
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาคราม บ้านทุง่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะศรีบอยา บ้านเกาะจ า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ อ่าวลึก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง บ้านกลาง บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาญจนบุรี หนองปรือ เทศบาลต าบลหนองปลาไหล เทศบาลต าบลหนองปลาไหล และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาว วัดอัมพวันบ้านดอน ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กาฬสินธุ์ นาคู เทศบาลต าบลนาคู เทศบาลต าบลนาคู หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ "
8 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองหิน เทศบาลต าบลหนองหิน 1 "
9 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองหิน เทศบาลต าบลหนองหิน 2 "

10 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อถ  า องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ถ  า "
11 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง "
12 ขอนแก่น เขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ ว วัดโพธิส์ าราญ "
13 ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ "
14 ขอนแก่น น  าพอง เทศบาลต าบลม่วงหวาน เทศบาล (บ้านสระกุด) "
15 ขอนแก่น บ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แห่งที ่3 ชุมชนโนนสว่าง "
16 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลพระลับ บ้านผือ "
17 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว ท่านางแนว "
18 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย หนองแขม "
19 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่นาเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่นาเพียง "
20 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง วัดคลอง 18 "
21 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลต าบลบางละมุง เทศบาลต าบลบางละมุง "
22 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ จุกเสม็ด "
23 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนต าบลโสกปลาดุก โสกปลาดุก "
24 ชุมพร ทุง่ตะโก เทศบาลต าบลทุง่ตะไคร เทศบาลต าบลทุง่ตะไคร "
25 ชุมพร พะโต๊ะ เทศบาลต าบลพะโต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 1 "
26 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค่าย ถ  าตาทอง "
27 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลแม่เงิน แม่เงิน "
28 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง ต าบลเจริญเมือง "
29 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า "
30 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย เทอดไทย "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่13

ระหว่ำงวันที ่  25 - 31 มนีำคม  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
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31 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย แม่หม้อ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 เชียงราย แม่สาย องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่ผา น  าจ า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง บุคลากรทางการศึกษา 
34 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเชียงดาว เทศบาลต าบลเชียงดาว (บ้านทุ่งดินแดง) และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่โป่ง สิรินธร ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ตรัง ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงจระเข้ โคกทรายเหนือ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะบ้า องค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะบา้ "
38 ตรัง ห้วยยอด เทศบาลต าบลท่างิ ว ต าบลท่างิ ว "
39 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน ช้างทูน "
40 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสองยาง ท่าสองยาง "
41 ตาก วังเจ้า เทศบาลต าบลวังเจ้า เทศบาลต าบลวังเจ้า "
42 นครปฐม ก าแพงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบัว วัดนิยมธรรมวราราม "
43 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลตาก้อง ตาก้อง "
44 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา วัดศรีสมพร "
45 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ค านกกกเหนือ "
46 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นค้อ ค้อ "
47 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง บ้านดงติ ว "
48 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลต าบลครบุรีใต้ บ้านซับก้านเหลือง "
49 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลต าบลแชะ เทศบาลต าบลแชะ "
50 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด บ้านท่าลาด "
51 นครราชสีมา โชคชัย เทศบาลต าบลโชคชัย เทศบาลต าบลโชคชัย "
52 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลไชยมงคล เทศบาลต าบลไชยมงคล "
53 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ "
54 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนบ้านหลักร้อย "
55 นครราชสีมา หนองบุญมาก องค์การบริหารส่วนต าบลลุงเขวา้ จิตรประสงค์ "
56 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอบุญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอบุญ "
57 นครศรีธรรมราช ฉวาง เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง วัดควนสูง "
58 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด วัดกระเปียด "
59 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย สวนอาย "
60 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา มัสยิดหน้าทับ "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่13

