
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลชะแล คลิต้ีล่าง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลต าบลท่าล้อ วัดบ้านทอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแท่น บ้านดอนรัก บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ หาดง้ิว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลพนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลพนมทวน ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

6 กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง บ้านหลุมหิน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

7 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน หม่องกระแทะ "
8 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ โรงเรียนบ้านหนองนางเล้ิง "
9 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา วัดโพธิท์องสงเปลือย "

10 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลจุมจัง โคกกลาง "
11 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม ค าป่าหว้าน "
12 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ แสงส่องหล้า หมู่ที ่9 "
13 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว วัดโพธิช์ัยบ้านค้อ "
14 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน วัดบ้านแจนแลน "
15 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโก นาโก หมู่ที ่1 "
16 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาว วัดโพธิบ์ุง่คล้า "
17 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา "
18 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหา้ง วัดโพธิช์ัยหนองห้าง "
19 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน วัดเทพรังษีศิลาราม "
20 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาล บ้านบาก "
21 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสมบูรณ์ โรงเรียนหนองปรืประชาสรรค์ "
22 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลคุยบ้านโอง บ้านคุยป้อม "
23 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง "
24 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลแก่นฝาง เทศบาลต าบลแก่นฝาง "
25 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลโนนฆอ้ง เทศบาลต าบลโนนฆอ้ง "
26 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลบ้านฝาง เทศบาลต าบลบ้านฝาง "
27 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลหนองบัว บ้านบะยาว "
28 ขอนแก่น บ้านฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหวายนั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหวายนั่ง "
29 ขอนแก่น บ้านแฮด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง "
30 ขอนแก่น เปือยน้อย เทศบาลต าบลเปือยน้อย โนนเหล่ือม "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่43

ระหว่ำงวันที ่26 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 
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31 ขอนแก่น พระยืน เทศบาลต าบลพระยืน เทศบาลต าบลพระยืน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ขอนแก่น พระยืน เทศบาลต าบลพระยืนมิ่งมงคล บ้านโนนบ่อ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงธนสาร วัดสว่างอารมณ์ บุคลากรทางการศึกษา 
34 ขอนแก่น เวียงเก่า เทศบาลต าบลในเมือง บ้านแดง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ขอนแก่น เวียงเก่า เทศบาลต าบลในเมือง โพธิท์อง-หนองเตาปูน ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

36 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนต าบลกอ้นแกว้ วัดก้อนแก้ว หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

37 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า วัดสามร่ม "
38 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด วัดลาดบัวขาว "
39 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหินซ้อน หนองกลางดง "
40 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน วัดสระสองตอน "
41 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเปรง บ้านตลาดเปร็ง "
42 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเริก บ้านเนินสัก "
43 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา บ้านคลองขี้เหล็ก "
44 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก บางไก่เถื่อน "
45 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง วัดโคกสว่างราษฎร์บ ารุง "
46 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่พระ วัดป่าแดนสงบ "
47 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยายจิ๋ว บ้านมะกอกงาม "
48 ชัยภูมิ บ้านเขว้า องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา วัดสว่างวังน้ าเย็น "
49 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู วัดทุง่สว่างสุธาวาส "
50 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะเฆ่ บ้านหลังสัน "
51 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลหงษเ์จริญ ตางิ "
52 ชุมพร ทุง่ตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก รร.บ้านทับช้าง "
53 ชุมพร พะโต๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลปงัหวาน คลองนูน "
54 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลท่ายาง เทศบาลต าบลทา่ยาง (บา้นคอสน) "
55 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลบางหมาก รร.บ้านคอเต้ีย "
56 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลวังใหม่ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 66 (นาเนยีน) "
57 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดยาย โรงเรียนบ้านในกริม "
58 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลสถาน วัดสถาน "
59 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลห้วยซ้อ บ้านเกี๋ยง "
60 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ม่อนหินแก้ว "
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61 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลสันติสุข ต าบลสันติสุข หมู่ 6 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว บ้านผามูบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม บ้านห้วยเจริญ บุคลากรทางการศึกษา 
64 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย จะตี และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่ลองใน บ้านโป่งไฮ ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

66 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลเจดียห์ลวง ร้องบง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

