
V 
8UF1 

~1lJ~Vl1'U 1~ ~ ~~ -:j'j 1 c.Jzje) 121-utl ~ (nl'U 1 I,~ fl l,l,'1 ~l 1 c.J-:J1 'U'U1 ~ LiJ'U~'U l,e)-:j (SAR) 61.Je)-:J 121-utl ~ (nl'U 11,~ fl 
'U 'U 

~th~?1-:ir11,i1fum1tJ1~1,iJ'Ur1runTvrn1c.J-ueJmm.J~mtY-:i ?llJ\21.~1J.JV1'U-:J~eJmlJ~-:i1,?1~J.Jm1tJflmeJ-:iY1eJ-:J~'U q 

I I I t 

'Vl lJ'V1.o~(9)b.cdb'llcs:'.rno '1-!!1'U'V1 (9)b']/ LlJ~1c.J'U lvctb\v LL'1~ 'V1 lJ'V1.o~(9)b.cs:'./ri(9)b\v '1-!11'U'V1 (9)D 'V'l~~f11AlJ 
ii 

V Cl.I 

lvctblv LLffJ'U'U 

1 'Llfl1Td ?llJ\21.L~c.JAru~~tJ1~1,iJ'Umc.J'UeJfl M~1L'W'Llm111,m1~~6UeJJ.Jmdv-:i~-u (Pre Analysis) 1,1,~1 
'U 'U 

~-:i1~n1vi-u~m1'1-:i:-u~~11'oJL~tJJ.J121'Lltl~(nl'U1L~n tl-:i'Utb~mru 'V'l.121.lvctblv '11'Ll1'Ll rilv<i'. mA-:i (~-:i~-:i~~-.'.lm~1tJ) 
'U 

J-.jm -u1-u'1-:i:-u~~11;;;i 1,~ tJ:w121-u~vr(nl-u11,~n erl,I, 'Vl'UVl'U1 c.J-.'.l1'U~'U~-:i n~6/JeJ-:ivi1-u?11m1t11, i1~1:wb ~e) 1 ~iv:w'1 
'U 'U 'U 

61.J B-!1121'Utl~(nj 'U 11,~ fl ~1:W1'U~1 ~'U b 'U~-.'.l~~ -!l:W1~1 cJ I, ~e) 16U I, 'U'U6U eJ:W'1 LL'1 ~ Lb 'W1'V11-!l 1-u fl11'U1~ LiJ'W A fWfl 1'V'l 
'U q 'U q 

f11tJ'Ue)fl~e) 1 tJ 

?11'U fl ~1'U "1 61.J eJ6/J eJ'U A rub 'W A11:W eJ'U I, A 11~~ LL'1 ~ A11:W ~1:wii eJ?l 1V! f 'U fl11'U 1~ Li'.J'W AfWfl 1'V'lfl 1 tJ 'U e) fl 
q q q 

61.J e)l,1,?f ~~Al 1:W 'U 'U ~ e) 

,u .J 
TUYt 2 5 ~Jl 2562 

t1M ........................................ --

Cl.I Vo 

1fl~1 fl11e-.JB1'U1 tJ fl11 

?11'Ufl-:J1'Llf'U1eJ~m~1'51'WLL:~tJ1~biJ'UAfWf11'V'lfl11~fl~1- J./ttv'6\M~~a1 
.... q .,. l 

(eJ-:JAfl11lJV!16/J'U) JJul"' ,..s-uo 0 .s-6\. · 

JJ'JSf\Vt~vv 

.., .., 
rm n'oJ \Ji~ bij'l.rn"~ fo1€l~?l m'W~ n~11 ~ ~'U m1~ n~1-u'W-w'W,pw ® 

LVli. o l!>I!>®~ rnric.fc.f ~€1 l!>c.frn (?linl.l") 

