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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
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
นครนายก
นครนายก
นครนายก

อำเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
ด่านมะขามเตีย้ องค์การบริหารส่วนตาบลจรเข้เผือก บ้านท่าโป่ง
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลรางสาลี่ โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ท่าม่วง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตากยา เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตากยา
ท่าม่วง
บุคลากรทางการศึกษา
ท่ามะกา
เทศบาลตาบลพระแท่น
พระแท่นดงรัง
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามสิบหาบ ตาบลเขาสาบสิบหาบ
ท่ามะกา
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ท่ามะกา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ท่ามะกา
องค์การบริหารส่วนตาบลยางม่วง หนองโรง
"
ท่ามะกา
องค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
"
ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนตาบลหินดาต บ้านจอมทองพัฒนา
"
พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนตาบลวังควง บ้านหนองทราย
"
เมืองกาแพงเพชร เทศบาลตาบลนิคมทุง่ โพธิท
์ ะเล บ้านวังเพชรพัฒนา
"
เมืองกาแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตาบลคณฑี บ้านหงษ์ทอง
"
เมืองกาแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์ บ้านโนนโก ม.9
"
ชนบท
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนพะยอม บ้านห้วยค้อ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโนอุดม บ้านดอน
ชุมแพ
"
ซาสูง
องค์การบริหารส่วนตาบลคูคา องค์การบริหารส่วนตาบลคูคา (บ้านหม้อ)
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหินตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลหินตั้ง 2
บ้านไผ่
"
พระยืน
เทศบาลตาบลบ้านโต้น
เทศบาลตาบลบ้านโต้น
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังสวาบ ดงสะคร่าน
ภูผาม่าน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงเซิน วัดทามเรืองศรี
ภูเวียง
"
มัญจาคีรี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าศาลา ท่าสวรรค์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนางาม หนองสองห้อง
มัญจาคีรี
"
เมืองขอนแก่น เทศบาลตาบลสาวะถี
วัดศรีชมบาลบ้านม่วงโป้
"
คอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ บ้านห้วยยาง
"
คอนสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกลาง วัดบูรพาราม
"
คอนสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง วัดโนนสง่าวราราม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนคูณ วัดกุดมะนาว
คอนสาร
"
บ้านนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางอ้อ องค์การบริหารส่วนตาบลบางอ้อ
"
บ้านนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพร้าว ไทยรัฐวิทยา 73
"
บ้านนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพริก โรงเรียนบ้านคลอง 31
"
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31
32
33
34
35
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37
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40
41
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43
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60

จังหวัด
นครนายก
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
ปากพลี
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหวาย บ้านดงแขวน
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
กาแพงแสน องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหมอนทอง ตาบลห้วยหมอนทอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา ตาบลบางระกา
บุคลากรทางการศึกษา
นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะทอง องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะทอง
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
บางเลน
องค์การบริหารส่วนตาบลหินมูล ตาบลหินมูล
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
สามพราน องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตลาด ศูนย์ 3 วัดท่าตลาด
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ขามสะแกแสง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัวฟาน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัวฟาน แห่งที่ 2
"
คง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปรางค์ บ้านตะโก
"
คง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว บ้านหนองหญ้าขาว
"
ครบุรี
เทศบาลตาบลจระเข้หิน
โรงเรียนบ้านไผ่
"
ครบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ บุตาโฮ-โนนกลาง
"
จักราช
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาม
"
เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
"
ชุมพวง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนรัง โรงเรียนบ้านโนนรัง
"
โชคชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลกระโทก องค์การบริหารส่วนตาบลกระโทก
"
ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านขุนทด บ้านจัน่ โคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)
"
ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตาบลด่านใน บ้านพระ-บ้านหัวบึง
"
ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า บ้านเก่า-บ้านน้อย
"
ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแปรง โรงเรียนบ้านหนองปรือ
"
ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร วัดโคกสามัคคี
"
ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตาบลหินดาด โรงเรียนท่าขี้เหล็ก
"
เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง บ้านหิงห้อย
"
โนนสูง
องค์การบริหารส่วนตาบลโตนด ศพด.องค์การบริหารส่วนตาบลโตนด
"
โนนสูง
องค์การบริหารส่วนตาบลพลสงคราม บ้านดอนมันกระซาก
"
บัวลาย
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
"
บัวใหญ่
เทศบาลตาบลหนองบัวสะอาด บ้านคูขาด
"
บัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง บ้านหนองเม็ก
"
บัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแจ้งใหญ่ บ้านอีโค
"
ประทาย
องค์การบริหารส่วนตาบลกระทุ่มราย โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
"
ประทาย
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสว่าง โรงเรียนวัดบ้านทุง่ สว่าง
"
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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
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

