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เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 42
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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
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
ท่าม่วง
เทศบาลตาบลม่วงชุม
หนองโป่ง
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
ท่าม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านหนองนาขุ่น
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ไทรโยค
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีมงคล บ้านท่ามะเดื่อ
บุคลากรทางการศึกษา
เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้า บ้านเขาปูน
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
เลาขวัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฝ้าย บ้านชุมนุมพระ
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ศรีสวัสดิ์
เทศบาลตาบลเขาโจด
บ้านเขาเหล็ก
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
กมลาไสย
องค์การบริหารส่วนตาบลธัญญา วัดสว่างดอนแก้วโนนค้อ
"
กุฉินารายณ์ เทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
วัดศรีสุขกุดฝั่งแดง
"
คาม่วง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาบอน วัดอุทัยทิพพาวาสทุง่ มน
"
นามน
องค์การบริหารส่วนตาบลนามน ดงสยาม
"
ยางตลาด
เทศบาลตาบลหัวนาคา
ดงบัง
"
ยางตลาด
องค์การบริหารส่วนตาบลยางตลาด วัดชุมทาง
"
สมเด็จ
เทศบาลตาบลแซงบาดาล
บ้านหนองแห้ว
"
คลองขลุง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองขลุง มาบคล้า
"
คลองลาน
องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม บ้านท่ามะเขือ ม.3
"
พรานกระต่าย เทศบาลตาบลเขาคีรีส
บ้านเขาคีรีส
"
เมืองกาแพงเพชร เทศบาลตาบลปากดง
เทศบาลตาบลปากดง
"
ชุมแพ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม บ้านโนนอุดม
"
ซำสูง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคำแมด คำแมด
"
ซำสูง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคูคำ คูคำ
"
ซำสูง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโนน โนน
"
ซำสูง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย
"
นำพอง
เทศบำลตำบลสะอำด
วัดศรีชมชื่น
"
นำพอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำกระเสริม ท่ำมะเดื่อ
"
นำพอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบัวใหญ่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบัวใหญ่
"
โนนศิลำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนแดง หนองหว้ำ
"
โนนศิลำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนหัน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนหัน
"
บ้ำนไผ่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแคนเหนือ วัดสว่ำงอำรมณ์
"
บ้ำนไผ่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวหนอง
"
เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตาบลดอนหัน บ้านดอนแดง
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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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
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

อำเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลซึง
โรงเรียนช้างข้าม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังโตนด บ้านวังหิน

ขลุง
นายายอาม
แหลมสิงห์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางสระเก้า องค์การบริหารส่วนตาบลบางสระเก้า
บางนาเปรียว องค์การบริหารส่วนตาบลโพรงอากาศ สิทธิสุนทรอุทิศ
เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเปรง สุเหร่าลาดนาขาว
เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลวงแพ่ง บ้านคลองเจ้า
เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย วัดแพรกนกเอียง
เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า
บ้านเนินทุง่
สัตหีบ
เทศบาลตาบลเกร็ดแก้ว
บ้านเขาชีจรรย์
เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดเลาะ วัดขามเวียน
คอนสาร
เทศบาลตาบลห้วยยาง
วัดราษฎร์บารุง
คอนสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกลาง วัดนาผักเสียน
จัตุรัส
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดนาใส บ้านสาโรงโคก
ซับใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลซับใหญ่ ซับเจริญสุข
บ้านเขว้า
เทศบาลตาบลตลาดแร้ง
วัดศรีมหาโพธิ์
บ้านเขว้า
องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน วัดโนนนาพวง
สวี
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำหิน ท่ำหิน
นาแก
องค์การบริหารส่วนตาบลก้านเหลือง จาปาทอง
นาแก
องค์การบริหารส่วนตาบลสีชมพู ขัวสูง
ปลาปาก
องค์การบริหารส่วนตาบลกุตาไก้ วัดนางาม
ปลาปาก
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง วัดอรุณศรีวนาราม
ศรีสงคราม เทศบาลตาบลนาคา
วัดคาสะอาด
ศรีสงคราม เทศบาลตาบลสามผง
วัดกัลยาราม
ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนตาบลท่าบ่อสงคราม ดอนแดง
ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสว่าง บ้านโคกกลาง
ปากช่อง
เทศบาลตาบลสีมามงคล
เทศบาลตาบลสีมามงคล(โรงเรียนเบทาโกรวิทยา)
ปากช่อง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังกะทะ องค์การบริหารส่วนตาบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ)
พระทองคา องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย บ้านหนองหอย
พิมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมสร้างตนเอง บ้านโนนกระเบือง
เมืองยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลละหานปลาค้าว โรงเรียนบ้านโนนเพชร

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

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
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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

อำเภอ
ลาทะเมนชัย
วังนาเขียว
สีคิว
สีคิว
สีดา
สูงเนิน
นครศรีธรรมรำช ทุง่ สง
นครสวรรค์ โกรกพระ
นครสวรรค์ ตาคลี
นครสวรรค์ พยุหะคีรี
นครสวรรค์ พยุหะคีรี
นครสวรรค์ ไพศาลี
นครสวรรค์ ไพศาลี
นครสวรรค์ ลาดยาว
นราธิวาส
เมืองนราธิวาส
พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา บางไทร
พระนครศรีอยุธยา บางไทร
พระนครศรีอยุธยา ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลขุย
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหมี
องค์การบริหารส่วนตาบลกฤษณา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลสีดา

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลขุย แห่งที่ 2 หนองไผ่

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

บ้านคลองใบพัด
วังกระสวย
บ้านมะค่างาม
บ้านหญ้าคา
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลมะเกลือเก่า บ้านหนองเลา
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำไม้ไผ่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำไม้ไผ่
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินกว้าว องค์การบริหารส่วนตาบลเนินกว้าว
"
องค์การบริหารส่วนตาบลจันเสน บ้านหนองกระทุม่
"
เทศบาลตาบลท่านาอ้อยม่วงหัก อนุบาลพยุหะคีรี (วัดปรางค์เหลือง)
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมเขาบ่อแก้ว บ้านหนองไม้แดง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ประสาท โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังข่อย บ้านหนองสะแกยาว
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ 2
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบางปอ มัสยิดนูรุลอิสซัน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลปากท่า บ้านอรัญญิก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขนาก หนองกระเบียน
"
เทศบาลตาบลอรัญญิก
บ้านสันเจ้า
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลา วัดปรีดาราม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังพัฒนา วัดดอนพัฒนา
"
เทศบาลตาบลบางไทร
โรงเรียนวัดไทรโสภณ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโพแตง โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
"
พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตาบลปากกราน วัดปากกราน
"
ภาชี
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ล้อม วัดนาอุ่น
"
ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวหลวง วัดสุทธาวาส
"
อุทัย
องค์การบริหารส่วนตาบลข้าวเม่า วัดโตนด
"
จุน
เทศบำลตำบลทุง่ รวงทอง
ประจำตำบลทุง่ รวงทอง
"
จุน
เทศบำลตำบลหงส์หิน
เทศบำลตำบลหงส์หิน
"
จุน
เทศบำลตำบลห้วยข้ำวก่ำ
หมู่ที่ 1 (ห้วยข้ำวก่ำใต้)
"
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เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 42
ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 สิงหำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
91 พะเยำ
92 พะเยำ
93 พะเยา
94 พะเยา
95 พะเยำ
96 พะเยำ
97 พะเยา
98 พะเยำ
99 พิจิตร
100 พิจิตร
101 พิจิตร
102 พิจิตร
103 พิจิตร
104 พิจิตร
105 พิจิตร
106 เพชรบุรี
107 เพชรบุรี
108 เพชรบุรี
109 เพชรบุรี
110 เพชรบุรี
111 เพชรบุรี
112 เพชรบุรี
113 เพชรบุรี
114 เพชรบุรี
115 เพชรบูรณ์
116 เพชรบูรณ์
117 เพชรบูรณ์
118 เพชรบูรณ์
119 เพชรบูรณ์
120 เพชรบูรณ์

อำเภอ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคา
เชียงคา
เชียงคำ
เชียงม่วน
เชียงม่วน
เชียงม่วน
ตะพานหิน
ตะพานหิน
บึงนาราง
โพทะเล
เมืองพิจิตร
เมืองพิจิตร
วชิรบารมี
ชะอำ
ชะอา
ท่ำยำง
ท่ำยำง
บ้ำนลำด
บ้ำนแหลม
บ้านแหลม
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
เขำค้อ
เขำค้อ
ชนแดน
ชนแดน
นำหนำว
บึงสำมพัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลตำบลฝำยกวำง
บ้ำนแวนโค้ง
เทศบำลตำบลเวียง (บ้ำนทรำย) เทศบำลตำบลเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์คา ร่องค้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลาว บ้านแฮะ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลร่มเย็น ทุง่ รวงทอง
เทศบำลตำบลเชียงม่วน
เทศบำลตำบลเชียงม่วน 1
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านมาง ทุง่ มอก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระ สระ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงตะขบ บ้านดงตะขบ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหลุม บ้านเนินทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิไ์ ทรงาม วัดบ้านบึงลีใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายนา โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลปากทาง บ้านยางคอยเกลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลโรงช้าง โรงช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบัว บ้านมาบฝาง
เทศบำลเมืองชะอำ
วัดชะอำคีรี
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา วัดหนองศาลา
เทศบำลตำบลท่ำยำง
บ้ำนเขำกระจิว
เทศบำลตำบลหนองจอก
วัดหนองจอก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไร่โคก บ้ำนนำนำพุ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงแก้ว วัดโคมนำรำม
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขุนไทร บ้านดอนวัดหมู่ 6
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่องสะแก องค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่องสะแก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำง

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเข็กน้อย บ้ำนเล่ำลือเก่ำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำค้อ บ้ำนเล่ำลือ
เทศบำลตำบลศำลำลำย
บ้ำนคลองปลำหมอ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพุทธบำท บ้ำนซับสีทอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกมน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกมน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังพิกุล บ้ำนโป่งบุญเจริญ