ระหว่ำงวันที ่  25 - 31 มนีำคม  2561

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

เอกสาร 2 

61 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลไทยบุรี ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลควนกรด องค์การบริหารส่วนต าบลควนกรด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 นครศรีธรรมราช นบพิต า เทศบาลต าบลนาเหรง เทศบาลต าบลนาเหรง บุคลากรทางการศึกษา 
64 นครศรีธรรมราช นบพิต า องค์การบริหารส่วนต าบลนบพติ า องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 นครศรีธรรมราช พระพรหม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย ท่าช้าง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพูน หมู่ที ่9 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย นาทราย "
68 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนิตก ท่าไทร "
69 นครสวรรค์ ชุมตาบง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมตาบง บ้านชุมตาบง "
70 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ เขาโคกเผ่น "
71 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลไพศาลี บ้านโคกสามัคคี "
72 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ "
73 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด วัดบ่อ "
74 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลต าบลบาเจาะ แป๊ะบุญ "
75 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลต าบลบาเจาะ มัสยิดยาดิด "
76 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ กาบุ๊ "
77 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภริมย)์ "
78 นราธิวาส ยี่งอ องค์การบริหารส่วนต าบลยีง่อ บูเก๊ะปาลัส "
79 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาตง บลูกาฮูลู "
80 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแวง้ บาลูกา "
81 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส ซรายอออก "
82 น่าน เวียงสา เทศบาลต าบลกลางเวียง เทศบาลต าบลกลางเวียง "
83 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเจริญ บ้านโคกงาม "
84 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ "
85 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง วัดโพนสว่าง "
86 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลยายแย้มวัฒนา วัดคีรีเขต "
87 บุรีรัมย์ ช านิ องค์การบริหารส่วนต าบลละลวด หนองหว้า "
88 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ บ้านหนองทองล่ิม "
89 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นคู องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นคู "
90 บุรีรัมย์ บ้านกรวด องค์การบริหารส่วนต าบลสายตะกู สายโท 12 กลาง "
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91 บุรีรัมย์ ปะค า องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะมว่ง บ้านโคกเขาพัฒนา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 บุรีรัมย์ ปะค า องค์การบริหารส่วนต าบลหทู านบ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองชุมเห็ด วัดบ้านหนองม่วง บุคลากรทางการศึกษา 
94 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง วัดศาลาลอย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 บุรีรัมย์ หนองหงส์ เทศบาลต าบลหนองหงส์ วัดหนองหงส์ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 ปทุมธานี คลองหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก (ศูนยท์ี ่2) หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางพูน เทศบาลต าบลบางพนู ศูนยท์ี ่2 (สินธร) "
98 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ หมู่ 5 "
99 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสามกระทาย ดอนกลาง "