67 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ ห้วยมะขามป้อม "
68 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี บ้านขุนสรวย "
69 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลเวียงพางค า ผาหมี "
70 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง สันบุญเรือง "
71 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชมุ สันถนนใต้ "
72 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลต าบลหล่ายงาว บ้านห้วยเอียน "
73 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี บ้านเด่นศาลา "
74 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจนัทร์ หนองเจ็ดหน่วย "
75 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว ขุนแตะ "
76 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ป่ากล้วย "
77 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง บ้านอ่างกาน้อย "
78 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ ขุนห้วยไส้ "
79 เชียงใหม่ พร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด ต าบลโหล่งขอด "
80 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก บ้านกองแขกเหนือ "
81 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ บ้านขุนปอนห้วยวอก "
82 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร บ้านแม่แฮเหนือ "
83 เชียงใหม่ แม่วาง เทศบาลต าบลแม่วาง ดอนเปา "
84 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา ทุง่ศาลา "
85 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ปี้ ทุง่ป่าคาเหนือ "
86 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน หนองเต่า "
87 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นสหกรณ์ สหกรณ์ 2 "
88 เชียงใหม่ แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย บ้านเอก "
89 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตอน บ้านห้วยส้าน "
90 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง บ้านหลวง "
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91 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแหง เวียงแหง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ป่าคานอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว แม่โต๋ บุคลากรทางการศึกษา 
94 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเมิงเหนือ แม่เลย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลป่าไผ่ เทศบาลต าบลป่าไผ่ ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

96 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง ต้นแหนหลวงฯ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

97 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บ้านตุงติง "
98 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสลี กองลอย "
99 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลลิพัง ทุง่ปาหนัน "

100 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ท่าเทศ "
101 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามใต้ นานอน "
102 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลกะลาเส กะลาเส "
103 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด หาดปากเมง "
104 ตราด เกาะช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้างใต้ บ้านสลักคอก "
105 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโสม วัดสลัก "
106 ตราด บ่อไร่ เทศบาลต าบลบ่อพลอย วัดบ่อไร่ "
107 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแร้ง บางปรือ "
108 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีกะอาง บ้านหนองกันเกรา "
109 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลอาษา วัดสะพาน "
110 นครนายก ปากพลี เทศบาลต าบลเกาะหวาย อนุบาลปากพลี "
111 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ วัดเกาะกระชาย ม.2 "
112 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหญ่ โรงเรียนวัดวังตูม "
113 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลศรีจฬุา วัดบางหอย "
114 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา วัดพราหมณี "
115 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ "
116 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์แทน โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 "
117 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล บ้านธาตุ "
118 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน ด้งก้อม "
119 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง วัดดอนสวรรค์ "
120 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง บ้านห้วยทราย "
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121 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลแสนพนั พันทะคีรี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ วัดกุตาไก้เหนือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง วัดดุษฏีคณิศรบวรศรัทธาราม บุคลากรทางการศึกษา 
124 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย วัดนาอุดมวนาราม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทาใหญ่ วัดโนนสว่างธรรมิการาม ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

126 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลค าเตย ทุง่มน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

127 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง บ้านกลางน้อย "
128 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตามัว พรเจริญ ม.๗ "
129 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างชิน้ วัดสระพังทอง "
130 นครพนม วังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง หนองนางด่อน "
131 นครราชสีมา แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ บ้านแก้งสนามนาง-หนองโสมง "
132 นครราชสีมา แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล บ้านหนองบัวกอง "
133 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องค์การบริหารส่วนต าบลขามทะเลสอ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ "
134 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว บ้านโจด "
135 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลต าบลอรพิมพ์ อรพิมพ์ "
136 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลกดุพมิาน โรงเรียนหนองกระเทียมเหนือ "
137 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านใน วัดหนองบง "
138 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง โรงเรียนบ้านซับยาง "
139 นครราชสีมา เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านโคกกระบือ "
140 นครราชสีมา โนนแดง เทศบาลต าบลวังหิน บ้านแก "
141 นครราชสีมา โนนแดง องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง บ้านซาด "
142 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลต าบลบัลลังก์ บ้านกระดาน "
143 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว ต าบลหลุมข้าว "
144 นครราชสีมา บัวลาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า หนองหว้า "
145 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง โนนทองหลาง "
146 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ บ้านโนนทองหลาง "
147 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลต าบลนกออก โรงเรียนวัดทุง่จาน "
148 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ บ้านเขาพญาปราบ "
149 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช บ้านคลองเตย "
150 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ บ้านขนงพระเหนือ "
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151 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง บ้านหนองคุ้มวิทยา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 นครราชสีมา พระทองค า องค์การบริหารส่วนต าบลทัพร้ัง แห่งที ่2 (หนองยาง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 นครราชสีมา พระทองค า องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม บ้านหนองกก บุคลากรทางการศึกษา 
154 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลกระชอน บ้านโนนพุทรา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลบ้านยาง บ้านหนองยาง ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

