บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

จังหวัด
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร

อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
เกาะลันตา
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลันตาใหญ่ บ้านคลองหิน
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
คลองท่อม
เทศบาลตาบลคลองพนพัฒนา บ้านดินนา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
คลองท่อม
องค์การบริหารส่วนตาบลเพหลา บ้านพรุเตียว
บุคลากรทางการศึกษา
เมืองกระบี่
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองประสงค์ บ้านเกาะกลาง
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกยาง บ้านควนเกาะจันทร์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน มัสยิดมูลซอลลี
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ทองผาภูมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินดาด องค์การบริหารส่วนตาบลหินดาด
"
ไทรโยค
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา วัดพุตะเคียน
"
ไทรโยค
องค์การบริหารส่วนตาบลสิงห์ ปากกิเลน
"
บ่อพลอย
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุมรัง สันติสุข
"
เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า พุนาร้อน
"
สังขละบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลไล่โว่ บ้านเสน่ห์พ่อง
"
สังขละบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู บ้านหม่องสะเทอ
"
กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนตาบลสามขา วัดโพธิช์ ัยสามขา
"
คาม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลดินจี่ ดินจี่
"
ฆ้องชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนศิลาเลิง วัดบ้านโนนศิลาเลิง
"
ท่าคันโท
เทศบาลตาบลดงสมบูรณ์
ดงสวรรค์
"
ยางตลาด
เทศบาลตาบลอุ่มเม่า
วัดบูรพาโคกเครือ
"
ยางตลาด
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนสมบูรณ์ ดงเค็ง
"
สมเด็จ
เทศบาลตาบลลาห้วยหลัว
บ้านบอน หมู่ที่ 6
"
สามชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลสาราญใต้ โนนศาลาทอง
"
หนองกุงศรี เทศบาลตาบลดงมูล
ภูฮัง
"
หนองกุงศรี เทศบาลตาบลหนองสรวง
วัดหนองสรวง
"
ห้วยเม็ก
เทศบาลตาบลคาเหมือดแก้ว
คาเหมือดแก้ว หมู่ 3
"
โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนตาบลลานดอกไม้ตก องค์การบริหารส่วนตาบลลานดอกไม้ตก
"
คลองขลุง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังไทร บ้านสามเรือน
"
คลองลาน
องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม บ้านศรีสมบูรณ์
"
ไทรงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาชัย บ้านแก้วสุวรรณ
"
เมืองกาแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตาบลทรงธรรม บ้านไร่เหนือ หมู่ 2
"
เมืองกาแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง บ้านมอสมบูรณ์
"
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เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

อำเภอ
กระนวน
เขาสวนกวาง
นาพอง
บ้านไผ่
บ้านไผ่
พระยืน
พล
ภูเวียง
ภูเวียง
มัญจาคีรี
สีชมพู
อุบลรัตน์
เขาคิชฌกูฏ
สอยดาว
บางนาเปรียว
บางนาเปรียว
บางนาเปรียว
แปลงยาว
สนามชัยเขต
บางละมุง
เมืองชลบุรี
ศรีราชา
ศรีราชา
เมืองชัยนาท
แก้งคร้อ
คอนสวรรค์
เทพสถิต
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
บ้านแท่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโก คาไฮผักแว่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสวนกวาง (วัดบัวระพา)

องค์การบริหารส่วนตาบลวังชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าปอ

ตาบลวังชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าปอ

ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
บุคลากรทางการศึกษา
และ/หรือบุคลากรของ อปท.

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาใส องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาใส ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง หนองแวง
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

องค์การบริหารส่วนตาบลลอมคอม บ้านทุง่ น้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลสงเปือย องค์การบริหารส่วนตาบลสงเปือย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงเซิน วัดโสภารัตน์นาราม
องค์การบริหารส่วนตาบลคาแคน วัดศรีสิทธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลซายาง องค์การบริหารส่วนตาบลซายาง
เทศบาลตาบลเขื่อนอุบลรัตน์
เทศบาลตาบลเขื่อนอุบลรัตน์
เทศบาลตาบลคลองพลู
โรงเรียนวัดทุง่ กบิล
องค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ ขนาน บ้านซับตารี
เทศบาลตาบลบางนาเปรียว
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางนาเปรียว
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนฉิมพลี องค์การบริหารส่วนตาบลดอนฉิมพลี (สมอเอก)
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนารักษ์ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์
เทศบาลตาบลเทศบาลตาบลทุ่งสะเดา ทุง่ สะเดาประชาสรรค์
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง บ้านท่าซุง

เทศบาลตาบลโป่ง

เทศบาลตาบลโป่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองข้างคอก สวนมะพร้าว
เทศบาลนครแหลมฉบัง
วัดใหม่เนินพยอม
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาคันทรง เขาคันทรง
เทศบาลตาบลนางลือ
ชุมชนวัดวังเคียน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม วัดชัยมงคล
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสะอาด โนนสะอาด
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งนก บ้านซับมงคล
เทศบาลตาบลตลาดแร้ง
วัดป่าเรไร
เทศบาลตาบลทุง่ ทอง
วัดทองธรรมชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแท่น มอญ

