
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก สบจอก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ห้วยขี้เปอะ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 นครราชสีมา วังน้ าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี บ้านโนนสาวเอ้ บุคลากรทางการศึกษา 
4 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง บ้านหนองมะค่า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 นครราชสีมา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด บ้านตะคร้อ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขึ้น ไสโก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว น้ าตก "
8 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ในญาติ "
9 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลต าบลกะปาง บ้านลานช้าง "

10 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน บ้านบ่อปลา "
11 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน บ้านป่าคลองกรุงหยัน "
12 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ จุฬาภรณ์พัฒนา 4 "
13 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ หนองใหญ่ "
14 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลปริก บ้านไร่มุสลิม "
15 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลปริก บ้านห้วยใหญ่ "
16 นครศรีธรรมราช นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลแกว้แสน บ้านหนองยาง "
17 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน โรงเรียนบ้านไลเตาอ้อย "
18 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลล านาว เจริญรัชต์ภาคย์ "
19 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน วัดวังหิน "
20 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี เทศบาลต าบลพรหมคีรี เทศบาลต าบลพรหมคีรี "
21 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ ในเขียว 2 "
22 นครศรีธรรมราช พระพรหม องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายส าเภา องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายส าเภา (วัดเชงิแตระ) "
23 นครศรีธรรมราช พิปูน เทศบาลต าบลเขาพระ บ้านทุง่ร่อน "
24 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าง้ิว บ้านป่ายาง "
25 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าง้ิว มัสยิดมุวะห์ฮีดีน หมู่ 8 "
26 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนบุญพาสันติ "
27 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนเพชรจริก "
28 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนวัดหัวอิฐ "
29 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพูน วัดศรีมงคล หมู่ 8 "
30 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลควนชุม วัดคันธมาลี "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่53 

ระหว่ำงวันที ่17 - 23 ตลุำคม   2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลองหก) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

เอกสาร 2 
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31 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ปรัง บ้านทุง่ไม้เรียง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีขีด บ้านปราบราษฎร์อุทิศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม วัดโคกสูง บุคลากรทางการศึกษา 
34 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม วัดแหลม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลลาดทิพรส โรงเรียนวดัหนองคูน้อย ม.2 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหอม บ้านหนองบัวทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง บ้านหนองหลวง "
38 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย เทศบาลต าบลบ้านแดน วัดบ้านแดน "
39 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาหงาย โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ "
40 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขากะลา หนองเต่า "
41 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลสระทะเล สระทะเล "
42 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเด่ือ บ้านหนองเสือ "
43 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเด่ือ บ้านห้วยตะโก "
44 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประสาท โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี "
45 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลวังข่อย บ้านหัวพุ "
46 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าลัด บ้านร่องหอย "
47 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ าโพใต้ "
48 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนเล่ือน วัดวังยาง "
49 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ บ้านวังแรด "
50 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลต าบลปลายบาง วัดส้มเกล้ียง "
51 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย วัดสนามนอก "
52 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี นครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ "
53 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง วัดบางระโหง "
54 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง วัดปราสาท "
55 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภูมิ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลศรีภูมิ "
56 น่าน นาหมื่น องค์การบริหารส่วนต าบลปงิหลวง บ้านน้ าลีใต้ "
57 น่าน นาหมื่น องค์การบริหารส่วนต าบลปงิหลวง ปิงใน "
58 น่าน นาหมื่น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี นาหมอ "
59 น่าน นาหมื่น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ป่าซาง "
60 น่าน บ่อเกลือ เทศบาลต าบลบ่อเกลือใต้ บ้านยอดดอยพัฒนา "
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61 น่าน บ่อเกลือ เทศบาลต าบลบ่อเกลือใต้ ห้วยโป่ง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงพญา บ้านห้วยหมี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงพญา ห้วยโทน บุคลากรทางการศึกษา 
64 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลไชยวัฒนา ห้วยท่าง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 น่าน เมืองน่าน เทศบาลต าบลกองควาย นาผา ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 น่าน เมืองน่าน เทศบาลต าบลกองควาย น้ าครกเก่า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ ห้วยยื่น "
68 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนยีน น้ าโค้ง "
69 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนยีน บ้านกลางพัฒนา ม.13 "
70 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนยีน สะเนียน "
71 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ขะนิง บ้านหัวนา "
72 น่าน สองแคว เทศบาลต าบลยอด ผาสิงห์ "
73 น่าน สองแคว เทศบาลต าบลยอด ยอด "
74 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลพงษ์ ต าบลพงษ์ "
75 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลซาง วัดโพธิศ์รีรัตนาราม "
76 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลซาง วัดศรีสุมังคส์ "
77 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลป่งไฮ หนองชัยวาน "
78 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ยางเรียน "
79 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง วัดสว่างวารี "
80 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง หนองเลิง "
81 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบลบึงงาม โนนสวนปอ "
82 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดอกค า ฝอยลม "
83 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดอกค า ร.ร หนองแสงประชาสรรค์ "
84 บึงกาฬ บุง่คล้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเด่ิน ภูสวาท "
85 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก สมสนุก "
86 บึงกาฬ ปากคาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยอง ชุมชนบะยาว "
87 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง "
88 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง วัดใหม่ศิริมงคล "
89 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัช้าง วัดอัมพวัน "
90 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัช้าง หนองหัวช้าง "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่53 