156 นครราชสีมา วังน้ าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเขียว โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

157 นครราชสีมา สีค้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย โรงเรียนบ้านใหม่ประชาอปุถมัภ์ "
158 นครราชสีมา สีค้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ เขายายเทีย่งใต้ "
159 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ บ้านดงมะไฟ "
160 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลเสมา บ้านโสกแจ้ง "
161 นครราชสีมา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งประดู่ บ้านหนองผักโพด "
162 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงส์ โรงเรียนบ้านทุง่โป๊ะ "
163 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลต าบลเกาะทวด วัดโบสถ์ "
164 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ขนาบนาก "
165 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว วัดโคกยาง "
166 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร วัดทะเลปัง "
167 นครสวรรค์ เก้าเล้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ บ้านมหาโพธิ "
168 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่สิงห์ ไผ่สิงห์ "
169 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลพุนกยงู โรงเรียนบ้านไตรคีรี "
170 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลตาคลี บ้านชวนเด่ือ "
171 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง บ้านลาด "
172 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว บ้านบางแก้ว "
173 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขากะลา เขาสามยอด "
174 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว เขาสระนางสรง "
175 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว ยางขาว "
176 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเด่ือ บ้านคลองตักน้ า "
177 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย โรงเรียนบ้านพระพุทธประสารธน์วทิย์ "
178 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางม่วง โรงเรียนวัดบ้านคุ้งวารี "
179 นครสวรรค์ แม่เปิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปิน เขามะตูม "
180 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแก บ้านมาบแก "
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181 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ บ้านมะเด่ือ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง หมูบ่า้นเอื้ออาทรราชพฤกษ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร มัสยิดดารุลอามาน (สะกปูา) บุคลากรทางการศึกษา 
184 น่าน เชียงกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงกลางพญาแก้ว เกวต และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 น่าน นาหมื่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทะนงุ ห้วยนาย ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

186 น่าน บ่อเกลือ เทศบาลต าบลบ่อเกลือใต้ บ่อหลวง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

187 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงพญา บ้านเด่น "
188 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ต าบลฝายแก้ว "
189 น่าน เมืองน่าน เทศบาลต าบลกองควาย ธงหลวง "
190 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่สวก ต้าม "
191 น่าน สองแคว องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง สองแคว "
192 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลท่าสะอาด วัดศรีปทุมสามัคดี "
193 บึงกาฬ บุง่คล้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเด่ิน หนองเด่ินท่า "
194 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลไคสี วัดพรชัยธรรมคุณ "
195 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งเปือย วัดสว่างเทวกุล "
196 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง วัดสุเทพสุนทร "
197 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง วัดอุดมราษฎร์วราราม "
198 บุรีรัมย์ ช านิ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา "
199 บุรีรัมย์ ช านิ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงยาง "
200 บุรีรัมย์ นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง วัดขุนก้อง "
201 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลถนนหัก โรงเรียนบ้านหนองม่วง "
202 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์พระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์พระยา "
203 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลนางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลนางรอง "
204 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา สะเดา "
205 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกง วัดหนองกง "
206 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย วัดแสงจันทร์ "
207 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิช์ัย โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพฒันา "
208 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง 2 (ประทานพรศุภมิตร) "
209 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ บ้านฟ้ารังสิต "
210 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงิน โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง "
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211 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลพชือดุม โรงเรียนวัดพืชอุดม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 ปทุมธานี หนองเสือ เทศบาลต าบลหนองเสือ เทศบาลต าบลหนองเสือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาสาม วัดเจริญบุญ บุคลากรทางการศึกษา 
214 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก องค์การบริหารส่วนต าบลทับสะแก องค์การบริหารส่วนต าบลทับสะแก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง บ้านสีดางาม ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

216 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ วัดเขาตะล่อม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

