทศบาลต าบลภูผาแดง วัดทุง่สว่างนายาว "
44 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเพียขอม นาผาย "
45 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม วัดเจริญวารี "
46 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก "
47 ขอนแก่น ซ าสูง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโนน บ้านแห้ว "
48 ขอนแก่น น  าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเงิน หนองกุงขี ควง "
49 ขอนแก่น น  าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลพงัทยุ พังทุย-หัวบึง "
50 ขอนแก่น ภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนต าบลวังสวาบ วังสวาบ "
51 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุเซิน วัดศรีสะอาดโนนงาม "
52 ขอนแก่น หนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ "
53 จันทบุรี แก่งหางแมว เทศบาลต าบลพวา เทศบาลต าบลพวา หมู่ที ่2 "
54 จันทบุรี โป่งน  าร้อน เทศบาลต าบลหนองตาคง บ้านคลองคต "
55 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน ทรัพย์สมบูรณ์ "
56 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน  ารักษ์ สกุลดีประชาสรรค์ "
57 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไมแ้กน่ โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น "
58 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน วัดดงยาง "
59 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น องค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย วัดหินดาษ "
60 ชลบุรี บางละมุง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว "
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61 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม บ้านโคก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ บ้านหนองไผ่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ บ้านเขาดิน บุคลากรทางการศึกษา 
64 ชลบุรี ศรีราชา องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ โป่งดินด า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลธรรมามูล เทศบาลต าบลธรรมามูล ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 ชัยนาท วัดสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แร่ หนองจิก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลดงคอน ดงเทพรัตน์ "
68 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก ชุมชนวัดโคกเข็ม "
69 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา "
70 ชัยนาท หนองมะโมง เทศบาลต าบลวังตะเคียน อนุบาลหนองมะโมง "
71 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ วัดสมบูรณ์ "
72 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม วัดโคกก่อง "
73 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม วัดจันทรังษี "
74 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ "
75 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน ละหาน "
76 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลส้มปอ่ย บ้านโนนเชือก "
77 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งนก โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร "
78 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว บ้านห้วยยายจิ๋ว "
79 ชัยภูมิ เนินสง่า องค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม วัดชัยมงคลรังงาม "
80 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลบ้านเขว้า วัดมัชฌิมาวาส "
81 ชัยภูมิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแทน่ หนองผักหลอด "
82 ชัยภูมิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู หนองเรือ "
83 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตาล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล "
84 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเจยีง แจ้งตลาดคลองไทร "
85 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน โรงเรียนบ้านดอนจ าปา "
86 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม หนองคอนไทย "
87 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ ดอนเค่ียม "
88 ชุมพร ปะทิว เทศบาลต าบลบางสน บ้านคอกม้า "
89 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลท่ายาง โรงเรียนวัดพิชัยยาราม "
90 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลวังใหม่ ร.ร.น้อมถวาย "
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91 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลครน องค์การบริหารส่วนต าบลครน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลป่าตาล ห้วยห้อม ม.13 บุคลากรทางการศึกษา 
94 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย ดอนงาม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ไร่ ห้วยไร่ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านสันมะเค็ด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 เชียงราย แม่ลาว เทศบาลต าบลดงมะดะ ห้วยส้านยาว "
98 เชียงราย แม่สรวย เทศบาลต าบลเวียงสรวย บ้านโป่งปูเฟือ่ง "
99 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี ดอยล้าน ม.4 "

100 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลต าบลท่าข้าม บ้านห้วยติ ว "
101 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ท่าข้ามเหนือ "
102 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเมอืงนะ 1 "
103 เชียงใหม่ เชียงดาว องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว ทุง่ละคร "
104 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลเชิงดอย กิ่วแล "
105 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง โป่งกุ่ม "
106 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ ป่าเหมือด "
107 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า บ้านแม่ข่า "
108 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลสันทราย ศรีบุญเรือง "
109 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแดด "
110 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลชา้งเผือก บ้านขุนช่างเค่ียน "
111 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแมศึ่ก นาฮ่อง "
112 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลสันปา่ยาง "
113 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง บ้านบวกเต๋ย "
114 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลออนกลาง ต าบลออนกลาง "
115 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตอน บ้านห้วยปู "
116 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง บ้านคาย "
117 เชียงใหม่ เวียงแหง เทศบาลต าบลแสนไห ปางป๋อ "
118 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลห้วยทราย ล้านตอง "
