
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กาญจนบุรี ท่าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตะคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตะคร้อ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กาญจนบุรี ท่าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กาญจนบุรี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านพุประดู่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวน ปากนาสวน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลหลักเมือง วัดบ้านบึง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย โปโล "
8 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม บ้านโนนสว่าง "
9 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม บ้านสุขสมบูรณ์ "

10 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ วัดโพธิช์ัยดงเหนือ "
11 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮงาม วัดท่าสินเธาว์ "
12 กาฬสินธุ์ ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทัน ดงสวนพัฒนา "
13 กาฬสินธุ์ ค าม่วง เทศบาลต าบลนาทัน โนนค้อ "
14 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน วัดสว่างค าสมบรูณ์ศิลาอาสน์ "
15 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย เทศบาลต าบลฆอ้งชัยพัฒนา วัดอัมพวันบ้านชาด "
16 กาฬสินธุ์ นามน เทศบาลต าบลสงเปลือย เหล่าง้ิว "
17 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลไผ่ หนองโพน "
18 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลภูปอ หนองแวงเหนือ "
19 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลหลุบ โพธิช์ัยคอนเรียบ "
20 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลหลุบ วัดดอนสนวน "
21 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลหัวนาค า บ้านหนองหัวช้าง "
22 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลหัวนาค า วัดบ้านสระบัวโพนสิม "
23 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลอิต้ือ วัดโพธิศ์รีหนองแวง "
24 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม โรงเรียนบ้านดงอัคคะ "
25 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ดงน้อย "
26 กาฬสินธุ์ ร่องค า องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าอ้อย วัดด่านใต้ "
27 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลผาเสวย บ้านขมิ้น "
28 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลมหาไชย บ้านอู้ "
29 กาฬสินธุ์ สมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น บ้านหมูม่น "
30 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ สามชัย "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่52 

ระหว่ำงวันที ่10 - 16 ตลุำคม  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลองหก) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
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31 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ หนองกุงกลาง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้าง หนองแก่นทราย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเครือ หนองไม้ตาย บุคลากรทางการศึกษา 
34 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก เทศบาลต าบลค าเหมือดแก้ว โนนศิลาอาสน์ หมู่ที ่2 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสลกบาตร โรงเรียนบ้านรังแถว ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ก าแพงเพชร คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ก าแพงเพชร คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา บ้านพรหมมาสามัคคี "
38 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม บ้านปางลับแล "
39 ก าแพงเพชร ทรายทองวัฒนา เทศบาลต าบลทุง่ทราย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ "
40 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทอง บ้านโนนใหญ่ "
41 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต บ้านเชียงราย "
42 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลเขาคีรีส คุยป่ายาง "
43 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวังควง บ้านลานทอง "
44 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนิคมทุง่โพธิท์ะเล บ้านใหม่บ่อทอง "
45 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนิคมทุง่โพธิท์ะเล บ้านใหม่ศรีอุบล "
46 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย บ้านยางเลียง "
47 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ บ้านวังประดา "
48 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า บ้านศรีไกรลาศ "
49 ขอนแก่น กระนวน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก บ้านศรีสมบูรณ์ศรีสถิตย์ "
50 ขอนแก่น ชุมแพ เทศบาลต าบลหนองไผ่ วัดนาราม "
51 ขอนแก่น น้ าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเงิน ค าบอน "
52 ขอนแก่น น้ าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย วัดพิชัยพัฒนาราม "
53 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม บ้านลอมคอม "
54 ขอนแก่น ภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนต าบลวงัสวาบ บ้านเขาวง "
55 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง หัวฝาย-หนองขาม "
56 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงธนสาร วัดศิริวิทยาราม "
57 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงธนสาร วัดสว่างโนนรัง "
58 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลบ้านเป็ด โรงเรียนโคกฟันโปง "
59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลเมืองเก่า บ้านสะอาด-โสกแสง "
60 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลสาวะถี บ้านหนองปิง "
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61 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ด้อยโอกาสหนองแวง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น โนนหนองวัด 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น บ้านโนนทัน บุคลากรทางการศึกษา 
64 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง (วดัศรีสุข) และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลทา่พระ โรงเรียนบา้นหว้ยเตยพัฒนา ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 ขอนแก่น เวียงเก่า เทศบาลต าบลในเมือง วัดศรีชมพู หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด วังบงน้อย "
68 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด วัดสระทอง "
69 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ่างทอง "
70 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ วัดศรีสงฆเ์รือง "
71 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ หนองไฮ "
72 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ วัดทุง่ยายชี "
73 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้ วัดหัวสวน "
74 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา "
75 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องค์การบริหารส่วนต าบลหอมศีล สกัดส่ีสิบ "
76 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลต าบลวังเย็น โรงเรียนหนองปรือไม้แก้วประชานุเคราะห์ "
77 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลท่าถ่าน หนองเค็ด "
78 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลบ้านซ่อง บ้านซ่อง "
79 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน วัดดอนขี้เหล็ก "
80 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน วัดนาน้อย "
81 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย วัดเกาะ "
82 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน บ้านทุง่ส่อหงษา "
83 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน บ้านโปร่งเกตุ "
84 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระยา โคกผาสุข "
85 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง บ้านลาดกระทิง "
86 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง บ้านสวนป่าอุปถัมภ์ "
87 ชลบุรี เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า บ้านสัตตพรม "
88 ชลบุรี เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า บ้านหนองยายหมาด "
89 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลต าบลโป่ง วัดโป่ง "
90 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเริก วัดโป่งปากดง "
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91 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาวังหนิ บ้านหนองสองห้อง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหยีง บ้านหนองไผ่แก้ว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 ชลบุรี ศรีราชา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาคันทรง วัดเขาคันทรง บุคลากรทางการศึกษา 
94 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก วัดอินทาราม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลตลุก หนอง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลโพนางด าออก บ้านสวนมะม่วง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 ชัยนาท หนองมะโมง เทศบาลต าบลวังตะเคียน อนุบาลวัดวังน้ าขาว "
98 ชัยนาท หันคา องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยงู โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม "
99 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลต าบลหนองสังข์ วัดอุดร "