217 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก ศรีนคร "
218 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลควนโนรี องค์การบริหารส่วนต าบลควนโนรี (บ้านหนองครก ม.4) "
219 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ทรายขาว ม.3 "
220 ปัตตานี ทุง่ยางแดง องค์การบริหารส่วนต าบลปากู บ้านปาแดปาลัส หมู่ที ่1 "
221 ปัตตานี ปะนาเระ เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง บ้านพ่อมิ่ง หมู่ที ่3 "
222 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าน  า ชีวิตสดใสบ้านกูวิง  "
223 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลกระเสาะ มัสยิดกอล า "
224 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลถนน องค์การบริหารส่วนต าบลถนน หมู่ที่ 1 "
225 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด มัสยดิดารุลอามาน บา้นบาโง "
226 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลลางา องค์การบริหารส่วนต าบลลางา "
227 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะยไิร บ้านตะบิงตีงี หมู่ที ่4 "
228 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลอย วัดนางคุ่ม "
229 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขนาก ทุง่มน "
230 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา(โรงเรียนวดัส ามะกนั) "
231 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย เทศบาลต าบลบางซ้าย ต าบลบางซ้าย "
232 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย วัดวังชะโด "
233 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด บ้านโคกตาพรหม "
234 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบางยีโ่ท บ้านช่างเหล็ก "
235 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม "
236 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง โรงเรียนวัดตลาด "
237 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน โรงเรียนราษฎร์บ ารุง "
238 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแปง้ บ้านแป้ง "
239 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหว้า โรงเรียนวัดบ้านหว้า "
240 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย สองห้อง "
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241 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ เทศบาลเมืองผักไห่ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดโพธิ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน วัดท าใหม่ บุคลากรทางการศึกษา 
244 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง บ้านโคกกรวด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบนัลือ รุ่งวิทยา ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

246 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา วัดล าพระยา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

247 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง "
248 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลสามตุ่ม คู้สลอด "
249 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไมซุ้ง สนามทอง "
250 พะเยา จุน เทศบาลต าบลทุง่รวงทอง วัดร่องแมด "
251 พะเยา จุน เทศบาลต าบลเวียงลอ เทศบาลต าบลเวียงลอ 2 "
252 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุขิงแกง บ้านพระธาตุขิงแกงใหม่ (ม.9) "
253 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งผาสุข บ้านหัวทุง่ใหม่ "
254 พะเยา ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลบ้านถ้ า ถ้ าอนามัย "
255 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน วัดต้นต้อง "
256 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย น้ าคะ "
257 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลออย ดอนแก้ว "
258 พะเยา ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแก้ว ใหม่ "
259 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงแรง ร้องเชียงแรง "
260 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา ป่าตึง "
261 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลพนางตุง บ้านท่าช้าง "
262 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลแพรกหา แพรกหา "
263 พัทลุง ควนขนุน องค์การบริหารส่วนต าบลปันแต บ้านควนปันแต "
264 พัทลุง ควนขนุน องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ บ้านทุง่ขึงหนัง "
265 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ บ้านคลองใหญ่ "
266 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลเกาะนางค า บ้านท่าเนียน "
267 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลหารเทา ควนน้อย "
268 พัทลุง ปากพะยูน องค์การบริหารส่วนต าบลฝาละมี วัดควนนางพิมพ์ "
269 พัทลุง ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลบ้านนา นาวง "
270 พิจิตร ดงเจริญ เทศบาลต าบลวังบงค์ เทศบาลต าบลวังบงค์ "
271 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่หลวง วัดคลองข่อย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
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272 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง วัดวังส าโรง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 พิจิตร ทับคล้อ องค์การบริหารส่วนต าบลทับคล้อ ชุมชนวัดสายดงยาง บุคลากรทางการศึกษา 
274 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ บ้านล านัง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 พิจิตร เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลสายค าโห้ องค์การบริหารส่วนต าบลสายค าโห้ (โรงเรียนสายค าโห)้ ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

276 พิจิตร วชิรบารมี องค์การบริหารส่วนต าบลวงัโมกข์ บ้านโนนทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