1 \J1~t1MB b~ f1'Vli€l'Wf1~ : Son kamon. s@onesqa.or.th 

Ei1un01ususo0u1visg1u11a:Lls:10uf1rurnwrnsi=1m:n ( 00Firnsurm;u ) 
Ju 24 01F11swr1,,nlnwa1ti1 1aun 128 nuuwr\,nln 11u8orjowri,,nln 1uv1s1[)1no m~o1nw"1 10400 

fnsF'fwri : o 2216 3955 fnsa1s : o 2216 5044-6 61ua : info@onesqa.or.th 

OFFICE FOR NATIONAL EDUCATION STANDARDS AND QUALITY ASSESSMENT ( PUBLIC ORGANIZATION) 

24th Floor. Phayathai Plaza Building. 128 Phayathai Road, Ratchathewi. Bangkok 10400, Thailand 

Tel.: +66 2216 3955 Fax.: +66 2216 5044-6 E-mail: info@onesqa.or.th 



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกริงก
ระเวีย

องค์การบริหารส่วนต าบลชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี นายประพจน์ เพียร ทอง นางรานี  ศรีเจริญ นางสุภลักษม์ ฉัตรศรีทองกุล 25-26 พฤศจิกายน 2562

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพุเย องค์การบริหารส่วนต าบลชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี นายประพจน์ เพียร ทอง นางรานี  ศรีเจริญ นางสุภลักษม์ ฉัตรศรีทองกุล 21-22 พฤศจิกายน 2562

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลิต้ีล่าง องค์การบริหารส่วนต าบลชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี นายประพจน์ เพียร ทอง นางรานี  ศรีเจริญ นางสุภลักษม์ ฉัตรศรีทองกุล 28-29 พฤศจิกายน 2562

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเตย องค์การบริหารส่วนต าบลชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี นายประพจน์ เพียร ทอง นางรานี  ศรีเจริญ นางสุภลักษม์ ฉัตรศรีทองกุล 2-3 ธันวาคม 2562

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์
นิคม

เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี นายพิทยา คงสุคนธ์ นายวินัย เทียมเมือง นางประคอง บุญแสนแผน 18-19 ธันวาคม 2562

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานลาว เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี นายพิทยา คงสุคนธ์ นายวินัย เทียมเมือง นางประคอง บุญแสนแผน 16-17 ธันวาคม 2562

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ทองผาภูมิ

เทศบาลต าบลทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี นายพิทยา คงสุคนธ์ นายวินัย เทียมเมือง นางประคอง บุญแสนแผน 12-13 ธันวาคม 2562

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง เทศบาลต าบลล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี นายประพจน์ เพียร ทอง นางรานี ศรีเจริญ นางสุภลักษม์ ฉัตรศรีทองกุล 19-20 ธันวาคม 2562

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุถ่อง เทศบาลต าบลล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี นายประพจน์ เพียร ทอง นางรานี ศรีเจริญ นางสุภลักษม์ ฉัตรศรีทองกุล 16-17 ธันวาคม 2562

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
รางสาล่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี ท่าม่วง กาญจนบุรี ดร.ศรีสุดา ประเคนรี นายเสกศิลป์ สังขบูรณ์ นายสมเดช แก้วมณี 4-5 พฤศจิกายน 2562

11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
สระกลอยสามัคคีธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี ท่าม่วง กาญจนบุรี ดร.ศรีสุดา ประเคนรี นายเสกศิลป์ สังขบูรณ์ นายสมเดช แก้วมณี 11-12 พฤศจิกายน 2562

12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่าม่วง

เทศบาลต าบลท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี นางแสงระวี ณรงคะชวนะ นายนิกร เสาร์ฝ้ัน นายโสฬส บุญโทแสง 28-29  พฤศจิกายน 2562

13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโลหะ
ราษฎร์บ ารุง

เทศบาลต าบลท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี นางแสงระวี ณรงคะชวนะ นายนิกร เสาร์ฝ้ัน นายโสฬส บุญโทแสง 2-3 ธันวาคม 2562

