
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ โรงเรียนวัดแสนตอ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กาญจนบุรี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกร่าง บ้านหลังเขา บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน โรงเรียนบ้านน  าคลุ้ง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กระบงุ พุชะนี ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

6 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไล่โว่ บ้านเกาะสะเดิง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

7 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่ วัดนาใหม่ "
8 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา วัดสว่างอารมณ์จิกงาม "
9 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย องค์การบริหารส่วนต าบลล าชี องค์การบริหารส่วนต าบลล าชี "

10 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาล แซงบาดาล "
11 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านดงค าพัฒนา "
12 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น บ้านเม็ก "
13 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองสรวง วัดค าโอ่งสามัคคี "
14 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโดน หนองแวงดง "
15 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี บ้านโละโคะ "
16 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง ร้อยไร่ "
17 ก าแพงเพชร ทรายทองวฒันา เทศบาลต าบลทุง่ทราย โรงเรียนบ้านศรีอดุมธญัญะ "
18 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนิดาต บ้านเขาน  าอุ่น "
19 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลคุยบ้านโอง บ้านคุยแขวน "
20 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง บ้านมาบตากล้าร่มเย็น "
21 ขอนแก่น ชุมแพ เทศบาลต าบลโนนหัน วัดแจ้งสว่างนอก "
22 ขอนแก่น เปือยน้อย เทศบาลต าบลสระแก้ว สระแก้ว "
23 ขอนแก่น ภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนต าบลภผูาม่าน นาน  าซ า "
24 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลกดุขอนแกน่ วัดสว่างเลิงแสง "
25 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ต าบลโนนทอง (ชุมชนร่วมใจ) "
26 จันทบุรี แก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่หางแมว วัดช่องกะพัด "
27 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลพลวง เทศบาลต าบลพลวง ม.7 "
28 จันทบุรี แหลมสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปริด บ้านเขาตาหน่วย "
29 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ วัดศรีสุตาราม "
30 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร บ้านหัวไทร "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่45

ระหว่ำงวันที ่2 - 8 กันยำยน 2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 
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31 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา วัดราษฎร์บ ารุงศักด์ิ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลบงึน  ารักษ์ วัดบึงน  ารักษ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกรูด บางกรูด บุคลากรทางการศึกษา 
34 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ดอนสีนนท์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลท่าถ่าน โคกหัวข้าว ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

36 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน โรงเรียนบ้านไร่ดอน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

37 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองอดุมชลจร วัดไชยธารา "
38 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง บ้านห้วยหิน "
39 ชลบุรี เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า บ้านเขาวังแก้ว "
40 ชลบุรี บ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านขุนช านาญ "
41 ชลบุรี บ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพลวงทอง สวนป่าคลองตาเพชรบน "
42 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองชาก วัดเนื่องจ านงค์ "
43 ชลบุรี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนแดง วัดหนองบอนแดง "
44 ชลบุรี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอรุิณ วัดอรุณรังษี "
45 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหียง บ้านเขาอ านวยสุข "
46 ชลบุรี พานทอง เทศบาลต าบลพานทอง เทศบาลต าบลพานทอง "
47 ชัยนาท มโนรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลอูต่ะเภา โรงเรียนวัดหนองตาตน "
48 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลดอนก า วัดสนามชัย "
49 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา วัดดอนโพธิศ์รี "
50 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลโพธิพ์ิทักษ์ วัดมะฝ่อ "
51 ชัยนาท หันคา เทศบาลต าบลห้วยงู ท่าแก้ว "
52 ชัยนาท หันคา องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า "
53 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม บ้านหนองบัวเหลือง "
54 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง วัดอัมพวัน(ดงใต้) "
55 ชัยภูมิ บ้านเขว้า องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน วัดจ าปาทอง "
56 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล บ้านหัวทะเล "
57 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู วัดท่าแขกวนาราม "
58 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแซะ แสงภักดีศึกษา "
59 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลนากระตาม ไทรลอด "
60 ชุมพร ทุง่ตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก รร.วัดท่าสุธาธรรม "
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61 ชุมพร ปะทิว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไชยราช ม่วงแถว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ชุมพร พะโต๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลปากทรง บ้านตะแบกงาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลขุนกระทิง ดอนสมอ บุคลากรทางการศึกษา 
64 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลครน ปลายกริม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดยาย รร.ประชาบุษยวิทย์ ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

