
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลปิล๊อก โบอ่อง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบรีุ เทศบาลต าบลท่ามะขาม โรงเรียนบ้านหัวหิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน วัดถ้ าขุนไกร บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง วัดโพธิช์ัยหัวขวา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม วัดบ้านดอนหัน ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

6 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาว วัดบ้านกกตาล หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

7 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา 2 "
8 กาฬสินธุ์ เขาวง เทศบาลต าบลสงเปลือย วัดบ้านหนองแสง "
9 กาฬสินธุ์ เขาวง เทศบาลต าบลสระพังทอง เทศบาลต าบลสระพังทอง "

10 กาฬสินธุ์ ดอนจาน เทศบาลต าบลดอนจาน หนองแคน "
11 กาฬสินธุ์ ดอนจาน เทศบาลต าบลม่วงนา บ้านม่วงกลาง "
12 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลเหนือ วัดสว่างโพธิช์ัย "
13 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลโนนสูง โรงเรียนโนนสูงวิทยา "
14 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว เสียว "
15 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลล าห้วยหลัว วัดศรีสว่างสร้างแสน "
16 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลต าบลนิคม วดัอรุณรังษีวรารามเจริญรังษี "
17 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองกุงศรี "
18 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังบัว บ้านวังบัว "
19 ก าแพงเพชร คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา บ้านใหม่ธงชัย "
20 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง "
21 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอ่ค า บ้านแม่นารี "
22 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลลานกระบอื "
23 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลขัวเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลขวัเรียง "
24 ขอนแก่น เปือยน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง วัดอัมพวัน "
25 ขอนแก่น พระยืน เทศบาลต าบลพระบุ หัน "
26 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลท่าพระ เทศบาลต าบลท่าพระ "
27 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลสาวะถี สาวะถี "
28 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง ทางขวาง "
29 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลภูห่าน องค์การบริหารส่วนต าบลภูห่าน "
30 จันทบุรี แก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนต าบลสามพีน่้อง วังไม้แดง "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่30 

ระหว่ำงวันที ่ 11 - 17 กรกฎำคม  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
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31 จันทบุรี ขลุง เทศบาลต าบลตกพรม เทศบาลต าบลตกพรม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง วดัสองคลอง(วดัไตรสรณาคม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลพนมสารคาม เทศบาลต าบลพนมสารคาม บุคลากรทางการศึกษา 
34 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี องค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ชลบุรี บ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง โรงเรียนบ้านทับร้าง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

36 ชลบุรี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แก้ว หนองปรือ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

37 ชลบุรี สัตหีบ องค์การบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง บ้านเขาบายศรี "
38 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลบ้านเด่ือ วัดแสงสว่างดาราม "
39 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกุง วัดจักรวรรด์ิ "
40 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ "
41 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลต าบลภูเขียว วัดโบราณ "
42 ชุมพร ละแม เทศบาลต าบลละแม เทศบาลต าบลละแม "
43 ชุมพร สวี เทศบาลต าบลนาโพธิพ์ัฒนา โรงเรียนชุมชนสวี "
44 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าจืด ชลธีนิมิตร "
45 เชียงราย เชียงของ องค์การบริหารส่วนต าบลริมโขง กิ่วกาญจน์ "
46 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ต าบลดอยงาม "
47 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง สันติสุข "
48 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า บ้านกล้วย "
49 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย ผาจี "
50 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟา้หลวง บ้านห้วยน้ าขุ่น "
51 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ บ้านพนาเสรี "
52 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง "
53 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิน่ ม่วงชุม "
54 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่ริม เทศบาลต าบลแม่ริม "
55 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง "
56 ตราด คลองใหญ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ "
57 ตราด คลองใหญ่ เทศบาลต าบลหาดเล็ก เทศบาลต าบลหาดเล็ก "
58 ตราด เมืองตราด เทศบาลต าบลท่าพริกเนินทราย ศพด.เทศบาลต าบลท่าพริกเนินทราย "
59 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด "
60 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวใหญ่ "
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61 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านแม่โขะ หมู่ที ่5 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หละ แม่หละยาง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อุสุ ทีโน๊ะโค๊ะ บุคลากรทางการศึกษา 
64 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตะเภา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลท้องฟ้า บ้านแม้วขุนห้วยตาก ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

