
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลนาขาม วัดสว่างหงษ์ทอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 ก าแพงเพชร คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา บ้านแม่พืช ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น วัดกลาง บุคลากรทางการศึกษา 
4 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลตลาดแร้ง วัดอัมพวัน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง หัวมาด ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลบ้านแซว สันทรายกองงาม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา บ้านห้วยเด่ือ "
8 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย บ้านแสนเมืองโก "
9 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟา้หลวง บ้านอาข่าป่ากล้วย "

10 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านสามแยกอีก้อ "
11 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี บ้านวาวี "
12 เชียงราย เวียงแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ผาต้ัง (104) "
13 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ บ้านห้วยไส้ "
14 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร แม่หอย "
15 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ห้วยผักกูด "
16 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว แม่ยางห้า "
17 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองหลาง หันดอนดู่ "
18 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลเมืองอโยธยา(วดัประดู่) "
19 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเหตุ โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ "
20 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะผ้า ลุกข้าวหลาม "
21 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง ใหม่ห้วยหวาย "
22 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ พะมอลอ "
23 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง หนองอ่าง "
24 ล าปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวา แม่เลียงพัฒนา "
25 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาหมอก องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาหมอก (บ้านด่านใต้) "
26 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลละทาย วัดบ้านละทาย "
27 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัช้าง วัดบ้านหนองม่วง "
28 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ หมู่ที ่3 ตาเบ๊าะ "
29 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจนัทร์ หมู่ที ่ห้วยจันทร์ "
30 ศรีสะเกษ ไพรบึง องค์การบริหารส่วนต าบลดินแดง วัดหนองอารี "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่57 

ระหว่ำงวันที ่   2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
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31 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด โรงเรียนวัดประชาวงศาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลตะปาน องค์การบริหารส่วนต าบลตะปาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน บ้านบ่อกรัง บุคลากรทางการศึกษา 
34 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ารอบ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ารอบ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลลีเล็ด โรงเรียนบ้านบางพลา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 สุราษฎร์ธานี เมอืงสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี บ้านบางหลา "
38 สุราษฎร์ธานี เมอืงสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามเต้ีย "
39 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกเหนือ ท่านหญิง "
40 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เทศบาลต าบลทุง่หลวง ควนร่อน "
41 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เทศบาลต าบลทุง่หลวง ควนใหม่ "
42 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เทศบาลต าบลเมืองเวียง ต าบลเมืองเวียง "
43 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลนาหนองไผ่ บ้านไทรงาม "
44 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลยะวึก บ้านโคกเพชร "
45 สุรินทร์ ชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้อง วัดทุง่สว่างหัวนาค า "
46 สุรินทร์ ท่าตูม เทศบาลต าบลเมืองแก บ้านเมืองแก "
47 สุรินทร์ ท่าตูม เทศบาลต าบลเมืองแก บ้านหนองตาด "
48 สุรินทร์ ท่าตูม เทศบาลต าบลเมืองแก วัดบ้านหนองยาง "
49 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ กระโพ "
50 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ ตระมูง "
51 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ วัดแจ้งสว่างตากลาง "
52 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม วัดจ าปาราม "
53 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม ศูนย์วัดปทุมศิลาวารี "
54 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลบัวโคก วัดสว่างทักษิณ "
55 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม "
56 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนครก วัดบึงละหาร "
57 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั โรงเรียนหนองบัวมิตรภาพที่ 85 "
58 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมธี วัดศรีสว่างทุง่โก "
59 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง โนนน้อย "
60 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลระเวียง บ้านซาด "
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61 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทพ วัดเทพรัตนาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทพ วัดสว่างโนนสะเดา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทพ ส าโรง บุคลากรทางการศึกษา 
64 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง บ้านหนองหลวง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 สุรินทร์ บัวเชด เทศบาลต าบลบัวเชด เทศบาลต าบลบัวเชด 1 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลจรัส นาสนวนพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลตาวัง บ้านแสนส าราญ "
68 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา ต าบลสะเดา "
69 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาลูน ไทยเจริญ "
70 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลอาโพน ช าปะโต "
71 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง กะดาด "
72 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง บ้านละลม "
73 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด โคกสะอาด "
74 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด บ้านทะลอกกอง "
75 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง โพธิก์อง "
76 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม บ้านมะเมียงใต้ "
77 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา บ้านภูมิสตึง "
78 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา บ้านหนองจอก "
79 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลทมอ บ้านโคกบุ "
80 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน บ้านพลับ หมู่ที ่6 "
81 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน วัดป่าหินกอง "
82 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร กระวัน "
83 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร วัดอัมพวนาราม "
84 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นพลวง ปังเม็ง "
85 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททนง บ้านทนง "
86 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ บักดอก "
87 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ ปรือ "
88 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลไพล วัดราษฎร์นิยม "
89 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ บ้านก็วล "
90 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ เสกกอง "
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91 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ แสนสุข ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง บ้านโคกกลางใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง บ้านสระแก้ว บุคลากรทางการศึกษา 
94 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลจกีแดก บ้านจีกแดก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลจกีแดก บ้านละเอา - วารี ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลตาเมียง บ้านตาเมียง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลตาเมียง บ้านพนมดิน "
98 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลบักได บ้านดอนน้ าตาล "
99 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เทศบาลต าบลเมืองที เทศบาลต าบลเมืองที "