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

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 42
ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 สิงหำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
121 เพชรบูรณ์
122 เพชรบูรณ์
123 แพร่
124 แพร่
125 แพร่
126 แพร่
127 แพร่
128 แพร่
129 แพร่
130 แพร่
131 แพร่
132 มหาสารคาม
133 มหำสำรคำม
134 มหาสารคาม
135 มหาสารคาม
136 มหาสารคาม
137 มหาสารคาม
138 มหาสารคาม
139 มหาสารคาม
140 มุกดาหาร
141 มุกดาหาร
142 มุกดาหาร
143 มุกดาหาร
144 มุกดาหาร
145 มุกดาหาร
146 แม่ฮ่องสอน
147 แม่ฮ่องสอน
148 แม่ฮ่องสอน
149 แม่ฮ่องสอน
150 แม่ฮ่องสอน

อำเภอ
หล่มสัก
หล่มสัก
เด่นชัย
เด่นชัย
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
ร้องกวำง
ร้องกวำง
สอง
กันทรวิชัย
แกดำ
แกดา
นาเชือก
นาเชือก
นาเชือก
บรบือ
บรบือ
คาชะอี
คาชะอี
คาชะอี
คาชะอี
ดอนตาล
เมืองมุกดาหาร
ขุนยวม
ขุนยวม
ปางมะผ้า
ปาย
ปาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง บ้านปากออก
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดป่า โรงเรียนบ้านบุง่ ยาง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
เทศบำลตำบลเด่นชัย
ม่อนป่ำก๋อย
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบำลตำบลแม่จั๊วะ
เทศบำลตำบลแม่จั๊วะ
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
เทศบำลตำบลทุง่ โฮ้ง
วัดทุง่ โฮ้งเหนือ
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เทศบำลตำบลป่ำแมต
เทศบำลตำบลป่ำแมต
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยม้ำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยม้ำ
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเหมืองหม้อ วัดกำซ้อง
"
เทศบำลตำบลบ้ำนเวียง
บ้ำนห้วยฮ่อม
"
เทศบำลตำบลร้องกวำง
ร้องกวำง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ป่าเลา
"
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดใส้จ่อ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดใส้จ่อ
"
เทศบำลตำบลแกดำ
วัดดำวดึงษ์แกดำ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนภิบาล บ้านโคกลิ่น
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเขวาไร่ องค์การบริหารส่วนตาบลเขวาไร่
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเชือก วัดสุกาวาส
"
องค์การบริหารส่วนตาบลปอพาน วัดเหล่าค้อ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังไชย วัดโนนเกษตร
"
องค์การบริหารส่วนตาบลวังใหม่ บ้านหนองแซง-โนนทัน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อ โนนสมบูรณ์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเหล่า วัดวรวิหาร
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเอี่ยน หนองเอี่ยน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่ บ้านป่าไร่
"
เทศบาลตาบลมุก
วัดด่านฆ้องมุกดาวาส
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองปอน บ้านมะหินหลวง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กิ๊ บ้านห้วยโป่งเลา(ศูนย์ฯชั่วคราว)
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาปู่ป้อม บ้านซอแบะ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง บ้านไทรงาม ม.10
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ฮี แม่ปิง
"
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ที่
จังหวัด
151 แม่ฮ่องสอน
152 แม่ฮ่องสอน
153 แม่ฮ่องสอน
154 แม่ฮ่องสอน
155 แม่ฮ่องสอน
156 แม่ฮ่องสอน
157 แม่ฮ่องสอน
158 แม่ฮ่องสอน
159 ยโสธร
160 ยโสธร
161 ยโสธร
162 ยโสธร
163 ยโสธร
164 ยโสธร
165 ยโสธร
166 ยะลำ
167 ยะลำ
168 ยะลำ
169 ยะลำ
170 ยะลา
171 ยะลำ
172 ยะลำ
173 ร้อยเอ็ด
174 ร้อยเอ็ด
175 ร้อยเอ็ด
176 ร้อยเอ็ด
177 ร้อยเอ็ด
178 ร้อยเอ็ด
179 ร้อยเอ็ด
180 ร้อยเอ็ด

อำเภอ
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เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู ในสอย
เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง บ้านหนองเขียว
แม่ลาน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลาหลวง สันติสุข
แม่ลาน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลสันติคีรี บ้านหัวแม่ลา
แม่ลาน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยห้อม บ้านแม่และ
แม่สะเรียง
เทศบาลตาบลแม่ยวม
ทุง่ แพม
สบเมย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สามแลบ บ้านซิวาเดอ
ทรายมูล
องค์การบริหารส่วนตาบลดู่ลาด วัดบ้านโสกผักหวาน
ไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตาบลคาไผ่ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตาบลไทยเจริญ โรงเรียนบ้านป่าตาว
มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนตาบลคูเมือง บ้านคูเมือง
เมืองยโสธร เทศบาลตาบลนาคาใหญ่
วัดบ้านนาคาใหญ่
เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน บ้านขุมเงิน
เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหิน วัดบ้านหนองหงอก
บันนังสตำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำเนำะปูเต๊ะ มัสยิดยำแมะตำเนำะปูเต๊ะ
บันนังสตำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบันนังสตำ มัสยิดอัตตะห์รีร
เบตง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลยะรม บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 6
เบตง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอัยเยอร์เวง บ้ำนวังใหม่
เมืองยะลา
เทศบาลตาบลลาใหม่
นาเย็น
บ้ำนฆอรอรำแม
ยะหำ
เทศบำลตำบลปะแต
ยะหำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำโร๊ะ บ้ำนลีตอ
เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตาบลดงครัง่ น้อย โพนทอน
จังหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่ บ้านโพน
เชียงขวัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุ ดอนวิเวก
ธวัชบุรี
เทศบาลตาบลอุ่มเม้า
บ้านป่าสุ่ม
ปทุมรัตต์
เทศบาลตาบลโนนสวรรค์
หัวช้าง
ปทุมรัตต์
เทศบาลตาบลปทุมรัตต์
ดงช้าง
ปทุมรัตต์
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดนาใส ดงมัน
ปทุมรัตต์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทัพไทย ทุง่ หมื่น-ทุง่ แสน

