
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย วัดโพธิช์ัยโปโล ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม วัดบ้านโนนไฮ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลจุมจัง นาสีนวล บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ วัดโพธารามจอมทอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา วัดแสงอรุณวรารามแก้งเด่ือ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กาฬสินธุ์ ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทัน บ้านสร้างแข้ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาฬสินธุ์ ดอนจาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาจ าปา บ้านดงเย็น "
8 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ห้วยไร่ "
9 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง บ้านหัวฝาย "

10 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม ซ าผักหนาม "
11 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหนิลาด บ้านนาค าน้อย "
12 ขอนแก่น บ้านแฮด เทศบาลต าบลวังสวรรค์ เทศบาลต าบลวังสวรรค์ "
13 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงธนสาร วัดศิริรัตนาวาส "
14 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม หนองบัว "
15 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนต าบลกอ้นแกว้ ก้อนแก้วราษฎร์บ ารุง "
16 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน วัดคลองเขื่อน "
17 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ บ้านหนองปลาซิว "
18 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจด็ วัดสามแยก "
19 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลสาวชะโงก ชุมชนวัดสาวชะโงก "
20 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร ลาดบัวขาว "
21 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระยา บ้านวังคู "
22 ชัยนาท มโนรมย์ เทศบาลต าบลศิลาดาน ต าบลศิลาดาน "
23 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลเจ้าพระยา วัดโพธิมงคล "
24 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก ชุมชนวัดโคกเข็ม "
25 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าตก บ้านคลองยาง "
26 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลหาดอาษา วัดยางศรีเจริญ "
27 ชัยนาท หันคา องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยงู โรงเรียนบ้านรางจิก "
28 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุเลาะ กุดเลาะ "
29 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง วัดสว่างโนนสูง "
30 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนาเลา บา้นน  าอุน่(สาขาวัดโนนจ าปาทอง) "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่46 

ระหว่ำงวันที ่ 5 - 11 กันยำยน  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
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31 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่พระ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่พระ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน โนนฝาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ บ้านโนนสวรรค์ บุคลากรทางการศึกษา 
34 ชัยภูมิ บ้านเขว้า องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน วัดท่าสง่า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลนากระตาม นาหอยโข่ง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ชุมพร เมืองชุมพร องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด โรงเรียนบ้านในห้วย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง วัดโสมสิริวัฒนาราม "
38 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลครน บ้านควนสามัคคี "
39 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมทราย วัดวาลุการาม "
40 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย วัดท่าเจริญ "
41 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลสถาน เชียงคาน "
42 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย ทุง่กวาง "
43 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา บ้านไม้ยา "
44 เชียงราย พญาเม็งราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า ป่าม่วง "
45 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลดอยฮาง บ้านจะเด้อ ม.6 "
46 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม โล๊ะป่าห้า "
47 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก ริมงาม "
48 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู บ้านห้วยชมภู "
49 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟา้หลวง บ้านป่าซางนาเงิน "
50 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก บ้านอาแบ "
51 เชียงราย แม่ลาว เทศบาลต าบลดงมะดะ ผาบ่อง "
52 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย บ้านแม่ยางมิ น "
53 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลต าบลม่วงยาย หลู้ "
54 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง เมืองกลาง "
55 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ ห้วยโจ้ "
56 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลแม่นะ จอมคีรี "
57 เชียงใหม่ ดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ดอยน้อย "
58 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ บ้านดอยสุเทพ "
59 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ บ้านกองลา "
60 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร แม่สะงะ "
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61 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก แม่จุมสาม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลออนเหนือ ออนหลวย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง บ้านห้วยลึก บุคลากรทางการศึกษา 
64 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ นากู่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 เชียงใหม่ หางดง องค์การบริหารส่วนต าบลสบแม่ขา่ สบแม่ข่า ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมกอ๋ย บ้านมะหินหลวง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพริก โรงเรียนบ้านคลอง 33 "
68 นครนายก เมืองนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก โรงเรียนเทศบาล 3 บา้นต่ าบญุศิริ "
69 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมณี วัดโคกล าดวน "
70 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล โรงเรียนบ้านคลอง 1 "
71 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระอาจารย์ โรงเรียนบ้านคลอง 22 "
72 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน นาถ่อนท่า "
73 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง ศรีบุญเรือง "
74 นครพนม นาแก เทศบาลต าบลพระซอง นาเหนือ "
75 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลกา้นเหลือง วัดหนองแคนสุนทราราม "
76 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเตย โนนอุดมดี "
77 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง วัดโคกชาด "
78 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทาใหญ่ วัดไชยาวาส "
79 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี วัดโชติการาม "
80 นครราชสีมา เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังยายทอง โรงเรียนบา้นคลองขามปอ้ม "
81 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลต าบลบัลลังก์ โรงเรียนเทพคงคา "
82 นครราชสีมา โนนไทย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย วัดป่าหลักร้อย "
83 นครราชสีมา โนนไทย องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง บ้านส าโรง "
84 นครราชสีมา วังน  าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี บ้านวังหมี "
85 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ บ้านดอนแสบง "
86 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย โรงเรียนบ้านป่าพาด "
87 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ บ้านเกาะปราง "
88 นครศรีธรรมราช นบพิต า องค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ โพธิเ์ตมี "
89 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน ควนตอ "
90 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ วัดสุวรรณภูมิวิหาร "
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91 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ท่าเจริญ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช บ้านเผียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน บ้านดงเมือง บุคลากรทางการศึกษา 
94 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยทอง บ้านทุง่ทะเลทราย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหอม บ้านหนองตากลาน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 นครสวรรค์ พยุหะคีรี เทศบาลต าบลท่าน  าอ้อยม่วงหัก บ้านเขาไม้เดน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านห้วยน้อย "
98 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยร่วม วัดเกาะแก้ว "
99 น่าน เชียงกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงกลางพญาแก้ว ผาน  าย้อย "

