
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อย บ้านโละใหญ่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลพรุเตียว บ้านบางเหรียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทอ่มเหนอื บ้านแผ่นดินเสมอ บุคลากรทางการศึกษา 
4 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลพรุดินนา ทับไทร และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กระบี่ ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีวง บ้านบางเหลียว ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กระบี่ ล าทับ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งไทรทอง บ้านไสใน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาน บ้านคลองหมาก "
8 กาญจนบุรี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งด่าน บ้านช่องด่าน "
9 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกา่ บ้านเก่า "

10 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไล่โว่ บ้านไล่โว่ "
11 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลหนองแปน วัดโพธิช์ัยเสมาราม "
12 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าท่า วัดจันทร์ท่าเพลิง "
13 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม โพนงาม "
14 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุค้าว ทุง่คลองไผ่ "
15 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลเนินยาง วัดศรีจันทร์สว่างคงคา "
16 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลยอดแกง หนองโพนสูง "
17 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสมบูรณ์ หนองขาม "
18 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลสมเด็จ "
19 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี บ้านโนนสมบูรณ์ "
20 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะเขือ บ้านหนองจอก "
21 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังบัว บ้านเกาะล าใย "
22 ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง ต าบลทุง่ทอง "
23 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี โรงเรียนปราสาท "
24 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ บ้านลานหิน "
25 ขอนแก่น ชุมแพ เทศบาลต าบลนาเพียง บ้านเหมือดแอ่ "
26 ขอนแก่น ชุมแพ เทศบาลต าบลโนนสะอาด วัดบูรพาภิรมย์ "
27 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ บ้านหนองบัว "
28 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัหนิลาด บ้านฝายหิน "
29 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขา่ บ่อตะครองโนนฝ้าย "
30 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง กุดน  าใส-ชัยมงคล "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่26 

ระหว่ำงวันที ่ 27 มถุินำยน ถึง 3 กรกฎำคม  2561

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

เอกสาร 2 
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31 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลค าแคน วัดศรีพวงมาลัย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวทิย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 จันทบุรี แก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวงกต องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวงกต บุคลากรทางการศึกษา 
34 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลพลวง บ้านคลองตะเคียน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอน บ้านสะตอน ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 จันทบุรี แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลปากน  าแหลมสิงห์ เทศบาลต าบลปากน  าแหลมสิงห์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา บ้านเทพประทาน "
38 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย ต าบลดอนทราย "
39 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน บ้านนา "
40 ชลบุรี ศรีราชา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาคันทรง วัดระเริงรังสรรค์ "
41 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นบวั องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว "
42 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน บ้านนาไฮ "
43 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า วัดทรงธรรม "
44 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม วัดสว่างไพรงาม "
45 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ บ้านโนนโพธ์ "
46 ชัยภูมิ ซับใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง บ้านเขื่อนล่ัน "
47 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งนก วัดเทพบุตรบรรพต "
48 ชัยภูมิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู "
49 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเจียง บ้านคลองจันลา-นาเจริญ "
50 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลกุดยม วัดตะคลอง "
51 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดตุ้ม ผือ "
52 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียว ไทรงาม "
53 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง หนองหญ้ารังกา "
54 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะเฆ่ บ้านใหม่เจริญผล "
55 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ สตงท่าส าราญ "
56 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลสลุย บ้านปะระ "
57 ชุมพร ปะทิว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาง วัดดอนยาง "
58 ชุมพร เมืองชุมพร องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา "
59 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก หนองบัว "
60 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลบ้านแซว บ้านห้วยน  าเย็น "
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61 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก บ้านป่าสักน้อย หมู่ 13 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า ขุนต้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน บ้านป่ากว๋าว บุคลากรทางการศึกษา 
64 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน วัดหนองแว่น และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านนาโต่ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลปา่แดด โป่ง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่งาม ดง "
68 เชียงใหม่ เชียงดาว องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง บ้านน  ารู "
69 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ะ โป่งนก "
70 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ "
71 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตอน ท่าตอน "
72 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง บ้านหนองขี นกยาง "
73 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแหง วัดก าแพงใหม่ "
74 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง (บ้านแม่หลองหลวง) "
75 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ บ้านนาเกลือ "
76 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่น  าร้อน สิเหร่ "
77 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา หินคอกควาย "
78 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลลิพัง ท่าเขา "
79 ตรัง ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลในควน ในควน "
80 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ วัดวงษ์พัฒนา "
81 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม คลองขวาง "
82 ตราด แหลมงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปดิ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปดิ "
83 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หละ บ้านกามาผาโด้ หมู่ 5 "
84 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแคบ ป่าแขมใหม่ "
85 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจื อ แม่ระมาดน้อย "
86 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแมล่ะเมา บ้านห้วยยะอุ หมู่ 10 "
87 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางออ้ วัดอัมพวัน "
88 นครนายก เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมณี วัดสุตธรรมาราม "
89 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล บ้านใต้แอน คลอง 14 "
90 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก บ้านดอนรวกเล็ก "
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91 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า บ้านท้ายวัด หมู่  4 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางชา้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลพระกลางทุง่ หลักศิลาใต้ บุคลากรทางการศึกษา 
94 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแกง้ แก้ง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเตย วัดสว่างอารมณ์ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ วัดจอมแจ้ง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า ตาลใหญ่ "
98 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก วัดปทุมถาวร "
99 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า ชะโนดใหญ่ "