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 42
ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 สิงหำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
181 ร้อยเอ็ด
182 ร้อยเอ็ด
183 ร้อยเอ็ด
184 ร้อยเอ็ด
185 ราชบุรี
186 ราชบุรี
187 ราชบุรี
188 ราชบุรี
189 ราชบุรี
190 ราชบุรี
191 ลพบุรี
192 ลพบุรี
193 ลพบุรี
194 ลพบุรี
195 ลพบุรี
196 ลพบุรี
197 ลพบุรี
198 ลพบุรี
199 ลพบุรี
200 ลาปาง
201 ลาปาง
202 ลาปาง
203 ลาปาง
204 ลาปาง
205 ลาปาง
206 ลาปาง
207 ลาปาง
208 ลาปาง
209 ลาปาง
210 เลย

อำเภอ
โพธิช์ ัย
โพนทอง
เมืองร้อยเอ็ด
อาจสามารถ
จอมบึง
บ้านคา
ปากท่อ
โพธาราม
โพธาราม
เมืองราชบุรี
โคกสาโรง
โคกสาโรง
ท่าวุง้
ท่าวุง้
บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่
บ้านหมี่
เมืองลพบุรี
เกาะคา
งาว
แจ้ห่ม
เถิน
เถิน
เมืองปาน
เมืองลาปาง
แม่พริก
แม่พริก
วังเหนือ
เชียงคาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลขามเปี้ย
องค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มเม่า
เทศบาลตาบลปอภาร
องค์การบริหารส่วนตาบลหน่อม

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้านหนองบัว
วัดศรีอุดมวนาราม
บ้านโคกพิลา ม.3
บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านทับตะโก บ้านห้วยท่าช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพันจันทร์ โรงเรียน บ้านหนองจอก
เทศบาลตาบลทุง่ หลวง
โรงเรียน บ้านเขาพระเอก
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาชะงุ้ม โรงเรียน วัดเขาส้ม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกวาง โรงเรียน บ้านหนองครึม
เทศบาลตาบลห้วยชินสีห์
โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลเพนียด บ้านนกเขาเปล้า
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมอคอน อนามัยเขาสมอคอน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้ ปากคลองบางคู้
องค์การบริหารส่วนตาบลชอนม่วง บ้านดงกลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางพึง่ องค์การบริหารส่วนตาบลบางพึง่
องค์การบริหารส่วนตาบลพุคา วัดสระตาแวว (ตาบลพุคา)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระเบียน โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก วัดอัมพวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง หาดปูด่ ้าย
องค์การบริหารส่วนตาบลปงเตา ปันเหนือ
เทศบาลตาบลทุง่ ผึง
ห้วยวาด
เทศบาลตาบลเถินบุรี
วังหิน
เทศบาลตาบลเวียงมอก
แม่พุหอรบ
องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้ซ้อน สบลี
เทศบาลตาบลต้นธงชัย
ห้วยฮี
เทศบาลตาบลพระบาทวังตวง แม่ตั๋ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก แม่เชียงรายลุ่ม
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายคา ปงวัง
องค์การบริหารส่วนตาบลปากตม ท่าดีหมี

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 42
ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 สิงหำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
211 เลย
212 เลย
213 เลย
214 เลย
215 เลย
216 เลย
217 เลย
218 เลย
219 เลย
220 เลย
221 เลย
222 เลย
223 ศรีสะเกษ
224 ศรีสะเกษ
225 ศรีสะเกษ
226 ศรีสะเกษ
227 ศรีสะเกษ
228 ศรีสะเกษ
229 ศรีสะเกษ
230 ศรีสะเกษ
231 ศรีสะเกษ
232 ศรีสะเกษ
233 ศรีสะเกษ
234 สกลนคร
235 สกลนคร
236 สกลนคร
237 สกลนคร
238 สงขลำ
239 สงขลำ
240 สงขลำ