ระหว่ำงวันที ่17 - 23 ตลุำคม   2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลองหก) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

เอกสาร 2 

91 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง วัดจันทวารี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง วัดศรีมงคลส าราญ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหนองเลิง วัดเจริญสังวรบ ารุงราษฎร์ บุคลากรทางการศึกษา 
94 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า วัดบ ารุงราษฎร์สามัคคี และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า วัดโพธิช์ัยนิมิต ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี วัดศรีบุญเรือง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพร วัดโนนสูงศรีสะอาด "
98 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพร วัดศรีสว่างอารมณ์ "
99 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวรรค์ นาสวรรค์ "

100 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ วัดศรีเมืองธรรมคุณ "
101 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกาฬ วัดโพนงาม "
102 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกาฬ วัดศรีแก้ววนาราม "
103 บึงกาฬ ศรีวิไล เทศบาลต าบลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก "
104 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภพูร วัดสว่างสามัคคี "
105 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง สันทรายงาม "
106 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง วัดศิริมงคล "
107 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลหนองเต็ง วัดหนองตะครอง(วัดบา้นหว้า) "
108 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลอุดมธรรม วัดชุมพลมณีรัตน์ "
109 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลอุดมธรรม วัดบ้านระโยงใหญ่ "
110 บุรีรัมย์ กระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน วัดบ้านสูงเนิน "
111 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ "
112 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลปะเคียบ บ้านอ้อดอนยาง "
113 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ วัดพรหมประชานุรักษ์ "
114 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย วัดบ้านขี้เหล็ก "
115 บุรีรัมย์ นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง วัดป่าเรไร "
116 บุรีรัมย์ โนนดินแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง "
117 บุรีรัมย์ โนนดินแดง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง โคกเพชร "
118 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ "
119 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหนั วัดซับสมบูรณ์ "
120 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหนั วัดทุง่จังหัน "
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121 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสุวรรณ วัดขลุงไผ่โพธาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลต าบลจันทบเพชร วัดสายโท 6 เหนือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลต าบลบ้านกรวด เทศบาลต าบลบ้านกรวด บุคลากรทางการศึกษา 
124 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลต าบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ วัดป่าบ้านกรวด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลต าบลปราสาท บา้นนิคมพฒันาสายตรี 2 หมู่ที่ 11 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลต าบลหนองไม้งาม วัดตะลุมพุก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 บุรีรัมย์ บ้านกรวด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ วัดหลักฉันเพล "
128 บุรีรัมย์ บ้านด่าน เทศบาลต าบลบ้านด่าน วัดบ้านด่าน "
129 บุรีรัมย์ บ้านด่าน เทศบาลต าบลบ้านด่าน วัดบ้านตะโคง "
130 บุรีรัมย์ บ้านด่าน เทศบาลต าบลปราสาท กระชายสามัคคี "
131 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ องค์การบริหารส่วนต าบลกูส่วนแตง บ้านหนองเรือ "
132 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง "
133 บุรีรัมย์ ประโคนชัย เทศบาลต าบลแสลงโทน วัดแสลงโทน "
134 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ต าบลโคกตูม "
135 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม (บ้านโคกมะขาม) "
136 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก โรงเรียนบ้านจรเข้มาก "
137 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร บ้านไพบูลย์ "
138 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไทร "
139 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลปังกู บ้านโคกวัด "
140 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลปังกู บ้านโคกสะอาด "
141 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาล บ้านหนองแสง "
142 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลละเวีย้ บ้านหนองคูณพัฒนา "
143 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน วัดบ้านห้วยเสลา "
144 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย เทศบาลต าบลจันดุม จบก "
145 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย เทศบาลต าบลจันดุม บ้านตะแบก "
146 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย เทศบาลต าบลพลับพลาชัย นกเกรียน "
147 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย เทศบาลต าบลพลับพลาชัย บ้านพลับพลา "
148 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิน้ ตาพระ "
149 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง "
150 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า วัดสระแก "
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151 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง วัดจินดามณี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก  ศูนย์ 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองตาด วัดศรีส าโรง บุคลากรทางการศึกษา 