100 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานนอ้ย องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ไชยราช "
101 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ลานไทร "
102 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกโพธิ์ บ้านสามยอด  หมู่ 8 "
103 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ ต าบลนาประดู่ หมู่ 4 "
104 ปัตตานี ไม้แก่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย บ้านละเวง หมู่ 3 "
105 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลกอล า บ้านกอล า หมู่ 1 "
106 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลเมืองอโยธยา(วัดประดู่) "
107 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.วัดโตนดเตี ย "
108 พะเยา จุน เทศบาลต าบลจุน เทศบาลต าบลจุน "
109 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางวนั บางเอียง "
110 พังงา ทับปุด องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แสน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน "
111 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ ปากคลอง "
112 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลเกาะนางค า เกาะนางค าเหนือ "
113 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่นารี ทุง่คลองควาย "
114 พัทลุง ศรีนครินทร์ เทศบาลต าบลชุมพล ต้นธง "
115 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลต าบลหอไกร เทศบาลต าบลหอไกร "
116 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง เทศบาลต าบลโพธิป์ระทับช้าง บ้านไผ่ท่าโพ "
117 พิษณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลคุยมว่ง "
118 พิษณุโลก วังทอง เทศบาลต าบลวังทอง เทศบาลต าบลวังทอง "
119 เพชรบุรี ชะอ า องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา บ้านสามพระยา "
120 เพชรบุรี ท่ายาง เทศบาลต าบลท่าไม้รวก บ้านเขาลูกช้าง "
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121 เพชรบุรี ท่ายาง เทศบาลต าบลท่าไม้รวก บ้านหนองชุมแสง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง บ้านชายนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย บ้านป่ากล้วย บุคลากรทางการศึกษา 
124 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสนุ่น หนองบัว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลยางงาม บ้านปากตก ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัท่าดี บ้านกลาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลวงับาล องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล "
128 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง ศูนย์ที่ 2 "
129 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลวิชิต เทศบาลต าบลวิชิต ศูนย์ 1 "
130 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลวิชิต เทศบาลต าบลวชิิต ศูนย ์3 (วดัเทพนิมิตร) "
131 มหาสารคาม กันทรวิชัย เทศบาลต าบลขามเรียง มะกอก "
132 มหาสารคาม แกด า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง "
133 มหาสารคาม ชื่นชม องค์การบริหารส่วนต าบลชื่นชม องค์การบริหารส่วนต าบลชื่นชม "
134 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลยาง องค์การบริหารส่วนต าบลยาง "
135 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจกิ หนองจิก "
136 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสองคอน องค์การบริหารส่วนต าบลทา่สองคอน "
137 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลลาดพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลลาดพัฒนา "
138 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลต าบลหนองแคน ก้านเหลืองดง "
139 มุกดาหาร หว้านใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่งขามดงหมู สองคอน "
140 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแปง เมืองแปง "
141 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน ศรีฐาน "
142 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัเมอืง "
143 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลสามแยก วัดพิทักษ์วนาราม "
144 ยโสธร เลิงนกทา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกส าราญ กุดคอถ่าน "
145 ยะลา กาบัง องค์การบริหารส่วนต าบลกาบัง บันนังดามา หมู่ 1 "
146 ยะลา กาบัง องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ จุฬาภรณ์ 11 หมู่ 7 "
147 ยะลา ธารโต องค์การบริหารส่วนต าบลธารโต ปูยุด "
148 ยะลา ธารโต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด บ้านเยาะ(สันติ 2) "
149 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน ซีเยาะ "
150 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง ปีแยะ "
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151 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลกู่กาสิงห์ วัดสว่างอารมณ์ (กู)่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ วัดเจริญอัมพวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 ระยอง บ้านฉาง เทศบาลต าบลบ้านฉาง บ้านพยูน บุคลากรทางการศึกษา 
154 ราชบุรี บางแพ เทศบาลต าบลบางแพ วัดบางแพใต้ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 ลพบุรี สระโบสถ์ เทศบาลต าบลสระโบสถ์ หมู่ 10 ต.สระโบสถ์ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 ล าปาง แม่เมาะ เทศบาลต าบลแม่เมาะ เทศบาลต าบลแม่เมาะ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ น หินเกิ ง "
158 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลขนนุ องค์การบริหารส่วนต าบลขนนุ "
159 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรพฒันา วัดไพรพัฒนา "
160 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง) "
161 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ บ้านหว้าน "
162 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองแวง เทศบาลต าบลหนองแวง "
163 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลอากาศอ านวย วัดทุง่ "
164 สงขลา คลองหอยโข่ง เทศบาลต าบลโคกม่วง เทศบาลต าบลโคกม่วง "
165 สงขลา ควนเนียง เทศบาลต าบลบางเหรียง วัดแสงอรุณ "
166 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลน  าขาว วัดน  าขาวนอก "
167 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร คลองต่อ "
168 สงขลา รัตภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชะมวง มัสยิดบ้านท่ามะปราง "
169 สงขลา สะเดา เทศบาลต าบลปาดัง บ้านตะโล๊ะ "
170 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด มัสยิดบ้านห้วยบอน "
171 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลอใุดเจริญ ผัง  120 "
172 สตูล มะนัง องค์การบริหารส่วนต าบลปาล์มพฒันา ปาล์มทองพัฒนา "
173 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง มัสยิดบ้านปากปิง "
174 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย บางหญ้าแพรก "
175 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เทศบาลต าบลหลักห้า โรงเรียนวัดหนองสองห้อง "
176 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแพว้ พระครูโสภณ-สมุทรสาร "
177 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลผ่านศึก นิคม หมู่ 9 "
178 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล "
179 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด วัดธรรมปัญญาราม "
180 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพา ขวัญพัฒน์ "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่13

ระหว่ำงวันที ่  25 - 31 มนีำคม  2561

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

เอกสาร 2 

181 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มระวี บ้านตากวน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ ตาลอก บุคลากรทางการศึกษา 
184 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว วัดสุทธิวงศา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 หนองคาย เฝ้าไร่ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ วัดบุปฝาราม ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 หนองคาย สังคม เทศบาลต าบลสังคม เทศบาลต าบลสังคม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 อ านาจเจริญ ชานุมาน เทศบาลต าบลชานุมาน เทศบาลต าบลชานุมาน "
188 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กอ่ ห้วยทม "
189 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ถ่อนนาลับ (หนองแวง) "
190 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า บ้านค้อ "
191 อุตรดิตถ์ พิชัย เทศบาลต าบลท่าสัก ท่าสัก "
192 อุบลราชธานี น  ายืน เทศบาลต าบลโซง วัดบ้านตาโม "
193 อุบลราชธานี น  ายืน เทศบาลต าบลสีวิเชียร วัดบ้านนาสามัคคี "
194 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย แก้งโตน "
195 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลบวังาม โนนบาก "
196 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลระเว ดอนกลาง "
197 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง บ้านนาหว้า "
198 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลต าบลธาตุ เฉลิมพระเกียรติ "
199 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย น าร่อง องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่หวาย "
200 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลเอือดใหญ่ เอือดใหญ่ "

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 02-516-4232 , 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 
 