อำเภอ
ประทาย
ประทาย
ปักธงชัย
ปากช่อง
พิมาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตาบลประทาย องค์การบริหารส่วนตาบลประทาย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองค่าย โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี

องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เทศบาลตาบลวังไทร
เทศบาลตาบลรังกาใหญ่
เมืองนครราชสีมา เทศบาลตาบลหัวทะเล

วัดวังวารีวน
บ้านมะค่าโพรง
บ้านฉกาจ-ช่องโค
บ้านพะไล
เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวศาลา อ่างหนองแหน
เมืองยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลกระเบื้องนอก บ้านหนองหัวคน
เมืองยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ชุมชนวัดสระบัว
ลาทะเมนชัย เทศบาลตาบลช่องแมว
จันทนาราม
สีคิ้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา ซับใต้
สีคิ้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน บ้านหัน
สูงเนิน
องค์การบริหารส่วนตาบลโค้งยาง บ้านตะคลองแล้ง
สูงเนิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบุง่ ขี้เหล็ก บ้านดอน
สูงเนิน
องค์การบริหารส่วนตาบลมะเกลือเก่า บ้านหนองเบน
สูงเนิน
องค์การบริหารส่วนตาบลสูงเนิน บ้านไชยมงคล
เสิงสาง
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน โคกสูง-บุงิ้ว
เสิงสาง
องค์การบริหารส่วนตาบลเสิงสาง หนองไผ่วิทยา
ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตาบลหินดาด บ้านหัวสะพาน
เก้าเลี้ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน บ้านเขาดินเหนือ
ชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระเจา วัดหนองโก
ตากฟ้า
เทศบาลตาบลอุดมธัญญา
บ้านแคทราย
ตาคลี
องค์การบริหารส่วนตาบลตาคลี หนองจิกกรี
ท่าตะโก
องค์การบริหารส่วนตาบลวังมหากร บ้านท่าสุ่ม
พยุหะคีรี
องค์การบริหารส่วนตาบลเขากะลา บ้านทรัพย์ผัดกาด
ไพศาลี
องค์การบริหารส่วนตาบลไพศาลี บ้านเขาธรรมบท
เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์
ชุมชนพระบางมงคล
แม่วงก์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังซ่าน บ้านตะกรุด
ลาดยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านวัดใหม่สามัคคี
ลาดยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว วัดดอนโม่

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

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
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บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 32
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
อำเภอ
91 นนทบุรี
ไทรน้อย
92 นนทบุรี
บางกรวย
93 นนทบุรี
บางบัวทอง
94 นนทบุรี
บางบัวทอง
95 ปทุมธานี
คลองหลวง
96 ปทุมธานี
ธัญบุรี
97 ปทุมธานี
ลาลูกกา
98 ปทุมธานี
ลาลูกกา
99 ปทุมธานี
หนองเสือ
100 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก
101 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน
102 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
103 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองฯ
104 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
105 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
106 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
107 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
108 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
109 ปราจีนบุรี นาดี
110 ปราจีนบุรี นาดี
111 ปราจีนบุรี นาดี
112 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
113 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง
114 ปราจีนบุรี ประจันตคาม
115 ปราจีนบุรี ประจันตคาม
116 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ
117 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง
118 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง
119 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย
120 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเพรางาย บ้านหนองเพรางาย
เทศบาลตาบลปลายบาง
วัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง บ้านคลองลารี
องค์การบริหารส่วนตาบลละหาร สุเหร่าโมไฮยิดดิน

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

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเจ็ด 2 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

วัดเขียนเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงคาพร้อย โรงเรียนเกตุประภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงทองหลาง โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงชาอ้อ โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ
องค์การบริหารส่วนตาบลแสงอรุณ ตาบลแสงอรุณ
เทศบาลตาบลบ้านกรูด
โรงเรียนธงชัยธรรมจักร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาแต้ม หนองตาเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหลัก บ้านทุง่ เคล็ด
องค์การบริหารส่วนตาบลทับใต้ บ้านหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ บ้านวังโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา บ้านหนองสัง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง บ้านคลองหันแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ บ้านแก่งดินสอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ โรงเรียนบ้านทับลาน
องค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน บ้านหนองสองห้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย โรงเรียนบางเตย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า โรงเรียนวัดกระทุม้ แพ้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย วัดขิงกระชาย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขนาก บ่อแร่

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสะแก บ้านสวนกล้วย

องค์การบริหารส่วนตาบลปากจั่น วัดละมุด
เทศบาลตาบลบางซ้าย
ตาบลเต่าเล่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขล้อ โรงเรียนวัดโขดเขมาราม

