
ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลต าบลท่าม่วง วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

2 กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลต าบลวังขนาย เทศบาลต าบลวังขนาย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

3 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลท่าไม้ กระต่ายเต้น ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

4 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลท่าไม้ วัดคร้อพนัน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

5 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแทน่ล าพระยา เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

6 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลบ้องต้ี บ้านทุง่มะเซอย่อ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

7 กาญจนบุรี พนมทวน เทศบาลต าบลตลาดเขต บ้านตลาดเขต ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

8 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เทศบาลต าบลลาดหญ้า เทศบาลต าบลลาดหญ้า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

9 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า วัดพรหมกิตติยาราม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

10 กาญจนบุรี สังขละบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองลู บ้านใหม่พัฒนา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

11 จันทบุรี แก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่หางแมว บ้านหนองบัวทอง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

12 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลต าบลหนองคล้า วัดทุง่เบญจา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

13 จันทบุรี สอยดาว เทศบาลต าบลทับช้าง บ้านคลองทรัพย์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

14 จันทบุรี สอยดาว เทศบาลต าบลทับช้าง บ้านทับช้าง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

15 จันทบุรี สอยดาว เทศบาลต าบลทับช้าง บ้านทับสงฆ์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

16 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง สองคลอง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

17 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ เทศบาลต าบลลาดขวาง ต าบลลาดขวาง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

18 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน เขาหินซ้อน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

19 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน แห่งที่ 2 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

20 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ บางปรง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

21 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลทา่กระดาน บ้านโปร่งเจริญ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

22 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลต าบลหนองปลาไหล เทศบาลต าบลหนองปลาไหล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

23 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ หนองไก่เถื่อน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

24 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบงั บริษัทไทยกสิกรสังเคราะห์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

25 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบงั วัดมโนรม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

26 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลบ้านกล้วย เทศบาลต าบลบ้านกล้วย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

27 ชัยนาท เมืองชัยนาท องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชยั องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ชัย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

28 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสน เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

29 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล บ้านศรีดอนมูล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

30 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลง้ิว เทศบาลต าบลง้ิว หมู่ที ่8 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

ที่ อ ำเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินจังหวัด ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก

บัญชรีำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่3

ระหว่ำงวันที ่ 29 มกรำคม - 5 กุมภำพันธ์  2561

ณ โรงแรมวังสวนสุนันทำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ถนนอู่ทองนอก แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร

เอกสาร 2 
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31 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลสันทรายงาม สันทรายงาม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

32 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลหงาว เทศบาลต าบลหงาว ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

33 เชียงราย ป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแงะ เทศบาลต าบลป่าแงะ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

34 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลสายน้ าค า เทศบาลต าบลสายน้ าค า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

35 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านแสนใจพัฒนา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

36 เชียงราย แม่ลาว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ก่อด า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

37 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลปิงโค้ง เทศบาลต าบลปิงโค้ง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

38 เชียงใหม่ เชียงดาว องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อนุบาลปฐมวัยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

39 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง บ้านสระนิคม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

40 เชียงใหม่ แม่ริม เทศบาลต าบลแม่แรม หนองหอยเก่า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

41 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตอน บ้านท่ามะแกง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

42 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลแม่ปูคา ป่าสักน้อย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

43 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลออนใต้ เทศบาลต าบลออนใต้ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

44 ตรัง หาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส าราญ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

45 ตรัง นาโยง องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมื่นศรี องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมื่นศรี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

46 ตรัง ปะเหลียน เทศบาลต าบลทุง่ยาว เทศบาลต าบลทุง่ยาว ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

47 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

48 ตรัง ห้วยยอด เทศบาลต าบลนาวง เทศบาลต าบลนาวง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

49 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุ้ง ต าบลบางกุ้ง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

50 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน องค์การบริหารส่วนต าบลแมต้่าน ม.2 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

51 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านแม่นิล  ม.6 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

52 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางลูกเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลบางลูกเสือ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

53 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง ปลักไม้ลาย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

54 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง วัดปลักไม้ลาย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

55 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยศรี วัดกลางบางแก้ว ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

56 นครปฐม บางเลน เทศบาลต าบลบางเลน เทศบาลต าบลบางเลน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

57 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม วัดห้วยจระเข้ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

58 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

59 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลบางแขม บางแขม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

60 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลสระกะเทียม บ้านต้นมะขาม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน
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61 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมืองไร่ขิง โรงเรียนวัดท่าพูด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