100 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลกาเกาะ กาเกาะ "
101 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ "
102 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ "
103 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลคอโค องค์การบริหารส่วนต าบลคอโค "
104 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง วัดบ้านเฉนียง "
105 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ตระแสง "
106 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง "
107 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ท านบ "
108 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ เทนมีย์ "
109 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ บ้านโคกปราสาท "
110 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมือง โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน "
111 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี บ้านกระทมพรง "
112 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบุฤาษี องค์การบริหารส่วนต าบลบุฤาษี "
113 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเพี้ยราม บ้านพญาราม "
114 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเพี้ยราม บ้านหัวตะพาน "
115 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเบิด วัดชัยราษฏร์บ ารุง "
116 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ บ้านไผ่ "
117 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนบรีุ บ้านส าโรง "
118 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนบรีุ ผือ  ม.14 "
119 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวทอง "
120 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน บ้านกกข่า "
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121 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน หนองบัวบาน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 สุรินทร์ ล าดวน เทศบาลต าบลล าดวนสุรพินท์ เทศบาลต าบลล าดวนสุรพนิท์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลตระเปยีงเตีย โคกกระโดน บุคลากรทางการศึกษา 
124 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลล าดวน วัดเทพอัมรินทร์ หมู่ที ่8 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลอู่โลก โชคใต้ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข วัดศรีพระจันทร์วราราม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหวาย บ้านโคกสนวน "
128 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ บ้านส าโรง "
129 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลคาละแมะ องค์การบริหารส่วนต าบลคาละแมะ "
130 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต บ้านพันษี "
131 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต สะดอ "
132 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลช่างปี่ ช่างปี่ "
133 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลช่างปี่ หัวแรต "
134 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลตรมไพร  ตะกุย "
135 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลตรึม บ้านตรึม "
136 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลแตล บ้านอายอง "
137 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลยาง ยาง-ศรีตะวัน "
138 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลยาง สว่าง-โนนแดง "
139 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลระแงง บ้านยางเต้ีย "
140 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขวาว วัดโพธิสัตว์ "
141 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขวาว หนองไฮ "
142 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านโพธิ์ "
143 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านหนองขนาด "
144 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก บ้านโคกล าดวน "
145 สุรินทร์ สนม เทศบาลต าบลแคน เทศบาลต าบลแคน "
146 สุรินทร์ สนม เทศบาลต าบลแคน เทศบาลต าบลแคน  แห่งที่ 2 "
147 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก หนองบัวแดง "
148 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว "
149 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลกระเทียม บ้านโนนสง่า "
150 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลกระเทียม โรงเรียนบา้นแยงมิตรภาพที ่146 "
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151 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลดม ภูมิโปน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลตาคง บ้านกะปู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลตาคง โรงเรียนตาคง บุคลากรทางการศึกษา 
154 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลตาตุม บ้านปวงตึก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลทับทัน วัดเทพวรรณ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลทับทัน วัดโนนเจริญสุขสามัคคี หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลทับทัน วัดเลิศอรุณวราราม "
158 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา บ้านช าเบง "
159 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา บ้านลันแต้ "
160 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นจารย์ บ้านจารย์ "
161 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว โรงเรียนบ้านพระแก้ว "
162 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว โรงเรียนแสนกาง "
163 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกาด บ้านอ าปึล "
164 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลกระออม หนองอีเลิง "
165 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงทาบ ตะเคียน "
166 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงทาบ ส าโรงทาบ "
167 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลวดัหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง "
168 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทับไฮ บ้านโนนภูทอง "
169 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลพระบาทนาสิงห์ วัดบ้านโปร่งส าราญ "
170 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนวาปี วัดมงคลนิมิตร "
171 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปลาปาก วัดศรีเทพดาราม "
172 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนต าบลคอกช้าง บ้านคอกช้าง "
173 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาง วัดศรีโสภณาราม "
174 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนต าบลสระใคร วัดสมณานุเคราะห์ "
175 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม บ้านฟ้าประทาน "
176 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลฝ่ังแดง วัดโนนส าราญ "