อำเภอ
ด่านซ้าย
ด่านซ้าย
ผาขาว
ผาขาว
ภูกระดึง
ภูกระดึง
ภูกระดึง
ภูกระดึง
ภูเรือ
ภูเรือ
เมืองเลย
เอราวัณ
กันทรารมย์
ขุนหาญ
ขุนหาญ
พยุห์
โพธิศ์ รีสุวรรณ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
ยางชุมน้อย
ราษีไศล
ราษีไศล
อุทุมพรพิสัย
คาตากล้า
คาตากล้า
บ้านม่วง
เมืองสกลนคร
กระแสสินธุ์
กระแสสินธุ์
คลองหอยโข่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลกกสะทอน บ้านหมันขาว
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกงาม หนองสนุ่น
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนป่าซาง ห้วยไฮ
บุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพิม่ วัดศรีทองสามัคคีธรรม
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลผานกเค้า บ้านซาไฮ
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลภูกระดึง หนองโสนพัฒนาราม
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีฐาน วัดป่าธรรมวิเวก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยส้ม ซาบ่าง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดค่าง ห้วยติว
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสานตม บ้านห้วยลาด
"
องค์การบริหารส่วนตาบลชัยพฤกษ์ นาบอน
"
เทศบาลตาบลเอราวัณ
หมู่ที่ 5 บ้านโคกสวรรค์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลดูน วัดบ้านดูน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบักดอง ม.13สันติสุข
"
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยจันทร์ วัดกันตรวจ-ห้วย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลพยุห์ บ้านหนองม่วง ม.10
"
องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ วัดบ้านแสง
"
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
หนองยางหนองม่วง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลซา วัดบ้านแทง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลลินฟ้า ม.7 เมืองทอง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลจิกสังข์ทอง วัดบ้านเชือก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างปี่ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2
"
องค์การบริหารส่วนตาบลก้านเหลือง ม.10 ธาตุน้อย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลคาตากล้า บ้านดงนาเย็น
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแต้ บ้านดอนคา
"
เทศบาลตาบลห้วยหลัว
บ้านไชยนนท์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนหอม บ้านโพนยางคา
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะใหญ่ บ้ำนแหลมหำด
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโรง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโรง
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองหลำ ตำบลคลองหลำ
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 42
ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 สิงหำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
241 สงขลำ
242 สงขลา
243 สงขลำ
244 สงขลำ
245 สงขลา
246 สงขลา
247 สมุทรปรำกำร
248 สมุทรปรำกำร
249 สมุทรปรำกำร
250 สมุทรปรำกำร
251 สมุทรปราการ
252 สมุทรสำคร
253 สมุทรสำคร
254 สมุทรสำคร
255 สมุทรสำคร
256 สมุทรสำคร
257 สมุทรสำคร
258 สมุทรสำคร
259 สมุทรสาคร
260 สระแก้ว
261 สระแก้ว
262 สระแก้ว
263 สระแก้ว
264 สระแก้ว
265 สระแก้ว
266 สระแก้ว
267 สระแก้ว
268 สระแก้ว
269 สระแก้ว
270 สระบุรี

อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
ควนเนียง
เทศบำลตำบลบำงเหรียง
คลองคล้ำ
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
ควนเนียง
องค์การบริหารส่วนตาบลควนโส บ้านกลาง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ควนเนียง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรัตภูมิ ปำกบำงภูมี
บุคลากรทางการศึกษา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองเปียะ ช่องเขำ
จะนะ
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
เมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยอ วัดท้ายยอ
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
สะบ้าย้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโหนด บ้านนาม่วง
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
พระประแดง เทศบำลเมืองปูเ่ จ้ำสมิงพรำย ปุณหังสนำวำส
"
พระประแดง เทศบำลเมืองลัดหลวง
เฉลิมพระเกียรติ
"
เมืองสมุทรปรำกำร เทศบำลตำบลบำงเมือง
คลองมหำวงศ์
"
เมืองสมุทรปรำกำร เทศบำลนครสมุทรปรำกำร
เทศบำลนครสมุทรปรำกำร
"
เมืองฯ
เทศบาลเมืองปากนาสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากนาสมุทรปราการ
"
บ้ำนแพ้ว
เทศบำลตำบลเกษตรพัฒนำ
รัตนธรรมสำคร
"
บ้ำนแพ้ว
เทศบำลตำบลหลักห้ำ
พิพัฒน์สำครธรรม
"
บ้ำนแพ้ว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหลักสำม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหลักสำม
"
เมืองสมุทรสำคร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำทรำย บ้ำนท่ำทรำย
"
เมืองสมุทรสำคร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงโทรัด บำงนำวน
"
เมืองสมุทรสำคร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงนำจืด บำงนำจืด
"
เมืองสมุทรสำคร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนบ่อ บำงขุด หมู่ 7
"
เมืองฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ โรงเรียนวัดเกาะ
"
เขำฉกรรจ์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพระเพลิง เฉลิมพระเกียรติบำ้ นพระเพลิง
"
เขำฉกรรจ์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหว้ำ ธำรนพเก้ำ
"
คลองหำด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไทรเดี่ยว กำรบินไทย
"
โคกสูง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนหมากมุ่น ศพด.บ้านอ่างศิลา
"
โคกสูง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองม่วง โคกสำมัคคี
"
ตำพระยำ
เทศบำลตำบลตำพระยำ
วัดตำพระยำ
"
ตำพระยำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคคลำน บ้ำนโคคลำน
"
ตำพระยำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช หนองปรือ
"
เมืองสระแก้ว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง โรงเรียนบ้ำนด่ำน (รำษฎรบำรุง)
"
เมืองสระแก้ว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสระขวัญ โรงเรียนบ้ำนนำซับเจริญ
"
แก่งคอย
เทศบำลเมืองแก่งคอย
เทศบำลเมืองแก่งคอย
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 42
ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 สิงหำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
271 สระบุรี
272 สระบุรี
273 สระบุรี
274 สิงห์บุรี
275 สิงห์บุรี
276 สิงห์บุรี
277 สุโขทัย
278 สุโขทัย
279 สุโขทัย
280 สุโขทัย
281 สุโขทัย
282 สุโขทัย
283 สุโขทัย
284 สุโขทัย
285 สุโขทัย
286 สุโขทัย
287 สุโขทัย
288 สุโขทัย
289 สุโขทัย
290 สุพรรณบุรี
291 สุพรรณบุรี
292 สุพรรณบุรี
293 สุพรรณบุรี
294 สุพรรณบุรี
295 สุพรรณบุรี
296 สุพรรณบุรี
297 สุพรรณบุรี
298 สุพรรณบุรี
299 สุราษฎร์ธานี
300 สุราษฎร์ธานี