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

อำเภอ
บาเหน็จณรงค์
ภักดีชุมพล
ภูเขียว
ภูเขียว
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
หนองบัวระเหว
ท่าแซะ
ท่าแซะ
ท่าแซะ
ทุง่ ตะโก
สวี
เชียงของ
เชียงแสน
เทิง
แม่จัน
แม่ฟ้าหลวง
แม่ฟ้าหลวง
แม่สรวย
แม่สรวย
แม่สาย
แม่สาย
เวียงแก่น
เชียงดาว
ดอยเต่า
ฝาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านชวน ทรายทอง
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเจียง หนองใหญ่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด วัดแจ้งสว่าง
บุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลผักปัง วัดโนนทรายคา
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลนาฝาย นาฝาย
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเสียว นาวัง
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยต้อน บ้านสามพันตา
"
องค์การบริหารส่วนตาบลคูเมือง หนองแพง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชมภู วัดรัตนคงคาราม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง บ้านหนองปล้อง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ โนนม่วง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลรับร่อ บางมาด
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสองพี่น้อง บ้านร้านตัดผม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหงษ์เจริญ องค์การบริหารส่วนตาบลหงษ์เจริญ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก รร.วัดเทพนิมิตรวนาราม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสัก บ้านห้วยใหญ่
"
เทศบาลตาบลครึ่ง
ม่วงชุม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล บ้านศรีบุญยืน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ทุง่ โห้ง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าตึง บ้านป่าบง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก บ้านพนาสวรรค์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน บ้านโป่งไฮ-เสาะใส
"
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแดด บ้านห้วยสลัก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวาวี
บ้านห้วยไคร้
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม ห้วยปูแกง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา นาปง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ศิลาแดง
"
เทศบาลตาบลเมืองนะ
บ้านนารู
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบงตัน บงตัน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลม่อนปิน่ ประทุมมาวาส
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
91 เชียงใหม่
92 เชียงใหม่
93 เชียงใหม่
94 เชียงใหม่
95 เชียงใหม่
96 เชียงใหม่
97 เชียงใหม่
98 เชียงใหม่
99 เชียงใหม่
100 เชียงใหม่
101 เชียงใหม่
102 ตรัง
103 ตรัง
104 ตรัง
105 ตรัง
106 ตรัง
107 ตรัง
108 ตรัง
109 ตรัง
110 ตราด
111 ตราด
112 ตาก
113 ตาก
114 ตาก
115 ตาก
116 ตาก
117 ตาก
118 ตาก
119 ตาก
120 ตาก

อำเภอ
ฝาง
ฝาง
ฝาง
แม่แจ่ม
แม่ริม
แม่ริม
แม่อาย
แม่อาย
เวียงแหง
หางดง
อมก๋อย
กันตัง
ปะเหลียน
ปะเหลียน
เมืองตรัง
วังวิเศษ
สิเกา
สิเกา
ห้วยยอด
เมืองตราด
เมืองตราด
ท่าสองยาง
ท่าสองยาง
ท่าสองยาง
พบพระ
พบพระ
พบพระ
เมืองตาก
เมืองตาก
แม่ระมาด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะ ห้วยไคร้
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน แม่สุนหลวง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง ใหม่เสาหิน
บุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาจร แม่ซา
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
เทศบาลตาบลแม่แรม
หนองหอยใหม่
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแยง ม่วงคา
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหลวง วัดป่าแดง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาวาง บ้านแม่สลัก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองแหง แม่หาด
"
เทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
บ้านนาแพร่
"
องค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย บ้านแม่ต่อมบน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
"
องค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ ยาว บ้านหนองหว้า
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบางด้วน บ้านป่าแก่
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบินหลา องค์การบริหารส่วนตาบลนาบินหลา
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาวิเศษ คลองโตน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว บ้านเขาไม้แก้ว
"
องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ฝาด บ้านนาหละ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองช้างแล่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองช้างแล่น
"
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากุ่ม วัดวรุณดิตถาราม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโสน หนองโสน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สอง บ้านวะโดรโกร
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่หละ พะน๊อคี
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อุสุ บ้านเลอกรูก้อ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องแคบ สมบูรณ์ทรัพย์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลรวมไทยพัฒนา บ้านพะดี
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวาเล่ย์ บ้านวาเล่ยเ์ หนือ หมูท่ ี่ 3
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแดง บ้านชะลาดระฆัง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจบ หนองร่ม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น บ้านเลอตอ
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
121 ตาก
122 ตาก
123 ตาก
124 ตาก
125 นครนายก
126 นครนายก
127 นครปฐม
128 นครปฐม
129 นครปฐม
130 นครปฐม
131 นครปฐม
132 นครปฐม
133 นครพนม
134 นครพนม
135 นครพนม
136 นครพนม
137 นครพนม
138 นครพนม
139 นครพนม
140 นครพนม
141 นครพนม
142 นครพนม
143 นครพนม
144 นครพนม
145 นครพนม
146 นครพนม
147 นครราชสีมา
148 นครราชสีมา
149 นครราชสีมา
150 นครราชสีมา

อำเภอ
แม่สอด
วังเจ้า
อุ้มผาง
อุ้มผาง
ปากพลี
เมืองนครนายก
กาแพงแสน
กาแพงแสน
ดอนตูม
บางเลน
พุทธมณฑล
เมืองนครปฐม
ท่าอุเทน
ท่าอุเทน
ท่าอุเทน
ธาตุพนม
ธาตุพนม
นาแก
นาทม
นาหว้า
นาหว้า
โพนสวรรค์
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
วังยาง
แก้งสนามนาง
แก้งสนามนาง
คง
จักราช

