
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย หลวงจัน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ป่ากล้วย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ห้วยบง บุคลากรทางการศึกษา 
4 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมกอ๋ย ยองกือ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมกอ๋ย สบอมแฮด ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านแม่ระเมิง ม.8 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านแม่ระเมิงโกร ม.14 "
8 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก วัดศรีสุมังค์ "
9 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก วัดโสมนัสไชยาวาส "

10 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง หนองผือ "
11 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาล 2 "
12 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาล 3 "
13 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนยีน ห้วยเฮือ "
14 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนียน ใหม่เจริญสุข "
15 บึงกาฬ บึงโขงหลง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดอกค า หนองฮู "
16 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่ดินสอ บ้านวังอ้างป่อง "
17 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่ดินสอ บา้นอุมพรรพต(บา้นเขาขาด) "
18 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแวน แม่ต  าท่าข้าม "
19 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลหารเทา วัดหารเทา "
20 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาไก้ หนองตาไก้ "
21 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลยางค า ยางค า "
22 ร้อยเอ็ด โพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสวา่ง ดงหมากไฟ "
23 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโคกสูง วัดศรีวิไลมงคล "
24 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโคกสูง หนองดง "
25 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโนนชัยศรี รวมน  าใจโคกสมบูรณ์ "
26 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพธิท์อง บ้านร่องเตย "
27 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง วัดอินทาวาส "
28 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม บ้านนาแพง "
29 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม วัดชัยศรีสว่างวราราม "
30 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลพรมสวรรค์ ต าบลพรมสวรรค์ "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่55 

ระหว่ำงวันที ่31 ตลุำคม ถึง 6 พฤศจิกำยน  2561

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

เอกสาร 2 
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31 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิศ์รีสว่าง โพธิศ์รีหัวงัว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิศ์รีสว่าง หนองโกโพธิเ์งิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวงัสามัคคี วังยาว บุคลากรทางการศึกษา 
34 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลสระนกแก้ว บ้านนาหัวรัตน์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลสว่าง สว่าง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ โนนโพธิ์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเม่า วัดศิริชัยธาราม "
38 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลชมสะอาด วัดโพธิช์ัยศรี "
39 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลบุง่เลิศ บ้านโป่ง "
40 ร้อยเอ็ด เมยวดี เทศบาลต าบลเมยวดี หนองส าราญ "
41 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลโนนตาล เทศบาลต าบลโนนตาล "
42 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลปอภาร ปอภาร "
43 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลสีแก้ว เหล่าขาม "
44 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลสีแก้ว เหล่าต าแย "
45 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอด็ ศูนย ์2 "
46 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแกน่ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น "
47 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลแคนใหญ่ แคนใหญ่ "
48 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ กอกนายูง "
49 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง ศูนย์บ้านโนนรัง "
50 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ต าบลหนองแก้ว "
51 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านแวง "
52 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลต าบลเมืองสรวง บ้านผ า "
53 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลบ้านบาก หนองผักตบ "
54 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลโพธิท์อง หนองไหล "
55 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ บ้านเหล่าล้อ "
56 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสั์ย ค่ายพล ร.6 "
57 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนจกิ บ้านสวนจิก "
58 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนจกิ วัดบ้านโคกร้าง "
59 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลดอกไม้ วัดบ้านดอกไม้ "
60 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุง่หลวง เทศบาลต าบลทุง่หลวง "
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61 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลทุง่หลวง บ้านคูดินทราย ม.6 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลหินกอง โรงเรียนบ้านเล้าข้าว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลหินกอง โรงเรียนหนองอีเข็ม บุคลากรทางการศึกษา 
64 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีเมือง บ้านผือโป้ด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งศรีเมือง หนองหูลิง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าค า องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าค า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู หนองตอกแป้นหนองมั่ง "
68 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด บ้านขี้เหล็ก "
69 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัช้าง "
70 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัโทน โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ "
71 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลเกาะแก้ว บ้านท่าสี "
72 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลขวาว ขวาว "
73 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลนาแซง บ้านไค้นุ่นหนองบัวบาน "
74 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลวังหลวง บ้านบากหนองเทา "
75 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม บ้านพันขาง "
76 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม วัดมงคลชัยยาราม "
77 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิท์อง โรงเรียนหนองผักแว่น "
78 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน นาทม "
79 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน โรงเรียนบ้านหนองกุง "
80 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย บ้านห้วยสามัคคี "
81 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าน้อย หนองจอก "
82 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลกกโพธิ์ วัดสว่างชัยศรี "
83 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม หนองแวงดง "
84 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้ ายอ้ย โคกกลาง "
85 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้ ายอ้ย วัดนันทิยาวาส "
86 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง วัดทรายเขาทอง "
87 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง บ้านโนนสวาสด์ิ "
88 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก บ้านปลาโด "
89 ร้อยเอ็ด หนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี บ้านหนองฮี "
90 ร้อยเอ็ด หนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง หนองไศล "
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91 ร้อยเอ็ด หนองฮี องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ กอกแก้ว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ เทศบาลต าบลโพนเมือง น้ าค า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ เทศบาลต าบลอาจสามารถ วัดอุบลพรทิพย์ บุคลากรทางการศึกษา 
94 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดู่ บ้านล้ินฟ้า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมืน่ถ่าน หนองหมื่นถ่าน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมืน่ถ่าน หนองหัวคน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหน่อม มันเหลือง "
98 ระนอง เมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน  าท่าเรือ มัสยิดอุบูดียะห์ "
99 ระนอง เมืองระนอง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น "

