
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กาญจนบุรี ท่าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ โรงเรียนบ้านหนองมงคล ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน เก้าหลัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ โรงเรียนวัดท่ากระทุม่ บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระบ  า บ้านหนองหวาย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

6 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลจุมจัง หนองหัวแฮด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

7 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดินจี วัดพูลสวัสด์ิประชาสามัคคี "
8 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลโพน วัดใหม่แสงอุทัยสามัคคี "
9 กาฬสินธุ์ ดอนจาน องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดไชยศรี วัดป่าภูเงิน "

10 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลต าบลนาตาล วัดด่านช้าง  ม. 10 "
11 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลหัวนาค า โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง "
12 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาล บ้านบึงบาดาล "
13 จันทบุรี นายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลนายายอาม โรงเรียนบ้านเขามะปริง "
14 จันทบุรี แหลมสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปริด บ้านคลองใหญ่ "
15 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา โรงเรียนบ้านคลอง 21 "
16 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบ ารุง "
17 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะอ้าน วัดท่าสะอ้าน "
18 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก คลองขวาง "
19 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องค์การบริหารส่วนต าบลหอมศีล วัดหล่อเจริญราษฎร์ฯ "
20 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช วัดกลางราษฎรบ ารุง "
21 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลต าบลวังเย็น โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ "
22 ชลบุรี เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า บ้านโค้งประดู่ "
23 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองซ  าซาก วัดชากนิมิตรวิทยา "
24 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพลาะ วัดโคกเพลาะ "
25 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาวังหนิ บ้านน  าซับ "
26 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระธาตุ โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ "
27 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลหนองไม้แดง โรงเรียนวัดศรีพโลทัย "
28 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด ดอนหัน "
29 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลลุ่มล าชี บ้านป่ายาง "
30 ชัยภูมิ บ้านเขว้า องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา วัดชีบน "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่47

ระหว่ำงวันที ่9 - 15 กันยำยน 2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 
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31 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลต าบลบ้านแก้ง วัดทรายมูล ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเล่า วัดแจ้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู วัดพนันม่วงวนาราม บุคลากรทางการศึกษา 
34 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลยางฮอม ชมพู และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลเวียง บ้านดอนมหาวัน ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

36 เชียงราย เชียงของ องค์การบริหารส่วนต าบลริมโขง เมืองกาญจน์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

37 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลบ้านแซว สบกก "
38 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ทุง่ต้อม "
39 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา บ้านห้วยก้างตลาด "
40 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน บ้านหนองบัว "
41 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลดอยฮาง บ้านฮ่องอ้อ "
42 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว บ้านจะแล "
43 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู บ้านร่มเย็น "
44 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก บ้านแม่จันหลวง "
45 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่ลองใน บ้านสามสูง "
46 เชียงราย แม่ลาว องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแพร่ ห้วยส้านพลับพลา "
47 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ ดินด า "
48 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลต าบลท่าข้าม บ้านขวากเหนือ "
49 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลต าบลม่วงยาย ห้วยลึก "
50 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจนัทร์ แจ่มน้อย "
51 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว ห้วยขนุน "
52 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง โรงเรียนบ้านแม่กอนใน "
53 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ บ้านหนองวัวแดง ม.12 "
54 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลลวงเหนือ ป่าสักงาม "
55 เชียงใหม่ ดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ บ้านดงป่าหวาย "
56 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลป่าไหน่ ต าบลป่าไหน่ "
57 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร แม่วาก "
58 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก แม่สะต๊อบ "
59 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองกา๋ย บ้านม่อนเงาะ "
60 เชียงใหม่ แม่แตง องค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง ปางฮ่าง "
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61 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน ห้วยยาว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นสหกรณ์ สหกรณ์ 6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลออนเหนือ หัวฝาย บุคลากรทางการศึกษา 
64 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง วัดศรีสองเมือง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ แม่สาบใต้ ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

66 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว เด่นฮ่อม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