100 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลต าบลหนองสังข์ หนองสังข์ "
101 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมัง่งอย วัดหนองบัวลาย "
102 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลทุง่ลุยลาย ร่องแว่ "
103 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่พระ วัดโพธิว์นาราม "
104 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่พระ วัดสว่างโนนสูง "
105 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส วังเสมา "
106 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก บ้านสระส่ีเหล่ียม "
107 ชัยภูมิ ซับใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ โรงเรียนบ้านบุฉนวน "
108 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ โรงเรียนบ้านไร่ "
109 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลตลาดแร้ง วัดมหาคงคา "
110 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลตลาดแร้ง วัดศรีมหาโพธิ์ "
111 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ลาดชุมพล "
112 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมทอง แหลมทอง "
113 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลต าบลธาตุทอง หนองคัน "
114 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลต าบลบ้านแก้ง วัดพรมอารีย์ "
115 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลผักปัง วัดพร้าวทัศนียาวาส "
116 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียว บ้านนาเสียว "
117 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง วัดศาลาวรรณ "
118 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง โนนง้ิว "
119 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์ "
120 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะเฆ่ บ้านส านักตูมกา "
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121 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะเฆ่ วังตะเฆ่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ บางท่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 ชุมพร ท่าแซะ องค์การบริหารส่วนต าบลสลุย พรุตะเคียน บุคลากรทางการศึกษา 
124 ชุมพร ทุง่ตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก รร.บ้านแหลมยางนา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 ชุมพร ปะทิว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไชยราช ทรายแก้ว ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลวังใหม่ โรงเรียนบ้านนาแซะ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง วัดเขาหลาง "
128 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง วัดศูนย์ศิริวัฒนาราม "
129 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลยางฮอม ยางฮอม "
130 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแจม่หลวง บ้านเสาแดง "
131 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแจม่หลวง บ้านห้วยยา "
132 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจนัทร์ หนองแดง "
133 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แดด ห้วยปู "
134 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลดอยแก้ว ห้วยมะนาว "
135 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ สบแจ่มฝ่ังซ้าย "
136 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง บ้านผาหมอน "
137 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง บ้านหนองหล่ม "
138 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย บ้านหนองคัน "
139 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ บ้านดงหาดนาค "
140 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว "
141 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง "
142 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ นาหวาย "
143 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ บ้านเจียจันทร์ "
144 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ ป่ารวก "
145 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาลต าบลหนองบัว "
146 เชียงใหม่ ไชยปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น แม่ขิ "
147 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแอน่ แอ่นใหม่ "
148 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลเชิงดอย แม่ดอกแดง "
149 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลสันปูเลย ป่าขุย "
150 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ เหมืองแร่ "
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151 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สันป่าแดง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หนองยาว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก บ้านอมขูด บุคลากรทางการศึกษา 
154 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง อินทนนท์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ บ้านอมแรด ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลปางหินฝน บ้านเฮาะ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ป่าเกี๊ยะใน "
158 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร แม่นาจร "
159 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก นาฮ่องใต้ "
160 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก บ้านปางอุ๋งใหม่ "
161 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง แม่สาใหม่ "
162 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน บ้านม่อนยะ "
163 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน ป่ากล้วย "
164 เชียงใหม่ แม่อาย เทศบาลต าบลแม่อาย แม่อายหลวง "
165 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลดอยลาง บ้านดอยแหลม ม.13 "
166 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตอน ใหม่หมอกจ๋าม "
167 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง ป่าแดง "
168 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง วัดสว่างไพบูลย์ "
169 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง แม่เมืองน้อย "
170 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง ลีลาอาสน์ "
171 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง บ้านม่วงเครือ "
172 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว ป่าเกี๊ยะนอก "
173 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อมลอง "
174 เชียงใหม่ สันก าแพง องค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวแดง ร้องวัวแดง "
175 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านแหวน บ้านท้าวบุญเรือง "
176 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง บ้านยางเปียง "
177 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง บ้านสบลาน "
178 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมกอ๋ย ตุงลอย "
179 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมกอ๋ย บ้านขุน "
180 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง บ้านแม่ลายเหนือ "
