
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชือ่ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ บ้านคลองหิน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา บ้านดินนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา บ้านพรุเตียว บุคลากรทางการศึกษา 
4 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประสงค์ บ้านเกาะกลาง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง บ้านควนเกาะจันทร์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

6 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน มัสยิดมูลซอลลี หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด "
8 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา วัดพุตะเคียน "
9 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ ปากกิเลน "

10 กาญจนบุรี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมรัง สันติสุข "
11 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า พุน  าร้อน "
12 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไล่โว่ บ้านเสน่ห์พ่อง "
13 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองลู บ้านหม่องสะเทอ "
14 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา วัดโพธิช์ัยสามขา "
15 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ ดินจี่ "
16 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนศิลาเลิง วัดบ้านโนนศิลาเลิง "
17 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ ดงสวรรค์ "
18 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลอุ่มเม่า วัดบูรพาโคกเครือ "
19 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสมบูรณ์ ดงเค็ง "
20 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลล าห้วยหลัว บ้านบอน หมู่ที ่6 "
21 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ โนนศาลาทอง "
22 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลดงมูล ภูฮัง "
23 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองสรวง วัดหนองสรวง "
24 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าเหมือดแก้ว ค าเหมือดแก้ว หมู่ 3 "
25 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก "
26 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังไทร บ้านสามเรือน "
27 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม บ้านศรีสมบูรณ์ "
28 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ "
29 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลทรงธรรม บ้านไร่เหนือ หมู่ 2 "
30 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง บ้านมอสมบูรณ์ "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่28 

ระหว่ำงวันที ่ 4 - 10 กรกฎำคม  2561

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

เอกสาร 2 
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31 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก ค าไฮผักแว่น ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ขอนแก่น เขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง (วัดบวัระพา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ขอนแก่น น  าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย ต าบลวังชัย บุคลากรทางการศึกษา 
34 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าปอ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ขอนแก่น บ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

36 ขอนแก่น พระยืน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หนองแวง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม บ้านทุง่น้อย "
38 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย "
39 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงเซิน วัดโสภารัตน์นาราม "
40 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลค าแคน วัดศรีสิทธิ์ "
41 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลซ ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลซ ายาง "
42 ขอนแก่น อุบลรัตน์ เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ "
43 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลคลองพลู โรงเรียนวัดทุง่กบิล "
44 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ขนาน บ้านซับตารี "
45 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลบางน  าเปรี ยว ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางน  าเปรี ยว "
46 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉมิพลี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี (สมอเอก) "
47 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน  ารักษ์ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ "
48 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลต าบลเทศบาลต าบลทุ่งสะเดา ทุง่สะเดาประชาสรรค์ "
49 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง บ้านท่าซุง "
50 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลต าบลโป่ง เทศบาลต าบลโป่ง "
51 ชลบุรี เมืองชลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา้งคอก สวนมะพร้าว "
52 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง วัดใหม่เนินพยอม "
53 ชลบุรี ศรีราชา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาคันทรง เขาคันทรง "
54 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลนางลือ ชุมชนวัดวังเคียน "
55 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม วัดชัยมงคล "
56 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด โนนสะอาด "
57 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งนก บ้านซับมงคล "
58 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลตลาดแร้ง วัดป่าเรไร "
59 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลทุง่ทอง วัดทองธรรมชาติ "
60 ชัยภูมิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแท่น มอญ "
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61 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชวน ทรายทอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเจยีง หนองใหญ่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด วัดแจ้งสว่าง บุคลากรทางการศึกษา 
64 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลผักปัง วัดโนนทรายค า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย นาฝาย ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

66 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียว นาวัง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยต้อน บ้านสามพันตา "
68 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง หนองแพง "
69 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู วัดรัตนคงคาราม "
70 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านหนองปล้อง "
71 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ โนนม่วง "
72 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ บางมาด "
73 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลสองพี่น้อง บ้านร้านตัดผม "
74 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลหงษ์เจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหงษ์เจริญ "
75 ชุมพร ทุง่ตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก รร.วัดเทพนิมิตรวนาราม "
76 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก บ้านห้วยใหญ่ "
77 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลคร่ึง ม่วงชุม "
78 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล บ้านศรีบุญยืน "
79 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ทุง่โห้ง "
80 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง บ้านป่าบง "
81 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก บ้านพนาสวรรค์ "
82 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านโป่งไฮ-เสาะใส "
83 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด บ้านห้วยสลัก "
84 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี บ้านห้วยไคร้ "
85 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม ห้วยปูแกง "
86 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งผา นาปง "
87 เชียงราย เวียงแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ศิลาแดง "
88 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ บ้านน  ารู "
89 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน บงตัน "
90 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิน่ ประทุมมาวาส "
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91 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ ห้วยไคร้ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน แม่สุนหลวง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ใหม่เสาหิน บุคลากรทางการศึกษา 
94 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร แม่ซา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม หนองหอยใหม่ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

