
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา บ้านห้วยก้างใหม่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย บ้านพญาไพรเล่าจอ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟา้หลวง บ้านส่ีหลัง บุคลากรทางการศึกษา 
4 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่ลองใน บ้านแม่แสลป และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 เชียงราย เวียงแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ปอกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแจม่หลวง บ้านใหม่พัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ บ้านโล๊ะป่าหาญ "
8 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลแม่นะ สบคาบ "
9 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร สบขอ "

10 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร ห้วยผา "
11 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก แม่สะต๊อบใต้ "
12 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก แม่หยอด "
13 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน ห้วยเย็น "
14 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง ห้วยหลวง "
15 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง ฮ่องถ่อนพัฒนา "
16 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว แม่ขะปูหลวง "
17 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว ห้วยเต่า "
18 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสลี แม่โถหลวง "
19 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว เราะ "
20 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลปริก ห้วยใหญ่ "
21 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนไสเจริญ "
22 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาล 1 "
23 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง วัดอินทราราม "
24 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า วัดสว่างอัมภาวรรณ "
25 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหอค า วัดสว่างอารมณ์ (หอค า) "
26 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง หนองปรือพวงส าราญ "
27 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง ศรีทายาท "
28 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง หนองตาเยา "
29 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง 7 "
30 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.วัดน  าเต้า "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่56 

ระหว่ำงวันที ่7 - 13 พฤศจิกำยน  2561

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

เอกสาร 2 
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31 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงรัก หมู่ที ่4 คูส่ีแจ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม ขยอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนราม บ้านระเป๊าะ บุคลากรทางการศึกษา 
34 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรพัฒนา วัดเขาพลาญเพชร และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรพัฒนา วัดนาสวรรค์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลละลม โรงเรียนบ้านละลม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ วัดเก็บงา "
38 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ เทศบาลต าบลหนองใหญ่ วัดปลาซิว "
39 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน วัดตาโกน "
40 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลต าบลน  าค า วัดสว่างอารมณ์ "
41 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลต าบลน  าค า หมู่ที ่13 โนนสวนป่า "
42 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลซ า องค์การบริหารส่วนต าบลซ า "
43 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลตะดอบ ร.ร.บ้านเปือยนาสูง "
44 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า บ้านกุดโง้ง "
45 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเขวา บ้านหนองแวง "
46 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนค้อ วัดโพนค้อ "
47 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ วัดหนองไผ่ "
48 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ หมู่ที ่2 หนองไฮ "
49 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม หมู่ที ่7 คอนกาม "
50 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ บ้านโนนคูณ "
51 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลลิ นฟ้า โรงเรียนบ้านลิ นฟ้า "
52 ศรีสะเกษ ราษีไศล เทศบาลต าบลเมืองคง เทศบาลเมืองคง "
53 ศรีสะเกษ ราษีไศล เทศบาลต าบลส้มป่อย หมู่ที ่8 บึงหมอกน้อย "
54 ศรีสะเกษ ราษีไศล เทศบาลต าบลส้มป่อย องค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย "
55 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลจิกสังข์ทอง วัดบ้านมะฟัก "
56 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน "
57 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแคน "
58 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างปี่ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างปี่ "
59 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแค วัดบ้านปลาขาว "
60 ศรีสะเกษ วังหิน เทศบาลต าบลบุสูง วัดศรีโพนดวน "
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61 ศรีสะเกษ วังหิน เทศบาลต าบลบุสูง หมู่ที ่5 หัววัว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ วัดศิริโภคาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสวา่ง บ้านสว่าง บุคลากรทางการศึกษา 
64 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ วัดบ้านธาตุ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว บ้านหนองบัว หมู่ 2 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว วัดนิคม 2 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ เทศบาลต าบลศรีรัตนะ บ้านส าโรงระวี "
68 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม วัดบ้านตูม "
69 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลพิงพวย โรงเรียนบ้านศิลาทอง "
70 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีแก้ว บ้านศรีแก้ว "
71 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีแก้ว บา้นหนองส าโรงหนองหมากแซว "
72 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสระเยาว์ บ้านหนองบัวทอง "
73 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง วัดบ้านจอก "
74 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลเส่ืองขา้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเส่ืองข้าว "
75 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน เทศบาลต าบลห้วยทับทัน เทศบาลต าบลห้วยทับทัน "
76 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง วัดกล้วยกว้าง "
77 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง หมู่ 4 ขามใหญ่ "
78 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม บ้านผักไหมใหญ่ "
79 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม บ้านผักไหมใหญ่ ม.4 "
80 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง วัดหนองสะมอน "
81 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง หมู่ 2 เมืองหลวง "
82 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยทับทัน บ้านสร้างเรือ "
83 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย เทศบาลต าบลโคกจาน หมู่ 3 โคก "
84 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่ หมู่ที ่2 ก าแพง "
85 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลกา้นเหลือง บ้านหนองคู "
86 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลกา้นเหลือง บา้นหนองจนิดาน้อย หมูท่ี่ 13 "
87 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลแขม วัดบ้านเหง่ียง "
88 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ไชย หมู่ 9 ทุง่ไชย "
89 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว วัดบ้านปะอาว "
90 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว วัดบ้านฝาง "
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91 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิช์ัย หมู่ 6 บอนใหญ่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหา้ง บ้านพงพต ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหา้ง หมู่ที ่2 หนองห้าง บุคลากรทางการศึกษา 
94 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ วัดนาโนน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลกุดบาก วัดกุดบาก ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลกุดแฮด วัดหนองสองหาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลนาม่อง วัดบ้านนาม่อง "
98 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลนาม่อง วัดโพธิส์มพร "
99 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุสุมาลย์ บ้านนิรมัย "