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
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บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 32
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
121 พระนครศรีอยุธยา
122 พระนครศรีอยุธยา
123 พระนครศรีอยุธยา
124 พระนครศรีอยุธยา
125 พระนครศรีอยุธยา
126 พระนครศรีอยุธยา
127 พระนครศรีอยุธยา
128 พระนครศรีอยุธยา
129 พระนครศรีอยุธยา
130 พัทลุง
131 พัทลุง
132 พัทลุง
133 พัทลุง
134 พัทลุง
135 พิจิตร
136 พิจิตร
137 พิจิตร
138 พิจิตร
139 พิจิตร
140 พิจิตร
141 พิจิตร
142 พิจิตร
143 พิจิตร
144 พิจิตร
145 พิจิตร
146 พิษณุโลก
147 พิษณุโลก
148 พิษณุโลก
149 พิษณุโลก
150 พิษณุโลก

อำเภอ
บางปะอิน
บ้านแพรก
ผักไห่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเกิด เกาะเกิด
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลสาพะเนียง บ้านใหม่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลนาคู นาคู
บุคลากรทางการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองตะเคียน ต.คลองตะเคียน
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตาบลปากกราน วัดช้าง
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ภาชี
องค์การบริหารส่วนตาบลระโสม โรงเรียนวัดผดุงธรรม
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนตาบลพระยาบันลือ สอนดี
"
ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบันลือฤทธิ)์
"
วังน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลข้าวงาม วัดธรรมจริยา
"
กงหรา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเฉลิม มัสยิดยามาฮาตุลอิสลามิยะฮ์
"
ตะโหมด
เทศบาลตาบลเขาหัวช้าง
บ้านหัวช้าง
"
ตะโหมด
เทศบาลตาบลคลองใหญ่
บ้านท่าเชียด
"
ปากพะยูน เทศบาลตาบลหารเทา
ควนนกหว้า
"
เมืองพัทลุง เทศบาลตาบลนาโหนด
โคกว่าว
"
ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน
แสงวิทยา
"
ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนตาบลคลองคูณ บ้านวังไคร้
"
ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม วัดสัตตวนาราม
"
ทับคล้อ
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายทุ่ง บ้านไดอีเผือก
"
โพทะเล
องค์การบริหารส่วนตาบลทะนง ต.ทะนง
"
โพทะเล
องค์การบริหารส่วนตาบลโพทะเล องค์การบริหารส่วนตาบลโพทะเล
"
เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง บ้านบึงตะโกน
"
วชิรบารมี องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลุม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลุม (วัดกลางวงศ์มณี)
"
สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลคลองทราย องค์การบริหารส่วนตาบลคลองทราย
"
สากเหล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าไทร องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าไทร
"
สามง่าม
เทศบาลตาบลเนินปอ
บ้านยางห้าหลุม
"
ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดง นาตาจุม
"
นครไทย
องค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม นครชุม
"
เนินมะปราง เทศบาลตาบลไทรย้อย
เขาดิน
"
เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนตาบลเนินมะปราง บ้านใหม่ทองประเสริฐ
"
เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนตาบลวังโพรง วังขวัญ
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 32
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
151 พิษณุโลก
152 พิษณุโลก
153 พิษณุโลก
154 พิษณุโลก
155 เพชรบุรี
156 เพชรบุรี
157 เพชรบุรี
158 เพชรบุรี
159 เพชรบุรี
160 เพชรบูรณ์
161 เพชรบูรณ์
162 เพชรบูรณ์
163 เพชรบูรณ์
164 เพชรบูรณ์
165 เพชรบูรณ์
166 เพชรบูรณ์
167 เพชรบูรณ์
168 เพชรบูรณ์
169 เพชรบูรณ์
170 เพชรบูรณ์
171 เพชรบูรณ์
172 เพชรบูรณ์
173 เพชรบูรณ์
174 เพชรบูรณ์
175 เพชรบูรณ์
176 เพชรบูรณ์
177 เพชรบูรณ์
178 แพร่
179 แพร่
180 แพร่

อำเภอ
พรหมพิราม
พรหมพิราม
พรหมพิราม
วังทอง
แก่งกระจาน
เขาย้อย
ท่ายาง
บ้านลาด
บ้านแหลม
เขาค้อ
ชนแดน
ชนแดน
ชนแดน
บึงสามพัน
วังโป่ง
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
หนองไผ่
หล่มสัก
เมืองแพร่
เมืองแพร่
ร้องกวาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง คลองเมฆ
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมพิราม สะพานหิน
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีภิรมย์ บ้านท่างาม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหมืน่ ราม บ้านเนินสะอาด
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งกระจาน ชลประทานแก่งกระจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองชุมพลเหนือ บ้านคีรีวงศ์
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบปลาเค้า องค์การบริหารส่วนตาบลมาบปลาเค้า