อำเภอ
แก่งคอย
พระพุทธบำท
พระพุทธบำท
บำงระจัน
เมืองฯ
อินทร์บุรี
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
ทุง่ เสลี่ยม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
เทศบำลตำบลหนองแก
เทศบำลตำบลหนองแก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
เทศบำลเมืองพระพุทธบำท
ศพด.เทศบำลเมืองพระพุทธบำทแห่งที่ 2
บุคลากรทางการศึกษา
เทศบำลเมืองบำงระจัน
ชุมชนบ้ำนไม้ดัด
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกระบือ บางสักเหล็ก
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอินทร์บุรี วัดโบสถ์
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลไกรกลาง รร.บ้านป่าสัก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีคีรีมาศ สุวรรณคีรี
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ไชยมงคล วัดท่าวิเศษ
"
บ้านด่านลานหอย เทศบาลตาบลตลิ่งชัน
บ้านวังหิน
"
บ้านด่านลานหอย เทศบาลตาบลลานหอย
วัดลานหอย
"
บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนตาบลลานหอย โรงเรียนเชิงคีรี
"
บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าปล้อง หนองไม้กอง
"
เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตาบลปากแคว บ้านบางคลองฯ(สามัคคีประชาคาร)
"
เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า บ้านวังวน
"
ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สิน บ้านสุเม่น
"
ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สิน ศพด.บ้านแม่ฮู้
"
ศรีสาโรง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะตาเลียง บ้านหนองยาว
"
ศรีสาโรง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาขุนไกร วังพิกุล
"
ด่านช้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง บ้านปรักประดู่
"
บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนตาบลบางใหญ่ ดอนกระเบือง
"
บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่กองดิน โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง
"
เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลรัวใหญ่ วัดกุฏีทอง
"
ศรีประจันต์ เทศบาลตาบลปลายนา
คลองชะอม
"
สองพีน่ ้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์
"
สองพีน่ ้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ บ้านวังตะกู
"
สามชุก
องค์การบริหารส่วนตาบลวังลึก วัดนางพิมพ์
"
หนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าไซ บ้านหนองโก
"
กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าอุแท โรงเรียนบ้านดอนหลวง
"
ท่าชนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลวัง ต.วัง (บ้านหาดสมบูรณ์)
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 42
ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 สิงหำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
301 สุราษฎร์ธานี
302 สุราษฎร์ธานี
303 สุรำษฎร์ธำนี
304 สุราษฎร์ธานี
305 สุรินทร์
306 สุรินทร์
307 สุรินทร์
308 สุรินทร์
309 สุรินทร์
310 สุรินทร์
311 สุรินทร์
312 หนองบัวลำภู
313 หนองบัวลำภู
314 หนองบัวลำภู
315 หนองบัวลำภู
316 หนองบัวลำภู
317 หนองบัวลำภู
318 หนองบัวลำภู
319 หนองบัวลำภู
320 หนองบัวลาภู
321 อ่างทอง
322 อ่างทอง
323 อ่างทอง
324 อ่างทอง
325 อ่างทอง
326 อ่างทอง
327 อ่ำงทอง
328 อ่างทอง
329 อ่างทอง
330 อ่างทอง

อำเภอ
บ้านตาขุน
บ้านนาสาร
พระแสง
พระแสง
จอมพระ
ท่าตูม
พนมดงรัก
ศรีณรงค์
สนม
สังขะ
สาโรงทาบ
นำกลำง
นำกลำง
นำกลำง
นำกลำง
นำกลำง
นำวัง
นำวัง
นำวัง
เมืองหนองบัวลาภู