66 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย บ้านทุง่ซาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

67 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลสถาน ทุง่อ่าง "
68 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย หนองด่าน "
69 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า บ้านพิทักษ์ไทย "
70 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย หนองเลียบ "
71 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา บ้านห้วยก้างราษฎร์ "
72 เชียงราย พญาเม็งราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา บ้านห้วยน  าฮาก "
73 เชียงราย พาน เทศบาลต าบลเมืองพาน เมืองพาน 2 (วัดป่าซาง) "
74 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว สันทราย "
75 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลทานตะวัน ร่องคต สันปูเลย "
76 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลนางแล บ้านนางแล "
77 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย บ้านป่าตึง "
78 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว บ้านจะทอ "
79 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก บ้านเวียงกือนา "
80 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ผาลั ง "
81 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟา้หลวง บ้านลาบา "
82 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก บ้านแม่เต๋อ "
83 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่ลองใน บ้านหัวแม่ค า "
84 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ บ้านป่าเกี๊ยะ ม.18 "
85 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี แสนเจริญเก่า ม.10 "
86 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดียใ์หม่ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง "
87 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แดด บ้านแม่แดดน้อย "
88 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ บ้านแม่จร "
89 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง บ้านแม่ปอน "
90 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ หนองอาบช้าง "
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91 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลแม่นะ ศิริมงคล ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแอน่ ศรีพิงค์ชัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 เชียงใหม่ ดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ กรป.กลาง บุคลากรทางการศึกษา 
94 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา บ้านแม่แรก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก บ้านแม่คงคา ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

96 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง บนนา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

97 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลปางหินฝน บ้านกอกน้อย "
98 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร แม่มุใน "
99 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก นากลาง "

100 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ บ้านห้วยหก "
101 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง หนองบัวหลวง "
102 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลสันปา่ยาง หนองก๋าย "
103 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลขี เหล็ก ขี เหล็กน้อย "
104 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง แม่ก๊ะเปียง "
105 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองแกว้ ต้นผึ ง "
106 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา ห้วยแก้ว "
107 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน หนองมณฑา "
108 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ป่าคาใน "
109 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว แม่ขะปู "
110 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง มะขามหลวง "
111 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง 2 (บา้นขุนอมแฮดนอก) "
112 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง โค้งงาม "
113 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา หัวควน "
114 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง บ้านทุง่ส้าน "
115 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน บ้านพรุจูด "
116 ตราด คลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ บ้านตาหนึก "
117 ตราด คลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด บ้านคลองมะนาว "
118 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย บ้านปะอา "
119 ตราด แหลมงอบ เทศบาลต าบลน  าเชี่ยว มัสยิดอัลกุบรอ "
120 ตราด แหลมงอบ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมงอบ มัสยิดนูรุ้ลมูบีน "
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121 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านพญาไม้ทอง ม.17 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง บ้านถ  าเสือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา บ้านน  าดิบ บุคลากรทางการศึกษา 
124 ตาก สามเงา เทศบาลต าบลสามเงา เทศบาลต าบลสามเงา (บา้นจดัสรร) และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลวงัจันทร์ บ้านวังโพ ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

126 ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง บ้านแม่ละมุ้งคี หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