100 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย สร้างหิน "
101 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตามัว บ้านค าสว่าง หมู่ ๕ "
102 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนาขาม บ้านดอนขาว "
103 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม บ้านปฏิรูป "
104 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงออ้ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงอ้อ (บ้านโนนตาล) "
105 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง "
106 นครราชสีมา ครบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระชาย บ้านโคกกระชาย "
107 นครราชสีมา ครบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสระวา่นพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา "
108 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง บ้านโจดกระทิง "
109 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง บ้านเหมสูง "
110 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม บ้านหนองโดน "
111 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกา่ สระพัง "
112 นครราชสีมา โนนไทย องค์การบริหารส่วนต าบลด่านจาก บ้านตะคร้อ "
113 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ "
114 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง บ้านหนองแสง "
115 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร บ้านตลาดไทร "
116 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ "
117 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง บ้านคลองม่วง "
118 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลวังกะทะ องค์การบริหารส่วนต าบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) "
119 นครราชสีมา พระทองค า องค์การบริหารส่วนต าบลมาบกราด บ้านมาบกราด "
120 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 "
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121 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลโบสถ์ บ้านโคกขาม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ บ้านวังน  า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลช่องแมว บ้านดงหลบ บุคลากรทางการศึกษา 
124 นครราชสีมา วังน  าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลระเริง องค์การบริหารส่วนต าบลระเริง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 นครราชสีมา สีคิ ว องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว บ้านลาดบัวขาว ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า บ้านวังรางน้อย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ บ้านราษฎร์สามัคคี "
128 นครศรีธรรมราช ขนอม องค์การบริหารส่วนต าบลควนทอง โรงเรียนบ้านท่าน้อย "
129 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ บ้านส่ีกั๊ก "
130 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงส์ บ้านควรวัดใหม่ "
131 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง (โรงเรียนบ้านนา) "
132 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่จา้อยูห่วั เนินธัมมัง "
133 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย บ้านดอนใคร "
134 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขึ น วัดเทวดาราม "
135 นครศรีธรรมราช นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลแกว้แสน บ้านเกาะสระ "
136 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา วัดคงคาวดี "
137 นครศรีธรรมราช พิปูน องค์การบริหารส่วนต าบลยางค้อม บ้านพรุพัง "
138 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพงัไกร วัดบูรณาวาส "
139 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ซอม พัทธสีมา "
140 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทพิรส โรงเรียนวัดลาดทิพยรส หมู่ 1 "
141 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลนาขอม บ้านเนินบ่อทอง "
142 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลกลางแดด องค์การบริหารส่วนต าบลกลางแดด "
143 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเสนาท บ้านดงยาง "
144 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลแมว่งก์ ต าบลแม่วงก์ "
145 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร น  าสาดเหนือ "
146 นนทบุรี บางบัวทอง องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ซอและฮ์ศึกษา "
147 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก กูมุง "
148 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระใต้ มัสยิดนูรุลอาบีดีน "
149 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระเหนือ ยือลอ "
150 นราธิวาส ยี่งอ องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร มัสยิดบ้านปูตะ "
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151 นราธิวาส ยี่งอ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา มัสยิดดารุลวุชกอ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง ป่าไผ่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงคีรี มัสยิดดาฮง บุคลากรทางการศึกษา 
154 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลร่มไทร โรงเรียนบ้านน  าทุเรียน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 น่าน เชียงกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเปือ องค์การบริหารส่วนต าบลเปือ หมู่ 4 (บ้านสันทนา) ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพี บ้านพี หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน หมู่ พัน 15 "
158 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลเซกา ไทยเสรี "
159 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นต้อง ต้อง "
160 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลค าแกว้ วัดสระพังทอง "