100 น่าน บ่อเกลือ เทศบาลต าบลบ่อเกลือใต้ หนองน่าน "
101 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเกลือเหนือ วัยเตาะแตะบ้านน  าว้า "
102 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลภูคา ห้วยปูด "
103 น่าน แม่จริม องค์การบริหารส่วนต าบลน  าพาง น  าปูน "
104 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลซาง หนองยาง "
105 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลศรีพนา วัดอรัญญวิเวก "
106 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลป่งไฮ วัดธรรรมาธิปไตย "
107 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลค าแก้ว ค าแก้ว "
108 บึงกาฬ บุง่คล้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเด่ิน ห้วยเล็บมือ "
109 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง วัดโพนงาม "
110 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า วัดสระบัว "
111 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) "
112 ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลนพรัตน์ วัดนพรัตนาราม(วัดจตุพธิวราวาส) "
113 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาร้า โรงเรียนบ้านบางปลาร้า "
114 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลบุฝ้าย วัดตะคร้อนาราม "
115 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม บ่อแร่-ธารเลา "
116 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท บ้านโรงหลวง "
117 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิส์ามต้น วัดโพธิห์อม "
118 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลบ้านกรด วัดขนอนใต้ "
119 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง ส าพะเนียง "
120 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน บ้านมอญ "
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121 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพระยาบันลือ วัดราษฎร์ปุณณาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 พะเยา เชียงค า เทศบาลต าบลฝายกวาง ฝายกวาง บุคลากรทางการศึกษา 
124 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง บ่อน้อย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ วัดบุญฮอม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ทุง่หลวง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง หนองท่าควาย "
128 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลออย ดอนเงิน "
129 พะเยา ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้ ม่วงค า "
130 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงแรง ดอนไชย ม.10 "
131 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลท่าวังทอง พร้อมวิทย์  "
132 พิจิตร ดงเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยร่วม บ้านหนองสองห้อง "
133 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลต าบลหนองพยอม บา้นเขาพนมกาว - หนองนกยาง "
134 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน บึงประดู่ "
135 พิจิตร ทับคล้อ องค์การบริหารส่วนต าบลทับคล้อ วัดศรีรัตนาราม "
136 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฬ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฬ่อ "
137 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง เนินยาว "
138 พิจิตร สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังทบัไทร โรงเรียนบ้านตลุกหิน "
139 พิษณุโลก นครไทย เทศบาลต าบลบ้านแยง โรงเรียนบ้านถ  าพริก "
140 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลต าบลบ้านมุง เทศบาล 5 (โรงเรียนบ้านห้วยปอทอง) "
141 พิษณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลเนนิมะปราง บา้นหนองขอนประชาสรรค์ "
142 พิษณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง "
143 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม บ้านดงสมอ "
144 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกร่าง บ้านแม่ระหัน "
145 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง บ้านน  ายาง "
146 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ บ้านพุสวรรค์ "
147 เพชรบุรี เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย วัดดอนทราย "
148 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ บ้านเนินรัก "
149 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก วัดสุทธาวาส "
150 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว บ้านสระแก้ว "
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151 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อรัง โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกองทลู บ้านเนินพัฒนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 เพชรบูรณ์ หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก บ้านสักงอย บุคลากรทางการศึกษา 
154 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง บ้านร่องกะถิน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลสวนเขื่อน วัดดงเหนือ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาจกัร นาจักร หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแมย่างตาล แม่ยางกาด "
158 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลร้องกวาง แม่ยางโพธิ์ "
159 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน แม่หีด "
160 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลนาพูน บ้านไร่หลวง "
161 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า น  าฮอก ม.3 "
162 แพร่ หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี แม่ค ามี "