ไชโย
โพธิท์ อง
โพธิท์ อง
เมืองอ่างทอง
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชำญ
วิเศษชัยชาญ
วิเศษชัยชาญ
สามโก้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลพรุไทย บ้านเชี่ยวขวาน
องค์การบริหารส่วนตาบลลาพูน คลองหาเหนือ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงสวรรค์ หน้ำเขำ
องค์การบริหารส่วนตาบลสินเจริญ หมูบ่ า้ นป่าไม้พระราชประสงค์

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

องค์การบริหารส่วนตาบลชุมแสง หนองขวาว
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบะ เฉนียง
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลบักได บ้านสกอร์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข บ้านโคกอานวย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระฆัง นาดี
"
องค์การบริหารส่วนตาบลทับทัน วัดโพธิว์ ิเวกธรรมโสภณ
"
เทศบาลตาบลหมื่นศรี
บ้านศรีมงคล
"
เทศบำลตำบลเก่ำกลอย
บ้ำนทุง่ กุลำพัฒนำ
"
เทศบำลตำบลนำกลำง
วัดเทพมงคลพิชัย
"
เทศบำลตำบลนำหนองทุม่
บ้ำนภูดินทอง
"
เทศบำลตำบลฝั่งแดง
วังเซียม
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนเมือง วัดสำมัคคีธรรม
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเทพคีรี บ้ำนวังม่วง
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังทอง วัดถำเอรำวัณ
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังปลำป้อม วังปลำป้อม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองภัยศูนย์ โนนสงเปลือย
"
เทศบาลตาบลไชโย
บ้านชะไว
"
เทศบาลตาบลโพธิท์ อง
อนุบาลโพธิท์ อง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างแก้ว วัดท่าโขลง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแห บ้านแห ม.4 (วัดปลดสัตว์)
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอิฐ โรงเรียน วัดรุ้ง
"
เทศบาลตาบลม่วงเตีย
วัดยางมณี
"
เทศบำลตำบลวิเศษไชยชำญ เทศบำลตำบลวิเศษไชยชำญ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดใหม่ วัดตลาดใหม่
"
องค์การบริหารส่วนตาบลยี่ล้น วัดน้อย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลอบทม บ้านดอนตาวงษ์
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 42
ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 สิงหำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
331 อ่างทอง
332 อ่างทอง
333 อำนำจเจริญ
334 อำนำจเจริญ
335 อำนำจเจริญ
336 อำนำจเจริญ
337 อำนำจเจริญ
338 อำนำจเจริญ
339 อำนำจเจริญ
340 อำนำจเจริญ
341 อำนำจเจริญ
342 อานาจเจริญ
343 อานาจเจริญ
344 อุดรธานี
345 อุดรธานี
346 อุดรธานี
347 อุดรธานี
348 อุดรธานี
349 อุดรธานี
350 อุดรธานี
351 อุดรธานี
352 อุดรธานี
353 อุดรธานี
354 อุดรธานี
355 อุดรธานี
356 อุดรธานี
357 อุดรธานี
358 อุดรธานี
359 อุตรดิตถ์
360 อุตรดิตถ์

อำเภอ
แสวงหา
แสวงหา
ชำนุมำน
ชำนุมำน
ชำนุมำน
ปทุมรำชวงศำ
ปทุมรำชวงศำ
ปทุมรำชวงศำ
พนำ
พนำ
พนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลจาลอง โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีพราน โรงเรียนวัดบ้านพราน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
เทศบำลตำบลโคกก่ง
บ้ำนพุทธรักษำ
บุคลากรทางการศึกษา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลชำนุมำน นิคมเกษตรกรรมฯ หมู่ 11
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำก่อ หนองแมงดำ
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เทศบำลตำบลนำป่ำแซง
บ้ำนวินัยดี หมู่ที่ 4
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
เทศบำลตำบลหนองข่ำ
วัดอนงคำรำม
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลือ วัดสุทธำวำส
"
เทศบำลตำบลพนำ
เทศบำลตำบลพนำ
"
เทศบำลตำบลพระเหลำ
บ้ำนเสำรีก
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจำนลำน สร้อย
"
เมืองอานาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนโพธิ์ นาห้วยยางสองคอน
"
เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนตาบลนาเวียง นาเวียง
"
กุดจับ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างก่อ องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างก่อ 2
"
กู่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนทองอินทร์ บ้านเหล่าสวนกล้วย
"
ทุง่ ฝน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาชุมแสง วัดชัยศิริมงคล
"
นายูง
เทศบาลตาบลนายูง
บ้านนาสมนึก
"
บ้านดุง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาคา บ้านพรสันติ
"
บ้านดุง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาคา โรงเรียน บ้านหัวดงยาง
"
บ้านดุง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านชัย ค้อเขียว
"
บ้านผือ
องค์การบริหารส่วนตาบลคาด้วง บ้านนาหลวง
"
บ้านผือ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อ บ้านค้อ
"
ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มจาน บ้านลานเต
"
พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย โรงเรียนบ้านหนองไผ่
"
เพ็ญ
เทศบาลตาบลบ้านธาตุ
นิคมสงเคราะห์ 4
"
เมืองอุดรธานี เทศบาลตาบลบ้านตาด
ผ่านศึก 2
"
เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงยืน โรงเรียนบ้านป่อง
"
ศรีธาตุ
องค์การบริหารส่วนตาบลนายูง บ้านหนองกุงปาว
"
ท่าปลา
เทศบาลตาบลจริม
บ้านท่าใหม่
"
นาปาด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฝาย บ้านทรายขาว
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 42
ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 สิงหำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
361 อุตรดิตถ์
362 อุตรดิตถ์
363 อุตรดิตถ์
364 อุตรดิตถ์
365 อุทัยธานี
366 อุทัยธานี
367 อุทัยธำนี
368 อุทัยธำนี
369 อุทัยธำนี
370 อุทัยธำนี
371 อุทัยธำนี
372 อุทัยธำนี
373 อุทัยธำนี
374 อุทัยธำนี
375 อุทัยธำนี
376 อุบลราชธานี
377 อุบลราชธานี
378 อุบลราชธานี
379 อุบลราชธานี
380 อุบลราชธานี
381 อุบลราชธานี
382 อุบลราชธานี
383 อุบลราชธานี
384 อุบลราชธานี
385 อุบลราชธานี
386 อุบลราชธานี
387 อุบลราชธานี
388 อุบลราชธานี
389 อุบลราชธานี
390 อุบลราชธานี