277 พิจิตร วังทรายพูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล วัดวังทับไทร "
278 พิษณุโลก ชาติตระการ เทศบาลต าบลป่าแดง บ้านป่าแดง "
279 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ภาค บ้านบ่อภาคใต้ "
280 พิษณุโลก นครไทย เทศบาลต าบลบ้านแยง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ "
281 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นพร้าว โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง "
282 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทา้ว บางยางพัฒนา "
283 พิษณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลชมพู บ้านปลวกง่าม "
284 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลดงประค า บ้านเขาน้อย "
285 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าคู้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าคู้ "
286 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหมื่นราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหมื่นราม "
287 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง บ้านดอนขุนห้วย "
288 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก บ้านเขาอ่างแก้ว "
289 เพชรบุรี บ้านลาด เทศบาลต าบลบ้านลาด เทศบาลต าบลบ้านลาด "
290 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ บ้านโป่งสลอด "
291 เพชรบุรี บ้านแหลม เทศบาลต าบลบางตะบูน โรงเรียนวัดเกาะแก้ว "
292 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกุฏิ "
293 เพชรบุรี เมืองฯ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ หาดเจ้าส าราญ "
294 เพชรบุรี เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง วัดท่าศิริ "
295 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบาลต าบลชนแดน เทศบาลต าบลชนแดน "
296 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลพุทธบาท บ้านกกจั่น "
297 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลวังชมภู วังชมภู "
298 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเบาะ บ้านป่าปง "
299 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อรัง บ้านหนองไม้สอ "
300 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสระประดู่ บ้านล านารวย "
301 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่งาม บ้านด่านไทร ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 เพชรบูรณ์ หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก บ้านศรีมงคล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
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303 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไขว่ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว บุคลากรทางการศึกษา 
304 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไทรย้อย บ่อแก้ว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่ค ามี ต้นม่วง ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

306 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยม นันทาราม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

307 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลบ้านเวียง บ้านป่ากล้วย "
308 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง ทุง่ศรี "
309 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยางฮ่อ วัดแม่ยางเปีย้ว "
310 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลเวียงต้า แสนทอง "
311 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก ผามอก "
312 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่แล้ง วังเลียง "
313 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน วัดดงลาน "
314 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกวาง บ้านกวาง "
315 ภูเก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษตัรี บ้านพรุจ าปา "
316 ภูเก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว โรงเรียนบ้านไม้ขาว "
317 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลกะรน บ้านกะตะ "
318 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลฉลอง บ้านโคกทราย สาขา 2 (บ้านฉลอง) "
319 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลรัษฎา เทศบาลต าบลรัษฏา "
320 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลราไวย์ บ้านบางคณฑี "
321 มหาสารคาม แกด า เทศบาลต าบลมิตรภาพ โนนลาน "
322 มหาสารคาม แกด า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนภบิาล โนนภิบาล "
323 มหาสารคาม ชื่นชม เทศบาลต าบลหนองกุง บ้านหลุบแซง "
324 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ วัดหนองบัวแดง "
325 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก วัดค้อธิหนองม่วง "
326 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก วัดราษฎร์สามัคคี "
327 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ บ้านโคกล่าม "
328 มหาสารคาม นาดูน องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง บ้านโนนเขวา ม.9 "
329 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังไชย วัดวังหิน "
330 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล บ้านเตาบ่า ม.6 "
331 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า บ้านเม็กด า ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา บ้านโคกสาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อ หนองโจด บุคลากรทางการศึกษา 
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334 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลแวงดง บ้านดงแคน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก วัดขัวสะพานภู ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

336 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าสร้างถ่อ วัดศรีสุมังค์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

337 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะเม็ง บ้านหนองกระยัง "
338 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย วัดพุทโธธัมมธโร "
339 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาโสก บ้านแก้ง "
340 มุกดาหาร หนองสูง เทศบาลต าบลบ้านเป้า ค าพี้ "
341 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง วัดศรีสว่างวงศ์ "
342 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ วัดอรุณสว่าง "
343 มุกดาหาร หว้านใหญ่ เทศบาลต าบลหว้านใหญ่ โรงเรียนบา้นหนองผือ-ดอนม่วง "
344 มุกดาหาร หว้านใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลปง่ขามดงหมู ป่งขาม "
345 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าหว่น บ้านฟ้าห่วน "
346 ยโสธร ทรายมูล องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ โรงเรียนบ้านโคกก่อง "
347 ยโสธร ทรายมูล องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ บ้านไผ่ "
348 ยโสธร ป่าต้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลกระจาย วัดม่วงไข่ "
349 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง บ้านขาม "
350 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง บ้านซ า "
351 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลค้อเหนอื วัดบ้านค้อเหนือ "
352 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ วัดสว่างศรีวิลัย "
353 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร อีโคตร "
354 ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลต าบลดินด า บ้านเลิงคา "
355 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ ดอนส าราญใต้ "
356 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลธงธานี โรงเรียนบ้านง้ิว "
357 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลอุ่มเม้า โรงเรียนบ้านนาค า "
358 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลปทุมรัตต์ บ้านคุยแต้ "
359 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโพนสูง วัดบ้านโคกก่อง "
360 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอกล้ า ค้อ-แสนสี "
361 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว วัดบ้านเขวาทุง่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด โรงเรียนบ้านสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโนนชัยศรี โนนชัยศรี บุคลากรทางการศึกษา 
364 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลแวง หนองแสงทุง่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่43