100 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเพยีง บ้านนาเพียงเก่า "
101 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเพียง บ้านศรีคงค า "
102 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ บ้านม่วง "
103 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิไพศาล โพนทอง "
104 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลค าตากล้า เทศบาลต าบลค าตากล้า "
105 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด บ้านดงอีด่อย "
106 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านมว่งค า ม่วงไข่ "
107 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านมว่งค า ลาดค้อ "
108 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลแมดนาท่ม โคกนาดี "
109 สกลนคร เจริญศิลป์ เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ "
110 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา บ้านหนองทุม่ "
111 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์ ทุง่ค า "
112 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่แก โคกชัยวาน "
113 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า บ้านหนองแวง "
114 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า บ้านเหล่า "
115 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน บ้านดงสง่า "
116 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลจนัทร์เพ็ญ นาหลวง "
117 สกลนคร เต่างอย องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล นาอ่าง "
118 สกลนคร นิคมน  าอูน องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมน  าอนู บ้านนาค า "
119 สกลนคร นิคมน  าอูน องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมน  าอนู บ้านหนองเบญจ "
120 สกลนคร นิคมน  าอูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง หนองปลิง "
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121 สกลนคร บ้านม่วง เทศบาลต าบลห้วยหลัว บ้านห้วยหลัว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทอง ดงห้วยเปลือย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทอง บ้านหนองลาด บุคลากรทางการศึกษา 
124 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต้ บ้านโคกสง่า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเหนือ บ้านนาทวี ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกวั่ง โพธิชัย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ บ้านนาสาวนาน "
128 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ วัดโพธิค์ า "
129 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลบัวสว่าง บ้านโนนทรายค า "
130 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลบัวสว่าง บ้านบัวใหญ่ "
131 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานิคม เทศบาลต าบลพรรณานิคม "
132 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลไร่ ไร่ "
133 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลวังยาง บึง "
134 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ตาลเลียน "
135 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงชุม บ้านเชิงชุม "
136 สกลนคร พังโคน เทศบาลต าบลพังโคน เทศบาลต าบลพังโคน "
137 สกลนคร พังโคน เทศบาลต าบลแร่ โคกสะอาด "
138 สกลนคร พังโคน เทศบาลต าบลแร่ ด่านพัฒนา "
139 สกลนคร พังโคน เทศบาลต าบลไฮหย่อง ฝ่ังแดง "
140 สกลนคร พังโคน เทศบาลต าบลไฮหย่อง ภูเงิน "
141 สกลนคร พังโคน องค์การบริหารส่วนต าบลต้นผึ ง ต้นผึ ง "
142 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลเชียงสือ อุดมวัฒนา "
143 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลนาแก้ว บ้านหนองกระบอก "
144 สกลนคร โพนนาแก้ว เทศบาลต าบลนาแก้ว วัดยอดล าธาร "
145 สกลนคร ภูพาน เทศบาลต าบลโคกภู ยางโล้น "
146 สกลนคร ภูพาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ ต้อน ม.3 "
147 สกลนคร ภูพาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ สร้างค้อ หมู่ที ่2 "
148 สกลนคร ภูพาน องค์การบริหารส่วนต าบลกกปลาซิว กกปลาซิว "
149 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลงิ วด่อน งิ วด่อน "
150 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ เชียงเครือ "
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151 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลดงมะไฟ ดงมะไฟ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง เหล่าปอแดง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลขมิ น โคกเลาะน้อย บุคลากรทางการศึกษา 
154 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลขมิ น บ้านขมิ น หมู่ 2 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกอ่ง หนองใส ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลดงชน แมด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ดงมะไฟ "
158 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ หนองไผ่ "
159 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลพงัขวา้ง บ้านพังขว้างเหนือ "
160 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ม่วง "
161 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ศรีวิชา "
162 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองสนม บะนกทา "
163 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองสนม บ้านเชียงเพ็ง "
164 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย บ้านขาม "
165 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย บ้านส้งเปือย "
166 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ บ้านคอนสวรรค์ "
167 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ บ้านท่าศรีไคล "
168 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ บ้านนาอวนน้อย "
169 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส บ้านแหลมทอง "
170 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย "
171 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลอินทร์แปลง องค์การบริหารส่วนต าบลอนิทร์แปลง "
172 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลค าบ่อ ค าบ่อ "
173 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลค าบ่อ ทุง่เชือก "
174 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลหนองลาด จ าปา "
175 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลหนองลาด หนองลาด "
176 สกลนคร วาริชภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภมูิ วัดพระธาตุศรีมงคล "
177 สกลนคร วาริชภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภมูิ หนองแวง "
178 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลโคกสี โคกสี "
179 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลโคกสี หนองไผ่ "