127 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเพิ่ม โรงเรียนบ้านเขาเพิม่ "
128 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง บ้านคลอง 30 "
129 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นพร้าว วัดทางกระบือ "
130 นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ โรงเรียนวัดล าบัวลอย "
131 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมณี วัดเขาน้อย "
132 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส วัดไทยาวาส "
133 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลวัดส าโรง ต าบลวัดส าโรง "
134 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ ดอนนางหงส์ท่า "
135 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลพุม่แก วัดจอมแจ้ง "
136 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเตย ดอนเตย "
137 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง วัดโคกสว่างวนาราม "
138 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลนามะเขือ วัดจอมศรี "
139 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย วัดดอนกลาง "
140 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นค้อ "
141 นครพนม วังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง วัดท่านาขาม "
142 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อสงคราม วัดจ าปา "
143 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเด่ือ วัดป่าจอมศรี "
144 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสว่าง วัดบางประสิทธิ์ "
145 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม บ้านหนองบาท้าว "
146 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง บ้านหนองกก "
147 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว บ้านหมัน "
148 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด บ้านนาสีนวล "
149 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลกดุพมิาน โรงเรียนบ้านกุดพิมาน "
150 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก วัดบ้านด่านนอก "
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151 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลสระจรเข้ โรงเรียนบ้านหนองสาร ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 นครราชสีมา เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังยายทอง โรงเรียนบ้านวังยายทอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 นครราชสีมา โนนแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร บุคลากรทางการศึกษา 
154 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลต าบลบัลลังก์ โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 นครราชสีมา โนนไทย องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง (บ้านหนองประดู่) ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

156 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ต าบลล าคอหงษ์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

157 นครราชสีมา บัวใหญ่ เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด บ้านหนองบัวสะอาด "
158 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง โคกสะอาด "
159 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย "
160 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลต าบลนกออก โรงเรียนวัดม่วง "
161 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ บ้านยางกระทุง "
162 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง โรงเรียนวัดใหม่ส าโรง "
163 นครราชสีมา ปากช่อง เทศบาลต าบลวังไทร บ้านหนองแก "
164 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย โรงเรียนบ้านซับหวาย "
165 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลกระชอน บ้านกระเบื อง "
166 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ บ้านศาลา "
167 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ บ้านท่าแดง-คล้า "
168 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ บ้านเมืองสูง "
169 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า บ้านหนองไม้ตาย "
170 นครราชสีมา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนต าบลหนิดาด บ้านโคกสะอาด "
171 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง โรงเรียนบ้านเนินพระยอม "
172 นครสวรรค์ โกรกพระ เทศบาลต าบลบางประมุง บ้านหนองตายาย "
173 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ บ้านดงกะพี "
174 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย เทศบาลต าบลบ้านแดน วัดเขาห้วยลุง "
175 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลยางขาว บ้านดอนกระชาย "
176 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลสระทะเล โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา "
177 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประสาท โรงเรียนบา้นวังทองประชานุกูล "
178 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด "
179 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลเนินขี เหล็ก บ้านหนองไร่ "
180 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ บ้านท่าเรือ "
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181 นนทบุรี ปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนต าบลออ้มเกร็ด วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี นครนนท์ 3 วัดนครอินทร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต บูเก๊ะ บุคลากรทางการศึกษา 
184 นราธิวาส เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ กูแบสาลอ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลกาลิซา บ้านบาโง ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

186 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงสะโต มัสยิดตราแด๊ะ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

187 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลสุคิริน โรงเรียนนิคมพัมนา 7 "
188 น่าน เฉลิมพระเกยีรติฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโก๋น บ้านห้วยโก๋น "
189 น่าน ท่าวังผา เทศบาลต าบลท่าวังผา วังว้า "
190 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคา ฝายมูล "
191 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลผาทอง น  าแป่ง "
192 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสันทะ เชตวัน "
193 น่าน นาหมื่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทะนงุ ห้วยเลา "
194 น่าน เมืองน่าน เทศบาลต าบลดู่ใต้ ธงน้อย "
195 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ ผาขวาง "
196 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่สวก ป่าคา "
197 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ ผาตูบ "
198 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนียน ห้วยปุก "
199 น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง บ้านแคว้ง "
200 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลน  ามวบ บ้านหาดไร่ "
201 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลส้าน ผาเวียง "
202 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง วัดรังสิตวราราม "
203 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลไคสี วัดยอดแก้วธรรมคุณ "
204 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า วัดสว่างคงคาราม "
205 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ รร.บ้านตาเป้า "
206 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ โรงเรียนโนนยานาง "
207 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย โรงเรียนบ้านปอแดง "
208 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา บ้านโคกโพธิ์ "
209 บุรีรัมย์ ห้วยราช เทศบาลต าบลโคกเหล็ก บ้านโคกขมิ นพัฒนา "
210 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลบงึทองหลาง โรงเรียนวัดทศทิศ "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่45