62 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย บ้านคอราง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

63 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทา หนองเทา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

64 นครพนม บ้านแพง เทศบาลต าบลบ้านแพง วัดโพธิศ์รี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

65 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนจาน วัดศรีบุญเรือง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

66 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย นาราชควาย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

67 นครราชสีมา คง เทศบาลต าบลเมืองคง เมืองคง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

68 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด บ้านเมืองคง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

69 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย บ้านหนองบัวโคก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

70 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม บ้านหนองปืด้ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

71 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหนิดาด องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

72 นครราชสีมา เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึปรือ บ้านมะค่างาม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

73 นครราชสีมา เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

74 นครราชสีมา โนนแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

75 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง บ้านหนองหว้าเอน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

76 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเบือ้ง หนองปรือโป่ง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

77 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลเมืองเมืองปัก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

78 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลโบสถ์ บ้านโนนไม้แดง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

79 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา เทศบาลต าบลหวัทะเล เฉลิมพระเกียรติ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

80 นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลหมื่นไวย องค์การบริหารส่วนต าบลหมืน่ไวย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

81 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลช่องแมว หนองมะเขือ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

82 นครราชสีมา สีค้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลมิตรภาพ บ้านหนองจอก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

83 นครราชสีมา สีค้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ต าบลหนองหญ้าขาว ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

84 นครราชสีมา สูงเนิน เทศบาลต าบลกุดจิก เทศบาลต าบลกุดจิก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

85 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลดอนตรอ บ้านยางยวน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

86 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง เทศบาลต าบลหลักช้าง เทศบาลต าบลหลักช้าง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

87 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา มสยิดท่าสูงบน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

88 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ บ้านน้ าพุ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

89 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สวนสมเด็จย่า 90 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

90 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน บ้านท่าเลา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน
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91 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง จุฬาภรณ์พัฒนา 1 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

92 นครศรีธรรมราช นบพิต า องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง เปียน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

93 นครศรีธรรมราช นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง วัดหนองดี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

94 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน บ้านใหม่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

95 นครศรีธรรมราช พิปูน องค์การบริหารส่วนต าบลยางค้อม วัดยางค้อม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

96 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน มัสยิดมุวะห์ฮีดีน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

97 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

98 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

99 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี นครนนท์ 6 ต าบลบางเขน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

100 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะท้อน เกาะสะท้อน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

101 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรวนั บาเดาะมาดี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

102 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธวิาส สาธิต(ร.ร.เทศบาล) ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

103 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

104 นราธิวาส รือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ ก่อนวัยเรียน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

105 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก วัดโก-ลกเทพวิมล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

106 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ป่ากลาง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

107 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ ต าบลดู่พงษ์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

108 บึงกาฬ โซ่พิสัย เทศบาลต าบลโซ่พิสัย เทศบาลต าบลโซ่พิสัย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

109 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง วัดมงคลสามัคคีธรรม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

110 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลสองชั้น เทศบาลต าบลสองชั้น ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

111 บุรีรัมย์ ประโคนชัย เทศบาลต าบลโคกม้า เทศบาลต าบลโคกม้า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

112 บุรีรัมย์ ปะค า องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

113 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองตาด วัดบัลลังค์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

114 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลอิสาณ เทศบาลต าบลอิสาณ 1 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

115 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง วัดบ้านโคกสิงห์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

116 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

117 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางเด่ือ บางเด่ือ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

118 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางพูน เทศบาลต าบลบางพูน ศูนยท์ี ่1 (สุขี) ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

119 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

120 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นฉาง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน
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121 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลต าบลรูสะมิแล มัสยิดนูรุลลุตฟี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

122 พระนครศรีอยธุยา บางไทร เทศบาลต าบลราชคราม บ้านราชคราม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

123 พังงา ตะกั่วทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

124 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลต าบลเขาชัยสน เขาชัยสน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

125 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลตะโหมด ตะโหมด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

126 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง นางลาด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

127 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า ท่าน้ า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

128 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

129 พิษณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกอก ต าบลบึงกอก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

130 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลต าบลหัวรอ เทศบาลต าบลหัวรอ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

131 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลวงับาล บ้านทับเบิก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

132 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ บ้านเก็ตโฮ่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

133 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลเมืองเบตง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

134 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง วัดป่าศรีไพรวัน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

135 ระนอง เมือง เทศบาลเมืองบางร้ิน บางกลาง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

136 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ วัดวังศิลาธรรมาราม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

137 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลตาขนั หนองคอกหมู ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