180 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบงใต้ กุดจิก "
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181 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลบ้านต้าย บ้านค าไชยวาน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลพันนา พันนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลพันนา สามหนองสามัคคี บุคลากรทางการศึกษา 
184 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลสว่างแดนดิน เทศบาลต าบลสว่างแดนดิน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ ค้อใต้ หมู่ที ่1 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาลโกน โคกพุทรา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาลโกน หนองแสง "
188 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเนิ ง ตาลเนิ ง "
189 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนอื จ าปา "
190 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนอื โนนสะอาด "
191 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถอ่น บ้านโพธิช์ัย "
192 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถอ่น บ้านหนามแท่งน้อย "
193 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง บ้านโพนสูง "
194 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ "
195 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลท่าศิลา ภูตะคาม "
196 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลท่าศิลา วัดสีลาอาสน์ "
197 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลปทุมวาปี หนองม่วง "
198 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลวัฒนา บ้านดงแสนตอ "
199 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาวหนองแดง บ้านทันสมัย "
200 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลท่าก้อน ท่าก้อน "
201 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลท่าก้อน ท่าควาย "
202 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลบะหว้า บะยาว "
203 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลบะหว้า บะหว้า "
204 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลโพนแพง เซือม "
205 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลวาใหญ่ วาใหญ่ หมู่ 9 "
206 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา นาดอกไม้ "
207 สกลนคร อากาศอ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลนาฮี วัดศรีบุญเรือง (โนนสวรรค์) "
208 สงขลา ควนเนียง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยลึก มัสยิดดารุลอาหมาน "
209 สงขลา จะนะ เทศบาลต าบลนาทับ มัสยิดบ้านปึก "
210 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเปียะ บ้านช่องเขา "
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211 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน สุเหร่า ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหวา้ ประจ่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม มัสยิดสอลาฮุดดีน บุคลากรทางการศึกษา 
214 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะบ้า วัดพรุตู และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลเทพา บ้านพระพุทธ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลปากบาง องค์การบริหารส่วนต าบลปากบาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ บ้านวังใหญ่ "
218 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม วัดคงคาสวัสด์ิ "
219 สงขลา นาทวี เทศบาลต าบลนาทวีนอก มัสยิดมิฟตาฮุดดีน "
220 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย วัดล าชิง "
221 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนต าบลทับช้าง กะทิง "
222 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ประดู่ "
223 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบ องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบ "
224 สงขลา บางกล่ า เทศบาลต าบลท่าช้าง บ้านหนองขวน "
225 สงขลา เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่หวัง โรงเรียนวัดทุง่หวังใน "
226 สงขลา เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่หวัง โรงเรียนวัดอ่างทอง "
227 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลต าบลเกาะแต้ว เทศบาลต าบลเกาะแต้ว "
228 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลต าบลพะวง บ้านโคกไร่ "
229 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา ชุมชนกุโบร์ "
230 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา วัดไทรงาม "
231 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง แช่มอุทิศ "
232 สงขลา ระโนด เทศบาลต าบลบ่อตรุ มัสยิดสากลอิสลาม "
233 สงขลา ระโนด เทศบาลต าบลบ่อตรุ สามบ่อ "
234 สงขลา ระโนด เทศบาลต าบลปากแตระ ตะพังหม้อ "
235 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลทา่บอน วัดท่าบอน "
236 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลทา่บอน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบอน (อนุบาล 3 ขวบ) "
237 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลระโนด โรงเรียนวัดจาก "
238 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลระวะ วัดแจ้ง "
239 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลระวะ วัดพร้าว "
240 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลต าบลคูหาใต้ บ้านจุ้มปะ "
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241 สงขลา รัตภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ชะมวง นิคม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 สงขลา รัตภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ชะมวง วัดรัตนวราราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองรี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองรี บุคลากรทางการศึกษา 
244 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลจะทิ งพระ องค์การบริหารส่วนต าบลจะทิ งพระ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลดีหลวง ดีหลวง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดจนัทร์ ต าบลวัดจันทร์ "
248 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา หมู่บ้านตัวอย่าง "
249 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ สองพีน่้อง "
250 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลส านักแต้ว องค์การบริหารส่วนต าบลส านักแต้ว (บ้านหัวควน) "
251 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลคูหา ทับยาง "
252 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลจะแหน บ้านนาจะแหน "
253 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลธารคีรี บ้านตันหยงมูหลง "
254 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลธารคีรี มัสยิดปายอจง "
255 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเปียน บ้านเปียน "