100 ระนอง ละอุ่น เทศบาลต าบลละอุ่น เทศบาลต าบลละอุ่น "
101 ระนอง ละอุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว บ้านบางแก้วใน "
102 ระนอง ละอุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระเหนือ ระวิ "
103 ระนอง ละอุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลละอุ่นเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลละอุน่เหนือ "
104 ระนอง สุขส าราญ เทศบาลต าบลก าพวน บ้านเหนือ "
105 ระนอง สุขส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา บ้านบางกล้วยนอก "
106 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกนิ "
107 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง "
108 ราชบุรี ปากท่อ เทศบาลต าบลทุง่หลวง โรงเรียน บ้านหนองน  าใส "
109 ราชบุรี ปากท่อ เทศบาลต าบลทุง่หลวง โรงเรียน บ้านหนองวัวด า "
110 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลยางหกั โรงเรียนสีวะรา "
111 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลบ้านเลือก วัดหุบมะกล่ า "
112 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ วัดหนองกลางดง "
113 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน (บ้านเขาราบ) "
114 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาทิพย์ บ้านดงน้อย "
115 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาทิพย์ วัดสุนทรเทพคีรี "
116 ลพบุรี ท่าวุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อนามัยบ้านเขาสมอคอน "
117 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค โรงเรียนวัดท่าแค "
118 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค โรงเรียนวัดป่ากล้วย "
119 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง โรงเรียนบ้านทุง่ท่าช้าง "
120 ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง บ้านบ่อดินสอพอง "
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121 ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง บ้านป่าเขว้า ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลล าปางหลวง จู๊ดทุง่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลล าปางหลวง นางเหลียว บุคลากรทางการศึกษา 
124 ล าปาง เกาะคา องค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่ง นากิ ม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 ล าปาง เกาะคา องค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่ง นาแก้วตะวันออก ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 ล าปาง เกาะคา องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา ทุง่ขาม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา บ้านห้วยน  าตื น "
128 ล าปาง แจ้ห่ม เทศบาลต าบลทุง่ผึ ง แม่จอกฟ้า "
129 ล าปาง แจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนต าบลปงดอน บ้านเลาสู "
130 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลล้อมแรด เทศบาลต าบลล้อมแรด "
131 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลเวียงมอก ปางอ้า "
132 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลเวียงมอก เสลียมหวาน "
133 ล าปาง เถิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ถอด แม่ถอด "
134 ล าปาง เมืองปาน เทศบาลต าบลเมืองปาน น้ าจ า "
135 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลแจซ้้อน ป่าเหมี ยง "
136 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลแจซ้้อน ใหม่พัฒนา "
137 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกวา๋ว ทุง่ปง "
138 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกวา๋ว วัดบ้านถ  า "
139 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง บ้านขาม "
140 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ไร่ "
141 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว ทับหมาก "
142 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง ดงม่อนกระทิง "
143 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บ้านหนองยาง "
144 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บุญเกิด "
145 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ฝาย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย "
146 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา ต าบลนิคมพัฒนา "
147 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแลง บ้านแตะ "
148 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแลง ศรีปรีดา "
149 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเสด็จ ทรายมูล "
150 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว "
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151 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลแม่ทะ เทศบาลต าบลแม่ทะ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 ล าปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเงิน แพะใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 ล าปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัเสือ บุคลากรทางการศึกษา 
154 ล าปาง แม่พริก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ผาปังหลวง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 ล าปาง แม่เมาะ เทศบาลต าบลแม่เมาะ เมาะลวง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 ล าปาง แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นดง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นดง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 ล าปาง วังเหนือ เทศบาลต าบลวังเหนือ เทศบาลต าบลวังเหนือ "
158 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใต้ "
159 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายค า ป่าสัก "