14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดขุน
ไทยธาราม

องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี ท่าม่วง กาญจนบุรี นางแสงระวี ณรงคะชวนะ นายนิกร เสาร์ฝ้ัน นายโสฬส บุญโทแสง 12-13 ธันวาคม 2562

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่ามะกา

เทศบาลต าบลท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี นายประพจน์ เพียรทอง นางรานี ศรีเจริญ นางสุภลักษม์ ฉัตรศรีทองกุล 7-8 พฤศจิกายน  2562

16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
พระแท่นล าพระยา

เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา ท่ามะกา กาญจนบุรี นายประพจน์ เพียรทอง นางรานี ศรีเจริญ นางสุภลักษม์ ฉัตรศรีทองกุล 28-29 ตุลาคม 2562

17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส านักคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ า
เอน

ท่ามะกา กาญจนบุรี นายประพจน์ เพียรทอง นางรานี ศรีเจริญ นางสุภลักษม์ ฉัตรศรีทองกุล 13-14 พฤศจิกายน 2562

18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ า
เอน

ท่ามะกา กาญจนบุรี นายประพจน์ เพียรทอง นางรานี ศรีเจริญ นางสุภลักษม์ ฉัตรศรีทองกุล 4-5 พฤศจิกายน 2562

19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ า
เอน

ท่ามะกา กาญจนบุรี นางแสงระวี ณรงคะชวนะ นายนิกร เสาร์ฝ้ัน นายโสฬส บุญโทแสง 16-17 ธันวาคม 2562

20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ดร.ศรีสุดา ประเคนรี นายเสกศิลป์ สังขบูรณ์ นายสมเดช แก้วมณี 18-19 พฤศจิกายน 2562

21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ดร.ศรีสุดา ประเคนรี นายเสกศิลป์ สังขบูรณ์ นายสมเดช แก้วมณี 21-22 พฤศจิกายน 2562

22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักเหล่ียม

องค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
เหล่ียม

นามน กาฬสินธ์ุ นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 17-18 ตุลาคม 2562

23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยวัน องค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
เหล่ียม

นามน กาฬสินธ์ุ นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 15-16 ตุลาคม 2562

24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสยาม องค์การบริหารส่วนต าบลนามน นามน กาฬสินธ์ุ นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 10-11 ตุลาคม 2562

25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวงัว

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว ยางตลาด กาฬสินธ์ุ นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 7-8 ตุลาคม 2562

26 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่วังไทร องค์การบริหารส่วนต าบลวังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร นางบังอร เนตรทอง นางสาวสุภรา วรารุจน์ นางสาวณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ 12-13 พฤศจิกายน 2562

27 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเรือน องค์การบริหารส่วนต าบลวังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร นางบังอร เนตรทอง นางสาวสุภรา วรารุจน์ นางสาวณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ 6-7 พฤศจิกายน 2562

28 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ทองหล่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร นางบังอร เนตรทอง นางสาวสุภรา วรารุจน์ นางสาวณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ 4-5 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์
มะนาว

องค์การบริหารส่วนต าบลวังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร นางบังอร เนตรทอง นางสาวสุภรา วรารุจน์ นางสาวณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ 14-15 พฤศจิกายน 2562

30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สมบูรณ์

คลองขลุง ก าแพงเพชร นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 18-19 พฤศจิกายน 2562

31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทุ่งน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สมบูรณ์

คลองขลุง ก าแพงเพชร นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 20-21 พฤศจิกายน 2562

32 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแขม องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร นางบังอร เนตรทอง นางสาวสุภรา วรารุจน์ นางสาวณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ 2-3 ธันวาคม 2562

33 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถาวรวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลถาวร
วัฒนา

ทรายทอง
วัฒนา

ก าแพงเพชร นางบังอร เนตรทอง นางสาวสุภรา วรารุจน์ นางสาวณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ 11-12 ธันวาคม 2562