163 มหาสารคาม แกด า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนภิบาล ไผ่ล้อม "
164 มหาสารคาม เชียงยืน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หนองแวง "
165 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง วัดส าโรงรัตนารม "
166 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า บ้านพยอมดงหนองไผ่ "
167 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ แข้ "
168 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบาก บ้านภูล้อม "
169 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง โนนสะอาด "
170 มุกดาหาร หนองสูง เทศบาลต าบลบ้านเป้า วัดศรีนันทาราม "
171 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลขุนยวม บ้านแม่สะเป่ใต้ ม.4 "
172 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เงา บ้านหลวง "
173 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อคูอ บ้านหัวแม่สุริน "
174 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าลอด บ้านแอโก-๋แสนค าลือ "
175 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลผาบอ่ง บ้านห้วยน  าส่อม ม.9 "
176 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ห้วยปูลิง "
177 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยผา บ้านนาปลาจาด "
178 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจาง บ้านนาจางเหนือ "
179 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ สบหาร "
180 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ บ้านแม่ปุน๋ "
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181 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลกองกอ๋ย กองก๋อย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด วัดศรีนวลโคกสวาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุม บ้านหนองเรือ บุคลากรทางการศึกษา 
184 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ้อม วัดศรีสว่าง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว เทศบาลต าบลดงแคนใหญ่ โรงเรียนบ้านบกน้อย ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง บ้านทรายงาม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า ดอนเสาเรือน "
188 ยโสธร ทรายมูล องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ บ้านค าแขนศอก "
189 ยโสธร ทรายมูล องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ลาด วัดบ้านดู่ลาด "
190 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลค าไผ่ วัดบ้านโสกน  าใส "
191 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลกระจาย วัดบ้านโคกพระเจ้า "
192 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร สระเกษ "
193 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ หัวดง "
194 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง เหล่าใหญ่ "
195 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลส าราญ วัดบ้านหนองนางตุ้ม "
196 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลขั นไดใหญ่ วัดบ้านโพนขวาว "
197 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุง่ วัดบ้านพลับ "
198 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ บ้านนาจาน "
199 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ทอง หนองแวง-โพนข่อย "
200 ร้อยเอ็ด จังหาร องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ หัวนายาง "
201 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ เทศบาลต าบลเชียงขวัญ บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม "
202 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบงึนคร บ้านไผ่ "
203 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอกล  า หนองคู-โคกเพ็ก "
204 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุง่กุลา สามโนนพัฒนา "
205 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลหินกอง โรงเรียนเบญจคามวิทยา "
206 ราชบุรี ด าเนินสะดวก เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก โรงเรียน วัดโชติทายการาม "
207 ราชบุรี บางแพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวดัดอนใหญ่ "
208 ราชบุรี บ้านคา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ โรงเรียน หนองพันจันทร์ "
209 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั โรงเรียนบ้านหินสี "
210 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 2 (บ้านเขาพระ) "
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211 ราชบุรี สวนผึ ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย โรงเรียน บ้านชัฎหนองหมี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง โรงเรียนบ้านห้วยสาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง บ้านเขาสะพานนาค บุคลากรทางการศึกษา 
214 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะรัง บ้านลังกาประชาสรรค์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะพี วัดบางกะพี  (ดงพลับ) ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสาริกา โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลโคกตูม ซับเสือแมบ "
218 ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสมบรูณ์ บ้านหนองขาม "
219 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร้อง แม่งาวใต้ "
220 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวด บ้านปางหละ "
221 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา ปงเตา "
222 ล าปาง แจ้ห่ม เทศบาลต าบลทุง่ผึ ง แจ้คอน "
223 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลเถินบุรี หนองซาง "