119 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลหนองแหยง่ เทศบาลต าบลหนองแหย่ง "
120 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านปง บ้านปง "
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121 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนจอง บ้านมูเซอปากทาง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง กิ่วลม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง บ่อหลวง บุคลากรทางการศึกษา 
124 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ บ้านพระม่วง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 ตรัง นาโยง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ช่อง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 ตรัง ปะเหลียน เทศบาลต าบลท่าพญา ต าบลท่าพญา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 ตรัง วังวิเศษ เทศบาลต าบลวังวิเศษ เทศบาลต าบลวังวิเศษ "
128 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวตง ยูงงาม "
129 ตรัง สิเกา เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร กลิ งกลอง "
130 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน บ้านไสต้นวา "
131 ตรัง หาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้หวี บ้านในเขา "
132 ตราด เกาะช้าง เทศบาลต าบลเกาะช้าง บ้านคลองนนทรี "
133 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนนทรี เขามะพูด "
134 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ วัดเกาะลอย "
135 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแร้ง ฉางเกลือ ม.6 "
136 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านต่อปล้าเด ม.14 "
137 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ คีรีราษฎร์ 3 "
138 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแคบ บ้านทรัพย์อนันต์ "
139 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ บ้านมอเกอร์ "
140 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง บ้านลานห้วยเด่ือ "
141 ตาก แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด วัดดอนแก้ว "
142 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง บ้านค้างภิบาล "
143 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวัน บ้านห้วยน  าขุน "
144 นครนายก เมือง เทศบาลเมืองนครนายก โรงเรียนเทศบาล1 วัดศรีเมือง "
145 นครนายก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ร.ร.สมบูรณ์สามัคคี "
146 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด ร.ร.วัดสันติราษฎร์บ ารุง "
147 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ ประถมฐานบินก าแพงแสน "
148 นครปฐม บางเลน เทศบาลต าบลล าพญา เทศบาลต าบลล าพญา "
149 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลธรรมศาลา บ้านต้นส าโรง "
150 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง วัดม่วงตารส "
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151 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลวังเยน็ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด หอมเกร็ด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี บ้านหาดกวน บุคลากรทางการศึกษา 
154 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย บ้านพะทาย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลน  าก่ า ทรายมูล ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 นครพนม บ้านแพง เทศบาลต าบลบ้านแพง ท่าลาด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลนามะเขือ วัดศรีบัวบาน "
158 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี วัดมูลสารกิต "
159 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาขมิ น วัดศรีชมชื่น "
160 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหวับอ่ วัดศรีบัวบาน "
161 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นค้อ วัดศรีบุญเรือง  ม.7 "
162 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวรรค์ เสาเส้า "
163 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง "
164 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ ง บ้านวังกระแส "
165 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลต าบลสามผง นาหนองหวาย "
166 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง "
167 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด บ้านโนนตาแก้ว "
168 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงคง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง "
169 นครราชสีมา โชคชัย เทศบาลต าบลด่านเกวียน เทศบาลต าบลด่านเกวียน "
170 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน โรงเรียนบ้านตะเคียน "
171 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง ร.ร.บ้านหนองใหญ่ "
172 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหนิดาด ห้วยจรเข้ "
173 นครราชสีมา โนนไทย องค์การบริหารส่วนต าบลค้างพลู ร.ร.บ้านค้างพลู "
174 นครราชสีมา โนนไทย องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง บ้านนารายณ์ "
175 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลล ามลู องค์การบริหารส่วนต าบลล ามูล "
176 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมขา้ว ไพลจตุรมิตร "
177 นครราชสีมา บัวใหญ่ เทศบาลต าบลหนองบวัสะอาด บ้านหนองกระทุม่ "
178 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุจอก บ้านหนองเซียงโข่ "
179 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง บ้านดงบัง "
180 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา บ้านโนนเพ็ด "
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181 นครราชสีมา ประทาย เทศบาลต าบลปะทาย เทศบาลต าบลปะทาย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลกระทุ่มราย บ้านกระทุม่ราย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลภหูลวง องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง บุคลากรทางการศึกษา 
184 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช บ้านเก่าปอแดง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลพญาเยน็ บ้านหัวโกรก ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 นครราชสีมา พระทองค า องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม พังเทียม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื องใหญ่ บ้านเตย "
188 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง บ้านโพธิง์ามหนองหญ้าขาว "
189 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลโบสถ์ บ้านหนองปรือ "
190 นครราชสีมา วังน  าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี บ้านคลองสะท้อน "