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181 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง บ้านวังกอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสลี ทุง่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสลี บ่อสลี บุคลากรทางการศึกษา 
184 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ทุง่รวงทอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ มัสยิดสูหยู่ดนอิสลาม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 ตรัง รัษฎา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน บ้านไร่ออก "
188 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลประณีต วัดเสนาณรงค์ "
189 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย มะนาว "
190 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ เราฎอตุ้ลญีนาน "
191 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านเกร๊ะคี "
192 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านทีโบะคี ม.13 "
193 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 "
194 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ บ้านใหม่ยอดคีรี "
195 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ท้อ บ้านห้วยนึ่ง "
196 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ บ้านสะแกเครือ "
197 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ บ้านหนองเสือ "
198 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลสามหมื่น บ้านห้วยขนุน "
199 ตาก แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ "
200 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ละเมา บ้านใหม่โพธิท์อง "
201 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ บ้านปูแป้ "
202 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ พะวอ "
203 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา บ้าแม่กึ้ดสามท่า "
204 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลยกกระบัตร บ้านท่าไผ่ "
205 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลยกกระบัตร บ้านใหม่สามัคคี "
206 ตาก อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่กลอง วัดมหาวิเวก "
207 ตาก อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่กลอง วัดหนองหลวง "
208 ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนต าบลโมโกร แม่กลองคี "
209 ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง บ้านแปโดทะ "
210 ตาก อุ้มผาง องค์การบริหารส่วนต าบลอุ้มผาง บ้านอุ้มผางคี "
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211 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง โรงเรียนวัดทองหลาง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา วัดทองจรรยา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพริก วัดบ้านพริก บุคลากรทางการศึกษา 
214 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพริก วัดศรีสุวรรณ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมณี วัดธรรมปัญญา ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยอ วัดดอนยอ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสมบูรณ์ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ "
218 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสมบูรณ์ วัดพลอยกระจ่างศรี "
219 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี วัดโพธิไ์ทร "
220 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ห้วยพระ "
221 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล บ้านโพน "
222 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลธาตุพนมใต้ ดอนแดง "
223 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลน้ าก่ า น้ าก่ าใต้ "
224 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ บ้านหนองสะโน "
225 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ วัดบึงเหล็ก "
226 นครพนม นาแก เทศบาลต าบลพระซอง วัดเหนือท่าจ าปา "
227 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลกา้นเหลือง วัดโพธิช์ัย (ม.9) "
228 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ วัดศรีบุญเรือง "
229 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ หนองหอย "
230 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลพุม่แก นางเลิศ "
231 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ วัดบุปผาราม "
232 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง วัดศรีนวลบูรพาราม "
233 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง วัดโพนนิสัย "
234 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง วัดสว่างส าราญ "
235 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลนามะเขือ วัดสว่างธรรมาราม "
236 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก วัดนิมิตศรัทธาราม "
237 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก วัดศรีลัดดาราม "
238 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย วัดธนราษฎร์อุทิศ "
239 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย วัดศรีประทุม (วัดหนองบัว) "
240 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทาใหญ่ วัดโพธิศ์รีสมภิบาล "
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241 นครพนม โพนสวรรค์ เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ วัดศรีบุญเรือง ม.8 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ วัดศรีสมบูรณ์  ม.9 บุคลากรทางการศึกษา 
244 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ วัดสว่าง ม.12 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลต าบลหนองญาติ วัดศรีชมชื่น ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า บ้านนาโดน ม.11 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลค าเตย บ้านหนองยาว "
248 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลค าเตย วัดสามัคคีธรรม "
249 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นผ้ึง บ้านหนองปลาดุก "
250 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นผ้ึง วัดดอนม่วง "
251 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด วัดสร้างเม็ก "
252 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง วัดศรีคูณเมือง "
253 นครพนม วังยาง องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด หนองบึง "
254 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาค า เหล่า "
255 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลทา่บอ่สงคราม วัดศรีบุญเรือง "
256 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเด่ือ วัดวิชัยการาม "
257 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง วัดโพธิช์ัย "
258 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง วัดศรีบุญเรือง "
259 นครราชสีมา แก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก สีสุก "
260 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรางค์ บ้านประค า "