องค์การบริหารส่วนตาบลสมอพลือ บ้านห้วยเสือ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขุนไทร บ้านสามัคคีหมู่ 10
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา บ้านเสลียงแห้ง 3

เทศบาลตาบลศาลาลาย

บ้านศาลาลาย
องค์การบริหารส่วนตาบลพุทธบาท บ้านผาทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดแค บ้านโคกยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลซับไม้แดง องค์การบริหารส่วนตาบลซับไม้แดง

องค์การบริหารส่วนตาบลซับเปิบ บ้านคลองน้าคัน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรง บ้านทุง่ ใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าร้อน บ้านน้าร้อน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อรัง ใหมวิไลวัลย์
องค์การบริหารส่วนตาบลพุเตย โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลภูน้าหยด บ้านสามัคคีพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสาว บ้านโคกกรวด
องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก โรงเรียนบ้านเข็มทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจัง โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสนุ่น บ้านจัดสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างทอย โรงเรียนบ้านรังย้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแดง บ้านเนินคนธา
องค์การบริหารส่วนตาบลช้างตะลูด บ้านห้วยสวิง
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องฟอง วัดร่องฟอง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังธง เวียงตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่โทน วังปิง้

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

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
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บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 32
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
181 แพร่
182 แพร่
183 แพร่
184 แพร่
185 แพร่
186 มหาสารคาม
187 มหาสารคาม
188 มหาสารคาม
189 มหาสารคาม
190 มหาสารคาม
191 มหาสารคาม
192 มหาสารคาม
193 มหาสารคาม
194 มหาสารคาม
195 มุกดาหาร
196 มุกดาหาร
197 มุกดาหาร
198 มุกดาหาร
199 มุกดาหาร
200 มุกดาหาร
201 มุกดาหาร
202 มุกดาหาร
203 มุกดาหาร
204 มุกดาหาร
205 มุกดาหาร
206 แม่ฮ่องสอน
207 แม่ฮ่องสอน
208 แม่ฮ่องสอน
209 แม่ฮ่องสอน
210 แม่ฮ่องสอน

อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ลอง
เทศบาลตาบลบ้านปิน
ปิน ม.5
ลอง
เทศบาลตาบลเวียงต้า
ผาลาย
วังชิ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาพูน บ้านวังลึก
วังชิ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก บ้านป่าสัก
สอง
เทศบาลตาบลห้วยหม้าย
ดอนแก้ว
กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระ บ้านเหล่า
โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนตาบลวังยาว วัดโพธิก์ ลาง
นาเชือก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแดง วัดโพธิศ์ รีสว่าง
บรบือ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนแดง วัดดอนพยอม
บรบือ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนราษี วัดห้วยทราย
พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนตาบลราษฎร์พฒั นา องค์การบริหารส่วนตาบลราษฎร์พัฒนา
เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตาบลดอนหว่าน บ้านหนองหล่มใหญ่ ม.3
เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตาบลบัวค้อ โนนมี้
ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนตาบลแวงดง บ้านบุง่ ง้าว
คาชะอี
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าเที่ยง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าเที่ยง
คาชะอี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อ ค้อ
ดอนตาล
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร หนองหล่ม
นิคมคาสร้อย องค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม วัดดอนสวรรค์
นิคมคาสร้อย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง วัดมงคลนิมิตร
เมืองมุกดาหาร เทศบาลตาบลคาป่าหลาย
คาป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร เทศบาลตาบลคาอาฮวน
โคกสูง
เมืองมุกดาหาร เทศบาลตาบลดงเย็น
บ้านป่งโพน
เมืองมุกดาหาร เทศบาลตาบลนาโสก
วัดโพธิศ์ รีแก้ว
เมืองมุกดาหาร เทศบาลตาบลโพนทราย
ป่งเป้า
หนองสูง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง วัดฉิมพลีวัน
ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนตาบลถ้าลอด บ้านวนาหลวง
เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตาบลหมอกจาแป่ ห้วยขาน
แม่ลาน้อย เทศบาลตาบลแม่ลาน้อย
ป่าหมาก
แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนตาบลท่าผาปุ้ม บ้านห้วยหมากหนุน
แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยห้อม ห้วยห้อม