96 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ม่วงค า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง วัดป่าแดง "
98 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง บ้านแม่สลัก "
99 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแหง แม่หาด "

100 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา บ้านน  าแพร่ "
101 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บ้านแม่ต่อมบน "
102 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ "
103 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ยาว บ้านหนองหว้า "
104 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลบางด้วน บ้านป่าแก่ "
105 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบินหลา องค์การบริหารส่วนต าบลนาบินหลา "
106 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวิเศษ คลองโตน "
107 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว บ้านเขาไม้แก้ว "
108 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด บ้านนาหละ "
109 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น "
110 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม วัดวรุณดิตถาราม "
111 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน หนองโสน "
112 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านวะโดรโกร "
113 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หละ พะน๊อคี "
114 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อุสุ บ้านเลอกรูก้อ "
115 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแคบ สมบูรณ์ทรัพย์ "
116 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพัฒนา บ้านพะดี "
117 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ บ้านวาเล่ยเ์หนือ หมูท่ี่ 3 "
118 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง บ้านชะลาดระฆงั "
119 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลวงัประจบ หนองร่ม "
120 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน บ้านเลอตอ "
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121 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กุ บ้านปูเตอร์ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ วังต าลึง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 ตาก อุ้มผาง เทศบาลต าบลอุ้มผาง อุ้มผาง บุคลากรทางการศึกษา 
124 ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร บ้านแม่กลองน้อย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลนาหินลาด นาหินลาด ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

126 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมณี วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลรางพิกุล ห้วยด้วน "
128 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัฒนา สระส่ีมุม "
129 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก บ้านสระส่ีเหล่ียม "
130 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนกกระทงุ คลองนกกระทุง หมู่ 7 "
131 นครปฐม พุทธมณฑล องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา บ้านศาลายา "
132 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเด่ือ หุบรัก "
133 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล บ้านค าฮาก "
134 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช วัดโพธิช์ัย "
135 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทา น้อยลวงมอง "
136 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม "
137 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเหม้า โสกแมว "
138 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน พิมาน "
139 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม นาทม "
140 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า วัดโพธิช์ัย "
141 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเสียว ดอนแดง "
142 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาขมิ น บ้านนาขมิ น "
143 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลค าเตย โพนสวรรค์ "
144 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ ง ดงสว่าง "
145 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลวังตามัว วังตามัว หมู่ ๒ "
146 นครพนม วังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง วัดบ้านโพนสวาง "
147 นครราชสีมา แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ "
148 นครราชสีมา แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล บ้านหนองโคบาล "
149 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง บ้านโนนเต็ง "
150 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง บ้านหนองขามน้อย "
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151 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลต าบลจอหอ เทศบาลต าบลจอหอ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง สะกา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 นครศรีธรรมราช ถ  าพรรณรา องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าพรรณรา ปลายรา บุคลากรทางการศึกษา 
154 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลโมคลาน องค์การบริหารส่วนต าบลโมคลาน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลต าบลทีว่ัง บ้านควนชม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

156 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว บ้านทับนายเหลียว หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน บ้านเข้าหลัก "
158 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ จุฬาภรณ์พัฒนา 3 "
159 นครศรีธรรมราช พิปูน เทศบาลต าบลกะทูน บ้านนางเอื อย "
160 นครศรีธรรมราช พิปูน เทศบาลต าบลควนกลาง บ้านปากเสียว "
161 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลต าบลร่อนพบิูลย ์(วดัเทพนมเชอืด ) "
162 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย วัดเขาน้อย "
163 นครศรีธรรมราช หัวไทร เทศบาลต าบลเกาะเพชร เทศบาลต าบลเกาะเพชร "
164 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม บ้านท่อมหมู่ "
165 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเนินศาลา เนินศาลา "
166 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ บ้านปางสุด "
167 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองพิมลราช บ้านค่ายสาม "
168 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลต าบลไทรม้า เทศบาลไทรม้า (แห่งที่ 2) "
169 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนทอง มัสยิดอัซซาอาดะห์ "
170 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ กาปุ๊ "
171 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงมัส มัสยิดเราะห์มานียะห์ "
172 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลโต๊ะเด็ง โผลง "
173 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลค าแก้ว วัดทุง่สว่างวนาราม "
174 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ วัดสว่างรดาราม "
175 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม นาเหว่อ "
176 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู บ้านค าไผ่-ถ  าเจริญ "
177 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลปากคาด วัดสามัคคีธรรม "
178 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร ห้วยลึกอินทรนิมิตร "
179 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลลุมปุก๊ วดัลุมปุก๊ (บ้านหนองลุมปุก๊) "
180 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง ตาจง "
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181 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย ลาดสวาย2 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี เทศบาลต าบลกุยบุรี เทศบาลต าบลกุยบุรี (บ้านปลายน  า) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง บุคลากรทางการศึกษา 
184 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด มัสยิดบูดง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลสาคอบน บา้นบาตะกูโบ หมู่ที่ 1 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