67 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ งิ วเฒ่า "
68 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเมิงเหนือ แม่แพะ "
69 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุง่สะโตก บ้านดงก  า "
70 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง บ้านท้องฝาย "
71 เชียงใหม่ สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ทุง่หลุก "
72 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง บ้านหลวง "
73 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ตุงลอยใหม่ "
74 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลนาคอเรือ บ้านห้วยฝาง "
75 ตราด คลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด บ้านหนองม่วง "
76 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย คลองแอ่ง "
77 ตราด แหลมงอบ เทศบาลต าบลแหลมงอบ มัสยิดนุรู้ลการิม "
78 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านโปะพอคี ม.12 "
79 ตาก เมืองตาก เทศบาลต าบลหนองบัวใต้ ท่าเล่ "
80 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลประดาง บ้านทุง่กง "
81 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลวงัจันทร์ บ้านดงลาน "
82 ตาก อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่จัน มะโอโคะ "
83 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแฝก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแฝก "
84 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบางภาษี บ้านรางปลาหมอ "
85 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมืองไร่ขิง ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื ออาทร "
86 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง วัดศรีสมพร "
87 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลนามะเขือ วัดโพธิค์ าแหลมทอง "
88 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาขมิ น วัดโนนเจริญ "
89 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นค้อ วัดโพธิศ์รี  ม.6 "
90 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลเรณู วัดโนนสวรรค์ "
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91 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสว่าง วัดยางสูง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัฟาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลต าบลอรพิมพ์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บุคลากรทางการศึกษา 
94 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน โรงเรียนบ้านหินลาด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกา่ บ้านมะเริง ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

96 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ศพด.บา้นกระถินหนองเครือชุด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

97 นครราชสีมา บัวลาย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนจาน บ้านศาลาดิน "
98 นครราชสีมา บัวใหญ่ เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด บ้านกระพี "
99 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ บ้านดอนฆา่เสือ "

100 นครราชสีมา บ้านเหลื อม องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ บ้านนา "
101 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลต าบลตะขบ เทศบาลต าบลตะขบ "
102 นครราชสีมา ปากช่อง เทศบาลต าบลสีมามงคล เทศบาลต าบลสีมามงคล(โรงเรียนบญุบนัดาลวทิยานุสรณ์) "
103 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ บ้านคล้า "
104 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลบ้านยาง บ้านหนองดู่ "
105 นครราชสีมา วังน  าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าเขียว โรงเรียนบ้านซับไทรทอง "
106 นครราชสีมา สีคิ ว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ บ้านซับศรีจันทร์ "
107 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ บ้านดอนเต็ง "
108 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลเสมา โรงเรียนบ้านส้มกบงาม "
109 นครราชสีมา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนต าบลหนิดาด บ้านสระมะค่า "
110 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง โรงเรียนวัดหาดเสลา "
111 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาแดง ต.ศาลาแดง "
112 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลพนัลาน ต าบลพันลาน "
113 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลพุนกยงู โรงเรียนบ้านพุนกยูง "
114 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา วังปลาสร้อย "
115 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง บ้านเขาดิน "
116 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย เทศบาลต าบลบ้านแดน วัดนาหุบ "
117 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลสระทะเล โรงเรียนบ้านธารหวาย "
118 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลนาขอม บ้านเขาช้างฟุบ "
119 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย ส าโรงชัย "
120 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระหลวง วัดท่าล้อ "
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121 นนทบุรี ไทรน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี บ้านคลองพระพิมล ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลศาลากลาง นุ่มประสงค์วิทยา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 นนทบุรี บางบัวทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักใหญ่ วัดบางรักใหญ่ บุคลากรทางการศึกษา 
124 น่าน เชียงกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงกลางพญาแก้ว กอก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสันทะ ห้วยส้ม ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

126 น่าน นาหมื น องค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง น  าแพะ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