66 ตาก บ้านตาก องค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคน ต าบลสมอโคน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

67 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ คีรีราษฎร์ 1 หมู่ที ่9 "
68 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ บ้านหมื่นฤาชัย "
69 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพฒันา ทหารผ่านศึก "
70 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ บ้านมอเกอไทย "
71 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา บ้านแม่กาษา "
72 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา เกาะแรต "
73 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลบางแขม ลาดปลาเค้า "
74 นครพนม ท่าอุเทน เทศบาลต าบลท่าอุเทน เทศบาลต าบลท่าอุเทน "
75 นครพนม ท่าอุเทน เทศบาลต าบลเวินพระบาท เชียงยืน "
76 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี วังโพธิ์ "
77 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ค าพอก "
78 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ตาล "
79 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลพนอม องค์การบริหารส่วนต าบลพนอม "
80 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย บ้านนาข่าท่า "
81 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทา ท่าหนามแก้ว "
82 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม แหง่ที่ 2 (วดัราษฎร์สามัคคีอุปถัมภ)์ "
83 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลนาหนาด วัดขอนกอง "
84 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลฝ่ังแดง ต้อง "
85 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลพระกลางทุง่ บ้านหนองกุดแคน "
86 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซน นาดี "
87 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสียว โคกสะอาด "
88 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา ดอนป่อ "
89 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม ไผ่ล้อม "
90 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หนองแวง "
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91 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลนามะเขือ วัดศรีสุมังคลาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหัวบ่อ บ้านหนองผักตบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง วัดนาโพธิ์ บุคลากรทางการศึกษา 
94 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม นางาม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเด่ือ นาชุม ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

96 นครราชสีมา แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนต าบลบงึพะไล บ้านศาลาหนองขอน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

97 นครราชสีมา ขามทะเลสอ เทศบาลต าบลพันดุง เทศบาลต าบลพันดุง "
98 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ "
99 นครราชสีมา ครบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลครบรีุ "

100 นครราชสีมา ครบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระชาย บ้านมาบกราด "
101 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ บ้านละกอ "
102 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม บ้านโพธิ์ "
103 นครราชสีมา ชุมพวง เทศบาลต าบลชุมพวง พิกุลทอง "
104 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ บ้านประดู่ "
105 นครราชสีมา โชคชัย เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม "
106 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข "
107 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด หมู่ที่ 1 "
108 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลต าบลด่านคล้า บ้านด่านคนคบ "
109 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด องค์การบริหารส่วนต าบลจนัอัด "
110 นครราชสีมา บัวลาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า บ้านคึมมะอ-ุสวนหม่อน "
111 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม เทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม เทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม "
112 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเบื้อง ตลุกพลวง "
113 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด บ้านหนองบัวนาค "
114 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัไม้แดง บ้านโนนภิบาล "
115 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลวง โรงเรียนบ้านหนองคึม "
116 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลต าบลล านางแก้ว บ้านล าประโคน "
117 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน "
118 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง โรงเรียนวัดวชริาลงกรณวนาราม "
119 นครราชสีมา พระทองค า องค์การบริหารส่วนต าบลทัพร้ัง แห่งที ่1 กุดตาด า "
120 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ บ้านดงใหญ่ "
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121 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง บ้านใหม่ฉมวก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลโบสถ์ บ้านหนองขาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ บ้านซึม บุคลากรทางการศึกษา 
124 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวยีง หนองขาม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลพลกรัง ต าบลพลกรัง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

126 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจะบก บา้นหนองจะบก(บา้นหนองปรู) หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