256 สงขลา สิงหนคร เทศบาลต าบลชะแล้ สว่างอารมณ์ "
257 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร บ้านนอกป่า "
258 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร มัสยิดยาบัลยาแมะ "
259 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง วัดห้วยพุด "
260 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลคูเต่า ชุมชนบ้านเหนือ "
261 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลคูเต่า หัวสะพาน "
262 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลน  าน้อย น  าน้อย "
263 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลน  าน้อย บนเขา "
264 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลบ้านไร่ มัสยิดนูรุลยันนะห์ "
265 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห โรงเรียนบ้านทุง่น  า "
266 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง บ้านควนลัง "
267 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที ่2 "
268 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที ่4 "
269 สงขลา หาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง มัสยดิฮิดายาตุลฮิสลามลามียะห์ "
270 สงขลา หาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ บ้านทุง่งาย "
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271 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลอุใดเจริญ ผัง  2 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลอใุดเจริญ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้  3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ มัสยิดใหม่บ้านกลาง บุคลากรทางการศึกษา 
274 สตูล มะนัง องค์การบริหารส่วนต าบลปาล์มพัฒนา โรงเรียนผังปาล์ม 2 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว มัสยิดบูรุลมูบีน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลปากน  า มัสยิดบ้านตะโละใส หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลละงู มัสยิดบ้านเกาะยวน "
278 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลละงู มัสยิดบ้านปากละงู "
279 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน บ้านสีล้ง "
280 สมุทรปราการ บางพลี องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา คลองบางกะอี่ "
281 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที โรงเรียนวัดบางคนทีในฯ "
282 สมุทรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน วัดลาดเป้ง "
283 สมุทรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ บ้านตะวันจาก "
284 สมุทรสงคราม เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่ บ้านลาดใหญ่สามัคคี "
285 สมุทรสาคร กระทุม่แบน องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง วัดอ่างทอง "
286 สระแก้ว โคกสูง เทศบาลต าบลโคกสูง ศพด.โคกไม้งาม "
287 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา ปางลาง "
288 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทพัไทย บ้านทองเจริญ "
289 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทพัราช บ้านใหม่ไทยถาวร "
290 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง โรงเรียนบ้านลุงพลู "
291 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง โรงเรียนบ้านหนองขี เห็น "
292 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ โรงเรียนบ้านเขาข่า "
293 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม ห้วยชัน "
294 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลแซร์ออ โคกแซร์ออ "
295 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลวัฒนานคร บ้านหนองคลอง ม.11 "
296 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลต าบลฟากห้วย หนองผักบุง้ "
297 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าใส เนินสมบูรณ์ "
298 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลผ่านศึก บ้านหนองปรือ "
299 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเด่ียว บ้านโคกสอาด "
300 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง โรงเรียนวัดบุรีการาม "
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301 สระบุรี บ้านหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวดัโคกใหญ่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง โรงเรียนวัดคลองห้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบางระจนั โรงเรียนวัดประดับ บุคลากรทางการศึกษา 
304 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลโพสังโฆ โรงเรียนวัดสิงห์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 สิงห์บุรี ท่าช้าง เทศบาลต าบลถอนสมอ เทศบาลต าบลถอนสมอ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางมัญ วัดเสาธงทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลงิ วราย วัดน้อย "
308 สุโขทัย กงไกรลาศ เทศบาลต าบลกงไกรลาศ เทศบาลกงไกรลาศ "
309 สุโขทัย กงไกรลาศ เทศบาลต าบลกงไกรลาศ วัดบ้านกร่าง "
310 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลกกแรต องค์การบริหารส่วนต าบลกกแรต "
311 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรกลาง รร.วัดศรีเมือง "
312 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรใน องค์การบริหารส่วนต าบลไกรใน "
313 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน วัดท่าฉนวน "
314 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน หนองบัว "
315 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่สุขเกษม บ้านใหม่สุขเกษม "
316 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลปา่แฝก องค์การบริหารส่วนต าบลปา่แฝก "
317 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด หนองกก "
318 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยางเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยางเมือง "
319 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชิงคีรี บ้านขุนนาวัง "
320 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชิงคีรี บ้านนาเชิงคีรี "
321 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน  าพุ บ้านใหม่โพธิท์อง "
322 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม วัดเนินยาง "
323 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระด่ิง บ้านล าคลองยาง "
324 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระด่ิง วัดภาวนาราม "
325 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจกิ บ้านหนองจิก "
326 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม เทศบาลต าบลกลางดง บึงบอน "
327 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม เทศบาลต าบลกลางดง โรงเรียนกลางดง "
328 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม เทศบาลต าบลทุง่เสล่ียม ศรีเสล่ียมวิทยา "