160 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ปงถ  า "
161 ล าปาง สบปราบ เทศบาลต าบลสบปราบ เทศบาลต าบลสบปราบ "
162 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง ดง "
163 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง หนองวัวแดง "
164 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กัวะ แม่กัวะ "
165 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กัวะ อ้อ "
166 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม ทุง่งามพัฒนา "
167 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมซ้าย แม่ต  า "
168 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมซ้าย วัดม่วงชุม "
169 ล าปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวา ปงป่าป๋อ "
170 ล าปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวา ปงแล้ง "
171 ล าปาง ห้างฉัตร เทศบาลต าบลเมืองยาว นาบัว "
172 ล าปาง ห้างฉัตร เทศบาลต าบลเมืองยาว แม่ยามเหนือ "
173 ล าปาง ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล ทุง่เกวียน "
174 ล าพูน ทุง่หัวช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง สัญชัย "
175 ล าพูน บ้านโฮ่ง เทศบาลต าบลศรีเต้ีย ศรีเต้ีย "
176 ล าพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู แม่หาด "
177 ล าพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู วังหลวง "
178 ล าพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ เวียงกานต์ "
179 ล าพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาสะวาย หนองปลาสะวาย "
180 ล าพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว ม่วงโตน "
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181 ล าพูน ป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง 2 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 ล าพูน ป่าซาง เทศบาลต าบลแม่แรง บ้านหนองเงือก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลบ้านกลาง บ้านกลาง บุคลากรทางการศึกษา 
184 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลศรีบัวบาน ทุง่ยาว ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลเหมืองง่า เทศบาลต าบลเหมืองง่า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลอุโมงค์ เทศบาลต าบลอุโมงค์ "
188 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศเหนือ แม่ขนาด "
189 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลทาขุมเงิน สบเมย "
190 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลท่าทุง่หลวง เหมืองลึก "
191 ล าพูน แม่ทา องค์การบริหารส่วนต าบลทาแม่ลอบ บ้านห้วยฮ่อมใน "
192 ล าพูน แม่ทา องค์การบริหารส่วนต าบลทาแม่ลอบ ห้วยฮ่อมนอก "
193 ล าพูน ล้ี เทศบาลต าบลดงด า บวก "
194 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลป่าไผ่ หล่ายท่า "
195 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลลี วัดส้นโป่ง "
196 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลลี โฮ่ง "
197 ล าพูน ล้ี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม "
198 ล าพูน ล้ี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน แม่ลาน "
199 ล าพูน ลี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแกว้ บ้านสันป่าสัก "
200 ล าพูน ลี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแกว้ บ้านสันวิไล "
201 ล าพูน เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลวังผาง เทศบาลต าบลวังผาง "
202 ล าพูน เวียงหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองล่อง เทศบาลต าบลหนองล่อง "
203 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลเขาแก้ว โสกเก่า "
204 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลธาตุ เทศบาลธาตุ (บ้านสงเปือย) "
205 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลธาตุ เทศบาลธาตุ (วดัสวนธรรมเทวราช) "
206 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี หินต้ัง "
207 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว นาบอน "
208 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว ใหม่ศาลาเฟือง "
209 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลบุฮม วัดศรีภูมิ "
210 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม นาจาน "
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211 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดทรายขาว องค์การบริหารส่วนต าบลหาดทรายขาว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 เลย ด่านซ้าย เทศบาลต าบลด่านซ้าย โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน บ้านตูบค้อ บุคลากรทางการศึกษา 
214 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกงาม วัดสระแก้วเจริญธรรม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกงาม วัดสว่างอรุณ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี วัดจอมมณี หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลนาหอ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหอ "
218 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง วัดศรีบุญเรือง "
219 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง วัดสว่างพัฒนา "
220 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง หัวฝาย "
221 เลย ท่าล่ี เทศบาลต าบลท่าล่ี เทศบาลต าบลท่าล่ี "
222 เลย ท่าล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าล่ี บ้านกกก้านเหลือง "
223 เลย ท่าล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแคม น้ าแคม "
224 เลย ท่าล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ปากห้วย "
225 เลย ท่าล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี อาฮี "
226 เลย นาด้วง เทศบาลต าบลนาด้วง เทศบาลต าบลนาด้วง  2 "