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

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
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บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 32
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
211 ยโสธร
212 ยโสธร
213 ยโสธร
214 ยโสธร
215 ยโสธร
216 ยโสธร
217 ยโสธร
218 ยโสธร
219 ยโสธร
220 ยโสธร
221 ยโสธร
222 ยโสธร
223 ยโสธร
224 ร้อยเอ็ด
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 ร้อยเอ็ด

อำเภอ
ค้อวัง
ค้อวัง
คาเขื่อนแก้ว
คาเขื่อนแก้ว
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ป่าติ้ว
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
ปทุมรัตต์
โพนทอง
โพนทอง
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองสรวง
เมืองสรวง
ศรีสมเด็จ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
เทศบาลตาบลค้อวัง
บ้านดงมะหรี่
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลฟ้าห่วน วัดพลเมือง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ มน มะพริก
บุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแก องค์การบริหารส่วนตาบลนาแก
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลไทยเจริญ บ้านไทยเจริญ
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าคา บ้านนางช้างเฒ่า
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร โพธิไ์ ทร
"
องค์การบริหารส่วนตาบลฟ้าหยาด วัดสว่างบ้านโนนธาตุ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสงยาง วัดบ้านสงยาง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง วัดบ้านหนองตุ
"
เทศบาลตาบลตาดทอง
วัดทุง่ สะเดา
"
องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน บ้านสะแนน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลค้อเหนือ วัดบ้านดอนกลอย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลกู่กาสิงห์ วัดม่วงศรีไพรวัลย์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสว่าง วัดหนองแคน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสิงห์โคก บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแดง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลชานุวรรณ ชานุวรรณ
"
เทศบาลตาบลโนนชัยศรี
บ้านงิ้ว
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองใหญ่ โคกล่าม
"
เทศบาลตาบลสีแก้ว
บ้านคานหักโนนใหญ่
"
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง โรงเรียนบ้านเปือยนอก
"
เทศบาลตาบลคูเมือง
วัดคูเมือง
"
เทศบาลตาบลหนองหิน
ข่อย - เมืองแก้ว
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิส์ ัย โพธิส์ ัย
"
เทศบาลตาบลดอกไม้
เทศบาลตาบลดอกไม้ (โรงเรียนบ้านโคก)
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองทุ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองทุง่ (บ้านดงเมือง)
"
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหินลาด โรงเรียนบ้านหนองแวง
"
เทศบาลตาบลพรสวรรค์
บ้านนาแพง
"
เทศบาลตาบลเสลภูมิ
ท่าไคร้
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเลิง บ้านแห่
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 32
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
241 ระยอง
242 ระยอง
243 ราชบุรี
244 ราชบุรี
245 ราชบุรี
246 ราชบุรี
247 ราชบุรี
248 ราชบุรี
249 ราชบุรี
250 ราชบุรี
251 ราชบุรี
252 ราชบุรี
253 ราชบุรี
254 ราชบุรี
255 ราชบุรี
256 ราชบุรี
257 ราชบุรี
258 ลพบุรี
259 ลพบุรี
260 ลพบุรี
261 ลพบุรี
262 ลพบุรี
263 ลพบุรี
264 ลพบุรี
265 ลพบุรี
266 ลพบุรี
267 ลพบุรี
268 ลพบุรี
269 ลพบุรี
270 ลาปาง

อำเภอ
แกลง
เมืองระยอง
จอมบึง
บางแพ
บางแพ
บ้านโป่ง
บ้านโป่ง
บ้านโป่ง
บ้านโป่ง
ปากท่อ
ปากท่อ
ปากท่อ
ปากท่อ
โพธาราม
โพธาราม
โพธาราม
สวนผึ้ง
โคกสาโรง
โคกสาโรง
ท่าวุง้
ท่าวุง้
บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
สระโบสถ์
หนองม่วง
หนองม่วง
งาว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลชากโดน บ้านอ่างทอง
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลกะเฉด บ้านจันดี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง บ้านหนองตาเนิด
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลตาบลโพหัก
เทศบาลตาบลโพหัก (วัดสามัคคีธรรม)
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดแก้ว วัดแก้ว
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองท่าผา
โรงเรียน ชุมชนวัดท่าผา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขลุง โรงเรียน วัดไผ่สามเกาะ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกระเบื้อง บ้านหนองน้าขาว
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกบ บ้านหนองกบ
"
เทศบาลตาบลทุง่ หลวง
โรงเรียน วัดสนามสุทธาวาส
"
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนทราย โรงเรียน บ้านเขาถ่าน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ โรงเรียน โคกพระเจริญ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม โรงเรียน วัดพิบูลนาราม
"
เทศบาลตาบลคลองตาคต
ธรรมาธิปไตย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาชะงุ้ม โรงเรียน วัดหนองมะค่า
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้อยฟ้า สร้อยฟ้า
"
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าหวาย บ้านกล้วย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเกตุ บ้านคลองเกตุ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแขม วัดหนองแขม
"
เทศบาลตาบลโคกสลุด
เทศบาลตาบลโคกสลุด (วัดคลองเม่า)
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเบิก บ้านโพธิต์ รุ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ใหญ่ วัดน้าจั้น
"
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสอน วัดบางพึง่
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสนามแจง พิบูลปัทมาคม
"
เทศบาลตาบลโคกตูม
วัดใหม่จาปาทอง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายตลาด องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายตลาด
"
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งท่าช้าง บ้านห้วยใหญ่
"
องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์ บ้านหนองไทร
"
องค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน องค์การบริหารส่วนตาบลยางโทน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหง แม่งอน
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 32
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
271 ลาปาง
272 ลาปาง
273 ลาปาง
274 ลาปาง
275 ลาปาง
276 ลาพูน
277 ลาพูน
278 ลาพูน
279 ลาพูน
280 ลาพูน
281 ลาพูน
282 เลย
283 เลย
284 เลย
285 เลย
286 เลย
287 เลย
288 เลย
289 เลย
290 เลย
291 เลย
292 เลย
293 เลย
294 เลย
295 เลย
296 เลย
297 เลย
298 เลย
299 เลย
300 ศรีสะเกษ