261 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว บ้านห้วยทราย "
262 นครราชสีมา โชคชัย องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา บ้านท่าตะเคียน "
263 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก วัดละเลิงพิมาน "
264 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน โรงเรียนบ้านหินหล่อง "
265 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกราด บ้านใหม่ชัยสีสุข "
266 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกราด โรงเรียนบ้านเกาะลอย "
267 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย "
268 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง โรงเรียนป่ารังงาม "
269 นครราชสีมา เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านวังสมบูรณ์ "
270 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลต าบลบัลลังก์ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "
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271 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก บ้านง้ิวใหม่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง ดอนชุมช้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง โนนกระพี้ บุคลากรทางการศึกษา 
274 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ หนองหัวช้าง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ บ้านโคกส าราญ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช วัดโพธินิมิตร "
278 นครราชสีมา ปากช่อง เทศบาลต าบลวังไทร ป่าตะเคียน "
279 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง บ้านซับเศรษฐี "
280 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สระน้ าใสวิทยา "
281 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลพญาเยน็ บ้านวังเพิม่ "
282 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลกระชอน บ้านโนนตะแบก "
283 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลโบสถ์ บ้านหนองจิก "
284 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ "
285 นครราชสีมา วังน้ าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเขยีว โรงเรียนบ้านน้ าซับ "
286 นครราชสีมา วังน้ าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเขยีว โรงเรียนบ้านบุตะโก "
287 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพนียด (ชุมชนคูขวาง) "
288 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง หนองหว้า "
289 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลภูซาง ฮวก "
290 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเหตุ โรงเรียนวัดห้วงสลิด "
291 แพร่ วังชิ้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาพูน บ้านสวนป่า "
292 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง วัดโพนทราย "
293 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ส าโรงใหม่ "
294 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง วัดหนองแดง "
295 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อ "
296 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาโสก วัดสังวรณ์ "
297 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุง่หลวง บ้านร้านหญ้า "
298 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลหินกอง ศูนย์หินกอง "
299 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู "
300 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน หวาย "
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301 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ วัดท่าสว่าง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาหมอก วัดบ้านด่าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 สุรินทร์ กาบเชิง เทศบาลต าบลกาบเชิง ตาเกาว์ใหม่ บุคลากรทางการศึกษา 
304 สุรินทร์ กาบเชิง เทศบาลต าบลโคกตะเคียน บ้านสวาย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน สนวน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลแนงมุด บ้านปะค า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 สุรินทร์ จอมพระ เทศบาลต าบลกระหาด วัดประทุมทอง "
308 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมพระ อนุบาล 3 ขวบ "
309 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีง บ้านยาง "
310 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลทุง่ศรีชุมพล วัดโนนสวรรค์ "
311 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ บ้านทิพย์นวด "
312 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้อง วัดโนนสูง "
313 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบัว วัดกระทะ "
314 อุดรธานี สร้างคอม เทศบาลต าบลบ้านโคก บ้านดอนเด่ือ "
315 อุดรธานี สร้างคอม เทศบาลต าบลบ้านยวด วัดธาตุศรีส าราญ "
316 อุดรธานี สร้างคอม เทศบาลต าบลสร้างคอม วัดโพธิศ์รีสร้างคอม "
317 อุดรธานี สร้างคอม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม บ้านตล่ิงชัน-สร้างแก้ว "
318 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ "
319 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองบัวบาน หนองบัวบาน "
320 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองวัวซอ วัดบุญญนุสิทธิ์ "
321 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลอูบมุง วัดหนองบัวเลิง "
322 อุดรธานี หนองวัวซอ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพ่น โรงเรียนบา้นหนองแซงสร้อย "
323 อุดรธานี หนองวัวซอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองออ้ หนองแวงฮี "
324 อุดรธานี หนองแสง เทศบาลต าบลแสงสว่าง วัดแสงสว่าง "
325 อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง โรงเรียนอนุบาลหนองแสง "
326 อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง โนนดินแดง "
327 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลโคกสูง บ้านหนองนกทา "
328 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลบ้านเชียง วัดสระแก้ว "
329 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลผักตบ องค์การบริหารส่วนต าบลผักตบ "
330 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลหนองไผ่ โรงเรียนดงบากโนนสวรรค์ "
331 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง ปูลู "
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332 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลพังงู พังงู ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
333 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ่าง บ้านเหล่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
334 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแกง่ บ้านช าทอง บุคลากรทางการศึกษา 
335 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน องค์การบริหารส่วนต าบลผักขวง บ้านวังโป่ง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
336 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลทา่แฝก ป่ากั้ง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