127 นครราชสีมา วังน้ าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี เจียรวนนท์อหุทิศ 2 "
128 นครราชสีมา สีค้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลมิตรภาพ บ้านกุดชะนวน "
129 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ บ้านวะภูแก้ว "
130 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ บ้านบ่อลิง "
131 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลสุขไพบูลย์ บ้านหนองเข้-หนองตูม "
132 นครศรีธรรมราช ขนอม เทศบาลต าบลขนอม เทศบาลต าบลขนอม "
133 นครศรีธรรมราช ขนอม เทศบาลต าบลท้องเนียน แขวงเภา "
134 นครศรีธรรมราช ขนอม เทศบาลต าบลอ่าวขนอม บ้านเขาดิน "
135 นครศรีธรรมราช ขนอม องค์การบริหารส่วนต าบลควนทอง บ้านเขาหัวช้าง "
136 นครศรีธรรมราช ฉวาง เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง เทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง "
137 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง "
138 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว บ้านห้วยทรายขาว "
139 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เหนือคลองประชาสรรค์ "
140 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลทางพูน โรงเรียนบ้านปากช่อง "
141 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกยีรติ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา "
142 นครศรีธรรมราช ชะอวด เทศบาลต าบลชะอวด เทศบาลต าบลชะอวด "
143 นครศรีธรรมราช ชะอวด เทศบาลต าบลท่าประจะ โรงเรียนบ้านควนสมบูรณ์ "
144 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง ทุง่โซน "
145 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงส์ กาโห่ใต้ "
146 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด "
147 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง บ้านควนมิตร "
148 นครศรีธรรมราช เชียงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่จ้าอยู่หวั วัดบ่อล้อ "
149 นครศรีธรรมราช เชียงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง องค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง "
150 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ บ้านวังยาว "
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151 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน บ้านปากแพรก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว บ้านพรุพรี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 บุคลากรทางการศึกษา 
154 นครศรีธรรมราช พิปูน เทศบาลต าบลควนกลาง บ้านวังวัว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 นครศรีธรรมราช เมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

156 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลควนชุม บ้านทุง่หล่อ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

157 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ บ้านดอนกลาง "
158 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ปรัง วัดคุมแป "
159 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม บ้านนาโพธิ์ "
160 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง วัดเกาะแก้ว "
161 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ วัดท่าพระเจริญพรต "
162 นครสวรรค์ แม่เปิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปิน ท่ามะกรูด "
163 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ บ้านคลองไทร "
164 นครสวรรค์ ลาดยาว เทศบาลต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ เทศบาลต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ "
165 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลวังบ่อ อุดมพัฒนา "
166 นนทบุรี บางบัวทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักใหญ่ วัดมะเด่ือ "
167 นนทบุรี บางบัวทอง องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สุเหร่าเขียว "
168 นนทบุรี ปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิฐ วัดบางบัวทอง "
169 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลผดุงมาตร บ้านแอแจะ "
170 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลจวบ ยานิง "
171 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต มัสยิดบ้านโต๊ะเล็ง "
172 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก ปิเหล็ง "
173 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะท้อน ราญอ (ตะเหลียง) "
174 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลโฆษิต มัสยิดตักวา "
175 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลนานาค กัวลอต๊ะ "
176 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน "
177 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรวัน กูบู "
178 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลต าบลบาเจาะ โรงเรียนน้ าตกปาโจ "
179 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลกาเยาะมาตี มัสยิดกาเยาะมาตี "
180 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระใต้ บือเระ "
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181 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ เชิงเขา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ บางมะนาว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส มัสยิดประจ าจังหวัด บุคลากรทางการศึกษา 
184 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลเรียง สุเปะ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร มัสยิดเตาฟิก ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

186 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส มัสยิดอัตตักวา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

187 นราธิวาส สุไหงโก-ลก องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ บูเก๊ะ "
188 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลโต๊ะเด็ง ไอบาตู "
189 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ กลูบี "
190 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลแสนทอง ต าบลแสนทอง "
191 น่าน ทุง่ช้าง เทศบาลต าบลทุง่ช้าง เทศบาลต าบลทุ่งช้าง 2 (บา้นเฟอืยลุง) "
192 น่าน บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฟ้า "
193 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแก่น ต าบลน้ าแก่น "
194 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง บ้านใหม่สามัคคี "
195 น่าน เมืองน่าน เทศบาลต าบลดู่ใต้ เทศบาลต าบลดู่ใต้ เขต 1 "
196 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลนาซาว ต าบลนาซาว "
197 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนยีน บ้านสองแคว "
198 น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพาง น้ าพาง "
199 น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จริม บ้านฝาย "
200 น่าน เวียงสา เทศบาลต าบลขึ่ง เทศบาลต าบลขึ่ง "
201 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลจอมจนัทร์ ต าบลจอมจันทร์ "
202 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ามวบ ต าบลน้ ามวบ "
203 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลส้าน ไผ่งาม "
204 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลอา่ยนาไลย นาผา(ศูนย์ต าบลอ่ายนาไลย) "
205 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแลวหลวง บ้านป่าแลว "
206 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลพงษ์ ดอนไพรวัลย์ "
207 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลซาง ซ่อมกอก "
208 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลท่าสะอาด วัดท่าสะอาด "
209 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลศรีพนา เทศบาลต าบลศรีพนา "
210 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลเซกา วัดเดชาประชาราษฎร์บ ารุง "
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211 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นต้อง วัดโพธาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลป่งไฮ ป่งไฮ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลค าแก้ว บ้านค าเตาะเลาะ บุคลากรทางการศึกษา 
214 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู โคกกลาง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง ดงสว่าง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

