
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเขยง่ ปากล าปิล็อค ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลต าบลหนองขาว เทศบาลต าบลหนองขาว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลหวายเหนียว วัดหวายเหนียว บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ วัดเขากะอาง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะกา ห้วยปากง่าม ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กาญจนบุรี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม วัดทุง่มะสัง หมู่ 3 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาญจนบุรี พนมทวน เทศบาลต าบลรางหวาย อนุบาลพนมทวน (บา้นรางหวาย) "
8 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต าบลเขาโจด บ้านตีนตก "
9 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต าบลเขาโจด บ้านน  าพุ "

10 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่กระดาน วัดท่ากระดาน "
11 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลเพชรชมภู โรงเรียนบ้านวังชมภู "
12 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง ชุมชนประชาสามัคคี "
13 ก าแพงเพชร ไทรงาม เทศบาลต าบลไทรงาม วัดเทพนิมิตรมงคล "
14 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไมก้อง บ้านแม่ยื อ "
15 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลพรานกระต่าย เทศบาลต าบลพรานกระต่าย "
16 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ากระต่ายทอง โรงเรียนหนองตากล้า "
17 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ บ้านท่าไม้ "
18 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง หมู่บ้านเอื ออาทร "
19 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลทรงธรรม บ้านทรงธรรม "
20 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม โรงเรียนบ้านทุง่สวน "
21 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า บ้านหนองปิง้ไก่ "
22 จันทบุรี แก่งหางแมว เทศบาลต าบลพวา วัดคลองน  าเย็น "
23 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลตะเคียนทอง เทศบาลต าบลตะเคียนทอง "
24 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลต าบลหนองคล้า วัดศรีเมือง "
25 จันทบุรี นายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ วัดหนองแหวนอุปถัมภ์ 5 "
26 จันทบุรี โป่งน  าร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต วัดบึงชนัง "
27 จันทบุรี มะขาม เทศบาลต าบลอ่างคีรี เทศบาลต าบลอ่างคีรี "
28 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลแสลง เทศบาลต าบลแสลง "
29 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว วัดส าโรง "
30 จันทบุรี แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลพลิ ว เทศบาลต าบลพลิ ว "
31 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉมิพลี มัสยิดรุ้ลมุตตากีน "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่11 

ระหว่ำงวันที ่  18 - 24 มนีำคม  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

เอกสาร 2 
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32 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน เทศบาลต าบล ท่าสะอ้าน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
33 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลพิมพา พิมพา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
34 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลหอมศีล เทศบาลต าบล หอมศีล บุคลากรทางการศึกษา 
35 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลต าบลหัวส าโรง บ้านอ่าวช้างไล่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
36 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องค์การบริหารส่วนต าบลแปลงยาว บ้านคลองหนึ่ง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

37 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลเกาะขนุน เทศบาลต าบล เกาะขนุน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

38 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางแกว้ "
39 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี บ้านหนองยาง "
40 ชลบุรี บ่อทอง เทศบาลต าบลธาตุทอง เทศบาลต าบลธาตุทอง "
41 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมอืงบ้านบึง (เซิดน้อย) "
42 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองบ้านบึง(หนองปลาไหล) "
43 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง วัดนากระรอก "
44 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขยาด หนองขยาด "
45 ชัยนาท เนินขาม เทศบาลต าบลเนินขาม เทศบาลต าบลเนินขาม "
46 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลบางขุด เทศบาลต าบลบางขุด "
47 นครนายก บ้านนา เทศบาลต าบลพิกุลออก วัดพิกุลแก้ว "
48 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนขอ่ย บ้านสะอาดพัฒนา "
49 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง วัดบ้านหลวง "
50 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนียด วัดห้วยตะโก "
51 นครปฐม บางเลน เทศบาลต าบลบางหลวง เทศบาลต าบลบางหลวง "
52 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลนราภิรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลนราภริมย์ "
53 นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ต าบลบางระก า "
54 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลดอนยายหอม เทศบาลต าบลดอนยายหอม "
55 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ "
56 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม บ้านหนองงูเหลือม "
57 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดจินดา ตลาดจินดา "
58 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย บ้านดอนเมือง "
59 นครราชสีมา ครบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ต าบลเฉลียง "
60 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลศรีละกอ บ้านอรพิมพ์ "
61 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลสีสุก บ้านหนองไผ่ "
62 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลพระพทุธ องค์การบริหารส่วนต าบลพระพทุธ "
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63 นครราชสีมา ด่านขุนทด เทศบาลต าบลด่านขุนทด เทศบาลต าบลด่านขุนทด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
64 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลพนัชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลพันชนะ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
65 นครราชสีมา โนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพ(ูบ้านสระพรวน) บุคลากรทางการศึกษา 
66 นครราชสีมา บัวลาย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย องค์การบริหารส่วนต าบลบวัลาย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
67 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลวง หนองพลวง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