34 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลถาวร
วัฒนา

ทรายทอง
วัฒนา

ก าแพงเพชร นางบังอร เนตรทอง นางสาวสุภรา วรารุจน์ นางสาวณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ 16-17 ธันวาคม 2562

35 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น เทศบาลต าบลระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 21-22 ตุลาคม 2562

36 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพงษ์
ทองค า

เทศบาลต าบลระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 24-25 ตุลาคม 2562

37 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
เชียงราย

องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร นายเผด็จ รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 28-29 ตุลาคม 2562

38 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร นายเผด็จ รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 30-31 ตุลาคม 2562

39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร นายเผด็จ รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 4-5 พฤศจิกายน 2562

40 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอมทอง
พัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร นายเผด็จ รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 6-7 พฤศจิกายน 2562

41 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 11-12 พฤศจิกายน 2562

42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 13-14 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

43 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเริงกะพง องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 21-22 พฤศจิกายน 2562

44 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้ าอุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 16-17 ธันวาคม 2562

45 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินดาต

องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 18-19 ะันวาคม 2562

46 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 12-13 ธันวาคม 2562

47 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
คลองพิไกร

เทศบาลต าบลคลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 26-27 กันยายน 2562

48 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปล้องทองพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี เมือง
ก าแพงเพชร

ก าแพงเพชร นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 30 กันยายน - 
1 ตุลาคม 2562

49 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
ปราสาท

องค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี เมือง
ก าแพงเพชร

ก าแพงเพชร นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 3-4 ตุลาคม 2562

50 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหงษ์ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลคณฑี เมือง
ก าแพงเพชร

ก าแพงเพชร นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 9-10 ตุลาคม 2562

51 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชารัฐ
พัฒนา

เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย เมือง
ก าแพงเพชร

ก าแพงเพชร นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 19-20 พฤศจิกายน 2562

52 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
คลองแม่ลาย

เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย เมือง
ก าแพงเพชร

ก าแพงเพชร นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 4-5 พฤศจิกายน 2562

53 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนอง
หลวง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลวง

ลานกระบือ ก าแพงเพชร นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 15-16 ตุลาคม 2562

54 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเรือ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรือ ชุมแพ ขอนแก่น นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 23-24 กันยายน 2562

55 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ชุมแพ

เทศบาลเมืองชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 7-8 ตุลาคม 2562

56 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โนนหัน

เทศบาลต าบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 24-25 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

57 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลขัวเรียง

องค์การบริหารส่วนต าบลขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 10-11 ตุลาคม 2562

58 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไผ่

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี นางจิตติมา วัชรธรรม 14-15 พฤศจิการยน 2562

59 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกสี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี นางจิตติมา วัชรธรรม 18-19 พฤศจิกายน 2562

60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลใหม่นาเพียง

องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่นา
เพียง

แวงใหญ่ ขอนแก่น นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี นางจิตติมา วัชรธรรม 2-3 ตุลาคม 2562

61 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่นา
เพียง

แวงใหญ่ ขอนแก่น นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี นางจิตติมา วัชรธรรม 7-8 ตุลาคม 2562

62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี นางจิตติมา วัชรธรรม 10-11 ตุลาคม 2562

63 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนนทอง 
(ชุมชนร่วมใจ)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี นางจิตติมา วัชรธรรม 15-16 ตุลาคม 2562

64 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ท่าใหม่

เทศบาลเมืองท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี นายเสถียร ม่ันถาวรวงศ์ นายพงศ์พันธ์ สุขรา นางสุภาภรณ์ ปาลศรี 26-27 ธันวาคม 2562

65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
อ่างคีรี

เทศบาลต าบลอ่างคีรี มะขาม จันทบุรี นายเสถียร ม่ันถาวรวงศ์ นายพงศ์พันธ์ สุขรา นางสุภาภรณ์ ปาลศรี 5-6 พฤศจิกายน 2562