191 นครราชสีมา สีคิ ว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเมือง บ้านปางโก หมู่ที ่8 "
192 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราษฎร์ บ้านทรัพย์เจริญ "
193 นครราชสีมา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก บ้านตะโก "
194 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ไสถิน "
195 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชนั บ้านปากเจา "
196 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลต าบลทีว่ัง บ้านชายคลอง "
197 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ บ้านวัดใหม่ "
198 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป บ้านทุง่กรวด "
199 นครศรีธรรมราช นบพิต า องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง ปากลง "
200 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีขีด เขาพับผ้า "
201 นครศรีธรรมราช หัวไทร เทศบาลต าบลหน้าสตน แพรกเมือง "
202 นครสวรรค์ ตาคลี เทศบาลต าบลช่องแค เทศบาลต าบลช่องแค "
203 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน หัวถนนใต้ "
204 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด บ้านคลองเคียน "
205 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง วัดคลองบางเด่ือ "
206 นครสวรรค์ ไพศาลี เทศบาลต าบลไพศาลี เทศบาลต าบลไพศาลี "
207 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก สันคู "
208 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระโดน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระโดน "
209 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัซ่าน วังซ่าน "
210 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลวงัม้า วัดเกาะเปา "
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211 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยละคร ต าบลสร้อยละคร ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 นนทบุรี ไทรน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย วัดคลองตาคล้าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลบางสีทอง วัดบางอ้อยช้าง บุคลากรทางการศึกษา 
214 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองพิมลราช โรงกระโจม ม.7 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด วัดบางพูดใน ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 นนทบุรี ปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองข่อย วัดสามัคคีวิทยา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลจะแนะ มะนังกาแยง "
218 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลชา้งเผือก มูบาแรแน "
219 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก มัสยิดมะรือโบออก "
220 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระเหนือ ยามูแรแน "
221 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ เชิงเขา "
222 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ เขาตันหยง "
223 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ มัสยิดรูแตบาตู(รอตันบาตู) "
224 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลิม ซิโป "
225 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบรรพต ตืองอ "
226 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง โรงเรียนพัฒนานิคม 10 "
227 นราธิวาส สุไหงโก-ลก องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มัสยิดอรอฮีม "
228 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลกาวะ บาโงฮูมอ "
229 น่าน เชียงกลาง เทศบาลต าบลเชียงกลาง สบกอน "
230 น่าน เชียงกลาง เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน ต าบลพระพุทธบาท "
231 น่าน เชียงกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเปือ ส้อเด่นพัฒนา "
232 น่าน ทุง่ช้าง เทศบาลต าบลงอบ มณีพฤกษ์ "
233 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงจงั เมืองจังเหนือ "
234 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลน  าจั น ค าบอน "
235 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลป่งไฮ วัดศิริมงคล "
236 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวรรค์ วัดโพธิเ์งินคณาราม "
237 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์ "
238 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงไผ่ เมืองไผ่ถาวร "
239 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพ วัดสว่างสุทธิยาราม "
240 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยีรติ องค์การบริหารส่วนต าบลอีสานเขต วัดสุรินทรารมณ์ "
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241 บุรีรัมย์ ช านิ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (บ้านโคกเพชร) ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลต าบลหนองไม้งาม วัดศรีมงคล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 บุรีรัมย์ บ้านด่าน เทศบาลต าบลบ้านด่าน วัดบ้านกระดึงทอง บุคลากรทางการศึกษา 
244 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลปงักู วัดบ้านโคกใหญ่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 บุรีรัมย์ ปะค า องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะมว่ง ปลื มพัฒนา ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย เทศบาลต าบลพลับพลาชัย บ้านสะเดา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ น "
248 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ชัน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าชัน "
249 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นจาน วัดโพธิ ์ "
250 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง "
251 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง วัดหนองน  าขุ่น "
252 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ "
253 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลต าบลล าลูกกา เทศบาลต าบลล าลูกกา "
254 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 3 หมู่ 7 "
255 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช หินเทิน "
256 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก บ้านหนองห้วยฝาด "
257 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เทศบาลต าบลปราณบุรี ปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) "
258 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง เทศบาลต าบลบ้านสร้าง วัดบ้านสร้าง "
259 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด บ้านแหลมหิน "
260 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน  าบ่อ บ้านน  าบ่อ หมู่ที ่2 "
261 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลตะลุโบะ ต าบลตะลุโบะ "