127 น่าน นาหมื น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี น  าอูน "
128 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงพญา บ้านสว้า "
129 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่สวก นามน "
130 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์ ผาสิงห์ "
131 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลเรือง เรือง "
132 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนียน วังตาว "
133 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีทอง วัดศรีนาชื น "
134 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ขะนงิ ชุมชนมลาบรี "
135 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลยาบหวันา นาก้า "
136 น่าน สองแคว เทศบาลต าบลยอด น  าเกาะ "
137 น่าน สองแคว องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง ปางปุก "
138 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลปา่แลวหลวง บ้านป่าอ้อย "
139 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ วัดโนนมาลัย "
140 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย โนนเขว้า "
141 บุรีรัมย์ ช านิ เทศบาลต าบลหนองปล่อง โรงเรียนบ้านดอนหวาย "
142 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลบ้านบัว รร.บ้านโคกระกา "
143 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก วัดศิริมงคล(หนองดุม) "
144 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลบงึทองหลาง โรงเรียนวัดอดิศร "
145 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร โรงเรียนวัดมงคลรัตส์ "
146 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก องค์การบริหารส่วนต าบลนาหูกวาง วัดนาหูกวาง "
147 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจา้ว ท่าวังหิน "
148 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ บ้านทางหวาย "
149 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลเมืองเก่า เทศบาลต าบลเมืองเก่า "
150 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี โรงเรียนวัดตันทราราม "
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151 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม โรงเรียนบา้นหนองมันปลา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี โรงเรียนบ้านซ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล โรงเรียนวัดเกาะแดง บุคลากรทางการศึกษา 
154 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่โพธิ์ โรงเรียนบ้านทุง่แฝก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน บ้านหนองตะแบก ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

156 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

157 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเนนิหอม วัดเนินสูง "
158 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจา้สนุก วัดจงกลณี "
159 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง วัดไก่จ้น "
160 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสะแก วัดทองทรงธรรม "
161 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลวังพฒันา โรงเรียนคชเวกวิทยา "
162 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลต าบลบางไทร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 "
163 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลต าบลบางบาล โรงเรียนวัดไทรน้อย "
164 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเต้า โรงเรียนวัดสีกุก "
165 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขล้อ โรงเรียนวัดบางเพลิง "
166 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง โรงเรียนวัดเสาธง "
167 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลคลองจิก โรงเรียนคลองจิก(สุขสิน) "
168 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ "
169 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก องค์การบริหารส่วนต าบลส าพะเนียง บ้านแพรก "
170 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ เทศบาลเมืองผักไห่ โรงเรียนวดัยา่นอ่างทอง(นิยม) "
171 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนลาน ล าตะเคียน "
172 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.วัดอุโลม "
173 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบนัลือ วัดฉัตรทอง "
174 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัหลวง วัดอินทอารี "
175 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย วัดปทุมวัน "
176 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลต าบลหัวเวียง บ้านกระทุม่ "
177 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลชายนา โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ "
178 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลมารวชิัย วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ "
179 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลเสนา โรงเรียนบ้านข่อยโทน "
180 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวเม่า บ้านเป็ด "
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181 พะเยา จุน เทศบาลต าบลเวียงลอ น  าจุน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุขิงแกง หมู่ที  1 (บ้านแม่วังช้าง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน สบแวน บุคลากรทางการศึกษา 
184 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแวน ชัยเจริญ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 พะเยา เชียงม่วน องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ทุง่หนอง ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

186 พะเยา ดอกค าใต้ เทศบาลต าบลบ้านถ  า วัดรัตนาคูนาวนาราม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