224 ล าปาง เมืองปาน เทศบาลต าบลเมืองปาน ทุง่โป่ง "
225 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกวา๋ว ทุง่กว๋าว "
226 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ผาลาด "
227 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง แก่น "
228 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ วัฒนา "
229 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลทุง่งาม บ้านแม่กึ๊ด "
230 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมซ้าย นาเดา "
231 ล าปาง ห้างฉัตร เทศบาลต าบลเมืองยาว เวียงเหนือ "
232 ล าปาง ห้างฉัตร เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล บ้านปันง้าว "
233 ล าพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู ห้ายโทก "
234 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลเหมืองจี บ้านกู่เส้า "
235 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลท่าทุง่หลวง หนองยางฟ้า "
236 ล าพูน ลี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแกว้ บ้านไร่ "
237 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน วัดบ้านน  าหมัน "
238 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกงาม วัดโคกงาม "
239 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง วัดเนินสวรรค์ "
240 เลย ผาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนป่าซาง วัดศรีสมบูรณ์ "
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241 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส้ม วัดถ  าผาฆอ้ง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 เลย วังสะพุง เทศบาลต าบลปากปวน ป่าเป้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ บ้านจันทน์หอม บุคลากรทางการศึกษา 
244 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลทาม โรงเรียนบ้านทาม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลละทาย โรงเรียนบ้านกอก ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ ที7่  บ้านหนองคู "
248 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลบกัดอง วัดตาเส็ด "
249 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลพราน โรงเรียนบ้านอาราง "
250 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจนัทร์ ม.2 ห้วย "
251 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเชียงทนู โรงเรียนบ้านหนองระนาม "
252 ศรีสะเกษ พยุห์ องค์การบริหารส่วนต าบลพยุห์ หนองหว้าทับทัย "
253 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด วัดคูซอด "
254 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ ม.1 โพธิ์ "
255 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า ม.3 บก "
256 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเขวา บ้านดอนสั น "
257 ศรีสะเกษ ราษีไศล เทศบาลต าบลเมืองคง วัดกัลยาโฆสิตาราม "
258 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน วัดบ้านแคนน้อย "
259 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค วัดบ้านมะยาง "
260 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า วัดหนองโง้ง "
261 ศรีสะเกษ วังหิน เทศบาลต าบลวังหิน วัดบ้านสะมัด "
262 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสวา่ง บ้านเจ้าทุง่ "
263 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ วัดบ้านดงยาง "
264 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลพิงพวย บ้านตระกวน "
265 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีแก้ว บ้านตาแบน "
266 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม บ้านหนองใหญ-่ตาไทย "
267 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสระเยาว์ บ้านตายู "
268 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ ง ม.2 บ้านโพธิ์ "
269 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม บ้านกระเต็ล "
270 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง วัดเมืองหลวง (โทะ) "
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271 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยทับทัน บ้านสร้างเรือ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย เทศบาลต าบลโคกจาน วัดบ้านแสนคูณ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลแข้ วัดบ้านแข้ บุคลากรทางการศึกษา 
274 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลแขม วัดบ้านแขม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว วัดบ้านฝาง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิช์ัย วัดบ้านสะเดา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง ม.3 ขี เหล็ก "
278 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ม.9 สวนฝ้าย "
279 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวช้าง วัดบ้านหนองหว้า "
280 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ เทศบาลต าบลตองโขบ บ้านนามน "
281 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านมว่งค า บ้านกลาง "
282 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย เต่างอย "
283 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเหนอื บ้านค ายาง "
284 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด สามแยกพิทักษ์ "
285 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาใน บ้านนาใน "
286 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้น โพนบก "
287 สกลนคร ภูพาน เทศบาลต าบลโคกภู นางเต่ิง "
288 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ห้วยยาง "
289 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค าสะอาด บ้านยางค า "