68 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง เทศบาลต าบลบ่อปลาทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

69 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย โคกไทย "
70 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ "
71 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโพธิก์ลาง เทศบาลต าบลโพธิก์ลาง "
72 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ท้าวสุระ ซอย 3 "
73 นครราชสีมา เมืองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว บ้านครบุรี "
74 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลบ้านยาง บ้านหนองม่วง "
75 นครราชสีมา วังน  าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลอดุมทรัพย์ บ้านโนนเหล่ือม "
76 นครราชสีมา สีดา เทศบาลต าบลสีดา เทศบาลต าบลสีดา "
77 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า บ้านหนองม่วง "
78 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ "
79 นครราชสีมา หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ "
80 นครราชสีมา ห้วยแถลง เทศบาลต าบลกงรถ กงรถ "
81 นครราชสีมา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก บ้านหนองไผ่ "
82 นครราชสีมา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน บ้านหนองนกเขา "
83 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบลทบักฤช องค์การบริหารส่วนต าบลทับกฤช "
84 นครสวรรค์ ตากฟ้า เทศบาลต าบลอุดมธัญญา เทศบาลต าบลอุดมธัญญา "
85 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลตากฟ้า "
86 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลสุขส าราญ ต าบลสุขส าราญ "
87 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา โรงเรียนบ้านเขาล้อ "
88 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลวังมหากร บ้านหัวพลวง "
89 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย เทศบาลต าบลบรรพตพิสัย เทศบาลต าบลบรรพตพสัิย(ฝ่ังเจริญผล) "
90 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่างิ ว บ้านหนองน  าเขียว "
91 นครสวรรค์ พยุหะคีรี เทศบาลต าบลพยุหะ เทศบาลต าบลพยุหะ "
92 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง เขาทอง "
93 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกรียงไกร บ้านเกรียงไกร "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่11 

ระหว่ำงวันที ่  18 - 24 มนีำคม  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

เอกสาร 2 

94 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก ค่ายจิรประวัติ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
95 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมะเกลือ บ้านบึงน  าใส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
96 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัซ่าน บ้านตะแบกงาม บุคลากรทางการศึกษา 
97 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยน  าหอม ห้วยน  าหอม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
98 นครสวรรค์ หนองบัว เทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาลต าบลหนองบัว ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

99 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร วัดธารทหาร หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

100 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย วัดจันทร์ "
101 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางม่วง บางม่วง "
102 นนทบุรี ปากเกร็ด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองข่อย วัดท่าเกวียน "
103 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง ไทยรัฐวิทยา "
104 ปทุมธานี คลองหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า โรงเรียนวัดศิริจันทาราม "
105 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลต าบลธัญบุรี อัยยิการาม "
106 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 1 หมู่ที ่3 "
107 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลบึงคอไห โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี "
108 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพาน เทศบาลต าบลร่อนทอง โรงเรียนธนาคารออมสิน "
109 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช บางเจริญ "
110 ประจวบคีรีขนัธ์ เมืองประจวบคีรีขนัธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก บ้านหนองกก "
111 ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย "
112 ประจวบคีรีขนัธ์ หัวหิน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตวใ์หญ่ ห้วยสัตว์ใหญ่ "
113 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกี่ วัดโคกอุดม "
114 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม "
115 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลธนู วัดขุนทิพย์ "
116 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลวงัจันทร์ บ้านซ่อง "
117 เพชรบุรี เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย วัดกุฏิ "
118 เพชรบุรี เขาย้อย เทศบาลต าบลเขาย้อย วัดยาง "
119 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง ชาวไร่ "
120 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นทาน "
121 เพชรบุรี บ้านแหลม เทศบาลต าบลบางตะบูน เทศบาลต าบลบางตะบูน "
122 เพชรบุรี บ้านแหลม เทศบาลต าบลบ้านแหลม โรงเรียน วัดในกลาง "
123 เพชรบุรี บ้านแหลม เทศบาลต าบลบ้านแหลม โรงเรียน วัดในกลาง "
124 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหนองขนาน วัดหนองหว้า "
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125 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลพังราด องค์การบริหารส่วนต าบลพังราด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
126 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองละลอก วัดหนองกระบอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
127 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลต าบลทับมา ทับมา บุคลากรทางการศึกษา 
128 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลนครระยอง วัดลุ่มมหาชัยชุมพล และ/หรือบุคลากรของ อปท.
129 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลเมอืงมาบตาพุด                 เทศบาลเมอืงมาบตาพดุ ชมุชนมาบขา่ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