187 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวยีง วัดศรีปันต้น "
188 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม วัดบ้านทุง่ "
189 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย บ้านห้วยเฟือง "
190 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลออย แม่ทาย "
191 พะเยา ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแก้ว วัดห้วยแก้วหลวง "
192 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลภูซาง ทุง่ติ ว "
193 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลท่าวังทอง ดอกบัว "
194 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลศรีถ้อย ทุง่ป่าข่า "
195 พิจิตร บางมูลนาก องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ ชุมชนภูมิวิทยา "
196 พิจิตร บางมูลนาก องค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด องค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด "
197 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ขมิ น ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด "
198 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเสือเหลือง เนินพยอม "
199 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ บ้านห้วยน้อย "
200 พิจิตร สามง่าม เทศบาลต าบลเนินปอ บ้านเนินพยอม "
201 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลรังนก บ้านหนองน  าเขียว "
202 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน บ้านไผ่ใหญ่ "
203 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ภาค เทอดชาติ "
204 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนเมี ยง บ้านหนองขาหย่าง "
205 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลน  ากุ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลน  ากุ่ม "
206 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ บ้านบ่อโพธิ์ "
207 พิษณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลเนินมะปราง เนินพินราษฎรอุทิศ "
208 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง บ้านคลองแคตะวันตก "
209 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลมะต้อง วัดสนามไชย "
210 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม ราษฎรอุปถัมภ์ "
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211 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคันโช้ง บ้านน  าโจน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ โรงเรียนวัดหนองกาทอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง บ้านคลองมอญ บุคลากรทางการศึกษา 
214 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก บ้านบางหอ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม วัดขุนตรา ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

216 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน โรงเรียนบ้านบ่อหวาย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

217 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตะคร้อ บ้านหนองรี "
218 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลดงขุย บ้านบุง่คล้า "
219 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกล้วย บ้านกล้วย "
220 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลพุทธบาท บ้านโป่งเจ็ดหัว "
221 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลพุขาม โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ "
222 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ บ้านดาดอุดม "
223 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่งาม บ้านสันติธรรม "
224 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลสระกรวด บ้านร่องหอย "
225 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลบ้านโภชน์ บ้านซับชมภู  "
226 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาแซง นาแซง "
227 แพร่ เด่นชัย เทศบาลต าบลปงป่าหวาย แม่ยุ้น "
228 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไทรย้อย ปากปาน "
229 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ม. 1 "
230 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลบ้านถิ น โป่งศรี ม.6 "
231 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง บ้านหนองแขม "
232 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองหม้อ เหมืองหม้อ "
233 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลบ้านเวียง บุญเริง "
234 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง วัดวังหม้อ "
235 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแมย่างตาล แม่ยางตาล "
236 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง น  าพุสูง "
237 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่แล้ง อ้ายลิ ม "
238 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน ทุง่ตากล้า "
239 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลนาพูน บ้านเปาปม-ดงยาง "
240 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เกิ ง บ้านสบป้าก "
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241 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง วัดวังดิน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ วัดหนองคูน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลสันปา่ตอง วัดโนนยาง บุคลากรทางการศึกษา 
244 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง วัดโนนหมากเหลี ยม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก วัดธรรมาภิรตาราม ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

246 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ วัดหนองเรือ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

247 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล บ้านหนองบะ ม.3 "
248 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า บ้านน้อยหนองไผ่ "
249 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงสะอาด วัดหนองจาน "
250 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านหนองนาใน-หนองบึง "
251 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลแวงดง บ้านเปล่งโนนกระยอม "
252 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลเสือโกก้ ดงน้อย "
253 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นค้อ ตาเปอะ "
254 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า วัดจันโทวาส "
255 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลพังแดง ห้วยเลา "
256 มุกดาหาร ดอนตาล เทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก บ้านห้วยกอก "
257 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย วัดปุญญานุสรณ์ "
258 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หนองกะโซ่ "
259 มุกดาหาร หว้านใหญ่ เทศบาลต าบลหว้านใหญ่ วัดศรีสะอาด "
260 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลขุนยวม แม่สุริน "
261 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ บ้านแม่อูคอ "
262 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะผ้า ปางคาม "
263 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลสบปอ่ง บ้านน  าริน "
264 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง บ้านห้วยหมากลาง "
265 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจาง บ้านแม่นาจางใต้ "
266 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแมล่าหลวง ทุง่ป่าคา "
267 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ ห้วยเดื อ "
268 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลเสาหิน บ้านแม่โป๋ "
269 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ห้วยน  าใส "
270 ยโสธร ค้อวัง เทศบาลต าบลค้อวัง วัดบ้านผิผ่วน "
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271 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ้อม วัดสระแก้ว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 ยโสธร ค าเขื อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน วัดโพนสิม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลค าไผ่ บ้านพอก บุคลากรทางการศึกษา 
274 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลขั นไดใหญ่ บ้านเชือกน้อย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดเชียงหมี วัดบ้านห้วยยาง ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