262 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลขนุควร บ้านสันติสุข "
263 พะเยา ภูกามยาว เทศบาลต าบลดงเจน วัดเชียงหมั น "
264 พังงา ตะกั่วทุง่ เทศบาลต าบลกระโสม วัดมาตุคุณาราม "
265 พังงา ตะกั่วป่า เทศบาลต าบลคึกคัก เทศบาลต าบลคึกคัก "
266 พังงา ตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน บางกรักใน "
267 พังงา ท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี "
268 พัทลุง กงหรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเฉลิม บ้านโหล๊ะจังกระ "
269 พัทลุง บางแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก มัสยิดล าธาร์ "
270 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย พรุพ้อ "
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271 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบรีุ ท่าส าเภา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 พัทลุง ศรีบรรพต องค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน สวนโหนด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 พิจิตร ทับคล้อ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายทุง่ ส่ีแยกเขาดิน บุคลากรทางการศึกษา 
274 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลทา่นั่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัง่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลต าบลดงป่าค า เทศบาลต าบลดงป่าค า ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลต าบลท่าฬ่อ เทศบาลต าบลท่าฬ่อ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 พิษณุโลก บางกระทุม่ เทศบาลต าบลเนินกุ่ม เทศบาลต าบลเนินกุ่ม "
278 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง "
279 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เทศบาลต าบลพุเตย เทศบาลต าบลพุเตย "
280 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างทอย โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย "
281 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง หัวทุง่ "
282 ภูเก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล บ้านหาดสุรินทร์ "
283 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคันธารราษฎร์ วัดสุวรรณมงคล "
284 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม โพนงาม "
285 มหาสารคาม นาดูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู หนองป้าน "
286 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง "
287 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกู่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกู่ "
288 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศ เทศบาลต าบลทากาศ "
289 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลเขาแก้ว นาป่าหนาด "
290 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม น้ าพร "
291 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง หนองอุมลัว "
292 เลย ผาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนป่าซาง ห้วยยาง "
293 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาโป่ง บ้านต้ิวน้อย "
294 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม โป่ง "
295 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้อย วัดศรีสุวรรณวนาราม "
296 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง วัดโนนส าราญ "
297 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงชัย บ้านหนองเม็ก "
298 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบวันอ้ย วัดบ้านเทิน "
299 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ "
300 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ วัดบ้านห้วยสระภูมิ "
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301 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า โรงเรียนบ้านหนองหว้า ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 ศรีสะเกษ ไพรบึง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ วัดปะอาง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน วัดบ้านยางใหญ่ บุคลากรทางการศึกษา 
304 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนดู่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ วัดบ้านหนองทุม่ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุสุมาลย์ บ้านโนนหอม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธไิพศาล นาดี "
308 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก บ้านหนองแสง "
309 สกลนคร นิคมน้ าอูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง บ้านโคกมะนาว "
310 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโพน อ้อมแก้ว "
311 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง นาขาม "
312 สกลนคร วาริชภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ กุดตะกาบ "
313 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด วัดสีมาธิการาม "
314 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาลโกน ตาลโกน "
315 สกลนคร อากาศอ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลนาฮี นากะทาด "
316 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย บ้านโต้นนท์ "
317 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เรือ โรงเรียนบ้านไร่ "
318 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลต าบลสวนหลวง เทศบาลต าบลสวนหลวง "
319 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า บ้านหนองหว้า "
320 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไกเ่ถื่อน คลองใหญ่พัฒนา "
321 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน ซับเม็ก "
322 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา บ้านร่มทอง "
323 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก คลองน้ าเขียว "
324 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลผ่านศึก บ้านโนนสาวเอ้ "
325 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลต าบลตะกุด เทศบาลต าบลตะกุด "
326 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม ต.หนองแขม "
327 สระบุรี หนองแซง เทศบาลต าบลหนองแซง เทศบาลต าบลหนองแซง "
328 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม "
329 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลลานหอย บ้านหนองเฒ่า "
330 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง บ้านขอนซุง "
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331 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลนาทุ่ง โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยขมิ้น บ้านหนองยาว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ บางแม่หม้าย บุคลากรทางการศึกษา 