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กุ บ้านปูเตอร์
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโบสถ์ วังตาลึง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
เทศบาลตาบลอุ้มผาง
อุ้มผาง
บุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลโมโกร บ้านแม่กลองน้อย
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหินลาด นาหินลาด
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมณี วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลรางพิกุล ห้วยด้วน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา สระสี่มุม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนรวก บ้านสระสี่เหลี่ยม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง คลองนกกระทุง หมู่ 7
"
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา บ้านศาลายา
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโพรงมะเดื่อ หุบรัก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนตาล บ้านคาฮาก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลรามราช วัดโพธิช์ ัย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเทา น้อยลวงมอง
"
เทศบาลตาบลธาตุพนม
เทศบาลตาบลธาตุพนม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มเหม้า โสกแมว
"
องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน พิมาน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทม นาทม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหว้า วัดโพธิช์ ัย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสียว ดอนแดง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาขมิน บ้านนาขมิน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลคาเตย โพนสวรรค์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผึง ดงสว่าง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตามัว วังตามัว หมู่ ๒
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังยาง วัดบ้านโพนสวาง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแก้งสนามนาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงพะไล บ้านหนองโคบาล
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเต็ง บ้านโนนเต็ง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง บ้านหนองขามน้อย
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
151 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลตาบลจอหอ
เทศบาลตาบลจอหอ
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
152 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหลวง สะกา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 นครศรีธรรมราช ถาพรรณรา องค์การบริหารส่วนตาบลถาพรรณรา ปลายรา
บุคลากรทางการศึกษา
154 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา
องค์การบริหารส่วนตาบลโมคลาน องค์การบริหารส่วนตาบลโมคลาน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 นครศรีธรรมราช ทุง่ สง
เทศบาลตาบลทีว่ ัง
บ้านควนชม
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
156 นครศรีธรรมราช ทุง่ สง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว บ้านทับนายเหลียว หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
157 นครศรีธรรมราช ทุง่ ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลกรุงหยัน บ้านเข้าหลัก
"
158 นครศรีธรรมราช ทุง่ ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลกุแหระ จุฬาภรณ์พัฒนา 3
"
159 นครศรีธรรมราช พิปูน
เทศบาลตาบลกะทูน
บ้านนางเอือย
"
160 นครศรีธรรมราช พิปูน
เทศบาลตาบลควนกลาง
บ้านปากเสียว
"
161 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (วัดเทพนมเชือด )
"
162 นครศรีธรรมราช สิชล
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย วัดเขาน้อย
"
163 นครศรีธรรมราช หัวไทร
เทศบาลตาบลเกาะเพชร
เทศบาลตาบลเกาะเพชร
"
164 นครศรีธรรมราช หัวไทร
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลม บ้านท่อมหมู่
"
165 นครสวรรค์ โกรกพระ
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินศาลา เนินศาลา
"
166 นครสวรรค์ แม่วงก์
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เล่ย์ บ้านปางสุด
"
167 นนทบุรี
บางบัวทอง เทศบาลเมืองพิมลราช
บ้านค่ายสาม
"
168 นนทบุรี
เมืองนนทบุรี เทศบาลตาบลไทรม้า
เทศบาลไทรม้า (แห่งที่ 2)
"
169 นราธิวาส
ตากใบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขุนทอง มัสยิดอัซซาอาดะห์
"
170 นราธิวาส
บาเจาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลปะลุกาสาเมาะ กาปุ๊
"
171 นราธิวาส
ระแงะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงมัส มัสยิดเราะห์มานียะห์
"
172 นราธิวาส
สุไหงปาดี
องค์การบริหารส่วนตาบลโต๊ะเด็ง โผลง
"
173 บึงกาฬ
โซ่พิสัย
องค์การบริหารส่วนตาบลคาแก้ว วัดทุง่ สว่างวนาราม
"
174 บึงกาฬ
โซ่พิสัย
องค์การบริหารส่วนตาบลถาเจริญ วัดสว่างรดาราม
"
175 บึงกาฬ
โซ่พิสัย
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวตูม นาเหว่อ
"
176 บึงกาฬ
โซ่พิสัย
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีชมภู บ้านคาไผ่-ถาเจริญ
"
177 บึงกาฬ
ปากคาด
องค์การบริหารส่วนตาบลปากคาด วัดสามัคคีธรรม
"
178 บึงกาฬ
ศรีวิไล
องค์การบริหารส่วนตาบลชุมภูพร ห้วยลึกอินทรนิมิตร
"
179 บุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตาบลลุมปุก๊ วัดลุมปุก๊ (บ้านหนองลุมปุก๊ )
"
180 บุรีรัมย์
ละหานทราย เทศบาลตาบลตาจง
ตาจง
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
181 ปทุมธานี
ลาลูกกา
เทศบาลเมืองลาดสวาย
ลาดสวาย2
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
182 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี
เทศบาลตาบลกุยบุรี
เทศบาลตาบลกุยบุรี (บ้านปลายนา)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ราพึง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ราพึง
บุคลากรทางการศึกษา
184 ปัตตานี
มายอ
องค์การบริหารส่วนตาบลปะโด มัสยิดบูดง
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 ปัตตานี
มายอ
องค์การบริหารส่วนตาบลสาคอบน บ้านบาตะกูโบ หมู่ที่ 1 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
186 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน
องค์การบริหารส่วนตาบลทับนา องค์การบริหารส่วนตาบลทับนา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
187 พังงา
เมืองพังงา
เทศบาลตาบลบางเตย
บ้านใต้
"
188 พัทลุง
ป่าบอน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองธง หนองธง
"
189 พัทลุง
เมืองพัทลุง เทศบาลตาบลนาท่อม
หนองปราง
"
190 พิจิตร
โพทะเล
องค์การบริหารส่วนตาบลทะนง ทะนง
"
191 พิษณุโลก
บางระกา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังอิทก องค์การบริหารส่วนตาบลวังอิทก
"
192 พิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก เทศบาลตาบลหัวรอ
สระโคล่
"
193 เพชรบุรี
แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าเด็ง ป่าเด็งใต้
"
194 เพชรบุรี
ท่ายาง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังไคร้ วังไคร้
"
195 เพชรบุรี
ท่ายาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจอก หนองจอก
"
196 เพชรบุรี
หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนตาบลยางนากลัดใต้ องค์การบริหารส่วนตาบลยางนากลัดใต้
"
197 เพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตาบลนาร้อน นาร้อน
"
198 เพชรบูรณ์
วิเชียรบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกระจับ เกาะบรเพ็ด
"
199 เพชรบูรณ์
หนองไผ่
เทศบาลตาบลนาเฉลียง
เทศบาลตาบลนาเฉลียง
"
200 แพร่
เมืองแพร่
เทศบาลเมืองแพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
"
201 แพร่
สูงเม่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปง บ้านปงท่าข้าม
"
202 มหาสารคาม โกสุมพิสัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขวาไร่ หนองสิม
"
203 มหาสารคาม โกสุมพิสัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขื่อน เขื่อน
"
204 มหาสารคาม เชียงยืน
เทศบาลตาบลเชียงยืน
เทศบาลตาบลเชียงยืน
"
205 มหาสารคาม เชียงยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลเสือเฒ่า โนนสูง
"
206 มหาสารคาม บรบือ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาพี ฮ่องน้อย
"
207 มหาสารคาม บรบือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคูขาด วัดโสกภารา
"
208 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา เมืองเตา
"
209 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตาบลดอนหว่าน บ้านดอนหว่าน
"
210 มหาสารคาม วาปีปทุม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
"
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เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
211 แม่ฮ่องสอน
212 ยโสธร
213 ยโสธร
214 ยโสธร
215 ยโสธร
216 ยโสธร
217 ยโสธร
218 ยะลา
219 ยะลา
220 ยะลา
221 ยะลา
222 ยะลา
223 ยะลา
224 ยะลา
225 ร้อยเอ็ด
226 ร้อยเอ็ด
227 ร้อยเอ็ด
228 ร้อยเอ็ด
229 ร้อยเอ็ด
230 ร้อยเอ็ด
231 ร้อยเอ็ด
232 ร้อยเอ็ด
233 ร้อยเอ็ด
234 ร้อยเอ็ด
235 ร้อยเอ็ด
236 ร้อยเอ็ด
237 ร้อยเอ็ด
238 ร้อยเอ็ด
239 ร้อยเอ็ด
240 ระนอง

อำเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
ปาย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง วัดม่วงสร้อย
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
กุดชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเปือย บ้านสุขเกษม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ค้อวัง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดนาใส องค์การบริหารส่วนตาบลกุดนาใส
บุคลากรทางการศึกษา
ทรายมูล
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
วัดโคกกลาง
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตาบลบากเรือ ปอแดง
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตาบลม่วง
บ้านบัวขาว
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
เลิงนกทา
เทศบาลตาบลสวาท
ดอนฮี
"
กรงปินัง
องค์การบริหารส่วนตาบลปุโรง วัยเตาะแตะ
"
กรงปินัง
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอะ มัสยิดบาตูบือละ
"
บันนังสตา
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน กือลอง
"
เบตง
องค์การบริหารส่วนตาบลยะรม บ้านนาข่อย
"
รามัน
เทศบาลตาบลบาลอ
ตาบลบาลอ
"
รามัน
องค์การบริหารส่วนตาบลกอตอตือร๊ะ องค์การบริหารส่วนตาบลกอตอตือร๊ะ
"
รามัน
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินงาม มัสยิดบ้านเกี๊ยะ
"
เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ ทอง โรงเรียนเขวาหรดี
"
จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนตาบลศรีโคตร วัดสระเกษรัตนาราม
"
เชียงขวัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา โพธิศ์ รี
"
ปทุมรัตต์
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิใ์ หญ่ บ้านโนนชัยศรีหนองแคน
"
ปทุมรัตต์
องค์การบริหารส่วนตาบลสระบัว องค์การบริหารส่วนตาบลสระบัว
"
โพนทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางคา บ้านเหล่าข้าว
"
โพนทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลคานาดี สุขสมบูรณ์-หนองขอนแก่น
"
เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ตาแย
"
ศรีสมเด็จ
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนจิก บ้านเหล่ากุด
"
เสลภูมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิลัย บ้านโนนหนามแท่ง
"
หนองพอก
องค์การบริหารส่วนตาบลภูเขาทอง โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม
"
หนองพอก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขุ่นใหญ่ หนองขุ่น
"
หนองฮี
องค์การบริหารส่วนตาบลดูกอึ่ง หนองแห้ว
"
หนองฮี
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นราษฎร์ หนองคูณ
"
อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาม แวง
"
สุขสาราญ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาคา บ้านบางมัน
"
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เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
241 ระยอง
242 ระยอง
243 ระยอง
244 ระยอง
245 ระยอง
246 ราชบุรี
247 ราชบุรี
248 ราชบุรี
249 ลพบุรี
250 ลพบุรี
251 ลพบุรี
252 ลพบุรี
253 ลพบุรี
254 ลาปาง
255 ลาปาง
256 ลาปาง
257 ลาพูน
258 ลาพูน
259 ลาพูน
260 เลย
261 เลย
262 เลย
263 เลย
264 เลย
265 เลย
266 ศรีสะเกษ
267 ศรีสะเกษ
268 ศรีสะเกษ
269 ศรีสะเกษ
270 ศรีสะเกษ