290 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบอ่ คลองหลุมลึก "
291 สมุทรปราการ บางพลี องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา คลองบางกะสี "
292 สมุทรปราการ พระประแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าผึ ง วัดบางน  าผึ งใน "
293 สมุทรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน วัดธรรมาวุธาราม "
294 สมุทรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว บ้านลัดกะปิ "
295 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ วัดอินทาราม "
296 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง แพรกหนามแดง "
297 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลยี่สาร บ้านต้นล าแพน ม.3 "
298 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลเมืองกระทุม่แบน ชุมชนวัดดอนไก่ดี "
299 สมุทรสาคร กระทุม่แบน องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง บางยาง "
300 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เทศบาลต าบลหลักห้า โรงเรียนบ้านโรงเข้ "
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301 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า หนองโสน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 สระแก้ว คลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด บ้านเขาช่องแคบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทพัราช เจริญสุข บุคลากรทางการศึกษา 
304 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแกง้ บ้านเนินดินแดง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาล าดวน หนองผูกเต่า ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 สระแก้ว วังน  าเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มหาเจริญ แก่งสะเดา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าใส คลองน  าใส "
308 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลทา่คล้อ วัดหาดสองแคว "
309 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน โรงเรียนวัดบ่อโศก "
310 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง โรงเรียนวัดเขาลาดนาราม "
311 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย เทศบาลต าบลหว้ยป่าหวาย (วัดหนองสุทธะ) "
312 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดหนองหลอด "
313 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่รถ บ้านดงกระเชา "
314 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลสาลี วัดลาดน  าขาว "
315 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง หัวไม้ซุง "
316 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลสนามคลี ท่าข้าม "
317 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลปลายนา บ้านหนองสรวง "
318 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังน  าซับ โรงเรียนวัดปลายนา "
319 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังหว้า โรงเรียนวัดดงขี เหล็ก "
320 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีประจันต์ ลาดปลาเค้า "
321 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ "
322 สุพรรณบุรี สามชุก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผักนาก วัดหนองสังข์ทอง "
323 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างขวา อนุบาล โรงเรียนบา้นหวัหมากล่าง "
324 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ย่านมะปราง "
325 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเว บ้านเขาพนมแบก "
326 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลวัง ต.วัง (บ้านดินก้อง) "
327 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลสินเจริญ บ้านบางเคียน "
328 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะเด่ือ บ้านศรีปทุมวัลย์ "
329 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลยะวึก บ้านขี เหล็ก "
330 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ บ้านอาคุณ "
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331 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลค าผง บ้านนาแก่น ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาลูน ตาปัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแรด หนองตอ-บัวเสียว บุคลากรทางการศึกษา 
334 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนบรีุ วัดสว่างหนองกา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลช่างปี่ วัดบ้านหนองผือ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม หนองคู หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 อ่างทอง ไชโย เทศบาลต าบลไชโย วัดมหานาม "
338 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ วัดลาดเค้า "
339 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง พายทอง "
340 อ่างทอง ป่าโมก องค์การบริหารส่วนต าบลเอกราช บางแพ "
341 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ วัดท่าอิฐ "
342 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างแก้ว วัดโพธิเ์กรียบ "
343 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ โรงเรียนวัดโพทูล "
344 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นอิฐ ท้ายตาล   (โรงเรียนกระทุ่มราย) "
345 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลท่าช้าง ท่าช้าง "
346 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาก วัดนางช า "
347 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแกว้ วัดลานช้าง "
348 อ่างทอง สามโก้ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์มว่งพันธ์ วัดท่าชุมนุม "