161 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู บ้านโพธิ์ "
162 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแขง้ วัดบ้านดงชมภู "
163 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวช้าง วัดศรีธรรมารมย์ "
164 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพร วัดอุดมศรีทัศน์ "
165 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ วัดโพธิง์าม "
166 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นปรือ วัดกัลยาณวัฒน์ "
167 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภมูิ วัดศรีภูมิวนาราม "
168 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง (บ้านหนองติ ว) "
169 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ วัดสว่างบูรพาราม "
170 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลดงพลอง วัดประชาชาติดงพลอง "
171 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง "
172 บุรีรัมย์ โนนดินแดง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง บ้านหนองบอน "
173 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ วัดโคกกระเบื อง "
174 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน วัดบ้านโนนเสน่ห์ "
175 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง โรงเรียนบ้านเสม็ด "
176 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง วัดเทพรังสรรค์ "
177 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง รร.บ้านโพธิด์อนหวาย "
178 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล่าม วัดชัยศรี "
179 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม วัดบ้านหัวช้าง "
180 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ บ้านหนองไผ่ "
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181 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ นาจาน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย วัดบ้านหนองย่างหมู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงิน วัดบ่อเงิน บุคลากรทางการศึกษา 
184 ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลชยัเกษม บ้านดงไม้งาม ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก คลองเก่า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลไร่เกา่ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่เกา่ "
188 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกบนิทร์ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง "
189 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน โรงเรียนบ้านหนองหอย "
190 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังทา่ช้าง บ้านวังดินสอ "
191 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี "
192 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี เหล็ก บ้านดงบัง "
193 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเนนิหอม องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม "
194 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย บ้านหนองเกตุ "
195 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ควนลังงา หมู่ 1 "
196 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพลา ต าบลทุง่พลา "
197 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนอก บ้านเกาะ หมู่ 2 "
198 ปัตตานี แม่ลาน องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งเตี ย มัสยิดบ้านคูระ หมู่  2 "
199 ปัตตานี ไม้แก่น องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง บ้านสารวัน หมู่ 2 "
200 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาตูม บ้านนิปิสกูเละ  หมู่  7 "
201 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ มัสยิดตันหยงดาลอ "
202 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลต าบลเตราะบอน บ้านเตราะบอน หมู่ที ่1 "
203 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลตะบิ ง มสัยิดดารุลอฮิซาน(เจาะกอืแย) "
204 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร บ้านเขา หมู่ 3 "
205 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลคอลอตันหยง บ้านโคกโตนด หมู่ 3 "
206 พระนครศรีอยธุยา บางบาล เทศบาลต าบลบางบาล โรงเรียนวัดโบสถ์ "
207 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม วัดยม "
208 พระนครศรีอยธุยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง ดอนข่อย "
209 พระนครศรีอยธุยา มหาราช องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตอ ท่าตอ "
210 พระนครศรีอยธุยา ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลสิงหนาท วัดราษฎร์บ ารุง "
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211 พระนครศรีอยธุยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ โรงเรียนวัดกระโดงทอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 พระนครศรีอยธุยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวเม่า วัดสะแก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 พระนครศรีอยธุยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าส้ม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าส้ม บุคลากรทางการศึกษา 
214 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลอา่งทอง จ าบอน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนควร สบขาม ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย บ้านปางค่าเหนือ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ โรงเรียนบ้านเตรียม "
218 พังงา ตะกั่วทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน มัสยิดบ้านหินร่ม "
219 พังงา ท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง พอแดง "
220 พังงา เมืองพังงา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ โรงเรียนบ้านป่ากอ "
221 พัทลุง ปากพะยูน องค์การบริหารส่วนต าบลฝาละมี บางมวง "