177 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลฝ่ังแดง วัดศรีสะอาด "
178 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลฝ่ังแดง วัดศรีสุมังคลาราม "
179 หนองบัวล าภู นากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงสวรรค์ บ้านห้วยหาน "
180 หนองบัวล าภู นาวัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง วัดสุธัญญาวาส "
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181 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลหนองเรือ วัดบูรพาวิทยาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลหนองเรือ วัดศรีบุญเรืองบุตราราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลหนองเรือ วัดสีลาอาสน์ บุคลากรทางการศึกษา 
184 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง บ้านชัยมงคล และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ หนองสะแบง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง วัดชัยชนะวิทยาราม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง วัดสว่างสุทธาราม "
188 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู วัดศรีคูณเมือง "
189 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู วัดสระแก้ว "
190 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก บ้านยางหลวง "
191 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลนามะเฟือง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 "
192 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทนั ถ้ ากลองเพล "
193 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นพร้าว วัดสระธาตุ "
194 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม โคกน้ าเกล้ียง "
195 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ป่าไม้งาม "
196 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม วัดสามัคคีธรรม "
197 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ภูพานทอง "
198 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนา หนองแสง "
199 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด โนนคูณ "
200 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด วัดศรีส าราญ "
201 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด วัดสุเทพวนาราม "
202 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลยางหล่อ วัดสว่างศรีสมพร "
203 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลยางหล่อ วัดสว่างอ านวยพร "
204 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง วัดโนนรัง ข. "
205 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก วัดทรงธรรมเจริญ "
206 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนม่วง มอเหนือ "
207 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนม่วง วัดพรหมวิหาร "
208 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนม่วง วัดสุขาวนาราม "
209 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ บ้านหนองม่วงชมพูทอง "
210 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง วัดฐิติปัญญาราม "
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211 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุแกว้ บ้านโนนสะอาด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุแกว้ วัดกุงศรีสันติยาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนันางาม วัดโพธิช์ัย บุคลากรทางการศึกษา 
214 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาด่าน วัดสระประทุมทอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาดี ค่ายสว่าง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาดี วัดโพธิท์อง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบ้านโคก วัดทุง่สว่าง "
218 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบ้านโคก วัดศรีจันดาประชาอุทิศ "
219 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลบุญทัน โคกนกสาริกา "
220 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์ "
221 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลกุดผ้ึง โนนป่าหว้าน "
222 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ วัดศิริธรรมพัฒนา "
223 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโคก ดงบัง "
224 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก ต่างแคน "
225 อ่างทอง ไชโย เทศบาลต าบลไชโย วัดบางศาลา "
226 อ่างทอง ไชโย เทศบาลต าบลไชโย วัดโบสถ์ "
227 อ่างทอง โพธิท์อง เทศบาลต าบลโพธิท์อง วัดใหม่บุญศิริ "
228 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ วัดบุญเกิด "
229 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ วัดยางมณี "
230 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ วัดสุวรรณราชหงษ์ "
231 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห วัดโพธิวงษ์ "
232 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นอิฐ วัดอรัญญิกาวาส "
233 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าง้ิว วัดมหาดไทย "
234 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลท่าช้าง วัดท านบ "
235 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ วัดวิเศษ "
236 อ่างทอง สามโก้ เทศบาลต าบลสามโก้ วัดสามโก้ "
237 อ่างทอง สามโก้ เทศบาลต าบลสามโก้ วัดหนองกร่าง "
238 อ่างทอง แสวงหา องค์การบริหารส่วนต าบลจ าลอง โรงเรียนวัดรัตนาราม "
239 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลชานมุาน โนนโพธิ์ "
240 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ บ้านห้วยกระแสน "
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241 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลห้วย วัดสุวัฒนาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลลือ วัดโฆสิตาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 อ านาจเจริญ พนา เทศบาลต าบลพระเหลา บ้านพนานต์ บุคลากรทางการศึกษา 
244 อ านาจเจริญ พนา เทศบาลต าบลพระเหลา บ้านอีเก้ง-ปทุมแก้ว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาจิก นาจิก ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาผือ บ้านนาเรือง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาผือ องค์การบริหารส่วนต าบลนาผือ "
248 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลดงมะยาง หนองแคน "
249 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ดงบัง "
250 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลแมด โรงเรียนประชาสามัคคี "
251 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี วัดไร่ขี "
252 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม เทศบาลต าบลสิริเสนางค์ นาไร่ใหญ่ "
253 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง โพนทอง "
254 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลไร่สีสุก บ้านไร่สีสุก หมู่ที ่9 "
255 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลไร่สีสุก ป่าหวาย หมู่ที ่3 "