อำเภอ
บ้านโคก
พิชัย
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
ทัพทัน
ทัพทัน
บ้ำนไร่
บ้ำนไร่
ลำนสัก
ลำนสัก
ลำนสัก
สว่ำงอำรมณ์
หนองขำหย่ำง
ห้วยคต
ห้วยคต
กุดข้าวปุน้
กุดข้าวปุน้
เขมราฐ
เขื่องใน
โขงเจียม
ตระการพืชผล
ตระการพืชผล
ตระการพืชผล
ตระการพืชผล
ตระการพืชผล
นาจะหลวย
นาตาล
นาตาล
นาเยีย
นายืน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
เทศบาลตาบลบ้านโคก
บ้านโคก
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม บ้านบึงท่ายวน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
เทศบาลตาบลงิวงาม
ชุมชนเมืองปากฝาง
บุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลขุนฝาง ขุนฝาง
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหม้อ โรงเรียนวัดเขาน้อย
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุม่ บ้านหนองขุย
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพหลวง ทัพหลวงร่วมใจ
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังหิน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังหิน
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งนำงำม โรงเรียน ทุง่ นำงำม
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลระบำ บ้ำนบุง่ อ้ำยเจียม
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนสัก บ้ำนใหม่ไทยเจริญ
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่เขียว บ้ำนทุง่ มน
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองขำหย่ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองขำหย่ำง
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสุขฤทัย สุขฤทัย
"
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยคต โรงเรียน อนุบำลห้วยคต
"
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งเค็ง วัดศรีบัวไข
"
องค์การบริหารส่วนตาบลข้าวปุ้น บ้านโคกกลาง-หนองยอ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเจียด องค์การบริหารส่วนตาบลเจียด ม.5 ดอนติว
"
องค์การบริหารส่วนตาบลก่อเอ้ วัดโนนโพธิ์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสงใหญ่ กุดเรือคา
"
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดยาลวน วัดจันทะนที
"
องค์การบริหารส่วนตาบลขามเปี้ย วัดแสนสนุก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลถาแข้ วัดโนนสาราญ
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะไม วัดปัจฉิมมณีวัน
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเต่า วัดธัมปติฎฐาราม
"
เทศบาลตาบลภูจองนายอย
วัดบ้านดงขวาง
"
องค์การบริหารส่วนตาบลกองโพน วัดศรีมงคล(สาขาสมสะอาด)
"
องค์การบริหารส่วนตาบลพะลาน วัดศรีจันทร์
"
เทศบาลตาบลนาจาน
บ้านนาประชุม 1
"
องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่ บ้านโนนสว่าง
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 42
ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 สิงหำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น (คลอง 6) อำคำรหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
ที่
จังหวัด
391 อุบลราชธานี
392 อุบลราชธานี
393 อุบลราชธานี
394 อุบลราชธานี
395 อุบลราชธานี
396 อุบลราชธานี
397 อุบลราชธานี
398 อุบลราชธานี
399 อุบลราชธานี
400 อุบลราชธานี
หมำยเหตุ

อำเภอ
พิบูลมังสาหาร
โพธิไ์ ทร
ม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างศิลา โนนสว่างพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเลิง หนองบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง วัดบ้านเป็ด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองช้างใหญ่ หนองช้างใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าบก ขมิน
เมืองอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม
บ้านทัพไทย
เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตาบลกุดลาด นาคา
ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนามแท่ง บ้านหุง่ หลวง
สว่างวีระวงศ์ เทศบาลตาบลท่าช้าง
บ้านใหม่สารภี

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

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

"
"
"
"

1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป (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
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(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 42
ระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 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.09-0678-0191 หรือนายพงษ์นรินทร ตันเที่ยง 09-0678-0177

เอกสาร 4
พื้นที่ว่างสาหรับติดสาเนาเอกสารรับชาระเงินจากธนาคาร

ใบแจ้งการชาระเงินค่าเข้าร่วมอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 42
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 42
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