อำเภอ
แกลง
บ้านค่าย
บ้านค่าย
ปลวกแดง
วังจันทร์
บ้านโป่ง
เมืองราชบุรี
สวนผึง
ชัยบาดาล
ท่าวุง้
พัฒนานิคม
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
งาว
เถิน
แม่เมาะ
ทุง่ หัวช้าง
ป่าซาง
ลี
เชียงคาน
ภูกระดึง
ภูเรือ
วังสะพุง
วังสะพุง
วังสะพุง
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
กันทรารมย์
ขุนหาญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
เทศบาลตาบลทุง่ ควายกิน
เทศบาลตาบลทุ่งควายกิน
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบุตร บ้านชากมะหาด
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลตาบลจอมพลเจ้าพระยา เทศบาลตาบลจอมพลเจ้าพระยา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลพลงตาเอีย่ ม บ้านพลงตาเอี่ยม
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากแรต วัดโพธิร์ ัตนาราม
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลคูบัว โรงเรียน วัดหนามพุงดอ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึง บ้านตะโกล่าง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลชัยบาดาล โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้ อนุบาลท่าวุง้
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง โรงเรียนบ้านเขาขวาง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค โรงเรียนบ้านหนองแขม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิต์ รุ วัดไผ่แตร
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร้อง บ้านร้อง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่วะ ตาบลแม่วะ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลจางเหนือ ทาน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหัวช้าง บ้านหัวขัว
"
เทศบาลตาบลม่วงน้อย
เทศบาลตาบลม่วงน้อย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย บ้านหนองบอน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาซ่าว นาซ่าว
"
เทศบาลตาบลภูกระดึง
วัดผานกเค้า
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสานตม บ้านสานตม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ทรายขาว
"
องค์การบริหารส่วนตาบลผาน้อย เมตตา
"
องค์การบริหารส่วนตาบลผาบิง นาแก
"
เทศบาลตาบลหนองหญ้าลาด
วัดกระบี่
"
องค์การบริหารส่วนตาบลขนุน วัดนาขนวน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลละลาย ศูนย์บ้านสามเส้า
"
เทศบาลตาบลกันทรารมย์
หมู่ 5 คาเมย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลพราน วัดบ้านโนนแฝก
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
271 ศรีสะเกษ
272 ศรีสะเกษ
273 ศรีสะเกษ
274 ศรีสะเกษ
275 ศรีสะเกษ
276 ศรีสะเกษ
277 ศรีสะเกษ
278 สกลนคร
279 สกลนคร
280 สกลนคร
281 สกลนคร
282 สกลนคร
283 สกลนคร
284 สกลนคร
285 สกลนคร
286 สกลนคร
287 สกลนคร
288 สกลนคร
289 สกลนคร
290 สกลนคร
291 สกลนคร
292 สกลนคร
293 สกลนคร
294 สกลนคร
295 สกลนคร
296 สกลนคร
297 สกลนคร
298 สกลนคร
299 สกลนคร
300 สกลนคร

อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
โนนคูณ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง วัดหนองหิน
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
เบญจลักษ์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองงูเหลือม หมู่ที่ 11หนองงูเหลือม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ภูสิงห์
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยตามอญ ห้วยตามอญ
บุคลากรทางการศึกษา
วังหิน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนยาง วัดราษฎร์ทรงธรรม
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
ศรีรัตนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
บ้านหนองกันจง-บ้านไฮ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ศรีรัตนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลเสื่องข้าว วัดบ้านกระหวัน
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท วัดขะยูง
"
กุสุมาลย์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ บ้านนาโพธิ์
"
กุสุมาลย์
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิไพศาล กุดสะกอย
"
คาตากล้า
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแต้ นาแต้
"
โคกศรีสุพรรรณ องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าโพนค้อ โพนค้อ
"
เจริญศิลป์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน บ้านหนองแปน
"
เต่างอย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตาล นาตาล
"
บ้านม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลดงหม้อทองใต้ บ้านเหล่าสมบูรณ์
"
บ้านม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลมาย บ้านหนองบ่อ
"
พรรณานิคม เทศบาลตาบลพอกน้อย
พอกใหญ่
"
พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนตาบลบะฮี นาตากาง
"
พังโคน
เทศบาลตาบลพังโคนศรีจาปา
ดอนตาลโนนสูง
"
โพนนาแก้ว เทศบาลตาบลนาแก้ว
บ้านกลาง
"
โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนตาบลนาตงวัฒนา ป่าผาง
"
ภูพาน
เทศบาลตาบลสร้างค้อ
วัดโพธิศ์ รีสร้างค้อ
"
ภูพาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุบเลา หลุบเลา
"
เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนตาบลโนนหอม โนนหอม
"
เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนตาบลพังขว้าง บ้านพังขว้างกลาง
"
วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนตาบลวานรนิวาส บ้านหินเหิบ
"
วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย บ้านห้วยแสง
"
วาริชภูมิ
เทศบาลตาบลคาบ่อ
ภูวงน้อย-สนามชัย
"
สว่างแดนดิน เทศบาลตาบลบงใต้
บ่อร้าง
"
สว่างแดนดิน เทศบาลตาบลบ้านต้าย
บ้านต้ายใหม่พัฒนา
"
สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด หนองหมากแซว
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
301 สกลนคร
302 สกลนคร
303 สกลนคร
304 สกลนคร
305 สกลนคร
306 สกลนคร
307 สงขลา
308 สงขลา
309 สงขลา
310 สงขลา
311 สงขลา
312 สงขลา
313 สงขลา
314 สตูล
315 สตูล
316 สตูล
317 สตูล
318 สตูล
319 สตูล
320 สมุทรปราการ
321 สมุทรปราการ
322 สมุทรปราการ
323 สมุทรสงคราม
324 สมุทรสาคร
325 สระแก้ว
326 สระแก้ว
327 สระแก้ว
328 สระแก้ว
329 สระแก้ว
330 สระแก้ว