ระหว่ำงวันที ่2 - 8 กันยำยน 2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 

211 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล โรงเรียนวัดรัตนชมภู บุคลากรทางการศึกษา 
214 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เทศบาลต าบลประจันตคาม วัดแจ้ง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลบุฝ้าย วัดบุฝ้าย ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

216 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนเทศบาล3 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

217 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวดัโบสถ์ วัดโบสถ์ "
218 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างใหต้ก บ้านสวนนอก  ม.1 "
219 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลตรัง โรงเรียนตรัง ม. 2 "
220 ปัตตานี แม่ลาน องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเตี ย มัสยดิดารุลอามานฮูยงตันหยง "
221 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง เทศบาลต าบลอรัญญิก วัดทอง "
222 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบางยีโ่ท ต าบลบางยี่โท "
223 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่พระ วัดนาคสโมสร "
224 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลต าบลบางบาล โรงเรียนวัดกอไผ่ "
225 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิส์ามต้น วัดดาวคะนอง "
226 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางประแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปะแดง "
227 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.ชายนาพัฒนา "
228 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน วัดกลางปากกราน "
229 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลวัดตูม วัดช้างใหญ่ "
230 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง โรงเรียนวัดวิมลสุนทร "
231 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง เทศบาลต าบลสามเมือง วัดตรีพาราสีมาเขต "
232 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ กลางคลอง 27 "
233 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหีบ โรงเรียนวัดบ้านหีบ "
234 พะเยา จุน เทศบาลต าบลทุง่รวงทอง สันหลวง "
235 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุขิงแกง หมู่ที ่7 (บ้านสันดงทอง) "
236 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยางขาม ห้วยยางขาม "
237 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ปางวัว "
238 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแวน ผาลาด "
239 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาว ทุง่เย็น "
240 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลร่มเย็น ห้วยเด่ือ "
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241 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลออย ดอนไชยป่าแขม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 พังงา ตะกั่วป่า เทศบาลต าบลบางนายสี มัสยิดตอรีกอตุลยะนะห์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 พังงา ตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะคอเขา โรงเรียนบ้านนอกนา บุคลากรทางการศึกษา 
244 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ บ้านทุง่ต่อเรือ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลทับปุด บ้านในวัง ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

246 พังงา เมืองพังงา เทศบาลต าบลบางเตย วัดบางเสียด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

247 พัทลุง บางแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ วัดช่างทอง "
248 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลนาโหนด นาโหนด "
249 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี มะกอกใต้ "
250 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลต าบลบ้านมุง บ้านหัวเขาราษฎร์บ ารุง ม.6 "
251 พิษณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง บ้านไทรดงยั ง "
252 พิษณุโลก พรหมพิราม เทศบาลต าบลวงฆอ้ง หนองตม "
253 พิษณุโลก วัดโบสถ์ เทศบาลต าบลวัดโบสถ์ เทศบาลต าบลวัดโบสถ์ "
254 เพชรบุรี ท่ายาง เทศบาลต าบลท่ายาง บ้านท่ากระเทียม "
255 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลมาบปลาเค้า วัดมาบปลาเค้า "
256 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ บ้านบางกุฬา "
257 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม บ้านโพธิ์ "
258 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ บ้านเพชรด า "
259 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกล้วย บ้านวังรวก "
260 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลพุทธบาท บ้านห้วยตูม "
261 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลบ้านโภชน์ บ้านคลองกระโบน "
262 เพชรบูรณ์ หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก บ้านน  าพุง  "
263 แพร่ เด่นชัย เทศบาลต าบลเด่นชัย วัดศรีศิรินทราราม "
264 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลร่องฟอง น  าช า "
265 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง ผาราง "
266 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน ปางยาว "
267 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทราย แม่ทราย "
268 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลแม่ลานนา แม่จองไฟ "
269 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกวาง บ้านกวางใหม่ถาวร "
270 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลต าหนักธรรม บ้านสะเลียม "
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271 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารัด น  ารัด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังไชย วัดดอนก่อ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ วัดศาลาทอง บุคลากรทางการศึกษา 
274 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า บ้านตาลอก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงชัย ตะโงน ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