138 ระยอง ปลวกแดง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่น้ าคู้ บ้านแม่น้ าคู้ใหม่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

139 ระยอง เมืองระยอง องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง บ้านเนินส าราญ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

140 เลย วังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

141 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เทศบาลต าบลสวนกล้วย วัดทุง่ศรีนวล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

142 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาใหญ่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

143 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ (อ.ราษีไศล) บ้านดู่ค้อ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

144 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะบ้า เกาะสะบ้า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

145 สงขลา บางกล่ า เทศบาลต าบลท่าช้าง บ่อแพ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

146 สงขลา ระโนด เทศบาลต าบลระโนด เทศบาลต าบลระโนด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

147 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

148 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบาโหย ร.ร.บ้านบาโหย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

149 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร มัสยิดอีมาดลดีด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

150 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลชิงโค ร.ร.วัดประตูไชย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน
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151 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ มัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

152 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ บ้านบางบ่อ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

153 สมุทรปราการ บางพลี เทศบาลต าบลบางพลี เทศบาลต าบลบางพลี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

154 สมุทรปราการ บางพลี องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ คลองบางกระบือ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

155 สมุทรปราการ บางเสาธง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง บางเสาธง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

156 สมุทรปราการ พระประแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบวั ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

157 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลเมืองทับกวาง เทศบาลเมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเล่ต์) ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

158 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง สิรินธร ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

159 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ศพด.เทศบาลเมืองพระพทุธบาทแห่งที่ 1 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

160 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงคู่ ดงคู่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

161 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนเทศบาลเมอืงสวรรคโลก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

162 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย วัดละไม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

163 สุราษฎร์ธานี ไชยา เทศบาลต าบลพุมเรียง เทศบาลต าบลพุมเรียง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

164 สุราษฎร์ธานี พระแสง เทศบาลต าบลบางสวรรค์ บางสวรรค์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

165 สุราษฎร์ธานี เมอืงสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

166 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองฉนวน ควนสูง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

167 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท หนองสนิท ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

168 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลชุมพลบุรี เทศบาลต าบลชุมพลบุรี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

169 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลณรงค์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

170 สุรินทร์ สังขะ เทศบาลต าบลสังขะ เทศบาลต าบลสังขะ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

171 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแตก องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแตก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

172 หนองคาย โพธิต์าก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

173 หนองบัวล าภู นากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ก่อนวัยเรียน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

174 หนองบัวล าภู เมอืงหนองบวัล าภู เทศบาลต าบลนาค าไฮ เทศบาลต าบลนาค าไฮ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

175 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

176 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

177 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่(บา้นหนองตาใกล้) ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

178 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลปะโค (อ.กมุภวาปี) บ้านปะโค (ศพด.เทศบาลต าบลปะโค) ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

179 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยสามพาด องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยสามพาด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

180 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน



ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรมที่ อ ำเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินจังหวัด ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก

บัญชรีำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่3

ระหว่ำงวันที ่ 29 มกรำคม - 5 กุมภำพันธ์  2561

ณ โรงแรมวังสวนสุนันทำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ถนนอู่ทองนอก แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร

เอกสาร 2 

181 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง เทศบาลเมืองหนองส าโรง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

182 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลศรีธาตุ เทศบาลต าบลศรีธาตุ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

183 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลหนองหาน เทศบาลต าบลหนองหาน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

184 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน บ้านม่วง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

185 อุตรดิตถ์ ตรอน องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

186 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลท่าเสา ค่ายพิชัยดาบหัก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

187 อุทัยธานี ทัพทัน เทศบาลต าบลตลุกดู่ เทศบาลต าบลตลุกดู่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

188 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลขามปอ้ม บ้านขามป้อม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

189 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลกดุประทาย โนนขาม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

190 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาส่วง บ้านโนนจิก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

191 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด บ้านม่วง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

192 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตูม วัดบ้านโนนแดง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

193 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม หนองแสง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

194 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยข่า บ้านบก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

195 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวฮี บ้านดอนงัว ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

196 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ ด้ามพร้า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

197 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ต้ือ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

198 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิใ์หญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

199 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริน วัดมิ่งมงคล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

200 อุบลราชธานี สิรินธร เทศบาลต าบลช่องเม็ก เหล่าอินแปลง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

หมำยเหตุ

  3. ส่ังจ่ายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มทีส่่งมา
  4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิม่เติม ที ่www.lpdi.go.th เมนู หนังสือราชการ