อำเภอ
เถิน
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
เมืองลาปาง
บ้านธิ
บ้านโฮ่ง
ป่าซาง
ลี้
ลี้
ลี้
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
ด่านซ้าย
ท่าลี่
นาด้วง
ปากชม
ผาขาว
ภูกระดึง
ภูกระดึง
ภูกระดึง
ภูกระดึง
ภูเรือ
ภูเรือ
ภูหลวง
เมืองเลย
เมืองเลย
วังสะพุง
กันทรลักษ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลแม่มอก
เทศบาลตาบลต้นธงชัย
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เทศบาลเมืองพิชัย

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สะพานหิน
วังหม้อ
ป่ากล้วย (ป่าตันกุมเมือง)
ต้นต้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ ทรายทอง

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

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่ายาว วัดดอยแดน
"

เทศบาลตาบลมะกอก
เทศบาลตาบลป่าไผ่
เทศบาลตาบลลี้

เทศบาลตาบลมะกอก
ชีวิตใหม่
นากลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย บ้านแม่หว่างห้วยริน
เทศบาลตาบลธาตุ
บ้านผาพอด
องค์การบริหารส่วนตาบลบุฮม วัดศรีสมสนุก
องค์การบริหารส่วนตาบลปากตม วัดโพธิศ์ รีหายโศก
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง วัดสามัคคีธรรม (นาหิน)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองผือ วัดโพธิช์ ัย
เทศบาลตาบลนาด้วง
แสงเจริญ
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดคัมภีร์ บ้านหาดคัมภีร์
เทศบาลตาบลท่าช้างคล้อง
หัวขัว
องค์การบริหารส่วนตาบลผานกเค้า ศรีรักษา
องค์การบริหารส่วนตาบลภูกระดึง วัดสงป่าเปลือย
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีฐาน วัดศรีชมภู
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยส้ม วัดศิริมงคล
เทศบาลตาบลร่องจิก
บ้านกกโพธิแ์ สนเอี้ยม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าศาลา แก่งม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคัน วัดโพธิบ์ ัง
เทศบาลตาบลนาโป่ง
บ้านห้วยโตก
องค์การบริหารส่วนตาบลกกดู่ บ้านก่อไผ่โทน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังสะพุง วัดป่านาอีเลิศ
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง บ้านกระแซงเมืองใหม่

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 32
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
301 ศรีสะเกษ
302 ศรีสะเกษ
303 ศรีสะเกษ
304 ศรีสะเกษ
305 ศรีสะเกษ
306 ศรีสะเกษ
307 ศรีสะเกษ
308 ศรีสะเกษ
309 ศรีสะเกษ
310 ศรีสะเกษ
311 ศรีสะเกษ
312 ศรีสะเกษ
313 ศรีสะเกษ
314 ศรีสะเกษ
315 ศรีสะเกษ
316 ศรีสะเกษ
317 ศรีสะเกษ
318 ศรีสะเกษ
319 ศรีสะเกษ
320 สกลนคร
321 สกลนคร
322 สกลนคร
323 สกลนคร
324 สกลนคร
325 สกลนคร
326 สกลนคร
327 สกลนคร
328 สกลนคร
329 สกลนคร
330 สกลนคร