276 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัแก้ว บ้านหนองบัวคูสองห้อง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

277 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อ บ้านสมศรี "
278 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า บ้านโคกเต่า "
279 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน วัดศรีฐาน "
280 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลพังแดง โพนสว่าง "
281 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงมอน วัดอรัญญิกกาวาส "
282 มุกดาหาร หนองสูง เทศบาลต าบลภูวง วัดธรรมรังษี "
283 มุกดาหาร หนองสูง เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ หนองแต้ "
284 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ วัดจันทราราม "
285 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน เมืองปอน "
286 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าลอด บ้านถ  าลอด "
287 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลปางหมู กุงไม้สัก "
288 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง บ้านห้วยเด่ือ "
289 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย วังคัน "
290 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย บ้านส้มป่อย "
291 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแมล่าหลวง แม่สุ "
292 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสันติคีรี วัดแม่ปาง "
293 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม ห้วยทราย "
294 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลกองก๋อย บ้านทะโลง ม.8 "
295 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุม บ้านเหล่าต าแย "
296 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ้อม บ้านน  าอ้อม "
297 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง บ้านนาโพธิ์ "
298 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกู่จาน บ้านหนองเสียว ม.10 "
299 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกนาโก วัดบ้านนาดี "
300 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบากเรือ ดงยาง "
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301 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ วัดบ้านโนนยาง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลส าราญ บ้านหัวค า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุง่ วัดบ้านสามเฟีย บุคลากรทางการศึกษา 
304 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลสวาท บ้านแย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 ยะลา ธารโต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร บาตูปูเต๊ะ ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

306 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเมืองบัว บ้านโพนเงินโพนทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

307 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ วัดไตรตรึษ์ "
308 ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลต าบลจังหาร โรงเรียนบ้านจังหาร "
309 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย บ้านมะยาง "
310 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก บ้านขามป้อม "
311 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว วัดหนองมะเขือ "
312 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพธิท์อง วัดโพธาวารี "
313 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิศ์รีสวา่ง วัดโนนทองหลาง "
314 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ ดงดิบ "
315 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสั์ย โคกกลาง "
316 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุง่หลวง ทุง่ทรายทอง "
317 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลหินกอง โรงเรียนบ้านตังหมอง "
318 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลท่าม่วง หนองสิม "
319 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลวังหลวง บ้านกกทัน "
320 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมื่นถ่าน กระจาย "
321 ระนอง เมืองระนอง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง บ้านทรายแดง "
322 ระนอง สุขส าราญ เทศบาลต าบลก าพวน นูรุลบะห์รี (บ้านท่ากลาง) "
323 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง

324 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั วัดหนองฆอ้ "
325 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทบัตะโก บ้านหุบพริก "
326 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลรางบัว หนองนกกระเรียน "
327 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นม่วง บ้านหนองคา "
328 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ หนองปลาดุก "
329 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลเขาขวาง โรงเรียน วัดโคกทอง "
330 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลคลองตาคต โรงเรียน วัดบ้านหม้อ "
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331 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม โรงเรียน วัดระฆงัทอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด บางโตนด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน  าวน คุ้งน  าวน บุคลากรทางการศึกษา 
334 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 ราชบุรี สวนผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย โรงเรียน วดัรางเสน่ห์นครจันทร์ ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

336 ราชบุรี สวนผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลปา่หวาย บ้านทุง่ศาลา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