154 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหลักเขต โรงเรียนวิมลวิทยา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลอิสาณ เทศบาลต าบลอิสาณ 2 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง วัดธรรมสมบูรณ์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง วัดโพธิท์องบ้านยาง "
158 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระครู บ้านแก่นเจริญ "
159 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกซ า องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกซ า ศูนยท์ี ่1 "
160 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรง โคกสะอาด "
161 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง บ้านยางโป่งสะเดา (เทศบาลต าบลตาจง) "
162 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง วัดบ้านบุ "
163 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลละหานทราย เทศบาลต าบลละหานทราย "
164 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ "
165 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองตะครอง โคกสะอาด-สระแก้ว "
166 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง บ้านปากช่อง "
167 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง บ้านหนองแวง "
168 บุรีรัมย์ ละหานทราย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น บ้านหนองหมี "
169 บุรีรัมย์ ละหานทราย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกวา่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน "
170 บุรีรัมย์ ละหานทราย องค์การบริหารส่วนต าบลละหานทราย องค์การบริหารส่วนต าบลละหานทราย "
171 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง วัดโคกกลาง "
172 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ "
173 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 1 "
174 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลไผทรินทร์ "
175 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง วัดบ้านหนองผะองค์ "
176 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก บ้านส่ีเหล่ียมประชามิตร "
177 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก ห้วยศาลา "
178 บุรีรัมย์ สตึก เทศบาลต าบลศรีสตึก วัดบ้านหนองเกาะ "
179 บุรีรัมย์ สตึก เทศบาลต าบลศรีสตึก วัดหนองบัวเจ้าป่า "
180 บุรีรัมย์ สตึก เทศบาลต าบลสะแก วัดบ้านยางตาสาด "
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181 บุรีรัมย์ สตึก เทศบาลต าบลสะแก วัดอีสานสะแกทอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง วัดศรีท ารวมจิต(หนองยาง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง บุคลากรทางการศึกษา 
184 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง วัดสระกุด(โนนจ าปา) และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม วัดโคกอิสระ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก วัดศรีสุทธาราม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย วัดบ้านพงแขม "
188 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย วัดสนามชัย "
189 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กระเต็น วัดสระขุด "
190 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง องค์การบริหารส่วนต าบลบกุระสัง "
191 บุรีรัมย์ หนองหงส์ เทศบาลต าบลห้วยหิน หนองเพชร "
192 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี "
193 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย บ้านฝ้าย "
194 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว วัดเทพประดิษฐ์ "
195 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว วัดโนนศรีคูณ "
196 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว หนองไผ่-ห้วยก้อม "
197 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชัยศรี วัดศรีภูมิวนาราม "
198 บุรีรัมย์ ห้วยราช เทศบาลต าบลโคกเหล็ก วัดบ้านโคกเหล็ก "
199 บุรีรัมย์ ห้วยราช องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน "
200 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง 4 "
201 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง 6 "
202 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหลุมแก้ว โรงเรียนวัดบัวขวัญ "
203 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง "
204 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย วัดแจ้งล าหิน "
205 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลชัยเกษม บ้านสามขุม "
206 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ บ้านหนองพรานพุก "
207 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่แฝก "
208 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม "
209 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกี่ โรงเรียนบ้านทด "
210 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่ดินสอ บ้านคลองมะไฟ "
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211 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่ดินสอ บ้านราษฎร์เจริญ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ วัดทับลาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน บ้านชะอม บุคลากรทางการศึกษา 
214 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง โรงเรียนวัดใหม่โพธิเ์ย็น และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เทศบาลต าบลโพธิง์าม วัดโพธิง์าม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม วัดเลียบ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดชะ โรงเรียนวัดหัวกรด "
218 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพรง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพรง "
219 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด ล าวังชัน "
220 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด สามเพลง "
221 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท วดัหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ)์ "
222 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดสง่างาม "
223 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.วัดตะบอง "
224 พระนครศรีอยธุยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลระโสม โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ "
225 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ยมมาตามธรรม "
226 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลต าบลหัวเวียง วัดบันไดช้าง "
227 พระนครศรีอยุธยา เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลมารวชิัย วัดอู่ตะเภา "
228 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไมซุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ซุง "
229 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยางขาม ห้วยเกี๋ยง "
230 พะเยา จุน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยางขาม ห้วยยางขามกลาง "
231 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ค า วังเค็มใหม่ "
232 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน แวนพัฒนา "
233 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแวน ไคร้ป่าคา "
234 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแวน ป่าแดงสามัคคี "
235 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลร่มเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลร่มเย็น "
236 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง สันปูเลย "
237 พะเยา เชียงม่วน องค์การบริหารส่วนต าบลสระ นาบัว "
238 พะเยา ดอกค าใต้ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ วัดบุญเกิด "
239 พะเยา ดอกค าใต้ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ สว่างอารมณ์ "
240 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวยีง องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวยีง "
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241 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ บ้านดง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง ต าบลป่าซาง  บุคลากรทางการศึกษา 
244 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลสันโค้ง บ้านสันโค้ง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 พะเยา ดอกค าใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลสันโค้ง ใหม่ราษฎร์บ ารุง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 พะเยา ปง เทศบาลต าบลงิม ทีปังกรการุณยมิตร เทศบาลต าบลงิม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 พะเยา ปง เทศบาลต าบลปง เทศบาลต าบลปง "
248 พะเยา ปง เทศบาลต าบลแม่ยม บ้านบอน "
249 พะเยา ปง เทศบาลต าบลแม่ยม วัดบ้านห้วยสิงห์ "
250 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนควร ขุนก าลัง "
251 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนควร แสงไทร "
252 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลควร องค์การบริหารส่วนต าบลควร "
253 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลงิม องค์การบริหารส่วนต าบลงิม "
254 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย บ้านสิบสองพัฒนา "
255 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลออย วัดบ้านดอนแก้ว "
256 พะเยา ปง องค์การบริหารส่วนต าบลออย หล่าย "
257 พะเยา ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนต าบลดงเจน องค์การบริหารส่วนต าบลดงเจน "
258 พะเยา ภูกามยาว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้ อิงโค้ง "
259 พะเยา ภูซาง เทศบาลต าบลสบบง ดอนตัน "
260 พะเยา ภูซาง เทศบาลต าบลสบบง เทศบาลต าบลสบบง "
261 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงแรง ดอนมูล "
262 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงแรง ศรีไฮค า "
263 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ต าบลป่าสัก "
264 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลภูซาง ทุง่แขม "
265 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลภูซาง หนองเลา "
266 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลท่าจ าปี ต าบลท่าจ าปี  "
267 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลท่าวังทอง ป่าแดง "
268 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลท่าวังทอง หนองบึง "
269 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบ้านต๋อม บ้านร่องห้า "
270 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบ้านต  า หมู่ 11 บ้านต  าพระแล "
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271 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบ้านต  า หมู่ 8 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตุ่น บ้านตุ่น บุคลากรทางการศึกษา 
274 พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 พะเยา เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส วัดสันป่าถ่อน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 พะเยา แม่ใจ เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ วัดศรีเกิด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 พะเยา แม่ใจ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สุก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สุก "
278 พังงา กะปง เทศบาลต าบลท่านา วัดอินทภูมิ "
279 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางวัน ต าหนัง "
280 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางวัน โรงเรียนบ้านคุรอด "
281 พังงา ตะกั่วทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน บ้านคลองเคียน "