222 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ ควนเค่ียม "
223 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง ทุง่ค่าย "
224 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลบ้านพร้าว บ้านเนินทราย "
225 พัทลุง ป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ท่าโก "
226 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม บ้านเขาบรเพ็ด "
227 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า บ้านวังหว้า "
228 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิไ์ทรงาม หนองเค้าแมว "
229 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบัว โรงเรียนบ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์" "
230 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน บ้านบึงเฒ่า "
231 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ประชาสงเคราะห์พิทยา "
232 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่โพธิ์ เนินสวรรค์ "
233 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะท้าว บ้านหลังเขา "
234 พิษณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลชมพู บ้านชมพู "
235 พิษณุโลก บางกระทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ วัดสิริสุทธาวาส "
236 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลมะต้อง หางไหล "
237 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลวงฆ้อง โรงเรียนวัดธรรมราม "
238 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ ยางเอน "
239 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลปากโทก องค์การบริหารส่วนต าบลปากโทก "
240 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดินทอง ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง "
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241 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพนัชาลี องค์การบริหารส่วนต าบลพันชาลี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลสองพีน่้อง อ.ฮ.ลิงค์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ ถ  ารงค์ บุคลากรทางการศึกษา 
244 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลนาพนัสาม วัดนาพรม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ส้ม โรงเรียนบ้านไร่ดอน ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลยางน  ากลัดใต้ บ้านยางน  ากลัดเหนือ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเขก็น้อย บ้านชัยชนะ "
248 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สมอ บ้านนายาว "
249 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพล บูรพาโพธิท์อง "
250 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาป่า เฉลียงลับ "
251 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู โรงเรียนบ้าน กหมู่ 2 "
252 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลวงัโป่ง วังโป่ง "
253 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลวังศาล บ้านวังชุมนุม "
254 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรง บ้านบุมะกรูด "
255 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระจงั โรงเรียนบ้านคลองกระจัง "
256 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสนุน่ บ้านโคกตะขบ "
257 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย โรงเรียนบ้านหวาย "
258 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลแม่ปาน แม่ปาน "
259 แพร่ สอง เทศบาลต าบลสอง ม. 5 "
260 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลแดนชุมพล แดนชุมพล "
261 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลสบสาย องค์การบริหารส่วนต าบลสบสาย "
262 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลป่าคลอก โรงเรียนบ้านพารา "
263 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ยางสินไชย "
264 มหาสารคาม ชื่นชม องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้ วัดบูรพาบ้านผักแว่น "
265 มหาสารคาม เชียงยืน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง แบกสามัคคี "
266 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ วัดบูรพาห้วยหลาว "
267 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง วัดหนองทุม่วราราม "
268 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล บ้านหนองแก ม.8 "
269 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลภารแอน่ บ้านมะชมโนนสง่า "
270 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลนาภู บ้านสว่าง หมู่ที ่7 "
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271 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลนาขา่ วัดบ้านวังจาน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิช์ัย วัดบ้านต าแย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก บ้านไก่นา บุคลากรทางการศึกษา 
274 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นซ่ง วัดศรีโพธิไ์ทร และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ไร่ บ้านห้วยทราย ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย วัดอรัญญวาสี หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าป่าหลาย บ้านแก้ง "
278 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าอาฮวน โค้งส าราญ "
279 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น บ้านโพนสวาง "
280 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาโสก นาโสก "
281 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ หนองแอก "
282 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว ทุง่ยาว "
283 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ บ้านปูค่ า "
284 ยโสธร ไทยเจริญ เทศบาลต าบลค าเตย บ้านหนองซ่งแย้ "
285 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ บ้านสามแยกภูกลอย "