337 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลยางราก โรงเรียนบ้านเขาราบ "
338 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง โรงเรียนบ้านพุกระซัด "
339 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม บ้านเนินจันทร์ "
340 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม บ้านหนองไผ่ "
341 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว บ้านพรมทิน "
342 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง โรงเรียนวัดหนองคู "
343 ลพบุรี ท่าวุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเบกิ วัดเกาะวิมุตตาราม "
344 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขาม บ้านมอง "
345 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเบียน โรงเรียนวดัหนองกระเบียน "
346 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา ช่องสาริกา "
347 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลโคกตูม วัดนิคมสามัคคีชัย "
348 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย บ้านวังแขม "
349 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก บ้านแม่แป้น "
350 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง แม่ค าหล้า "
351 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวด บ้านหวด "
352 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหง แหงเหนือ "
353 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตีบ บ้านงิ วงาม "
354 ล าปาง แจ้ห่ม เทศบาลต าบลแจ้ห่ม เทศบาลต าบลแจ้ห่ม "
355 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลเวียงมอก แม่พุเหนือ "
356 ล าปาง เถิน องค์การบริหารส่วนต าบลนาโป่ง นาเบี ยหลวง "
357 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกวา๋ว เฮี ย "
358 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บ้านไร่นาน้อย "
359 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร วัดกล้วยหลวง "
360 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ เมาะพัฒนา "
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 

361 ล าปาง แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นดง บ้านกลาง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง แม่เย็น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม วัดนาเอี ยง บุคลากรทางการศึกษา 
364 ล าปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง บ้านกลางสันโป่ง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 ล าปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวา บ้านแม่เลียง ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

366 ล าพูน ทุง่หัวช้าง เทศบาลต าบลทุง่หัวช้าง วัดทุง่เป็ด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

367 ล าพูน ทุง่หัวช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง แม่ปันเด็ง "
368 ล าพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู ป่าพลู "
369 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลศรีบัวบาน จ าบอน "
370 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลหนองช้างคืน เทศบาลต าบลหนองช้างคืน "
371 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลลี ม่วงสามปี "
372 ล าพูน ลี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ผาต้าย "
373 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม วัดโพธิศ์รีหายโศก "
374 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน บ้านกกจาน "
375 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง นาลานข้าว "
376 เลย ปากชม เทศบาลต าบลคอนสา ห้วยผักกูด "
377 เลย ผาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเพิ่ม วัดถ  าผาสวรรค์ "
378 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน วัดโพธิต์าก "
379 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส้ม วัดศรีสมชาติ "
380 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภมูิ แก่งศรีภูมิ "
381 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ บ้านโพนสว่าง "
382 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลเสี ยว บ้านน  าคิว "
383 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว วัดตะนาวศรี "
384 เลย เอราวัณ องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์ไพวัลย์ ผาสะนา "
385 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ ม.7 รุ่งอรุณ "
386 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลดูน วัดบ้านสิม "
387 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลบกัดอง โรงเรียนออป.8 (บ้านสวนป่า) "
388 ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง องค์การบริหารส่วนต าบลตองปดิ โรงเรียนบ้านยางน้อย "
389 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิศ์รี วัดนาดี "
390 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอ วัดบ้านสมอ "
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391 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลละลม โรงเรียนบ้านขะยูง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ ม.8 บ้านเขวา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลพังยาง พังยาง บุคลากรทางการศึกษา 
394 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลระวะ วัดเบิก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ บ้านทุง่โดน ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

396 สงขลา หาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง บ้านหน้าควน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

397 สระบุรี เสาไห้ องค์การบริหารส่วนต าบลเริงราง เริงราง "
398 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขมิ น องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยขมิ น (โรงเรียนวัดหว้ยทองหลาง) "
399 สระบุรี หนองแซง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวโพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวโพ "
400 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบางระจนั โรงเรียนค่ายบางระจัน "
401 สิงห์บุรี ท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโพประจักษ์ บ้านเสาธงหิน "
402 สิงห์บุรี ท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลวิหารขาว วิหารขาว "
403 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน  าพุ บ้านเขาทองผางับ "
404 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง บ้านกะแดะแจะ "
405 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลกุดผ้ึง บ้านโนนป่าหว้าน "
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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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่  45 
ระหว่างวันที่  2 - 8 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 
    
       
   

เอกสาร 3 

mailto:nongsoosoo@hotmail.com


พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่45 
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 ่45               
 

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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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 
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