282 พังงา ตะกั่วทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน โรงเรียนอ่าวมะขาม "
283 พังงา ตะกั่วทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า "
284 พังงา ตะกั่วทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลหล่อยูง โรงเรียนวดันากลางมิตรภาพที ่163 "
285 พังงา ตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางม่วง สภากาชาดไทยบ้านน้ าเค็ม "
286 พังงา ทับปุด เทศบาลต าบลทับปุด โรงเรียนทับปุด "
287 พังงา ทับปุด เทศบาลต าบลทับปุด โรงเรียนวัดนิโครธาราม "
288 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ "
289 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน ควน "
290 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเหรียง ต าบลบางเหรียง "
291 พังงา ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลท้ายเหมือง เทศบาลต าบลท้ายเหมือง "
292 พังงา ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลล าแก่น ชุมชนบ้านน้ าใส "
293 พังงา ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลล าแก่น บ้านทับละมุ "
294 พังงา ท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มะพร้าว ทุง่มะพร้าว "
295 พังงา ท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบางทอง โรงเรียนบ้านทุง่ดอน "
296 พังงา เมืองพังงา องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าน้ าผุด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าน้ าผุด "
297 พังงา เมืองพังงา องค์การบริหารส่วนต าบลนบปริง องค์การบริหารส่วนต าบลนบปริง "
298 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนประดู่ บ้านดอนประดู่ "
299 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลหารเทา เทศบาลต าบลหารเทา(คลองเรือ) "
300 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลหารเทา วัดทุง่ขุนหลวงนิมิต "
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301 พัทลุง ปากพะยูน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก วัดภัทราราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 พัทลุง ปากพะยูน องค์การบริหารส่วนต าบลฝาละมี วัดพระเกิด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 พัทลุง ปากพะยูน องค์การบริหารส่วนต าบลฝาละมี วัดอัมพวัน บุคลากรทางการศึกษา 
304 อุดรธานี สร้างคอม เทศบาลต าบลบ้านยวด วัดโพธิศ์รีเจริญ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ วัดมงคลค าบ ารุง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองบัวบาน วัดสามขาสันติสุข หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลอูบมุง วัดอูบมุงเหนือ "
308 อุดรธานี หนองวัวซอ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพ่น โรงเรียนบ้านน้ าพ่น "
309 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลพังงู เรืองชัย "
310 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม "
311 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลสะแบง บ้านบ่อปัทม์ "
312 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน องค์การบริหารส่วนต าบลผักขวง ปางวุน้ "
313 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลทา่แฝก บ้านห้วยไผ่ "
314 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไร่อ้อย ไร่อ้อย "
315 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา 2 (หัวหาดประชาอทุิศ) "
316 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลท่าเสา ม่อนดินแดง "
317 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลน้ าริด เทศบาลต าบลน้ าริด "
318 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลป่าเซ่า บ้านบึงหลัก "
319 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลผาจุก บ้านวังยาง "
320 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลวังกะพี้ วัดวังโป่ง "
321 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อรุณรุ่ง "
322 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนฝาง เหล่าป่าสา "
323 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าฉลอง วังถ้ า "
324 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน บ้านด่าน "
325 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ "
326 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลทุง่ยั้ง เกาะตาเพ็ชร "
327 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลพระเสด็จ ตล่ิงต่ า "
328 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจมุพล ห้องสูง "
329 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน ด่านแม่ค ามัน "
330 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม โรงเรียนวัดดงสระแก้ว "
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331 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลฝายหลวง บ้านเชียงแสน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุม่ หนองหญ้าปล้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่โพ บ้านเนินพยอม บุคลากรทางการศึกษา 
334 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่โพ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 อุทัยธานี ห้วยคต องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง บ้านภูเหม็น ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 อุทัยธานี ห้วยคต องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง บ้านสมอทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวาง วัดสมสนุก "
338 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองนกทา หนองนกทา "
339 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองผือ บ้านบ๋าพอก "
340 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลแกง้เหนือ "
341 อุบลราชธานี เขื่องใน เทศบาลต าบลบ้านกอก บ้านนาแก้ว "
342 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิก์ลาง บ้านหนองผือ (เดิมหนองเจริญ) "