227 เลย นาด้วง เทศบาลต าบลนาดอกค า ห้วยตาด "
228 เลย นาด้วง เทศบาลต าบลนาดอกค า ห้วยเตย "
229 เลย นาแห้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแสงภา บ้านนาปอ "
230 เลย นาแห้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแสงภา ห้วยน  าผัก "
231 เลย นาแห้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากอหก เหล่ากอหก "
232 เลย ปากชม เทศบาลต าบลปากชม วัดโนนศรีสะอาด "
233 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลชมเจริญ ชมเจริญ "
234 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลชมเจริญ วัดประชาสรรค์ (อัมพวัน) "
235 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลปากชม วัดเทียนชัย "
236 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบ่อซืน วังผา "
237 เลย ผาขาว เทศบาลต าบลท่าช้างคล้อง โนนภูทอง "
238 เลย ผาขาว เทศบาลต าบลท่าช้างคล้อง วัดวินัยสังวร "
239 เลย ผาขาว เทศบาลต าบลโนนปอแดง วัดสว่างอารมณ์ "
240 เลย ผาขาว เทศบาลต าบลโนนปอแดง ห้วยไคร้ "
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241 เลย ผาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนป่าซาง โนนป่าซาง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 เลย ผาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนป่าซาง โสกนกไก่นา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 เลย ผาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเพิ่ม บ้านเพิม่ บุคลากรทางการศึกษา 
244 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลผานกเค้า วัดปรางค์สามยอด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลภกูระดึง วัดเฉลียงทอง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน วัดสายทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน ห้วยเด่ือ "
248 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส้ม วัดใหม่โนนสะอาด "
249 เลย ภูเรือ เทศบาลต าบลภูเรือ วัดโพนทอง "
250 เลย ภูเรือ เทศบาลต าบลภูเรือ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง "
251 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบา่ บ้านกลาง "
252 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดค่าง วัดโพนงาม "
253 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภมูิ ห้วยน  าอุ่น "
254 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ หนองบัว "
255 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคัน อุ่มมะนาว "
256 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยสีเสียด นามูลตุ่น "
257 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยสีเสียด น  าพุพัฒนา "
258 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยสีเสียด วัดศรีจ าปา "
259 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาดินด า หนองนาทราย "
260 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาดินด า หนองหญ้าไซ "
261 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาโป่ง บ้านป่าข้าวหลาม "
262 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย โรงเรียนเทศบาล 2 "
263 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย โรงเรียนเทศบาล 3 "
264 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลกกดู่ กกดู่ - ห้วยเหล็ก "
265 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลกกดู่ บ้านก าพี้ "
266 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลกกทอง กกทอง "
267 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม วัดจอมแจ้ง "
268 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลน  าสวย โรงเรียนบา้นสะอาดลายเหนือ "
269 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน น้ าหมาน "
270 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง วัดวิเวกธรรมคุณ "
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271 เลย วังสะพุง เทศบาลต าบลปากปวน กกเกลือ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 เลย วังสะพุง เทศบาลต าบลปากปวน วัดศรีสันตยาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง กกสะทอน บุคลากรทางการศึกษา 
274 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง นาหลวง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิน้ วัดสังคมวิทยาราม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิน้ วัดสิงห์ทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว วัดโนนภูฝาง "
278 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว วัดโนนสว่างพัฒนาราม "
279 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลผานอ้ย วัดโนนศรีชมภู "
280 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปล้อง บ้านนาดอกไม้ "
281 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปล้อง วังทอง "
282 เลย หนองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาดข่า วัดศิริเทพ "
283 เลย หนองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาดข่า วัดอัมรินทร์พัฒนาราม "
284 เลย หนองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลปวนพุ ต าบลปวนพุ "
285 เลย หนองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลปวนพุ วัดโพธิช์ุม "
286 เลย หนองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน ร่องป่าไผ่ "
287 เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง วัดเอราวัณพัฒนาราม "
288 เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ หมู่ที ่1 บ้านวังเลา "
289 เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ หมู่ที ่3 บ้านวังม่วง "
290 เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ หมู่ที ่7 บ้านโคกรัง "
291 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด บ้านแก "