130 ระยอง วังจันทร์ เทศบาลต าบลชุมแสง เทศบาลต าบลชุมแสง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

131 ระยอง วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลป่ายบุใน บ้านป่ายุบใน "
132 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกระจับ เทศบาลต าบลกระจับ "
133 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลต าบลเบิกไพร วัดหุบกระทิง "
134 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ เฉลิมพระเกียรติ "
135 ราชบุรี ปากท่อ เทศบาลต าบลทุง่หลวง โรงเรียน วัดสันติการาม "
136 ราชบุรี ปากท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะนาว ไร่กงสี "
137 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลเขาขวาง เทศบาลต าบลเขาขวาง (นางแก้ว) "
138 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื อง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื อง "
139 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด บ้านน  าตก "
140 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลห้วยชินสีห์ โรงเรียนอนุบาลเมือง "
141 ราชบุรี สวนผึ ง เทศบาลต าบลบ้านชัฎป่าหวาย เทศบาลต าบลบา้นชัฎปา่หวาย "
142 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่า "
143 ลพบุรี ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งผักกูด องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่ผักกดู "
144 ลพบุรี บ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ "
145 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดึง ชุมชนต าบลดอนดึง "
146 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลเขาพระงาม เทศบาลต าบลเขาพระงาม "
147 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลโคกตูม บ้านโคกตูม "
148 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลเมืองเขาสามยอด (บ้านหนองบัวขาว) "
149 ลพบุรี ล าสนธิ องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ "
150 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ บ้านสะบัดจาก "
151 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ วัดสุคันธาวาส "
152 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง บ้านลาดหวาย "
153 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองปูเ่จ้าสมิงพราย มหาวงษ์ "
154 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองปูเ่จ้าสมิงพราย วัดบางฝ้าย "
155 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองปูเ่จ้าสมิงพราย ส าโรงเหนือ "
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156 สมุทรปราการ พระประแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ บางกระสอบ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
157 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
158 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด วัดคู่สร้าง บุคลากรทางการศึกษา 
159 สมุทรปราการ เมอืงสมทุรปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาใหม่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
160 สมุทรสงคราม เมอืงสมทุรปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยหาด ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

161 สมุทรสงคราม เมอืงสมทุรปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก วัดช่องลม (ธรรมโชติ) หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

162 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา บ้านคลองมะขวิด "
163 สมุทรสาคร กระทุม่แบน เทศบาลต าบลสวนหลวง ค่ายก าแพงเพชร หมู่ 3 "
164 สมุทรสาคร กระทุม่แบน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ "
165 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร "
166 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลต าบลบ้านหมอ เทศบาลต าบลบ้านหมอ "
167 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลต าบลบ้านหมอ วัดบ้านหมอ "
168 สระบุรี มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลซับสนุ่น ซับสนุ่น หมู่ 1 "
169 สระบุรี มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลล าสมพุง ล าสมพุง "
170 สระบุรี วังม่วง เทศบาลต าบลวังม่วง เทศบาลต าบลวังม่วง "

หมำยเหตุ

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

  1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-516-4232 , 02-516-2106 



 

Scan QR code เพื่อขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน คลอง ๖ ( Line ) 

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