ระหว่ำงวันที ่26 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
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365 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลสระนกแก้ว บ้านกุดสระ ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

366 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง โรงเรียนบ้านโนนส้ัน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

367 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุง่หลวง วัดสระเคียนชัย "
368 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลหินกอง โรงเรียนบ้านส้มโฮง "
369 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู บ้านโพนครกน้อย "
370 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลหนองหลวง ต.หนองหลวง "
371 ราชบุรี บางแพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา โรงเรียน วัดดอนพรม "
372 ราชบุรี บางแพ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแก้ว บ้านหนองเอี่ยน "
373 ราชบุรี บางแพ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ บ้านแหลมทอง "
374 ราชบุรี บ้านคา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพนัจันทร์ โรงเรียน บ้านช่องลาภ "
375 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขลุง โรงเรียน วัดสัมมาราม "
376 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งพยอม วัดตาล "
377 ราชบุรี ปากท่อ เทศบาลต าบลทุง่หลวง โรงเรียน บ้านพุคาย "
378 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก โรงเรียนบ้านท่ายาง "
379 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลดอนทราย โรงเรียน วัดบางลาน "
380 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ "
381 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลห้วยชินสีห์ โรงเรียน วัดโพธิด์ก "
382 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ โรงเรียน บ้านหนองนางแพรว "
383 ราชบุรี สวนผ้ึง องค์การบริหารส่วนต าบลปา่หวาย บ้านหนองขาม "
384 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม บ้างดงมะรุม "
385 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด บ้านหนองปล้อง "
386 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลซับตะเคียน บ้านเขาตะแคง "
387 ลพบุรี ท่าวุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน วัดถ้ าตะโก "
388 ลพบุรี ท่าวุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางล่ี บางล่ี "
389 ลพบุรี ท่าวุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง โรงเรียนวัดมะค่า "
390 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขาม โรงเรียนวัดเทพอ าไพ "
391 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสอน วัดมหาสอน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง บ้านหนองแก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ บ้านไทรย้อย บุคลากรทางการศึกษา 
394 ลพบุรี ล าสนธิ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุตาเพชร บ้านราษฎร์บ ารุง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลกาบิน วัดอินทาราม ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่43

ระหว่ำงวันที ่26 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
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396 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเค็ง วัดขุมค า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

397 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวาง วัดศรีสว่าง "
398 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน  า วัดบ้านชาติ "
399 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลเทพวงศา วัดสนามชัย "
400 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ บ้านตลาด "

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่  43 
ระหว่างวันที่  26 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2191-4804 
             หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com  
  2. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน 11,900 บาท/คน ก่อนการฝึกอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม       
       สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                        นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0191 หรือนายพงษ์นรินทร ตันเที่ยง 09-0678-0177 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่43 
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 ่43               
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 

    ****ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม******

            
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :          11,900  บาท 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน 
        ลงชื่อผู้น าฝาก 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 

- กรุณาช าระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 

- สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ค่าลงทะเบียนรวมค่าที่พักและอาหาร 
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หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560” 

(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum) 
********************************** 

๑.ปรัชญา  มุ่งพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
๒.หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียม
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองท้องส่วนถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ของวิถีโลกและประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในบริบทที่หลากหลาย ตลอดจนการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องและมีมาตรฐาน  สามารถน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการได้ตรงเป้าหมายอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน   
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยโดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยยึดหลักการของการเชื่อมโยงครูและหลักสูตรแกนกลางลงสู่หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมาสู่การพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือการฝึกอบรม  
 