292 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ วัดโนนม่วง "
293 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ วัดสว่าง "
294 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลขนุน วัดขนุน "
295 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ บ้านตาลอย "
296 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลช า องค์การบริหารส่วนต าบลช า ม.1 "
297 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ วัดตระกาศ "
298 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ "
299 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ้อม วัดขนาวราราม "
300 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ บ้านตาเสก "
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301 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ บ้านหนองติม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึมะลู บ้านตาแท่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึมะลู บ้านศรีสะอาด บุคลากรทางการศึกษา 
304 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน หมู่ที ่3 นา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาหมอก ม.1 ด่านกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาหมอก ม.4 โศกขามป้อม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง บ้านหนองเดียงน้อย โนนใหญ่ "
308 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลรุง หมู่ที ่7 คลองทราย "
309 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสังเม็ก วัดนากันตม "
310 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงชัย หมู่ที ่2 ภูมิซรอล "
311 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนยีม "
312 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลจาน วัดบ้านจาน "
313 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลดูน วัดศรีมังคลาราม "
314 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลทาม วัดบ้านสระสิม "
315 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลทาม วัดบ้านหมัด "
316 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย "
317 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลยาง โรงเรียนบ้านกล้วย "
318 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลยาง วัดบ้านหนองกก "
319 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลละทาย โรงเรียนบ้านเขวา "
320 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลละทาย โรงเรียนบา้นเหม้าหนองเรือ "
321 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โรงเรียนหนองบัวท่าช้าง "
322 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว วัดบ้านขามป้อม "
323 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง "
324 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัช้าง วัดบ้านบกขี้ยาง "
325 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัช้าง วัดบ้านหนองดุม "
326 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ เทศบาลต าบลศรีสะอาด หมู่ที ่6 ศรีสะอาด "
327 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา วัดบ้านฮ่องธาตุ "
328 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลกนัทรารมย์ "
329 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลจะกง องค์การบริหารส่วนต าบลจะกง "
330 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี บ้านอังกุล "
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331 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดองก าเม็ด วัดบ้านกระโพธิช์่างหม้อ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอุด หมู่ที ่5 ตาอุดใต้ บุคลากรทางการศึกษา 
334 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา ม.7 กวางขาว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ม.13 นาจะเรีย ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลลมศักด์ิ หมู่ที ่8 จันลม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น "
338 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโสน วัดบ้านโสน "
339 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉลอง หมู่ 7 นิคมซอย 3 "
340 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเหนอื "
341 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลต าบลกระหวัน เทศบาล 1 กระเบาะตะหลุง "
342 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลต าบลกันทรอม วัดกันทรอมอุดม "
343 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลต าบลขุนหาญ โรงเรียนบ้านศิริขุนหาญ "
344 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ ที5่ ม.4 บ้านพยอม "
345 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลต าบลสิ เทศบาลต าบลสิ "
346 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนหาญ บ้านดู่ หมู่ที ่2 "
347 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลบกัดอง วัดส าโรงเก่า -ส าโรงใหม่ "
348 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลพราน บ้านขี เหล็ก "
349 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลภูฝ้าย หมู่ที ่3 บ้านกุดนาแก้ว "
350 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจนัทร์ หนองผือ ม.3 "
351 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลเขิน วัดบ้านเขิน "
352 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบ วัดบ้านคูบ "
353 ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง องค์การบริหารส่วนต าบลตองปดิ วัดกะวัน "
354 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลรุ่งระวี โรงเรียนบ้านโนนงาม "
355 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ วัดพิทักษ์ษิณธรรมนิเวศน์ "
356 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลบก วัดบ้านบก "