276 สตูล ทุง่หว้า องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหว้า   ควนต าเสา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

277 สตูล ทุง่หว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน วังเจริญราษฎร์ "
278 สตูล มะนัง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา ผัง 18 "
279 สตูล มะนัง องค์การบริหารส่วนต าบลปาล์มพัฒนา โรงเรียนผังปาล์ม 1 "
280 สตูล ละงู เทศบาลต าบลก าแพง เทศบาลต าบล ก าแพง "
281 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว บ่อหิน "
282 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลน  าผุด หัวควน "
283 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลปากน  า บ่อเจ็ดลูก "
284 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลละงู ในเมือง "
285 สมุทรปราการ บางเสาธง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง วัดบัวโรย "
286 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา เทศบาลต าบลแพรกษา เอื ออาทร 2 "
287 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลต าบลบางยี รงค์ โรงเรียนคลองตาจา่ (คงจบีอทุิศ) "
288 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ โรงเรียนวดัเกตุการาม (อนุบาล 3 ขวบ) "
289 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน โรงเรียนบ้านคลองบางกก "
290 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดบางขันแตก "
291 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ วัดน้อยแสงจันทร์ "
292 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลต าบลอัมพวา ชุมชนริมเขื อน "
293 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลยี สาร เขายี สาร ม.1 "
294 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ "
295 สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน โรงเรียนวัดนาร่อง "
296 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวิหารแดง โรงเรียนวัดเกาะเชิงหวาย "
297 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลกุ่มหัก องค์การบริหารส่วนต าบลกุ่มหัก "
298 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจรเข้ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ "
299 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาก โรงเรียนวัดบ้านจาน "
300 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม โรงเรียนวัดสาธุการาม "
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301 สิงห์บุรี พรหมบุรี เทศบาลต าบลปากบาง เทศบาลต าบลปากบาง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัเสฐียรวฒันดิษฐ์) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธิ์ หมื นหาญ บุคลากรทางการศึกษา 
304 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลงิ วราย วัดไผ่ขาด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลกง วัดสงฆาราม ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

306 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลต าบลบ้านโตนด วัดวาลุการาม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

307 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน โรงเรียนบ้านด่าน "
308 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก บ้านหนองสองตอน "
309 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน ร้องตลาด "
310 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี ยง โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี ยง "
311 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลคลองยาง บ้านคลองวังทอง "
312 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง บ้านคลองแห้ง "
313 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระจง กรงทอง "
314 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลนาทุง่ โรงเรียนบ้านเขาทอง "
315 สุพรรณบุรี บางปลาม้า เทศบาลต าบลต้นคราม วัดขวาง "
316 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม วัดโบสถ์ "
317 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลวดัโบสถ์ ท่าตลาด "
318 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกโคเฒ่า บ้านโคกโคเฒ่า "
319 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังน  าซับ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ "
320 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง บ้านทัพตาแทน "
321 สุราษฎร์ธานี เกาะพงัน เทศบาลต าบลเพชรพะงัน โรงเรียนบ้านโฉลกหล า "
322 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าสิงขร บ้านต้นมะพร้าว "
323 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขนอน บ้านไทรงาม "
324 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง บ้านบางปาน "
325 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ มัสยิดอายีดีตต่อฮีรีน "
326 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมาก โรงเรียนบ้านนา "
327 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก องค์การบริหารส่วนต าบลชลคราม พอด "
328 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพยท์วี ควนท่าแร่ "
329 สุราษฎร์ธานี พนม เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น ถ  าเลย์ "
330 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกใต้ โพธิน์้อย "
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331 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีง วัดอุทุมพร ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลยะวึก บ้านยางน  าอ้อม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ บอน บุคลากรทางการศึกษา 
334 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทพ บ้านอีโสด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลอาโพน บ้านหนองหลวง ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

336 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลบักได บ้านนาพูน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