66 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ฉมัน

เทศบาลต าบลฉมัน มะขาม จันทบุรี นายเสถียร ม่ันถาวรวงศ์ นายพงศ์พันธ์ สุขรา นางสุภาภรณ์ ปาลศรี 7-8 พฤศจิกายน 2562

67 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี นายเสถียร ม่ันถาวรวงศ์ นายพงศ์พันธ์ สุขรา นางสุภาภรณ์ ปาลศรี 24-25 ธันวาคม 2562

68 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองประเวศ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ประเวศ

บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา นายเสถียร ม่ันถาวรวงศ์ นายพงศ์พันธ์ สุขรา นางสุภาภรณ์ ปาลศรี 1-2 ตุลาคม 2562

69 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
แสนภูดาษ

เทศบาลต าบลแสนภูดาษ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา นายเสถียร ม่ันถาวรวงศ์ นายพงศ์พันธ์ สุขรา นางสุภาภรณ์ ปาลศรี 24-25 ตุลาคม 2562

70 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เกาะขนุน

เทศบาลต าบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา นายเสถียร ม่ันถาวรวงศ์ นายพงศ์พันธ์ สุขรา นางสุภาภรณ์ ปาลศรี 31 ตุลาคม - 
1 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

71 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางไผ่

องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ เมือง
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา นายจ าลอง  ภู่บ ารุง นางแน่งน้อย จุลสันต์ นางนวพร เหมะ 25-26 พฤศจิกายน 2562

72 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประตูน้ าท่า
ไข่

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไข่ เมือง
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา นายจ าลอง  ภู่บ ารุง นางแน่งน้อย จุลสันต์ นางนวพร เหมะ 21-22 พฤศจิกายน 2562

73 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไข่ เมือง
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา นายจ าลอง  ภู่บ ารุง นางแน่งน้อย จุลสันต์ นางนวพร เหมะ 21-22 พฤศจิกายน 2562

74 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิโครธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไข่ เมือง
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา นายจ าลอง  ภู่บ ารุง นางแน่งน้อย จุลสันต์ นางนวพร เหมะ 22,25 พฤศจิกายน 2562

75 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
หลวงแพ่ง

เมือง
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา นางพัชรินทร์ ละอองแก้ว นางอังสนา มราชลี นางกมลวรรณ มิตรมาก 4-5 พฤศจิกายน 2562

76 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองจุกกระเฌอ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
จุกกระเฌอ

เมือง
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา นางพัชรินทร์ ละอองแก้ว นางอังสนา มราชลี นางกมลวรรณ มิตรมาก 14-15 พฤศจิกายน 2562

77 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจรเข้ตาย องค์การบริหารส่วนต าบลบางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา นายเสถียร ม่ันถาวรวงศ์ นายพงศ์พันธ์ สุขรา นางสุภาภรณ์ ปาลศรี 18-19 พฤศจิกายน 2562

78 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โป่ง

เทศบาลต าบลโป่ง บางละมุง ชลบุรี นางธนพรไชย วงศ์คต นางสาวพัชรี ศรีสลับ นางนลินทิพย์ ตระกลพัฑฒนะ 11-12 พฤศจิกายน 2562

79 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
รุณ

บ้านบึง ชลบุรี นางจรูญรัตน์ สุวรรณสิทธ์ิ นางนิตยา คล้ายสงคราม นางเดือนดารา อุทัย 14-15 พฤศจิกายน 2562

80 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองชัน
จันทนาราม

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
รุณ

บ้านบึง ชลบุรี นางจรูญรัตน์ สุวรรณสิทธ์ิ นางนิตยา คล้ายสงคราม นางเดือนดารา อุทัย 11-12 พฤศจิกายน 2562

81 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลด า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
รุณ