216 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงงาม โสกโพธิ์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

217 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดอกค า โรงเรียนท่าไร่ไทยเจริญ "
218 บึงกาฬ บุง่คล้า องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า บุง่คล้า "
219 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลนาดง นาดง "
220 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลปากคาด "
221 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก วัดรุ่งอรุณศิริสว่าง "
222 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก ใหม่ศรีชมภู "
223 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลสองชั้น วัดบ้านจอม "
224 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลหนองเต็ง วัดพรหมรัตนาราม "
225 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลอุดมธรรม วัดบ้านหนองแขม "
226 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ วัดกทลิวนาราม "
227 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าดวน วัดล าดวน "
228 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน วัดทุง่สว่าง "
229 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส าราญบ้านครองสุข "
230 บุรีรัมย์ คูเมือง เทศบาลต าบลคูเมือง เทศบาลต าบลคูเมือง "
231 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลปะเคียบ วัดป่าดงย่อ "
232 บุรีรัมย์ แคนดง เทศบาลต าบลแคนดง บ้านซองแมว "
233 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลแคนดง โนนกลาง "
234 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว โรงเรียนบ้านง้ิว "
235 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย วัดวารีมุขาราม "
236 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบลถาวร น้อย "
237 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยีรติ องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญสุข "
238 บุรีรัมย์ ช านิ เทศบาลต าบลช านิ เทศบาลต าบลช านิ "
239 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์ "
240 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลละเวีย้ บ้านละเวีย้ "
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241 บุรีรัมย์ ปะค า องค์การบริหารส่วนต าบลหูท านบ วัดสุกิจธรรมาวาส ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบลเยย้ปราสาท วัดเย้ยปราสาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 บุรีรัมย์ ห้วยราช เทศบาลต าบลห้วยราช เพชร (บ้านเพชร) บุคลากรทางการศึกษา 
244 ปัตตานี กะพ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละดือรามนั องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละดือรามนั และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 ปัตตานี โคกโพธิ์ เทศบาลต าบลนาประดู่ เทศบาลต าบลนาประดู่ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

246 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกตุ บ้านคลองช้าง  หมู่ที ่4 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

247 ปัตตานี ทุง่ยางแดง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละแมะนา บ้านลูกไม้ไผ่ หมู่ที ่1 "
248 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย วัดควนแสวง "
249 พัทลุง ศรีบรรพต องค์การบริหารส่วนต าบลตะแพน บ้านตะแพน "
250 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง ร้องเข็ม "
251 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางร้อง บุญภาค "
252 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง บ้านห้วยแก๊ต "
253 แพร่ วังชิ้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังชิ้น บ้านวังเบอะ "
254 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนุน หนุนใต้ "
255 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลปุโรง ลูโบ๊ะกาโล ม.4 "
256 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ ดุซงกูจิ หมู่ที ่1 "
257 ยะลา ธารโต องค์การบริหารส่วนต าบลธารโต บ้านนิคม "
258 ยะลา ธารโต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร บ่อหินนอก "
259 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน ตะบิงติงงี "
260 ยะลา เบตง เทศบาลต าบลธารน้ าทิพย์ จาเราะซูซู ม.4 "
261 ยะลา เบตง องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ บ้านด่านสันติราษฎร์ "
262 ยะลา เบตง องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง นากอ หมู่ที ่9 "
263 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค า บัวค า "
264 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลชมสะอาด สะอาดสามัคคี "
265 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก องค์การบริหารส่วนต าบลชา้งเผือก "
266 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลขวาว บ้านสะทอน-โนนยาง "
267 ร้อยเอ็ด หนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห สาวแห "
268 ระนอง กระบุรี เทศบาลต าบลจ.ป.ร. นิคมผัง 3 "
269 ระนอง กระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปากจั่น วัดสุวรรณคีรี "
270 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลต าบลราชกรูด มัสยิดนุ้รุลอีหม่าม "
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271 ระนอง สุขส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลบ้านนา เทศบาลต าบลบ้านนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน ต าบลกระแสบน บุคลากรทางการศึกษา 
274 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า บ้านหนองน้ าขุ่น และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 ระยอง นิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม ต าบลพนานิคม 1 ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