329 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่เสล่ียม "
330 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึก หนองหมื่นชัย "
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331 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล โรงเรียนบ้านแสงสว่าง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลตล่ิงชัน ตล่ิงชัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลตล่ิงชัน หนองเตาปูน บุคลากรทางการศึกษา 
334 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัตะคร้อ บ้านปากคลองร่วม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก วัดวังลึก ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปล้อง วัดวังตะคร้อ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลบ้านกล้วย ต าบลบ้านกล้วย "
338 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลบ้านกล้วย โรงเรียนบ้านสนามบิน "
339 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี วัดศรีเสวตวนาราม "
340 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน เมืองตามุก "
341 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน(บ้านคลองตะเคียน) "
342 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลปากแคว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลปากแคว "
343 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลปากพระ วัดคงคามาลัย "
344 สุโขทัย ศรีนคร เทศบาลต าบลศรีนคร เทศบาลต าบลศรีนคร "
345 สุโขทัย ศรีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลน  าขุม คลองต่าง "
346 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย หนองช้าง "
347 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง บ้านแก่ง "
348 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง บ้านแม่ท่าแพ "
349 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลป่างิ ว ทุง่พล้อ "
350 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ส า บ้านปากสาน "
351 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ส า แม่สาน "
352 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ส า วัดตอสัก "
353 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน สะท้อ "
354 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลสารจิตร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านสารจิตร "
355 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี ยง โรงเรียนบ้านวงฆอ้ง "
356 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านซ่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นซ่าน "
357 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลราวต้นจันทร์ ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลราวต้นจันทร์ "
358 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน บ้านกรุ "
359 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนเทศบาลแป้นจนัทร์กระจา่ง "
360 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนเทศบาลวดัสวรรคาราม "
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361 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ บ้านใหม-่ป่าถ่อน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 สุโขทัย สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ หนองกลับ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง วัดหนองเปาะ บุคลากรทางการศึกษา 
364 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังคัน บ้านรังงาม (ดงรัง) และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 สุพรรณบุรี บางปลาม้า เทศบาลต าบลบ้านแหลมพัฒนา ป่าพฤกษ์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ บางใหญ่ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่คอก วัดทุง่เข็น "
368 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ บ้านรางกร่าง "
369 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ บ้านสะพังกร่าง "
370 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่อุแท วัดประดู่ หมู่ 2 "
371 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ร่อน บ้านมุสลิม "
372 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ร่อน บ้านวังไทร "
373 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย วัดประเดิม "
374 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นท าเนียบ แสงอรุณ "
375 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ยาง "
376 สุราษฎร์ธานี เคียนซา องค์การบริหารส่วนต าบลพว่งพรมคร บ้านคลองโร "
377 สุราษฎร์ธานี เคียนซา องค์การบริหารส่วนต าบลอรัญคามวารี กระซุม "
378 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย ควนฮาย "
379 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี ควนพุน "
380 สุราษฎร์ธานี ไชยา เทศบาลต าบลเวียง บ้านสามสัก "
381 สุราษฎร์ธานี ไชยา เทศบาลต าบลเวียง วัดบรมธาตุไชยา "
382 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ ตะกรบ "
383 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมาก บ้านห้วยตาหมิง "
384 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมาก พรุยายชี "
385 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด วัดแก้ว "
386 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก "
387 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง เทศบาลต าบลท่าฉาง เทศบาลต าบลท่าฉาง "
388 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไทร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไทร "
389 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลปากฉลุย เค่ียมเพาะ "
390 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธุลี บ้านทับชัน "
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391 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชนะ หนองบุญแก้ว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์ มัสยิดอัลนุสเราะห์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์ แม่ทะล่าง บุคลากรทางการศึกษา 
394 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอทอง องค์การบริหารส่วนต าบลสมอทอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน บ้านเชี่ยวหลาน(บ้านเขาพทิักษ)์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน เทศบาลต าบลบ้านตาขุน วัดตาขุน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนต าบลพรุไทย ควนทอง "
398 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนต าบลพะแสง องค์การบริหารส่วนต าบลพะแสง "
399 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม เทศบาลต าบลบ้านนา โรงเรียนอนุบาล เทศบาลต าบลบ้านนา "
400 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม องค์การบริหารส่วนต าบลนาใต้ หนองเรียน "