186 พระนครศรีอยธุยา บางปะหัน องค์การบริหารส่วนต าบลทับน  า องค์การบริหารส่วนต าบลทับน  า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 พังงา เมืองพังงา เทศบาลต าบลบางเตย บ้านใต้ "
188 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง หนองธง "
189 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลนาท่อม หนองปราง "
190 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลทะนง ทะนง "
191 พิษณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลวังอิทก องค์การบริหารส่วนต าบลวังอทิก "
192 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลต าบลหัวรอ สระโคล่ "
193 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเด็ง ป่าเด็งใต้ "
194 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลวังไคร้ วังไคร้ "
195 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก หนองจอก "
196 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลยางน  ากลัดใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลยางน  ากลัดใต้ "
197 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลน  าร้อน น  าร้อน "
198 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เกาะบรเพ็ด "
199 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลนาเฉลียง เทศบาลต าบลนาเฉลียง "
200 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง "
201 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง บ้านปงท่าข้าม "
202 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ หนองสิม "
203 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเขื่อน เขื่อน "
204 มหาสารคาม เชียงยืน เทศบาลต าบลเชียงยืน  เทศบาลต าบลเชียงยืน "
205 มหาสารคาม เชียงยืน องค์การบริหารส่วนต าบลเสือเฒ่า โนนสูง "
206 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลก าพี ฮ่องน้อย "
207 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูขาด วัดโสกภารา "
208 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา เมืองเตา "
209 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหวา่น บ้านดอนหว่าน "
210 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ "
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211 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง วัดม่วงสร้อย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเปอืย บ้านสุขเกษม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส บุคลากรทางการศึกษา 
214 ยโสธร ทรายมูล องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ วัดโคกกลาง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบากเรือ ปอแดง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

216 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง บ้านบัวขาว หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลสวาท ดอนฮี "
218 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลปุโรง วัยเตาะแตะ "
219 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ มัสยิดบาตูบือละ "
220 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน กือลอง "
221 ยะลา เบตง องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม บ้านนาข่อย "
222 ยะลา รามัน เทศบาลต าบลบาลอ ต าบลบาลอ "
223 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ "
224 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลเนินงาม มัสยิดบ้านเกี๊ยะ "
225 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ทอง โรงเรียนเขวาหรดี "
226 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร วัดสระเกษรัตนาราม "
227 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา โพธิศ์รี "
228 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิใ์หญ่ บ้านโนนชัยศรีหนองแคน "
229 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว องค์การบริหารส่วนต าบลสระบวั "
230 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลยางค า บ้านเหล่าข้าว "
231 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี สุขสมบรูณ์-หนองขอนแกน่ "
232 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ต าแย "
233 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนจิก บ้านเหล่ากุด "
234 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย บ้านโนนหนามแท่ง "
235 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลภเูขาทอง โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม "
236 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ หนองขุ่น "
237 ร้อยเอ็ด หนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง หนองแห้ว "
238 ร้อยเอ็ด หนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ หนองคูณ "
239 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม แวง "
240 ระนอง สุขส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา บ้านบางมัน "
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241 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลทุง่ควายกิน เทศบาลต าบลทุ่งควายกนิ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร บ้านชากมะหาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ บุคลากรทางการศึกษา 
244 ระยอง ปลวกแดง เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 ระยอง วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลพลงตาเอีย่ม บ้านพลงตาเอี่ยม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