อำเภอ
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
กันทรารมย์
กันทรารมย์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุนหาญ
ขุนหาญ
น้าเกลี้ยง
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
พยุห์
ภูสิงห์
เมืองจันทร์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
คาตากล้า
คาตากล้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลจานใหญ่ วัดบ้านไร่เจริญ
องค์การบริหารส่วนตาบลชา ม.5 ชาม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงเหนือ วัดจันทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลคาเนียม วัดบ้านนางกว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลผักแพว วัดบ้านสวนฝ้าย
องค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา บ้านหนองเข็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเพชร ม.6 เสลา
องค์การบริหารส่วนตาบลใจดี วัดบ้านใจดี
องค์การบริหารส่วนตาบลปรือใหญ่ ม.11 เนินแสง
องค์การบริหารส่วนตาบลโสน ม.11 แสงอรุณ
เทศบาลตาบลกระหวัน
ม.5 โพธิน์ ้อย
เทศบาลตาบลโนนสูง
ที่ 1 บ้านนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตองปิด วัดลุมพุก
องค์การบริหารส่วนตาบลกู่ วัดบ้านพอก
องค์การบริหารส่วนตาบลสมอ วัดดอนหลี่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเชียงทูน ม.15 หนองเชียงทูน
องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมสวัสดิ์ อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านป่าไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยตามอญ พนมชัย

เทศบาลตาบลเมืองจันทร์

วัดเมืองจันทร์
องค์การบริหารส่วนตาบลกุสุมาลย์ ประชาสุขสันต์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเพียง บ้านกุงศรี
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ บ้านโคกม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลอุม่ จาน วัดหนองบัวสร้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลคาตากล้า องค์การบริหารส่วนตาบลคาตากล้า (บ้านหนองเหมือดเมีย่ ง)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวสิม บ้านท่างาม

โคกศรีสุพรรรณ เทศบาลตาบลตองโขบ

บ้านตองโขบ
เต่างอย
องค์การบริหารส่วนตาบลเต่างอย นางอย
บ้านม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแก้ว สรศรี
พรรณานิคม เทศบาลตาบลบัวสว่าง
บ้านบัว
พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงชุม ถ่อนพัฒนา

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

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
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บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 32
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
331 สกลนคร
332 สกลนคร
333 สกลนคร
334 สงขลา
335 สงขลา
336 สงขลา
337 สงขลา
338 สงขลา
339 สงขลา
340 สงขลา
341 สงขลา
342 สงขลา
343 สมุทรปราการ
344 สมุทรสงคราม
345 สมุทรสงคราม
346 สมุทรสงคราม
347 สมุทรสาคร
348 สมุทรสาคร
349 สมุทรสาคร
350 สระแก้ว
351 สระแก้ว
352 สระแก้ว
353 สระแก้ว
354 สระแก้ว
355 สระบุรี
356 สระบุรี
357 สระบุรี
358 สระบุรี
359 สระบุรี
360 สระบุรี

อำเภอ
โพนนาแก้ว
ภูพาน
ภูพาน
คลองหอยโข่ง
นาทวี
เมืองสงขลา
เมืองสงขลา
ระโนด
ระโนด
สะเดา
สะเดา
หาดใหญ่
บางบ่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแป้น บ้านน้าพุ
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
เทศบาลตาบลโคกภู
ท่าเจริญ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
เทศบาลตาบลสร้างค้อ
สร้างแก้ว ม.5
บุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหอยโข่ง ดานงา
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหมอศรี ตาบลนาหมอศรี
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เทศบาลตาบลพะวง
มัสยิดยารียะห์
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหวัง ไทรครอบ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลตะเครียะ วัดเกษตรชลธี
"
องค์การบริหารส่วนตาบลพังยาง วัดสามี
"
เทศบาลตาบลปาดัง
บ้านนา
"
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ มัสยิดท่าโพธิ์
"
เทศบาลตาบลคูเต่า
เกาะนก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองด่าน บ้านปีกกา
"
เมืองสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปรก วัดจันทร์เจริญสุข
"
อัมพวา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแค บ้านวัดสาธุ
"
อัมพวา
องค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง วัดสี่แยก ม.8
"
กระทุม่ แบน องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง ท่ากระบือ
"
บ้านแพ้ว
เทศบาลตาบลหลักห้า
โรงเรียนวัดธรรมโชติ
"
เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ วัดพันธุว์ งศ์
"
คลองหาด เทศบาลตาบลคลองหาด
บ้านคลองหาด
"
เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีฆ่ ้อง โรงเรียนบ้านคลองน้าใส
"
เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว บ้านสี่แยก
"
วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนตาบลช่องกุม่ บ้านช่องกุ่ม หมู่ 1
"
อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนตาบลผ่านศึก บ้านหนองปรือ
"
แก่งคอย
องค์การบริหารส่วนตาบลเตาปูน องค์การบริหารส่วนตาบลเตาปูน
"
มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลลาพญากลาง บ้านคลองม่วงใต้
"
เสาไห้
เทศบาลตาบลหัวปลวก
เทศบาลตาบลหัวปลวก
"
หนองแค
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกแย้ วัดหนองสมัคร
"
หนองแซง องค์การบริหารส่วนตาบลไก่เส่า องค์การบริหารส่วนตาบลไก่เส่า
"
หนองโดน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลับ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลับ
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 32
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
361 สิงห์บุรี
362 สุโขทัย
363 สุโขทัย
364 สุโขทัย
365 สุโขทัย
366 สุโขทัย
367 สุโขทัย
368 สุโขทัย
369 สุโขทัย
370 สุโขทัย
371 สุพรรณบุรี
372 สุพรรณบุรี
373 สุพรรณบุรี
374 สุพรรณบุรี
375 สุพรรณบุรี
376 สุพรรณบุรี
377 สุพรรณบุรี
378 สุพรรณบุรี
379 สุพรรณบุรี
380 สุพรรณบุรี
381 สุพรรณบุรี
382 สุพรรณบุรี
383 สุพรรณบุรี
384 สุพรรณบุรี
385 สุพรรณบุรี
386 สุพรรณบุรี
387 สุพรรณบุรี
388 สุพรรณบุรี
389 สุพรรณบุรี
390 สุราษฎร์ธานี