276 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองละลอก วัดดอนจันทร์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

277 ระยอง บ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง วัดเนินกระปอก "
278 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง บ้านพุแค "
279 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา โรงเรียน วัดดอนเสลา "
280 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลสวนกล้วย โรงเรียน ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง "
281 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชมุพล "
282 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน วัดแก้วฟ้า "
283 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลหลุมดิน เทศบาลต าบลหลุมดิน "
284 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง "
285 ราชบุรี สวนผ้ึง เทศบาลต าบลสวนผ้ึง เทศบาลต าบลสวนผ้ึง "
286 ราชบุรี สวนผ้ึง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย โรงเรียน วัดเขาไก่แจ้ "
287 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลยางราก โรงเรียนบ้านสระเพลง "
288 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกส าโรง โคกส าโรง "
289 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลบัวชุม บ้านซับเค้าแมว "
290 ลพบุรี ท่าวุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินทร์ วัดมุจลินทร์ "
291 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย บ้านดงน้อย "
292 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ หัวเขา "
293 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลเถินบุรี ป่าตาล "
294 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแฮ้ว ท่าขัว "
295 ล าปาง ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงตาล บ้านสันทราย "
296 ล าพูน ล้ี เทศบาลต าบลป่าไผ่ วัดพระพุทธาบาทผาหนาม "
297 ล าพูน ล้ี เทศบาลต าบลวังดิน วัดหลายหิน "
298 เลย นาแห้ว เทศบาลต าบลนาแห้ว เหมืองแพร่ "
299 เลย นาแห้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนามาลา วัดโนนอุดม "
300 เลย ภูเรือ เทศบาลต าบลร่องจิก วัดโพนสว่าง "
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301 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย วัดศรีสว่างวารี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสองรัก วัดโพธิช์ุม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้อย วัดโพธิช์ัย บุคลากรทางการศึกษา 
304 เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง วัดมัชฌิมาราม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 เลย เอราวัณ องค์การบริหารส่วนต าบลผาสามยอด โนนสวรรค์ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

306 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน ศูนย์บ้านสันติสุข หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

307 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ เทศบาลต าบลกันทรารมย์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ "
308 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลต าบลขุนหาญ บ้านศาลา(บ้านสิ) "
309 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลบักดอง วัดบักดอง "
310 ศรีสะเกษ ไพรบึง เทศบาลต าบลไพรบึง วัดจังกระดาน "
311 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย เทศบาลต าบลยางชุมน้อย วัดยางชุมน้อย "
312 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลพิงพวย จันทาราม "
313 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องค์การบริหารส่วนต าบลกุง องค์การบริหารส่วนต าบลกงุ(บ้านสงยาง) "
314 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลอีหล่ า วัดโนนดู่ "
315 สกลนคร ค าตากล้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสิม หนองบัวสิม "
316 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าโพนค้อ ห้วยยางเหนือ "
317 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาใน ผักค าภู "
318 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง ลาดสมบูรณ์ "
319 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลนาซอ เทศบาลต าบลนาซอ "
320 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า บ้านหนองม่วง "
321 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลสวา่งแดนดิน บ้านเปือยทานตะวัน "
322 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาว หนองแซง "
323 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลขนุตัดหวาย มัสยิดบ้านโอน "
324 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลต าบลพะวง พะวง "
325 สงขลา ระโนด เทศบาลต าบลบ่อตรุ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม "
326 สงขลา สะเดา เทศบาลต าบลปริก เทศบาลต าบลปริก "
327 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลส านักแต้ว มัสยิดบ้านม่วง "
328 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลน้ าน้อย โคกหาร "
329 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ทราย บ้านยกกระบัตร "
330 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ หมู่ที ่1
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331 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ บ้านโคก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลนางบวช นางบวช ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะสังข์ ลาดตาล บุคลากรทางการศึกษา 
334 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่สุพรรณ ดอนต าลึง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพธิ์ สามัคคีธรรม ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