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่ 56 
ระหว่างวันที่  7 - 13 พฤศจิกายน  2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย 

อ าเภอธัญบุรี 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 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่56 
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 ่56                
 

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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เอกสาร 4 



 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”  

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

 
เวลา 

วัน 
09.00 – 12.00 น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 1 - 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

รายงานตัวปฐมนิเทศ/แนะน าหลักสูตร  
และการเตรียมความพร้อม 

ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  / อ.ดวงพร แสงทอง  

วันที่ 2 
วิชา แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในประเทศไทย 
ดร.จินตนา สุขส าราญ  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุต  ากวาา 3 ปี 

อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ป ี

รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ  

วันที่ 3 
วิชา การเชื อมโยงมาตรฐานคณุสมบัติ สมรรถนะที พึงประสงค์ 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
อ.เอมอร รสเครือ  

วิชา การพัฒนาสื อการเรียนรู้เพื อการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล  

วิชา การก าหนดแนวทางการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร 

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  

วันที่ 4 
วิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 

ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย  

วิชา การพัฒนาความคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป  

สรุปประเด็นทางวิชาการ/ 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

วันที่ 5 
วิชา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์  

วิชา การบริหารทรัพยากรเพื อการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ดร.คมศร วงษ์รักษา  

วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

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

 

เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 6 
วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน 
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน วิชา การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
ดร.ธวัชชัย รัตตัยญู และทีมงาน 

 

วันที่ 7 
การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื อการวิพากษ์  
พิธีปิดการศึกษาอบรม 

 



 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม (กรุณาศึกษาก่อนเดินทาง) 
๑. การรายงานตัว 14.00 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 6)  

อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี    
๒. การแต่งกาย  
ชุดเรียน  ๑) วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ระหว่างวันท่ีศึกษาอบรม 
หมายเหตุ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น 
ทุกวันอังคารของสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาเตรียมชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น มาด้วย (ถ้าม)ี 
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให ้
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  

 การช าระเงินค่าลงทะเบียน  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร 865    รหัสรุน่ …………. 
         (Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ท่ี www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
    ** ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับ ฝึกอบรม ** 
         (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 
2. แผนการจัดประสบการณ์ของตนเองท่ีใช้อยู่ 
3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้าม)ี และลงไฟล์ข้อมูล- 
 (1) ไฟล์ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 
 (2) ไฟล์ข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์ของครู ผดด. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (3) ไฟล์ข้อมูลตราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ภาพถ่ายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง 

เอกสาร 5 



 

Scan QR code เพื่อขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน คลอง ๖ ( Line ) 

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