337 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลผาเลือด บ้านห้วยเจริญ ม.8 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

338 อุตรดิตถ์ น้ าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย ม่วง "
339 อุตรดิตถ์ บ้านโคก เทศบาลต าบลบ้านโคก วัดบ้านโคกเหนือ "
340 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่เบีย้ ห้วยยาง "
341 อุตรดิตถ์ บ้านโคก องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งเจ็ดต้น บ้านห้วยยศ "
342 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสัก โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ "
343 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง คลองกะชี "
344 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโคน คลองเรียงงาม "
345 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นดารา เกาะใต้ หมู่ที ่6 "
346 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ บ้านดอนโพ "
347 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไร่อ้อย โรงเรียนไร่อ้อย "
348 อุตรดิตถ์ ฟากท่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเส้ียว บ้านห้วยลึก "
349 อุตรดิตถ์ ฟากท่า องค์การบริหารส่วนต าบลฟากทา่ วัดโพธิช์ัย "
350 อุตรดิตถ์ ฟากท่า องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน บ้านสองคอน "
351 อุตรดิตถ์ ฟากท่า องค์การบริหารส่วนต าบลสองหอ้ง ต าบลสองห้อง "
352 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุม่ หนองแห้ว "
353 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง ดงพิกุล "
354 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง บ้านป่าอูสามัคคี "
355 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ใหม่คลองอังวะ "
356 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบม่กล้วย บ้านหินงามสามัคคี 2 "
357 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหูช้าง โรงเรียน บ้านร่องมะดูก "
358 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกกรัง โรงเรียน วัดจักษา "
359 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก วัดหนองแก "
360 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนางาม บ้านเขาน้ าโจน "
361 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลระบ า บ้านห้วยเปล้า "
362 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ยาง บ้านหนองตะเคียน "
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363 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่โพ ทุง่โพ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
364 อุทัยธานี ห้วยคต องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง บ้านหนองผักแพว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
365 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวาง วัดชัยชนะ บุคลากรทางการศึกษา 
366 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลเทพวงศา วัดอุบมุง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
367 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองนกทา บ้านป่าต้ิว ม.4 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