256 อ านาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ เค็งใหญ่ "
257 อ านาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลต าบลหัวตะพาน วัดพระศรีเจริญ "
258 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมืองน้อย บ้านเหล่าขาว "
259 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลปะโค วัดอุดมวิทยาราม "
260 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลยางชุม วัดศรีชมชื่น "
261 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง วัดบ้านขอนยูง "
262 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง วัดสังคมวิทยาราม "
263 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลกงพานพันดอน หนองผ้ึง "
264 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลเวียงค า โรงเรียน หินฮาวโนนงาม "
265 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลเวียงค า สวนมอนค า "
266 อุดรธานี กู่แก้ว เทศบาลต าบลคอนสาย วัดศิริวัฒนา "
267 อุดรธานี กู่แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใหญ่ เทิดไท้องค์ราชันย์ "
268 อุดรธานี กู่แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอนิทร์ บ้านวังแข้ "
269 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลต าบลไชยวาน โรงเรียนอนุบาลไชยวาน "
270 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลต าบลไชยวาน วัดอุดมมงคล "
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271 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม วัดศรีชมชื่น ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 อุดรธานี ไชยวาน องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ ค าเลาะ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 อุดรธานี ไชยวาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก วัดกุษาวดี บุคลากรทางการศึกษา 
274 อุดรธานี ไชยวาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลัก วัดศรีสุนันทา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 อุดรธานี ทุง่ฝน เทศบาลต าบลทุง่ใหญ่ วัดศรีสวาท ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 อุดรธานี ทุง่ฝน องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ฝน กุดค้า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 อุดรธานี นายูง เทศบาลต าบลนายูง ปากราง "
278 อุดรธานี นายูง เทศบาลต าบลนายูง วัดชัยมงคลสามัคคีธรรม "
279 อุดรธานี นายูง เทศบาลต าบลโนนทอง กุดเชือม "
280 อุดรธานี นายูง องค์การบริหารส่วนต าบลนาแค วัดโนนศิลา "
281 อุดรธานี นายูง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นก้อง นาค าน้อย ม.10 "
282 อุดรธานี นายูง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นก้อง วัดศิริธรรมาราม "
283 อุดรธานี น้ าโสม เทศบาลต าบลน้ าโสม วัดอุทธการาม "
284 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว ดงพัฒนา "
285 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าโสม เทพประทาน "
286 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี โชคชัย "
287 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี บ้านสวัสดี "
288 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี ผากลางนา "
289 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลโสมเยีย่ม บ้านหัวช้าง "
290 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านสาครพัฒนา "
291 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง วัดศรีส าราญ "
292 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลทมนางาม วัดบัวระพา "
293 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่แก้ว โรงเรียนบ้านหนองโก "
294 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่แกว้ "
295 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ศรีส าราญ โรงเรียน เสาเล้าผักชีศรีสวัสด์ิ "
296 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ศรีส าราญ วัดศรีวิสาร "
297 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงศรี วัดจอมมะณีย์ "
298 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น วัดผดุงธรรม "
299 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น วัดโพธิศ์รี  ข. "
300 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า โรงเรียน บ้านดงวัฒนา "
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301 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า วัดสุวรรณเขต ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม วัดศรีบุญทันบ ารุงธรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม วัดศรีสุวอ บุคลากรทางการศึกษา 
304 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจนัทน์ โรงเรียน บ้านดงหวาย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจนัทน์ วัดโนนสิมมา ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ วัดโพธิช์ัย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นชัย บ้านโนนสีทอง "
308 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นดุง โรงเรียนบ้านห้วยปลาโด "
309 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นดุง วัดไกรราษฎร์มงคล "
310 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นดุง สันติสุข "
311 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาด วัดโพธิศ์รี  ก. "
312 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาด วัดศิริวนาราม "
313 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นม่วง วัดป่าประชานิยม "
314 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นม่วง วัดศิริสุทโธ "
315 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ศรีสมบูรณ์ "
316 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง วัดป่าค าเจริญ "
317 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมกอ วัดเวฬุวัน "
318 อุดรธานี บ้านผือ เทศบาลต าบลบ้านผือ วัดศรีสะอาด "
319 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวสาร วัดวิเศษสรรพคุณ "
320 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า วัดล าดวน "
321 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน้ า วัดศรีสุนทรีกาวาส "
322 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง บ้านลาดหอค า "
323 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง วัดโพธิช์ัย "
324 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง วัดโพธิศ์รีสะอาด "
325 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง วัดสว่างศรีชมภู "
326 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง วัดศรีสว่างอาราม บ้านนาเตย "
327 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง วัดอัตตวีวิหาร "
328 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน วัดเกษศิริวิหาร "
329 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน วัดโนนสวรรค์ "