อำเภอ
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
อากาศอานวย
อากาศอานวย
เทพา
เทพา
นาทวี
ระโนด
สะเดา
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
ควนกาหลง
ควนกาหลง
ทุง่ หว้า
มะนัง
เมืองสตูล
ละงู
บางบ่อ
พระประแดง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุทอง บ้านโนนสร้างไพ
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านถ่อน บ้านทุง่ ปลากัด
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง ดอนเชียงยืน
บุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลสว่างแดนดิน บ้านหนองชาด
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
เทศบาลตาบลวาใหญ่
วัดโพธิช์ ัย
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอากาศ นาเมือง
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าม่วง รร.ชุมชนสร้างตนเองเทพา หมู่ 3
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังใหญ่ บ้านควนหมาก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกวาง นาปรัง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองแดน บางหรอด
"
องค์การบริหารส่วนตาบลปริก ควนเสม็ด
"
องค์การบริหารส่วนตาบลธารคีรี บ้านแกแดะ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโหนด มัสยิดบ้านกะเซะ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกาหลง นิคมพิปูนล้นเกล้า
"
องค์การบริหารส่วนตาบลอุใดเจริญ มัสยิดอุใดเจริญเหนือ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ บุหลัง ตาบลทุง่ บุหลัง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา ผัง 117
"
องค์การบริหารส่วนตาบลควนโพธิ์ ห้วยลึก หมู่ 6
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสน มัสยิดบ้านกาแบง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ ปากคลองชวดใหญ่
"
เทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย
ฉัตรทิพย์เทพวิทยา
"
เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตาบลบางเมือง
คลองบางปิง้
"
เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว บ้านโรงฟืน
"
เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตาบลบางโทรัด บางพลี
"
คลองหาด
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร นาคา หมู่ 1
"
ตาพระยา
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพไทย โคกระกา
"
ตาพระยา
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพเสด็จ แสง์
"
เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแก้ง เขาสิงโต
"
เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตาบลสระขวัญ บ้านใหม่ถาวร
"
วัฒนานคร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาใส บ้านหนองเรือ

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
331 สระแก้ว
332 สระแก้ว
333 สระบุรี
334 สระบุรี
335 สระบุรี
336 สิงห์บุรี
337 สิงห์บุรี
338 สิงห์บุรี
339 สิงห์บุรี
340 สุพรรณบุรี
341 สุพรรณบุรี
342 สุพรรณบุรี
343 สุพรรณบุรี
344 สุพรรณบุรี
345 สุพรรณบุรี
346 สุพรรณบุรี
347 สุพรรณบุรี
348 สุราษฎร์ธานี
349 สุราษฎร์ธานี
350 สุราษฎร์ธานี
351 สุราษฎร์ธานี
352 สุราษฎร์ธานี
353 สุราษฎร์ธานี
354 สุราษฎร์ธานี
355 สุราษฎร์ธานี
356 สุราษฎร์ธานี
357 สุราษฎร์ธานี
358 สุราษฎร์ธานี
359 สุราษฎร์ธานี
360 สุรินทร์

อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
วัฒนานคร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้าย บ้านหนองหมากฝ้าย
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ชุมชนฟ้าอัมพร)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
เฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง
บุคลากรทางการศึกษา
เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาไหล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาไหล
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
หนองแค
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย วัดบ้านยาง
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนตาบลค่ายบางระจัน โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
บางระจัน
องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ดัด วัดพระปรางค์วริ ิยะวิทยา
"
อินทร์บุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตาล วัดโฆสิทธาราม
"
อินทร์บุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลอินทร์บุรี อนุบาลอินทร์บุรี
"
เดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสะแก บ้านดงตาล-ดอนแค**
"
บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาม้า เสาธง
"
เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
"
เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลสนามชัย โรงเรียนบ้านดอนโพ
"
สองพีน่ ้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสุพรรณ วัดทับกระดาน
"
สามชุก
องค์การบริหารส่วนตาบลวังลึก บ้านท่าพิกุล
"
อู่ทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนคา วัดโภคาราม
"
อู่ทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลสระพังลาน บ้านนันทวัน
"
กาญจนดิษฐ์ เทศบาลตาบลช้างขวา
อนุบาล โรงเรียนบ้านไสตอ
"
ดอนสัก
องค์การบริหารส่วนตาบลชลคราม บ้านคราม
"
ดอนสัก
องค์การบริหารส่วนตาบลไชยคราม ไชยคราม
"
บ้านนาเดิม องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ
"
บ้านนาสาร เทศบาลตาบลพรุพี
โรงเรียนบ้านช่องช้าง
"
บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร
บ้านทุง่ คาเกรียน
"
บ้านนาสาร องค์การบริหารส่วนตาบลเพิม่ พูนทรัพย์ บ้านวังหิน
"
พนม
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
โรงเรียนบ้านต้นยวน
"
พนม
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นยวน บ้านเขานาใน
"
พระแสง
องค์การบริหารส่วนตาบลสินปุน บ้านควนนิยม
"
พุนพิน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร บ้านยางงาม
"
เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลตาบลวัดประดู่
เทศบาลตาบลวัดประดู่ (สุนทรนิวาส)
"
กาบเชิง
องค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียน สกล
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
361 สุรินทร์
362 สุรินทร์
363 สุรินทร์
364 สุรินทร์
365 สุรินทร์
366 สุรินทร์
367 สุรินทร์
368 สุรินทร์
369 สุรินทร์
370 สุรินทร์
371 สุรินทร์
372 สุรินทร์
373 สุรินทร์
374 สุรินทร์
375 สุรินทร์
376 สุรินทร์
377 สุรินทร์
378 สุรินทร์
379 สุรินทร์
380 สุรินทร์
381 สุรินทร์
382 สุรินทร์
383 สุรินทร์
384 สุรินทร์
385 สุรินทร์
386 หนองคาย
387 หนองคาย
388 หนองคาย
389 หนองคาย
390 หนองคาย