368 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองผือ วัดอรุณสวัสด์ิ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

369 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหัวนา วัดสว่างโพธิศ์รีร่มโพธิท์อง "
370 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งเหนือ วัดสว่างอารมณ์ "
371 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเจียด องค์การบริหารส่วนต าบลเจียด ม.9 บ้านภูเขาเงิน "
372 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแวง วัดอรุณวนาราม "
373 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม วัดวังม่วง "
374 อุบลราชธานี เขื่องใน เทศบาลต าบลบ้านกอก บ้านกอก "
375 อุบลราชธานี เขื่องใน เทศบาลต าบลห้วยเรือ กุดกระเสียน "
376 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ ไผ่ "
377 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลก่อเอ้ ดงยาง "
378 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน บ้านท่าศาลา "
379 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลแดงหม้อ แดงหม้อ "
380 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไห บ้านโนนจานเก่า "
381 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุน้อย บ้านดินด าค าไฮ "
382 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง โนนรัง "
383 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทย บ้านทุง่ใหญ่ "
384 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลมาค าใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลมาค าใหม่ "
385 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข บ้านหนองห้างหนองกวาง "
386 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลสหธาตุ วัดเหนือธาตุเทิง "
387 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอน เสียม "
388 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิก์ลาง นาโพธิเ์หนือ "
389 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงใหญ่ หนองแสงใหญ่ "
390 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ หนองผือน้อย "
391 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง นาบัว "
392 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลค าไฮใหญ่ วัดหนองแล้ง "
393 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง วังพระวังไฮ "
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394 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเมือง วัดบ้านโอด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
395 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลกุดประทาย นาทุง่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
396 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลนาส่วง เทศบาลต าบลนาส่วง บุคลากรทางการศึกษา 
397 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม วัดเวียงเกษม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
398 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาง กลาง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

399 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ง ยาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

400 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง บ้านค าคร่ัง "

หมำยเหตุ
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หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560” 

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

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

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

๔.๑ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
๔.๒ ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
๔.๓ เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาชาติตาม
บริบทท้องถิ่นและชุมชน 

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

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

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

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

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

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

10. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
     -  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กศ.) 

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

13. การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการวิพากษ์     3 ชั่วโมง 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”  

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

 
เวลา 

วัน 
09.00 – 12.00 น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 1 - 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

รายงานตัวปฐมนิเทศ/แนะน าหลักสูตร  
และการเตรียมความพร้อม 

ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  / อ.ดวงพร แสงทอง  

วันที่ 2 
วิชา แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในประเทศไทย 
ดร.จินตนา สุขส าราญ  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุต  ากวาา 3 ปี 

อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ป ี

รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ  

วันที่ 3 
วิชา การเชื อมโยงมาตรฐานคณุสมบัติ สมรรถนะที พึงประสงค์ 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
อ.เอมอร รสเครือ  

วิชา การพัฒนาสื อการเรียนรู้เพื อการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล  

วิชา การก าหนดแนวทางการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร 

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  

วันที่ 4 
วิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 

ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย  

วิชา การพัฒนาความคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป  

สรุปประเด็นทางวิชาการ/ 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

วันที่ 5 
วิชา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์  

วิชา การบริหารทรัพยากรเพื อการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ดร.คมศร วงษ์รักษา  

วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

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

 

เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 6 
วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน 
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน วิชา การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
ดร.ธวัชชัย รัตตัยญู และทีมงาน 

 

วันที่ 7 
การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื อการวิพากษ์  
พิธีปิดการศึกษาอบรม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่ 52 
ระหว่างวันที่  10 - 16 ตุลาคม  2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) 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 
     
   

เอกสาร 3 

mailto:nongsoosoo@hotmail.com


พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่52 
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 ่52                
 

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 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 
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Scan QR code เพื่อขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน คลอง ๖ ( Line ) 

ประตูเปิด เวลา 05.00 น. 
ประตูปิด เวลา 22.00 น. 
*หมายเหต:ุ ให้ผู้อบรมเดิน
ทางเข้าพักก่อนเวลา ประตูปิด 
 