349 อ่างทอง สามโก้ องค์การบริหารส่วนต าบลอบทม วัดสามขาว "
350 อุดรธานี นายูง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอ้ง บ้านค าเจริญ ม. 13 "
351 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่แก้ว วัดสว่างบุง่แก้ว "
352 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า วัดสมโภชน์จันทสาราม "
353 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม โรงเรียน บ้านผึ ง "
354 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาด วดัพธุไธสงค์ (วดัโนนทองหลาง) "
355 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง กลางน้อย "
356 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง วัดโนนหิตาราม "
357 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ วัดศรีสว่างอรุณ "
358 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน วัดโยธานิมิตร "
359 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย โรงเรียนบ้านดอนม่วง "
360 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลต าบลบ้านธาตุ วัดอินทร์สรณ์สง่า "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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361 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า บ้านแพงศรี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี บ้านเหล่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ โรงเรียนบา้นหนองขุน่เหล่าหลักวทิยา บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง บ้านแหลมทอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุดรธานี ศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลนายูง บ้านโคกหนองแวง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 อุดรธานี หนองวัวซอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองออ้ วัดโนนส าราญราษฎร์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลผักตบ บ้านหนองบัว "
368 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก บ้านหนองกล้า "
369 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลพังงู วัดอุทุมวารี "
370 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม วัดนาขุม "
371 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่เบี ย ปางคอม "
372 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง หน้าพระธาตุ "
373 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ บ้านโรงหม้อ "
374 อุตรดิตถ์ ฟากท่า องค์การบริหารส่วนต าบลฟากทา่ นาหน่ า "
375 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลป่าเซ่า บ้านบุง่วังงิ ว "
376 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม แม่เฉย "
377 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลฝายหลวง บ้านนารี "
378 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล ห้วยใต้ "
379 อุทัยธานี ห้วยคต องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง บ้านตล่ิงสูง "
380 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเจียด วัดอรุณธราราม "
381 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ โคก "
382 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ ปลาฝา "
383 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลตบหู บ้านสองคอน "
384 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร วัดโพธิส์ระปทุม "
385 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน นาตาล "
386 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลเซเป็ด วัดนันทาวาส "
387 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลเป้า วัดศรีไสยาวาส "
388 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลจิกเทิง วัดเชียงแก้ว "
389 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง หนองโน "
390 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม บ้านหนองแวง "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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391 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลพรสวรรค์ หนองกระโดน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกแสง วัดบ้านทับไฮ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน วัดศรีรัตนะ บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลต าบลนาเรือง บ้านแก้งยาง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ บ้านหนองม่วง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแขม หนองส าราญ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี วัดอุดมมณีวรรณ "
398 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง บ้านเหล่าบาก "
399 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ วัดบ้านดงบัง "
400 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน โนนโหนน "

หมำยเหตุ

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

  1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-191-4804 , 02-516-2106 



 

 

 
 
 

 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560” 

(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่ 46 
ระหว่างวันที่  5 - 11 กันยายน  2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 6) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย 

อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่46 
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 ่46                
 

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) 

 
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 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 
 