246 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลปากแรต วัดโพธิรั์ตนาราม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว โรงเรียน วัดหนามพงุดอ "
248 ราชบุรี สวนผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ ง บ้านตะโกล่าง "
249 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล โรงเรียนบา้นมะกอกหวาน "
250 ลพบุรี ท่าวุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางคู้ อนุบาลท่าวุง้ "
251 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง โรงเรียนบ้านเขาขวาง "
252 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค โรงเรียนบ้านหนองแขม "
253 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิต์รุ วัดไผ่แตร "
254 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง บ้านร้อง "
255 ล าปาง เถิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ต าบลแม่วะ "
256 ล าปาง แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลจางเหนอื ทาน "
257 ล าพูน ทุง่หัวช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง บ้านหัวขัว "
258 ล าพูน ป่าซาง เทศบาลต าบลม่วงน้อย เทศบาลต าบลม่วงน้อย "
259 ล าพูน ลี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย บ้านหนองบอน "
260 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว นาซ่าว "
261 เลย ภูกระดึง เทศบาลต าบลภูกระดึง วัดผานกเค้า "
262 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม บ้านสานตม "
263 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ทรายขาว "
264 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้อย เมตตา "
265 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลผาบิ ง นาแก "
266 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด วัดกระบี่ "
267 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลขนุน วัดนาขนวน "
268 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลละลาย ศูนย์บ้านสามเส้า "
269 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ เทศบาลต าบลกันทรารมย์ หมู่ 5 ค าเมย "
270 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลพราน วัดบ้านโนนแฝก "
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271 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง วัดหนองหิน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม หมู่ที่ 11หนองงูเหลือม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยตามอญ ห้วยตามอญ บุคลากรทางการศึกษา 
274 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนยาง วัดราษฎร์ทรงธรรม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม บา้นหนองกันจง-บา้นไฮ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

276 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลเส่ืองข้าว วัดบ้านกระหวัน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท วัดขะยูง "
278 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ บ้านนาโพธิ์ "
279 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิไพศาล กุดสะกอย "
280 สกลนคร ค าตากล้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ นาแต้ "
281 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าโพนค้อ โพนค้อ "
282 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน บ้านหนองแปน "
283 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล นาตาล "
284 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต้ บ้านเหล่าสมบูรณ์ "
285 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลมาย บ้านหนองบ่อ "
286 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลพอกน้อย พอกใหญ่ "
287 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี นาตากาง "
288 สกลนคร พังโคน เทศบาลต าบลพังโคนศรีจ าปา ดอนตาลโนนสูง "
289 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลนาแก้ว บ้านกลาง "
290 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาตงวฒันา ป่าผาง "
291 สกลนคร ภูพาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ วัดโพธิศ์รีสร้างค้อ "
292 สกลนคร ภูพาน องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา หลุบเลา "
293 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหอม โนนหอม "
294 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลพังขว้าง บ้านพังขว้างกลาง "
295 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส บ้านหินเหิบ "
296 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย บ้านห้วยแสง "
297 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลค าบ่อ ภูวงน้อย-สนามชัย "
298 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบงใต้ บ่อร้าง "
299 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบ้านต้าย บ้านต้ายใหม่พัฒนา "
300 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด หนองหมากแซว "
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301 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุทอง บ้านโนนสร้างไพ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถ่อน บ้านทุง่ปลากัด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ดอนเชียงยืน บุคลากรทางการศึกษา 
304 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน บ้านหนองชาด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลวาใหญ่ วัดโพธิช์ัย ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

306 สกลนคร อากาศอ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลอากาศ นาเมือง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง รร.ชุมชนสร้างตนเองเทพา หมู ่3 "
308 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ บ้านควนหมาก "
309 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกวาง นาปรัง "
310 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแดน บางหรอด "
311 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลปริก ควนเสม็ด "
312 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลธารคีรี บ้านแกแดะ "
313 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด มัสยิดบ้านกะเซะ "
314 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง นิคมพิปูนล้นเกล้า "
315 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลอุใดเจริญ มัสยิดอุใดเจริญเหนือ "
316 สตูล ทุง่หว้า องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่บุหลัง ต าบลทุง่บุหลัง "
317 สตูล มะนัง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา ผัง 117 "
318 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลควนโพธิ์ ห้วยลึก  หมู่ 6 "
319 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสน มัสยิดบ้านกาแบง "
320 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ ปากคลองชวดใหญ่ "
321 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองปูเ่จ้าสมิงพราย ฉัตรทิพย์เทพวิทยา "
322 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางเมือง คลองบางปิง้ "
323 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว บ้านโรงฟืน "
324 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด บางพลี "
325 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร น  าค า หมู่ 1 "
326 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทัพไทย โคกระกา "
327 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ แสง์ "
328 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง เขาสิงโต "
329 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ บ้านใหม่ถาวร "
330 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส บ้านหนองเรือ
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331 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย บ้านหนองหมากฝ้าย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ชุมชนฟ้าอมัพร) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 สระบุรี เฉลิมพระเกยีรติฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแก้ง ต.บ้านแก้ง บุคลากรทางการศึกษา 
334 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย วัดบ้านยาง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