อำเภอ
เขวาสินรินทร์
ท่าตูม
ท่าตูม
ท่าตูม
ท่าตูม
โนนนารายณ์
บัวเชด
ปราสาท
ปราสาท
พนมดงรัก
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
รัตนบุรี
รัตนบุรี
ศรีณรงค์
ศรีณรงค์
ศีขรภูมิ
สังขะ
สังขะ
สังขะ
สังขะ
สาโรงทาบ
สาโรงทาบ
สาโรงทาบ
สาโรงทาบ
ท่าบ่อ
เฝ้าไร่
โพธิต์ าก
โพนพิสัย
โพนพิสัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ บ้านกันเตรียง
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลกระโพ บ้านโนนโพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม โรงเรียนบ้านหมากหมี่
บุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลพรมเทพ โนนม่วง
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว วัดอัมพาวารินทร์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนน
วัดสุวรรณวารี
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลตาวัง โคกสาโรง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเชือเพลิง บ้านเชือเพลิง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทร บ้านไทร
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกลาง บ้านโนนค้อทอง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว บ้านตังกอ (นาสาม)
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสลักได บ้านตะบัล
"
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแรด วัดทุง่ สว่างศรีอารมณ์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
วัดศรีลาวรรณ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลณรงค์ วัดสว่างหนองคู
"
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข วัดจินดาราม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล็ก บ้านลาหอก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลตาคง บ้านโคกกลาง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านชบ บ้านชาสมิง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสะกาด วัดทุง่ นาศรีธาราม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสังขะ บ้านโดง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลกระออม หนองเหล็ก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้ว ตะมะหนองกระจาน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสะโน บ้านอาเลา
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ล้อม วัดโพธิศ์ รีสุวรรณาราม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโมง ท่าเจริญ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลวง บ้านคาศิลา
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิต์ าก บ้านสาวแล (วัดรุกขาภิรมณ์)
"
องค์การบริหารส่วนตาบลจุมพล นาตาล
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนัง วัดประชากร
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 28
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
391 หนองคาย
392 หนองคาย
393 หนองบัวลาภู
394 หนองบัวลาภู
395 หนองบัวลาภู
396 หนองบัวลาภู
397 หนองบัวลาภู
398 หนองบัวลาภู
399 อานาจเจริญ
400 อานาจเจริญ
หมำยเหตุ

อำเภอ
โพนพิสัย
โพนพิสัย
โนนสัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชือ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดหลวง วัดคงกระพันชาตรี
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าต่างคา บ้านโคกสว่าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
เทศบาลตาบลโนนสัง
วัดศิริชัยเจริญ
บุคลากรทางการศึกษา
เมืองหนองบัวลาภู องค์การบริหารส่วนตาบลกุดจิก ทุง่ โปร่ง
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
ศรีบุญเรือง เทศบาลตาบลจอมทอง
วัดโนนรัง ก.
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ศรีบุญเรือง เทศบาลตาบลยางหล่อ
ดอนเกล็ด
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวใต้ วัดสามัคคีชัย
"
สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนตาบลกุดผึง บ้านทรายทอง
"
ชานุมาน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ ห้วยฆ้อง
"
เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ หนองไฮ
"

1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-191-4804 , 02-516-2106
2. ชาระค่าลงทะเบียน จานวน 11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กรุณาส่งแบบตอบรับก่อนชาระค่าลงทะเบียน)
3. สั่งจ่ายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มทีส่ ่งมา
4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิม่ เติม ที่ www.lpdi.go.th เมนู หนังสือราชการ

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

วัน

09.00 – 12.00 น.

วันที่ 1

-

วันที่ 2

วิชา แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในประเทศไทย
ดร.จินตนา สุขสาราญ

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วิชา การเชือมโยงมาตรฐานคุณสมบัติ สมรรถนะทีพึงประสงค์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

อ.เอมอร รสเครือ
วิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย
ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย
วิชา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะสาหรับเด็กปฐมวัย
ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์

12.00 –
13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

16.00 – 19.00 น.

รายงานตัวปฐมนิเทศ/แนะนาหลักสูตร
และการเตรียมความพร้อม
ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ / อ.ดวงพร แสงทอง

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สาหรับเด็กอายุตากวาา 3 ปี
อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สาหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี
รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ

วิชา การพัฒนาสือการเรียนรู้เพือการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย
อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล

วิชา การกาหนดแนวทางการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

วิชา การพัฒนาความคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

สรุปประเด็นทางวิชาการ/
พบอาจารย์ที่ปรึกษา

วิชา การบริหารทรัพยากรเพือการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ดร.คมศร วงษ์รักษา

วิชา การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย
ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน

-2หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”
(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum)

วัน
วันที่ 6

วันที่ 7

09.00 – 12.00 น.
วิชา การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน

การนาเสนอหลักสูตรสถานศึกษา
เพือการวิพากษ์

12.00 –
13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

13.00 – 16.00 น.

16.00 – 19.00 น.