336 สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง นาลาว หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

337 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กง บ้านทับท้อน "
338 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าร่อน บ้านเขาพนมวัง "
339 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย คลองน้อย "
340 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี บ้านควนพุน "
341 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เทศบาลต าบลเขานิพันธ์ บ้านเขาปูน "
342 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลศรีณรงค์ ต าบลศรีณรงค์ "
343 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง บ้านโคกทม "
344 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลต้ังใจ องค์การบริหารส่วนต าบลต้ังใจ "
345 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลสวาย บ้านระไซร์ "
346 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลแตล บ้านสวาย "
347 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลดม บ้านภูมิสวาย "
348 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง บ้านแบง "
349 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนัง บ้านแป้น "
350 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลวัดธาตุ วัดเขตอุดม "
351 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลเชียงเพ็ง วัดสระบัว "
352 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลปะโค วัดราษฎร์สามัคคีธรรม "
353 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลเชียงแหว บ้านเชียงแหว "
354 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลเวียงค า ท่าม่วงเวียงค า "
355 อุดรธานี นายูง เทศบาลต าบลโนนทอง บ้านสมประสงค์ "
356 อุดรธานี น้ าโสม เทศบาลต าบลน้ าโสม โนนสวรรค์ "
357 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก โรงเรียนบ้านทุง่ทอง "
358 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ บ้านโนนนาโพธิ์ "
359 อุดรธานี โนนสะอาด เทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด โรงเรียนบ้านหัวฝาย "
360 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง วัดศิลาอาสน์ "
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361 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ทุง่ใหญ่-โพธิช์ัย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม วัดสุวรรณภูมิ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดุง วัดหนองสองห้อง บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง โรงเรียนบ้านฝาง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง วัดนิโคเขตตาราม ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

366 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

367 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ บ้านหนองตุ "
368 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์ "
369 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลผาสุก บ้านน้อยมาลีสถาพร "
370 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลจ าปี บ้านโคกน้อย "
371 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ วัดป่าเลไลย์ "
372 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลผักตบ บ้านหนองกุง "
373 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยา ม.1 บ้านยา "
374 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาอิน นาอิน "
375 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นด่านนาขาม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม "
376 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล วัดน้ าใส "
377 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลนานกกก นานกกก "
378 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน้ า วัดฐิตาราม "
379 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองผือ วัดบ้านแก้งหลักด่าน "
380 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลยางขี้นก ยางขี้นก "
381 อุบลราชธานี โขงเจียม เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม ต าบลบ้านด่าน "
382 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง บะไห "
383 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง "
384 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลตบหู โพธิไ์ทร "
385 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ บ้านหนองบัวแดง "
386 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย วัดบ้านโป่งน้อย "
387 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลตระการ ดอนหมู "
388 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกุง วัดบ้านร่องข่า "
389 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกแสง บ้านโนนสว่าง "
390 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแมด วัดคูหาสวรรค์ "
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391 อุบลราชธานี พิบลูมังสาหาร เทศบาลต าบลกุดชมภู บ้านโนนม่วง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี พิบลูมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิศ์รี บ้านนาหว้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี พิบลูมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก บ้านสมบูรณ์สามัคคี บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี พิบลูมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลระเว ระเว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

396 อุบลราชธานี เมืองอบุลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ หัวค า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

397 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยขะยุง ห้วยขะยุงตก "
398 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งโดม วัดบ้านผ้ึงโดม "
399 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก บ้านช่องเม็ก "
400 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก วัดบ้านแต้ใหม่ "

หมำยเหตุ

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

  1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-191-4804 , 02-516-2106 
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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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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 30 
ระหว่างวันที่  11 – 17  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 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่30 
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 ่30                
 

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 
 