๓.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ  
มีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๑  วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือศึกษาข้อมูลความรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๓.๒  ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร 
       การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.๓  สถานศึกษามีความสามารถในการน าหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ไปใช้ในการ     
       จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๓.๔  น าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพ่ือรับการวิพากษ์ ข้อเสนอบนฐานวิชาการ  
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๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๔.๑ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
๔.๒ ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
๔.๓ เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาชาติตาม
บริบทท้องถิ่นและชุมชน 

 
๕. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
   คร/ูครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา 
และ/หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  
           
๖. เนื้อหาหลักสูตร  ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 7 วัน  
 ค าอธิบายหลักสูตร 

  การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  และประยุกต์ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย การเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย การ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทยส าหรับเด็กปฐมวัย การก าหนดแนวทางวัดและประเมิน
พัฒนาการ  การพัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรการนิเทศติดตามและการประเมินผลการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
เพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การบริหารทรัพยากรเพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย  และการน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรับการวิพากษ์ 

 โครงสร้างหลักสูตรอบรม  
1. แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย      3 ชั่วโมง 
    - สภาการศึกษา 
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี     3 ชั่วโมง 
    - สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น 
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี     3 ชั่วโมง 
    - สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น 
4. การเชื่อมโยงมาตรฐานคุณสมบัติ สมรรถนะที่พึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  3 ชั่วโมง 
    กับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   
    - สพฐ. 
5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
    - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. การก าหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร     3 ชั่วโมง 
    - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 3 ชั่วโมง 
    -  อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8. การพัฒนาความคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ  3 ชั่วโมง 
      - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะส าหรับเด็กปฐมวัย     3 ชั่วโมง 
      - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
     -  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กศ.) 

11. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย       6 ชั่วโมง 
    - อาจารย์มหาวิทยาลัย 
12. การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก    6 ชั่วโมง 
   - อ.ธวัช/อ.พิรัฐ 

13. การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการวิพากษ์     3 ชั่วโมง 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”  

(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum) 

 
เวลา 

วัน 
09.00 – 12.00 น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 1 - 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

รายงานตัวปฐมนิเทศ/แนะน าหลักสูตร  
และการเตรียมความพร้อม 

ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  / อ.ดวงพร แสงทอง  

วันที่ 2 
วิชา แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในประเทศไทย 
ดร.จินตนา สุขส าราญ  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุต  ากวาา 3 ปี 

อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ป ี

รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ  

วันที่ 3 
วิชา การเชื อมโยงมาตรฐานคณุสมบัติ สมรรถนะที พึงประสงค์ 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
อ.เอมอร รสเครือ  

วิชา การพัฒนาสื อการเรียนรู้เพื อการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล  

วิชา การก าหนดแนวทางการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร 

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  

วันที่ 4 
วิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 

ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย  

วิชา การพัฒนาความคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป  

สรุปประเด็นทางวิชาการ/ 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

วันที่ 5 
วิชา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์  

วิชา การบริหารทรัพยากรเพื อการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ดร.คมศร วงษ์รักษา  

วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน 
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หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”  
(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum) 

 

เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 6 
วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน 
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน วิชา การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
ดร.ธวัชชัย รัตตัยญู และทีมงาน 

 

วันที่ 7 
การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื อการวิพากษ์  
พิธีปิดการศึกษาอบรม 

 



 



 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม (กรุณาศึกษาก่อนเดินทาง) 
๑. การรายงานตัว 14.00 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 1)            

ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
๒. การแต่งกาย  
ชุดเรียน  ๑) วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ระหว่างวันท่ีศึกษาอบรม 
หมายเหตุ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น 
ทุกวันอังคารของสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาเตรียมชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น มาด้วย (ถ้าม)ี 
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให ้
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  

 การช าระเงินค่าลงทะเบียน  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร 865    รหัสรุน่ …………. 
         (Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ท่ี www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
    ** ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับ ฝึกอบรม ** 
         (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 
2. แผนการจัดประสบการณ์ของตนเองท่ีใช้อยู่ 
3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้าม)ี และลงไฟล์ข้อมูล- 
 (1) ไฟล์ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 
 (2) ไฟล์ข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์ของครู ผดด. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (3) ไฟล์ข้อมูลตราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ภาพถ่ายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง 

เอกสาร 5 