วิชา การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยสาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
ดร.ธวัชชัย รัตตัยญู และทีมงาน

พิธีปิดการศึกษาอบรม

เอกสาร 3

แบบตอบรับการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”
รุ่นที่ 28
ระหว่างวันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 6) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก...................................................................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................................................................................( สังกัด อปท.)
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............................................................................................................................. ...........................
สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….………..........................................................................
อาเภอ............................................................................จังหวัด.......................................................................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรศัพท์สานักงาน...........................................................................
หมายเหตุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2191-4804
หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com
2. กรุณาชาระค่าลงทะเบียน 11,900 บาท/คน ก่อนการฝึกอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สุวรรณรูป 09-0678-0187

เอกสาร 4
พื้นที่ว่างสาหรับติดสาเนาเอกสารรับชาระเงินจากธนาคาร

ใบแจ้งการชาระเงินค่าเข้าร่วมอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 28
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
ตาแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
ชื่อหน่วยงาน :
อาเภอ :
จังหวัด :
จานวนเงิน :
11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร

ส่วนของธนาคาร
สาขา
วันที่

Company Code : 9397 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร :“การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 28
รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 8
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ชื่อ – สกุลผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม :
รหัสหน่วยงาน : (Ref.No.2)

****ตรวจสอบรหัสหน่วยงานสาหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปที่ รหัส อปท. สาหรับฝึกอบรม******
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) :
จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ) :
-

11,900 บาท
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อผู้นาฝาก
โทรศัพท์ ผู้นาฝาก
ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ชาระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น

กรุณาชาระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม
สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค่าลงทะเบียนรวมค่าที่พักและอาหาร

หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”
(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum)
**********************************
๑.ปรัชญา มุ่งพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
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
ครู และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขององค์ กรปกครองท้ องส่ ว นถิ่ นต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีโลกและประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในบริบทที่หลากหลาย ตลอดจนการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องและมีมาตรฐาน สามารถนาไปใช้ในการบริหาร
จัดการได้ตรงเป้าหมายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยโดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นความจาเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา
โดยยึดหลักการของการเชื่อมโยงครูและหลักสูตรแกนกลางลงสู่หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการบริหารจัดการหลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมาสู่การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อการฝึกอบรม
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อศึกษาข้อมูลความรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย
๓.๒ ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓ สถานศึกษามีความสามารถในการนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
๓.๔ นาเสนอหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อรับการวิพากษ์ ข้อเสนอบนฐานวิชาการ

-2๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๔.๑ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
๔.๒ ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ
๔.๓ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นานั ก เรี ยนระดั บการศึกษาปฐมวัย ได้ รับ การจัด ประสบการณ์ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาชาติตาม
บริบทท้องถิ่นและชุมชน
๕. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา
และ/หรื อบุ คลากรขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ที่ได้รั บมอบหมายให้ รับ ผิ ดชอบในการบริ ห ารจั ดการ
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
๖. เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาฝึกอบรม จานวน 7 วัน
คาอธิบายหลักสูตร
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย การเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การวางแผนดาเนินการใช้หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย การ
ปฏิบั ติตามวัฒ นธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทยสาหรับเด็กปฐมวัย การกาหนดแนวทางวัดและประเมิน
พัฒนาการ การพัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรการนิเทศติดตามและการประเมินผลการดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
เพื่อการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย และการนาเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรับการวิพากษ์
โครงสร้างหลักสูตรอบรม
1. แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย
3 ชั่วโมง
- สภาการศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี
3 ชั่วโมง
- สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี
3 ชั่วโมง
- สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น
4. การเชื่อมโยงมาตรฐานคุณสมบัติ สมรรถนะที่พึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3 ชั่วโมง
กับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- สพฐ.
5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
3 ชั่วโมง
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-36. การกาหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

7. การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

8. การพัฒนาความคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

9. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะสาหรับเด็กปฐมวัย
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

10. การบริหารทรัพยากรเพื่อการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กศ.)

3 ชั่วโมง

11. การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- อาจารย์มหาวิทยาลัย
12. การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยสาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
- อ.ธวัช/อ.พิรัฐ

6 ชั่วโมง

13. การนาเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการวิพากษ์
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

เอกสาร 5

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม (กรุณาศึกษาก่อนเดินทาง)
๑. การรายงานตัว 14.00 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 6)
อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๒. การแต่งกาย
ชุดเรียน ๑) วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดา หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีดา
ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร์
3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดา หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีดา
ใส่ระหว่างวันที่ศึกษาอบรม
หมายเหตุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น
ทุกวันอังคารของสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาเตรียมชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น มาด้วย (ถ้ามี)
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็นและยารักษาโรค ยาประจาตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม
๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้
4.๑ กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ
4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก
การชาระเงินค่าลงทะเบียน เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ
(Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ
(Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร 865 รหัสรุน่ ………….
(Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ
รหัส อปท. สาหรับฝึกอบรม)
** ตรวจสอบรหัสหน่วยงานสาหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปที่ รหัส อปท. สาหรับ ฝึกอบรม **

(Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจาตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”
1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้อยู่
2. แผนการจัดประสบการณ์ของตนเองที่ใช้อยู่
3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) และลงไฟล์ข้อมูล(1) ไฟล์ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้อยู่
(2) ไฟล์ข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์ของครู ผดด. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(3) ไฟล์ข้อมูลตราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ภาพถ่ายที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง

Scan QR code เพื่อขอเส้ นทางมายัง

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น คลอง ๖ ( Line )

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