  1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-516-4232 , 02-516-2106 
  2. ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเกา้ร้อยบาทถ้วน) กอ่นการอบรม (กรุณาส่งแบบตอบรับการอบรมกอ่น)



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร :  “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่3 
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 ่3                
 

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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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. กลุ่มเป้าหมาย ครศููนย์พัฒนาเด็กที่เป็นข้าราชการ และผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียน     
                       การสอน 1 – 2 คน  (จ านวน ๑2๐ คน/รุ่น) 
 
๖. เนื้อหาหลักสูตร  ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 7 วัน (จ านวน 13 วิชา  48 ชั่วโมง) 

 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 (จ านวน 13 วิชา 48 ชั่วโมง) 

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 าหนดแนวทางวิชาการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร    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     6 ชั่วโมง 
      - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
     -  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (กศ.) 

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

13. การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการวิพากษ์     3 ชั่วโมง 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสาร 5 

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. 

 
 

 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 

วันท่ี 1 09.00 น. วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ส่าหรับเด็กอายตุ่่ากว่า 3 ปี 

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ส่าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

วิชา แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย 

วันท่ี 2 วิชา การเชื่อมโยงมาตรฐานคณุสมบัติ สมรรถนะ 
ที่พึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับ 

หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย 

วิชา การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
เพื่อการจัดประสบการณ ์

ระดับปฐมวัย 

วิชา การก่าหนดแนวทาง 
การประเมินพัฒนาการตาม

หลักสตูร 

วันท่ี 3 วิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีส่าหรับเด็กปฐมวัย 

 

 
วิชา การจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

วันท่ี 4 วิชา การเรียนรูภ้าษาอังกฤษเสริมทักษะส่าหรับเด็กปฐมวยั วิชา การจัดท่าแนนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
ส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 

วันท่ี 5  
วิชา การจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น.. 16.00 – 19.00 น. 
วิชา การพัฒนาความคิดรวบยอด

การคิดเชิงเหตุนล การคดิแก้ปัญหา
และตดัสินใจ 

วิชา การบริหารทรัพยากรเพื่อ
การใช้หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 

วันท่ี 6  
วิชา การจัดท่าแนนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

ส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
 

 
วิชา การเรียนรูภ้าษาอังกฤษเสริมทักษะส่าหรับเด็กปฐมวยั 

วันท่ี 7  
วิชา การน่าเสนอหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อการวิพากษ์ 

 

 
พิธีปิด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่  3 
ระหว่างวันที่  29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์  2561 

ณ อาคารโรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ......................................................................................................... ....................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก...................................................................................................................                                                                                                          

ต าแหน่ง........................................................................................................................(ข้าราชการ สังกัด อปท.เท่านั้น) 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............................................................................................................................. ........................... 

สังกดั (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….……….......................................................................... 

อ าเภอ............................................................................จังหวัด....................................................................................... 

โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรศัพท์ส านักงาน........................................................................... 

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2516-4232 
             หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com  
  2. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน 11,900 บาท/คน ก่อนการอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม       
       สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   3. รายงานตัวในวันที่ 29 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป            
                          และปฐมนิเทศ เวลา 17.00 น. (แต่งกาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีด า รองเท้าหุ้มส้น) 
  4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                        นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สวุรรณรูป 09-0678-0187 
    
       
   

เอกสาร 3 

mailto:nongsoosoo@hotmail.com


 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม (กรุณาศึกษาก่อนเดินทาง) 
 

๑. การรายงานตัว 15.00 น. ตามวัน และสถานท่ี ท่ีก าหนดไว้ พร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด 
และน าส าเนาการช าระเงินมาแสดงในวันรายงานตัว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                    
จะออกใบเสร็จรับเงินให ้

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 

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  
 
   *** ไม่มีการออกก าลังกาย การเตรียมชุดส าหรับออกก าลังกายให้ดูตามความเหมาะสม  
 
 
 
 
 

เอกสาร 6 



 
 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 

2. แผนการจัดประสบการณ์ของตนเองท่ีใช้อยู่ 

3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้าม)ี และลงไฟล์ข้อมูล- 

 (1) ไฟล์ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 

 (2) ไฟล์ข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์ของครู ผดด. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 (3) ไฟล์ข้อมูลตราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ภาพถ่ายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง 

 

................................................................... 

 



แผนที่สถานที่ฝึกอบรม 

โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตกรุงเทพมหานคร      
เบอร์โทรศัพท์  0-2243-0574 (081-457-5821)   
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