330 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ชุมชนต าบลหนองแวง "
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331 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านแหลมทองพัฒนา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก วัดชุมพวงสวรรค์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาม่วง บ้านหนองลุมพุก บุคลากรทางการศึกษา 
334 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มจาน วัดโพธิศ์รีสว่าง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย วัดพรหมประดิษฐ์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลต าบลบ้านธาตุ โรงเรียน บ้านสังซา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลต าบลบ้านธาตุ โรงเรียน หมูม่นโพนสว่าง "
338 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลต าบลเพ็ญ เทศบาลต าบลเพ็ญ "
339 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง บ้านค าเจริญ  "
340 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง วัดโพธิศ์รีสว่าง "
341 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี บ้านดงยาง "
342 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเตาไห วัดศรีอุดมพร "
343 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว วัดทุง่สว่าง "
344 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ ศรีสุวรรณ "
345 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า หนองนาไฮ "
346 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ห้วยวังโตน "
347 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลบ้านจั่น เทศบาลต าบลบ้านจั่น "
348 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลบ้านตาด บ้านตาด "
349 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองไผ่ หนองบัวเงิน "
350 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ชุมชนเทศบาล 8 "
351 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ วัดป่านิเวกโนนแคน "
352 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน บ้านหนองตอ "
353 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน โรงเรียน บ้านอีหลุ่ง "
354 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ วัดราษฎร์บ ารุง "
355 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ วัดสังคาว "
356 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นขาว บ้านดู่ "
357 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นขาว วัดอรุณปทุมมาราม "
358 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลสามพร้าว วัดสว่างสามัคคี "
359 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า โรงเรียนบ้านโก่ย "
360 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ โรงเรียนบ้านดงมะกรูด "
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361 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น บ้านทุง่แร่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลบะยาว โรงเรียน บ้านโคกเล้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลบะยาว โรงเรียน บ้านนาแก บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลผาสุก บ้านค ายาง (ศูนย์แยก) และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ
 หนองหญ้าไซ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง โคกใหญ่พัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุทบัมา้ บ้านชัยเจริญ "
368 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลจ าปี หนองแวง "
369 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง ห้วยผ้ึง "
370 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลหัวนาค า บ้านค าค้อ-พรนิมิตร "
371 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลหัวนาค า หัวนาค า "
372 อุดรธานี ศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ บ้านกอก "
373 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตูม วัดบ้านโคกน้อย "
374 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน วัดศรีสว่าง (สาขาโนนส าราญ) "
375 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน "
376 อุบลราชธานี น้ าขุ่น เทศบาลต าบลขี้เหล็ก วัดบ้านตาโอง "
377 อุบลราชธานี น้ าขุ่น เทศบาลต าบลตาเกา วัดหมากแหน่ง "
378 อุบลราชธานี น้ าขุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด วัดโคกสะอาด "
379 อุบลราชธานี น้ าขุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไพบลูย์ สว่างอารมณ์ "
380 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ บ้านหนองโพด "
381 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ วัดบ้านโดมประดิษฐ์ "
382 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลยาง วัดป่าจันทรังษี "
383 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ บ้านหนองศิลา "
384 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิศ์รี สะพือใต้ "
385 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจกิ โรงเรียนชุมชนดอนจิก (จรรยาราษฎร์) "
386 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจกิ ห้วยแดง "
387 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง บ้านป่าก้าว-หนองแวง "
388 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร วัดศรีมงคล "
389 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงใหญ่ วัดสิงห์ทอง "
390 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสักกระโพหลุ่ม วัดหนองแฝก "
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391 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง วัดสร้างมิ่ง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบก วัดหนองหลัก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ บ้านขามใหญ่ บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก บ้านสว่าง-หนองเสือ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน หนองขอน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด บ้านโนนหนองหิน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกอ่ง บ้านหนองจิกนาเรือง "
398 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก บ้านสวนป่า-ห้วยน้ าใส "
399 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนก่อ บ้านบากชุม "
400 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง บ้านส าโรง "

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  

 
 
 



 

 

-2- 
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 57 
ระหว่างวันที่  14 - 20 พศจิกายน  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 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่57 
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 ่57                
 

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 

       

             

 7 

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 
 