บ้านบึง ชลบุรี นางจรูญรัตน์ สุวรรณสิทธ์ิ นางนิตยา คล้ายสงคราม นางเดือนดารา อุทัย 4-5 พฤศจิกายน 2562

82 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขา
ไผ่

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
รุณ

บ้านบึง ชลบุรี นางจรูญรัตน์ สุวรรณสิทธ์ิ นางนิตยา คล้ายสงคราม นางเดือนดารา อุทัย 26-27 ธันวาคม 2562

83 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองไผ่แก้ว

เทศบาลต าบลหนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี นางธนพรไชย วงศ์คต นางสาวพัชรี ศรีสลับ นางนลินทิพย์ ตระกลพัฑฒนะ 14-15 พฤศจิกายน 2562

84 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี นางธนพรไชย วงศ์คต นางสาวพัชรี ศรีสลับ นางนลินทิพย์ ตระกลพัฑฒนะ 4-5 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

85 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสาม
เกลียว

เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี นางธนพรไชย วงศ์คต นางสาวพัชรี ศรีสลับ นางนลินทิพย์ ตระกลพัฑฒนะ 7-8 พฤศจิกายน 2562

86 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม เทศบาลต าบลสรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท นายวัชรินทร์  อภิญญาวัฒนาสกุล นางสาวณิชาภัทร  ฉายศรี นางสาวจามร สุวรรณฉาย 13-14 พฤศจิกายน  2562

87 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
สรรคบุรี (วัดพระแก้ว)

เทศบาลต าบลสรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท นายวัชรินทร์ อภิญญาวัฒนาสกุล นางสาวณิชาภัทร ฉายศรี นางสาวจามร สุวรรณฉาย 25-26 ธันวาคม 2562

88 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกดอกไม้ เทศบาลต าบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท นายวัชรินทร์ อภิญญาวัฒนาสกุล นางสุเนตร  ย้ิมแย้ม นางสาวจามร สุวรรณฉาย 25-26 พฤศจิกายน 2562

89 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพรัตน์
วนาราม

เทศบาลต าบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท นายวัชรินทร์ อภิญญาวัฒนาสกุล นางสุเนตร  ย้ิมแย้ม นางสาวจามร สุวรรณฉาย 21-22 พฤศจิกายน 2562

90 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิน เทศบาลต าบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท นางอังสนา มราชลี นางกัญญาเณศ รมยะสมิต นางกมลวรรณ มิตรมาก 9,11 ธันวาคม 2562

91 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเทพรัตน์ เทศบาลต าบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท นางอังสนา มราชลี นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางกมลวรรณ มิตรมาก 12-13 ธันวาคม 2562

92 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอารีทวีวนา
ราม

เทศบาลต าบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท นางอังสนา มราชลี นายวัชรินทร์ อภิญญาวัฒนา
สกุล

นางกมลวรรณ มิตรมาก 16-17 ธันวาคม 2562

93 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม เทศบาลต าบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท นางอังสนา มราชลี นายวัชรินทร์ อภิญญาวัฒนา
สกุล

นางกมลวรรณ มิตรมาก 19-20 ธันวาคม 2562

94 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ารี เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท นางกัญญาเณศ รมยะสมิต นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางวรังสิยา เพียรรักษา 21-22 ธันวาคม 2562

95 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนโพธ์ิศรี เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท นางกัญญาเณศ รมยะสมิต นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางวรังสิยา เพียรรักษา 24-25 ตุลาคม 2562

96 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
ข้ีเหล็ก

เทศบาลต าบลห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท นางกัญญาเณศ รมยะสมิต นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางวรังสิยา เพียรรักษา 28-29 ตุลาคม 2562

97 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแก้ว เทศบาลต าบลห้วยงู หันคา ชัยนาท นายวัชรินทร์  อภิญญาวัฒนาสกุล นางสุเนตร  ย้ิมแย้ม นางสาวจามร สุวรรณฉาย 17-18 พฤศจิกายน  2562