336 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบางระจัน โรงเรียนอนบุาลค่ายบางระจนั หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 สิงห์บุรี บางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ดัด วดัพระปรางค์วริิยะวทิยา "
338 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลน  าตาล วัดโฆสิทธาราม "
339 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลอินทร์บุรี อนุบาลอินทร์บุรี "
340 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสะแก บา้นดงตาล-ดอนแค** "
341 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เสาธง "
342 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน โรงเรียนเมืองสุพรรณบรีุ "
343 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย โรงเรียนบ้านดอนโพ "
344 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ วัดทับกระดาน "
345 สุพรรณบุรี สามชุก องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก บ้านท่าพิกุล "
346 สุพรรณบุรี อู่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา วัดโภคาราม "
347 สุพรรณบุรี อู่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลสระพังลาน บ้านนันทวัน "
348 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างขวา อนุบาล โรงเรียนบ้านไสตอ "
349 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก องค์การบริหารส่วนต าบลชลคราม บ้านคราม "
350 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก องค์การบริหารส่วนต าบลไชยคราม ไชยคราม "
351 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ "
352 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลต าบลพรุพี โรงเรียนบ้านช่องช้าง "
353 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร บ้านทุง่คาเกรียน "
354 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร องค์การบริหารส่วนต าบลเพิม่พูนทรัพย์ บ้านวังหิน "
355 สุราษฎร์ธานี พนม เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น โรงเรียนบ้านต้นยวน "
356 สุราษฎร์ธานี พนม องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน บ้านเขานาใน "
357 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน บ้านควนนิยม "
358 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร บ้านยางงาม "
359 สุราษฎร์ธานี เมอืงสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวัดประดู่ เทศบาลต าบลวดัประดู่ (สุนทรนิวาส) "
360 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน สกล "
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361 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแร่ บ้านกันเตรียง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ บ้านโนนโพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม โรงเรียนบา้นหมากหมี่ บุคลากรทางการศึกษา 
364 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลพรมเทพ โนนม่วง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว วัดอัมพาวารินทร์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

366 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนน วัดสุวรรณวารี หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลตาวัง โคกส าโรง "
368 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลเชื อเพลิง บ้านเชื อเพลิง "
369 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร บ้านไทร "
370 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง บ้านโนนค้อทอง "
371 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว บ้านตังกอ (นาสาม) "
372 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลสลักได บ้านตะบัล "
373 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแรด วัดทุง่สว่างศรีอารมณ์ "
374 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ วัดศรีลาวรรณ "
375 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลณรงค์ วัดสว่างหนองคู "
376 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข วัดจินดาราม "
377 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก บ้านล าหอก "
378 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลตาคง บ้านโคกกลาง "
379 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ บ้านช าสมิง "
380 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกาด วัดทุง่นาศรีธาราม "
381 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสังขะ บ้านโดง "
382 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลกระออม หนองเหล็ก "
383 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว ตะมะหนองกระจาน "
384 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลสะโน บ้านอาเลา "
385 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม วัดโพธิศ์รีสุวรรณาราม "
386 หนองคาย ท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลน  าโมง ท่าเจริญ "
387 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลวง บ้านค าศิลา "
388 หนองคาย โพธิต์าก องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิต์าก บ้านสาวแล (วัดรุกขาภิรมณ์) "
389 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล นาตาล "
390 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนัง วัดประชากร "
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391 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง วัดคงกระพันชาตรี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าต่างค า บ้านโคกสว่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลโนนสัง วัดศิริชัยเจริญ บุคลากรทางการศึกษา 
394 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก ทุง่โปร่ง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลจอมทอง วัดโนนรัง ก. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

396 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลยางหล่อ ดอนเกล็ด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวใต้ วัดสามัคคีชัย "
398 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลกุดผึ ง บ้านทรายทอง "
399 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ ห้วยฆอ้ง "
400 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ หนองไฮ "

หมำยเหตุ
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  4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิม่เติม ที ่www.lpdi.go.th เมนู หนังสือราชการ
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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 28 
ระหว่างวันที่  4 - 10 กรกฎาคม 2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 6) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย 

อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ......................................................................................................... ....................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก...................................................................................................................                                                                                                          

ต าแหน่ง....................................................................................................................................................( สังกัด อปท.) 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............................................................................................................................. ........................... 

สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….……….......................................................................... 

อ าเภอ............................................................................จังหวัด....................................................................................... 

โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรศัพท์ส านักงาน........................................................................... 

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2191-4804 
             หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com  
  2. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน 11,900 บาท/คน ก่อนการฝึกอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม       
       สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                        นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สวุรรณรูป 09-0678-0187 
     
   

เอกสาร 3 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่28 
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 ่28                
 

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 
 