286 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลน  าค าใหญ่ กุดจอก "
287 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลปโุรง ตะโล๊ะปานะ หมู่ที ่3 "
288 ยะลา ธารโต องค์การบริหารส่วนต าบลธารโต มายอ "
289 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ บางลาง "
290 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลบาโร๊ะ มัสยิดนูรุลฮูดา "
291 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลยะต๊ะ มัสยิดดารุลนาอิม "
292 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงคร่ังใหญ่ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ "
293 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน เทศบาลต าบลเมืองหงส์ บ้านเมืองหงส์ "
294 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ เทศบาลต าบลเชียงขวัญ แมด "
295 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ วัดบ้านโนนสวรรค์ "
296 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสวา่ง บ้านสว่าง "
297 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทอง ต าบลเมืองทอง "
298 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลต าบลคูเมือง บ้านป่าดวน "
299 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลดอกไม้ วัดบ้านยางเลิง "
300 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยหนิลาด โรงเรียนบ้านหนองแล้ง "
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301 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแจ้ง โนนยาง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม บ้านหนองขาม บุคลากรทางการศึกษา 
304 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลโหรา องค์การบริหารส่วนต าบลโหรา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 ระนอง กะเปอร์ เทศบาลต าบลกะเปอร์ ด่าน ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 ระนอง กะเปอร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา บ้านเชี่ยวเหล่ียง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  าท่าเรือ มัสยิดอิสลาฟีย๊ะห์ "
308 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลบ้านนา บุญสัมพันธ์ "
309 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน บ้านหนองไทร "
310 ระยอง เขาชะเมา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย เขาน้อย "
311 ระยอง นิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 "
312 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร วัดหนองพะวา "
313 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั บ้านท่าเสา "
314 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง วัดป่าประดู่ "
315 ระยอง เมืองระยอง องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง วัดตะพงใน "
316 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลปากชอ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง "
317 ราชบุรี ปากท่อ เทศบาลต าบลทุง่หลวง โรงเรียนหนองไผ่ "
318 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย โรงเรียน บ้านไพรสะเดา "
319 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน เทศบาลต าบลเจ็ดเสมียน (บ้านอิ่มอุ่น) "
320 ลพบุรี ท่าวุง้ เทศบาลต าบลท่าวุง้ เทศบาลต าบลท่าวุง้ "
321 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม บ้านถ  ามูล "
322 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่ วัดบ้านกะดึ "
323 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตาล หมู่ที ่1 โคกตาล "
324 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหวัช้าง หมู่ที ่1 หัวช้าง "
325 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า บ้านโพนบกหนองผือ "
326 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี บะฮี "
327 สกลนคร พังโคน เทศบาลต าบลแร่ บา้นหนองบวั-หนองบวัใหญ่ "
328 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส บ้านวังบงน้อย "
329 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลค าบ่อ ตาดภูวง "
330 สกลนคร อากาศอ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลนาฮี วัดศรีบุญเรือง "
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331 สงขลา จะนะ เทศบาลต าบลจะนะ เทศบาลต าบลจะนะ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 สงขลา จะนะ เทศบาลต าบลนาทับ มัสยิดประสานสามัคคี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานไม้แก่น มัสยิดบ้านทรายขาว บุคลากรทางการศึกษา 
334 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลปากบาง ตาแปด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกวาง บ้านเก่า ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 สงขลา นาหม่อม องค์การบริหารส่วนต าบลพิจิตร วัดเนินพิจิตร หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 สงขลา รัตภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ คลองกั่ว "
338 สงขลา รัตภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู บ้านไทรใหญ่ "
339 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล ชุมชนร่วมใจบ้านนางหล้า "
340 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ มัสยิดดารุลมูญาฮีดีน "
341 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่หมอ ทุง่หมอ "
342 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลธารคีรี มัสยิดนูรุลอิสลามมียะห์ "
343 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร บ้านทะเลนอก "
344 สงขลา หาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง ไร่อ้อย "
345 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่นุ้ย น  าหรา "
346 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ มัสยิดบ้านเกาะไทร "
347 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลสาคร มัสยิดสายห้วย "