357 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ โรงเรียนบา้นผักขย่าใหญ่ หมูท่ี ่3 "
358 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง วัดหนองกุง "
359 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ วัดบ้านหาด "
360 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่คล้อ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่คล้อ "
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361 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว วัดบ้านเสียว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า วัดโนนค าต้ือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก บุคลากรทางการศึกษา 
364 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ เทศบาลต าบลปรางค์กู่ เทศบาลต าบลปรางค์กู่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่ วัดบ้านกู่ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาย วัดสนาย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลพมิายเหนือ บ้านแคน "
368 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอ 2 "
369 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงปราสาท ม.8 หว้าน "
370 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเชยีงทูน วัดศิริสว่าง "
371 ศรีสะเกษ พยุห์ เทศบาลต าบลพยุห์ เทศบาลต าบลพยุห์ "
372 ศรีสะเกษ พยุห์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ก วัดศรีกรุง "
373 ศรีสะเกษ พยุห์ องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมสวสัด์ิ หมู่ที ่7 ร่องสะอาด "
374 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ เทศบาลต าบลโดด หมู่ที ่5 หนองบัว "
375 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ เทศบาลต าบลผือใหญ่ หมู่ที ่3 หนองแปน "
376 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม้า บ้านโซงเลง "
377 ศรีสะเกษ ไพรบึง เทศบาลต าบลไพรบึง วัดไพรบึง "
378 ศรีสะเกษ ไพรบึง องค์การบริหารส่วนต าบลดินแดง โรงเรียนบ้านดินแดง "
379 ศรีสะเกษ ไพรบึง องค์การบริหารส่วนต าบลไพรบึง เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรบงึ "
380 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตาล โรงเรียนบ้านลุมพกุคลองแกว้ "
381 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลกา้นเหลือง วัดบ้านหนองเหล็ก "
382 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ หนองไผ่ "
383 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลบัวสว่าง สว่าง "
384 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง เหล่า "
385 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองสนม วัดแสนส าราญ "
386 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย หนองนาแซง "
387 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนอื บ้านบาก "
388 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชิงคีรี บ้านโว้งบ่อ "
389 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม เทศบาลต าบลกลางดง โรงเรียนหัวฝาย "
390 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน ผาเวียง "
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391 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น บ้านเปือย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ บ้านตลาด บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี สิรินธร เทศบาลต าบลนคิมสร้างตนเองล าโดมนอ้ย วัดศรีอุดม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่ บ้านปากปุง่ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลค าเขือ่นแกว้ วัดห้วยไฮ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก บ้านทุง่หนองบัว ม.4 "
398 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนก่อ บ้านพลาญชัย "
399 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลฝางค า วัดเจริญทัศน์ "
400 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน "

หมำยเหตุ

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

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



 

 

 
 
 

 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560” 

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

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

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

๔.๑ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
๔.๒ ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
๔.๓ เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาชาติตาม
บริบทท้องถิ่นและชุมชน 

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

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

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

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

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

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

10. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
     -  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กศ.) 

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

13. การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการวิพากษ์     3 ชั่วโมง 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 55 
ระหว่างวันที่  31 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน  2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย 

อ าเภอธญับุรี 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 ่55 
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 ่55                
 

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 
 