343 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิก์ลาง วัดบุญธิศาราม "
344 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงใหญ่ บ้านวังใหม่ "
345 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง วัดบ้านดงบังเหนือ "
346 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลกุดประทาย วัดกุดประทาย "
347 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลค าคร่ัง บ้านสมบูรณ์ "
348 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลตบหู โนนแคน "
349 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลตบหู บ้านโนนแก้ง "
350 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิศ์รี วัดท่าโพธิศ์รี "
351 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิศ์รี วัดอีสานสามัคคี "
352 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ(บ้านส่ีแยกโนนทอง "
353 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ (อ.เดชอุดม) นาแก "
354 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ (อ.เดชอุดม) บ้านสวนสวรรค์ "
355 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม บ้านโคกพัฒนา "
356 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง บ้านหนองผอุง "
357 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด บ้านใหม่เจริญ "
358 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน วัดภาราวาส "
359 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลกุดยาลวน วัดถ้ าพระวนาราม "
360 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลกุดยาลวน วัดศรีดาวเรือง "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่53 
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361 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม นาค า ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม วัดพนานิวาส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย วัดสะอาด บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย วัดห้วยหวาย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน วัดจอมศรีมณีวนาราม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลเซเป็ด วัดมณีจันทร์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลตระการ วัดสังฆนิวาส "
368 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด วัดศรีตัสสาราม "
369 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง บ้านแก้งอะฮวน "
370 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลนาพิน วัดพาราณสี "
371 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไม น้ าค า "
372 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกุง วัดร่องหมู "
373 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลเป้า วัดฉิมพลี "
374 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยฝ้ายพัฒนา วัดนาดอกไม้ "
375 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุง่ วัดจุฬามณี "
376 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุง่ วัดเสลาวาส "
377 อุบลราชธานี ตาลสุม เทศบาลต าบลตาลสุม บ้านนาห้วยแคน "
378 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลจิกเทิง องค์การบริหารส่วนต าบลจกิเทิง "
379 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลตาลสุม วัดดอนพันชาต "
380 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง วัดสระปทุมมาลัย "
381 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช าแระ หนองคก "
382 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกษม นาเกษม "
383 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาหอ่ม นาห่อม "
384 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอม้ วัดบ้านเบญจ์ "
385 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอม้ หนองอ้ม "
386 อุบลราชธานี นาจะหลวย เทศบาลต าบลภูจองนายอย วัดแก้งเรือง "
387 อุบลราชธานี นาจะหลวย เทศบาลต าบลภูจองนายอย วัดบ้านนาจะหลวย "
388 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ "
389 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวรรค์ ดงสว่าง "
390 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวรรค์ วัดปัจฉิมบ้านตบหู "
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391 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตูม บ้านโนนแดง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตูม วัดบ้านค าบอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลพรสวรรค์ วัดบุง่ค า บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโสกแสง วัดค าม่วง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน วัดศรีสว่าง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน วัดศรีสว่าง (สาขาไทรงาม) หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลพะลาน วัดทุง่เกล้ียง "
398 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน วัดศรีบุญเรือง (สาขาสง่า) "
399 อุบลราชธานี นาเยีย องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี วัดป่าดอนยู "
400 อุบลราชธานี น้ าขุ่น เทศบาลต าบลขี้เหล็ก วัดบ้านขี้เหล็ก "

หมำยเหตุ

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

  1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-191-4804 , 02-516-2106 



 

 

 
 
 

 
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 53 
ระหว่างวันที่  17 - 23 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 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่53 
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 ่53                
 

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 

8

  

6 5 0 5 

       

             

 3 

เอกสาร 4 



 

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 
 