348 สตูล ทุง่หว้า องค์การบริหารส่วนต าบลปา่แกบ่อ่หนิ เขาแดง "
349 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย มัสยิดบ้านยะระโตดใหญ่ "
350 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลละงู มัสยิดบ้านนาพญา "
351 สมุทรปราการ บางบ่อ เทศบาลต าบลคลองด่าน เทศบาลต าบลคลองด่าน "
352 สมุทรปราการ พระประแดง องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ทรงคนอง "
353 สมุทรปราการ พระประแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ บางกะเจ้ากลาง "
354 สมุทรสาคร กระทุม่แบน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่ "
355 สระแก้ว คลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด บ้านเขาดิน "
356 สระแก้ว โคกสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง "
357 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา กุดเวียน "
358 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ "
359 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังทอง คลองเจริญสุข "
360 สระแก้ว วังสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ ทุง่กบินทร์ "
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361 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด บ้านบ่อนางชิง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนัทราย บ้านหันทราย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 สระบุรี มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง ล าพญากลาง บุคลากรทางการศึกษา 
364 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปากขา้วสาร โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลคชสิทธิ์ บ้านขอนชะโงก ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ โรงเรียนวัดร่องแซง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 สิงห์บุรี บางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นจ่า หนองโขลง "
368 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน วัดกลาง "
369 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม "
370 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นปอ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม "
371 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะคร้อ วังไทร "
372 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลุม บ้านหลุม "
373 สุโขทัย ศรีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลน  าขุม คลอง "
374 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแกง่ ปากคะยาง "
375 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ วัดบ่อสุพรรณ "
376 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลท่าทองใหม่ บ้านท่าทองใหม่ "
377 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง วัดสองแพรก "
378 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมาก โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง "
379 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี โรงเรียนวัดโพธิน์ิมิตร "
380 สุรินทร์ กาบเชิง เทศบาลต าบลโคกตะเคียน โคกตะเคียน "
381 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ด่าน "
382 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเปน็สุข ขมิ น-โพธิง์าม "
383 สุรินทร์ ปราสาท เทศบาลต าบลกันตวจระมวล บ้านสระ "
384 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง ดัดสันตูจ "
385 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลตรมไพร บ้านตรมไพร "
386 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลแตล บ้านแตล "
387 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสังขะ "
388 หนองคาย ท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า บ้านนาข่า "
389 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง โนนสมบูรณ์ "
390 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลบ้านเด่ือ บ้านพวก-หัวหาด "
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391 หนองคาย เมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวา่ง โพนสว่าง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 หนองบัวล าภู นาวัง เทศบาลต าบลนาเหล่า วัดทุง่สว่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุดรธานี บ้านผือ เทศบาลต าบลกลางใหญ่ วัดสว่าง บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเชยีงยนื บ้านหนองหลอด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองวัวซอ วัดไร่สวรรค์ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลขามป้อม เทศบาลต าบลขามป้อม 2 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลเทพวงศา ห้วยยาง "
398 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลตบหู โพนดวน "
399 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลค าหว้า วัดนาอุดม "
400 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลบวังาม หัวแข้ศรีสมุทร "
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 



 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”  
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วันที่ 1 - 
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ั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 26 
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 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 
     
   

เอกสาร 3 

mailto:nongsoosoo@hotmail.com


พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่26 
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 ่26                
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

เอกสาร 5 



 

Scan QR code เพื่อขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน คลอง ๖ ( Line ) 

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