อำเภอ
อินทร์บุรี
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
คีรีมาศ
ทุง่ เสลี่ยม
ทุง่ เสลี่ยม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน วัดเชียงราก
องค์การบริหารส่วนตาบลไกรนอก วัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตาบลโตนด ยางแหลม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านน้าพุ บ้านน้าพุ
เทศบาลตาบลกลางดง
วัดเชิงผา
องค์การบริหารส่วนตาบลไทยชนะศึก วัดท่าต้นธง
บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะคร้อ บ้านใหม่คลองอุดม
เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า วังตะคร้อ
ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
หนองบัว
ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สา สะพานยาว
ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก บ้านสระหลวง ม.10
ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่รถ บ้านจิกรากข่า
เดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนตาบลยางนอน บ้านท่ามะนาว
บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาม้า โพธิศ์ รี
บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์ บ้านดอนไข่เต่า
บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนตาบลสาลี วัดสาลี
เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตาบลท่าเสด็จ
ศูนย์วัดสามัคคีธรรม
เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
วัดประชุมชน
เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกายาน อู่ยา
เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลดอนโพธิ์ทอง ปรีชาวุฒิคุณ
เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลตลิง่ ชัน อินทร์ศรัทธาราษฎร์
ศรีประจันต์ เทศบาลตาบลบ้านกร่าง
บ้านกร่าง
ศรีประจันต์ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนปรู วัดห้วยสุวรรณนาราม
สองพีน่ ้อง องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะเคียน วัดบางสาม
สองพีน่ ้อง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกุ่ม วัดรางบัวทอง
สองพีน่ ้อง องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ บ้านขื่อชนก
สามชุก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสะเดา หนองสะเดา
หนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพธิ์ ลาพันบอง
อู่ทอง
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
บ้านเขาชานหมาก ม.8
กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง บ้านสะท้อน

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

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 32
ระหว่ำงวันที่ 18 - 24 กรกฎำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
391 สุราษฎร์ธานี
392 สุราษฎร์ธานี
393 สุราษฎร์ธานี
394 สุราษฎร์ธานี
395 สุราษฎร์ธานี
396 สุราษฎร์ธานี
397 สุรินทร์
398 สุรินทร์
399 สุรินทร์
400 สุรินทร์
หมำยเหตุ

อำเภอ
คีรีรัฐนิคม
ดอนสัก
ท่าฉาง
บ้านนาเดิม
พนม
พุนพิน
จอมพระ
ท่าตูม
ท่าตูม
ปราสาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าหัก บ้านหินลาด
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนสัก บ้านนางกา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเคย ท่าแซะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา บ้านห้วยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นยวน บ้านป่าตง
องค์การบริหารส่วนตาบลพุนพิน บ้านทุง่ โพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีง บ้านทุง่ นาค
เทศบาลตาบลท่าตูม
วัดโพธิพ์ ฤกษาราม
องค์การบริหารส่วนตาบลกระโพ โรงเรียนบ้านบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลทมอ บ้านเจริญสุข

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

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

"
"
"
"

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)
**********************************
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

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 32
ระหว่างวันที่ 18 – 24 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 32
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 32
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

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