334 สุพรรณบุรี อู่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโอง่ ห้วยหิน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 สุราษฎร์ธานี เกาะพงัน เทศบาลต าบลเพชรพะงัน โรงเรียนวัดสมัยคงคา ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าสิงขร บ่อน้ าผุด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว "
338 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ควนสินชัย "
339 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด ปากด่าน "
340 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก บ้านคอกช้าง "
341 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะเด่ือ ห้วยมุด "
342 สุรินทร์ จอมพระ เทศบาลต าบลบุแกรง ขาม "
343 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงลีง บ้านหนองเหล็ก "
344 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง วัดพิฤกทักษิณ "
345 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแรด วัดค าศรี "
346 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเบิด บ้านหนองแมว "
347 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวทอง บ้านกุดหลวง "
348 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน บ้านดู่ "
349 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั หนองจิก "
350 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระฆัง บ้านหนองระฆงั "
351 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลกระเทียม วัดอินทราสุการาม "
352 หนองคาย ท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกคอน วัดทุง่สว่างธรรมาราม "
353 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลชุมช้าง บ้านค าเสน "
354 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปลาปาก วัดชัยมงคล "
355 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง บ้านม่วง "
356 หนองบัวล าภู นากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงสวรรค์ บ้านบนศรีวิไล-ห้วยหาน "
357 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุแกว้ ผาสุก "
358 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา วัดสามัคคีเจริญธรรม "
359 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลห้วย บ้านห้วย "
360 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลไก่ค า โคกศรีบุญเรือง "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่25

ระหว่ำงวันที ่24 - 30 มถุินำยน  2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 

361 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนายม บ้านนาเยีย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลต าบลนาหมอม้า นาหมอม้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่ บ้านอ่างใหญ่ บุคลากรทางการศึกษา 
364 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลโคกกลาง ต าบลโคกกลาง (เดิมชื่อ เหล่าน้อย) และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง วัดอินทาราม ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมืองน้อย ชะแงะ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลเมืองเพีย วัดสีหนาราม "
368 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยงู วัดบวรพุทธาราม "
369 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างกอ่ "
370 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี โชคอ านวย "
371 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง วัดชัยอัมพร "
372 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่แกว้ โนนส าราญ "
373 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม บ้านวังคางฮูง "
374 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดุง บ้านนาโฮง "
375 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตาด บ้านง้ิว "
376 อุดรธานี บ้านผือ เทศบาลต าบลค าบง บ้านค าบงเจริญสุข "
377 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง โคกโฮง "
378 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า บ้านโคกสว่าง "
379 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง บ้านอีเลียน "
380 อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงทับม้า โรงเรียนไทยสมพร "
381 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง บ้านโปร่ง "
382 อุดรธานี สร้างคอม องค์การบริหารส่วนต าบลเชยีงดา เชียงดา "
383 อุดรธานี หนองวัวซอ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพน่ บ้านเลา "
384 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก โรงเรียน บ้านกั้งโนนสะอาด "
385 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมนั บ้านวังหัวดอย "
386 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลในเมอืง คลองละวาน "
387 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลคอกควาย โรงเรียน บ้านน้ าพุ "
388 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลระบ า บึงเจริญ "
389 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า หนองเหล่า "
390 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาหอ่ม หนองบัวอารีย์ "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่25

ระหว่ำงวันที ่24 - 30 มถุินำยน  2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
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391 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกแสง โสกแสง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล วัดโนนสูง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี น้ าขุ่น เทศบาลต าบลขี้เหล็ก ห้วยเสลา บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี น้ าขุ่น เทศบาลต าบลตาเกา บ้านตาเอ็ม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลเกา่ขาม วัดบ้านโนนสูง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ บ้านโพนทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกลาง บ้านโดมประดิษฐ์ "
398 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า หนองห้าง "
399 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลค้อนอ้ย หินแห่ "
400 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมอืง บ้านหาดน้อย "

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 ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-191-4804 , 02-516-2106 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่  25 
ระหว่างวันที่  24 - 30 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 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่25 
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 ่25                
 

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 



 