337 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกดุขาคีม บ้านดงเค็ง "
338 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว หนองบัว "
339 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแกว้ โนนสวรรค์ "
340 หนองคาย โพธิต์าก องค์การบริหารส่วนต าบลด่านศรีสุข ด่านศรีสุข "
341 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง บ้านหนองแหวน "
342 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลพระบาทนาสิงห์ ตาดทอง "
343 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนวาปี วัดราษฎร์ด าริ "
344 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ ว โรงเรียนบ้านเทานาบอน "
345 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ วัดศรีจันทร์ "
346 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โคกแก่นช้าง "
347 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ นาลาดควาย "
348 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองภัยศูนย์ วัดอุดมพัฒนาราม "
349 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลยางหล่อ วัดศรีวิไลทุง่สว่าง "
350 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง วัดโพธิศิ์ลา "
351 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวใต้ หนองโน "
352 อ่างทอง โพธิท์อง เทศบาลต าบลโพธิท์อง โรงเรียนชุมชนวดัศีลขันธาราม "
353 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลย่านซื อ ท้องคุ้ง ม.4 "
354 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจัก วัดคลองพูล "
355 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลเจ้าโรงทอง บ้านศาลาดิน "
356 อ่างทอง แสวงหา องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าเยน็ วันจันทร์มณี "
357 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลค าเขื อนแกว้ โคกจักจั น "
358 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลหนองข่า บ้านหนองหิน "
359 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลห้วย บ้านหนองสะโน "
360 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า วัดโนนส าราญ "
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361 อ านาจเจริญ พนา เทศบาลต าบลพระเหลา บ้านต าแย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อ านาจเจริญ พนา องค์การบริหารส่วนต าบลไม้กลอน บ้านโพนเมือง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง วัดศรีโพธิช์ัย บุคลากรทางการศึกษา 
364 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลแมด โรงเรียนเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลปะโค วัดศรีวิไลย์ ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

366 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงศรี โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

367 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า วัดสุพรรณแสงศรี "
368 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวสาร วัดศรีชมชื น "
369 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง วัดโพธิศ์รีสว่าง "
370 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน วัดธาตุอุปสมาราม "
371 อุดรธานี สร้างคอม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ศรีชมชื น "
372 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง บ้านช าทอง "
373 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลต าบลจริม บ้านปากดง "
374 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแฝก งอมสัก "
375 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมัน บ้านน  าลี "
376 อุตรดิตถ์ น  าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลน  าไผ่ บ้านนาผักฮาด "
377 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม ม่วงชุม "
378 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม วัดห้วยเหล่า "
379 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจด็ต้น บ้านวังสัมพันธ์ "
380 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลงิ วงาม งิ วงาม "
381 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนขวาง โรงเรียน วัดหนองตางู "
382 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซุง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซุง "
383 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกกรัง โรงเรียน วัดอุโปสถาราม "
384 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนางาม บ้านบุง่ฝาง "
385 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารอบ บ้านห้วยทราย "
386 อุทัยธานี หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง "
387 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่โพ น  าพุ "
388 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล วัดท่าข้ามสาคร "
389 อุทัยธานี ห้วยคต องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยคต โรงเรียนบ้านหินโหง่น "
390 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองผือ วัดบ้านนาดี "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่47

ระหว่ำงวันที ่9 - 15 กันยำยน 2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 

391 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแวง วัดโพธิศ์รีธรรมฯ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร วัดบุรีรัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย ดงเจริญ บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าแข้ วัดกันตภาราม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกุง วัดนกเขียน ที ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

396 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแดง วัดอุดมธัญญาวาส หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

397 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตูม วัดบ้านตูม "
398 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกแสง วัดบ้านป่าไร่ "
399 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล วัดบูรพา (สาขาดอนงิ ว) "
400 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง บ้านโนนคูณ "
401 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่ นาเจริญใน "
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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 

 
 



 

 

-3- 
 

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  47 
ระหว่างวันที่  9 - 15 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 ่47 
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 ่47               
 

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 

เอกสาร 5 



 