98 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
หม่ืนเทพ

เทศบาลต าบลห้วยงู หันคา ชัยนาท นายวัชรินทร์  อภิญญาวัฒนาสกุล นางสุเนตร  ย้ิมแย้ม นางสาวจามร สุวรรณฉาย 21-22 พฤศจิกายน  2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

99 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
ชุมชนคลองจันทน์

เทศบาลต าบลห้วยงู หันคา ชัยนาท นายวัชรินทร์  อภิญญาวัฒนาสกุล นางสาวณิชาภัทร  ฉายศรี นางสาวจามร สุวรรณฉาย 5-6 พฤศจิกายน  2562

100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ นางรัตนา เจริญศิริ ดร.น้ าอ้อย มีสัตย์ธรรม นางมลิวัลย์ มองฤทธ์ิ 10-11ตุลาคม 2562

101 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้าน
ไพร

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ นางรัตนา เจริญศิริ ดร.น้ าอ้อย มีสัตย์ธรรม นางมลิวัลย์ มองฤทธ์ิ 17-18 ตุลาคม 2562

102 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางค์
ปราสาท

เทศบาลต าบลทุ่งทอง บ้านเขว้า ชัยภูมิ นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 4-5 พฤศจิกายน 2562

103 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายตะคลอง เทศบาลต าบลทุ่งทอง บ้านเขว้า ชัยภูมิ นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 6-7 พฤศจิกายน 2562

104 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสายบัว เทศบาลต าบลทุ่งทอง บ้านเขว้า ชัยภูมิ นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 30-31 ตุลาคม 2562

105 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสามัคคี เทศบาลต าบลทุ่งทอง บ้านเขว้า ชัยภูมิ นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 28-29 ตุลาคม 2562

106 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณาราม เทศบาลต าบลทุ่งทอง บ้านเขว้า ชัยภูมิ นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี นางจิตติมา วัชรธรรม 4-5 พฤศจิกายน 2562

107 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทองธรรมชาติ

เทศบาลต าบลทุ่งทอง บ้านเขว้า ชัยภูมิ นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี นางจิตติมา วัชรธรรม 6-7 พฤศจิกายน 2562

108 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
บ้านค่ายหม่ืนแผ้ว

เทศบาลต าบลบ้านค่ายหม่ืนแผ้ว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ นางรัตนา เจริญศิริ นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง นางมลิวัลย์ มองฤทธ์ิ 1-2 ตุลาคม 2562

109 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองบัวแดง

เทศบาลต าบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ นางรัตนา เจริญศิริ นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง นางมลิวัลย์ มองฤทธ์ิ 3-4 ตุลาคม 2562

110 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 28-29 พฤศจิกายน 2562

111 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหมอ
ปวง

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 21-22 พฤศจิกายน 2562

112 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ค า องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 2-3 ธันวาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

113 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหงาว

เทศบาลต าบลหงาว เทิง เชียงราย นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 11-12 พฤศจิกายน 2562

114 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลตับเต่า

องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า เทิง เชียงราย นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 9-11 ธันวาคม 2562

115 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
สันมะค่า

เทศบาลต าบลสันมะค่า ป่าแดด เชียงราย นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 14-15 พฤศจิกายน 2562

116 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันติสุข

องค์การบริหารส่วนต าบลสันติสุข พาน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 5-6 ธันวาคม 2562

117 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนตัน องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พาน

พาน เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 6-7 มกราคม 2563

118 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พาน

พาน เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 8-9 มกราคม 2563

119 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าส้าน องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พาน

พาน เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 13-14 มกราคม 2563

120 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พาน

พาน เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 15 และ 17 มกราคม 2563

121 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่เย็น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น พาน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 12-13 ธันวาคม 2562

122 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 19-20 ธันวาคม 2562

123 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย นายศิริพงศ์  รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 4-5 พฤศจิกายน 2562

124 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย นายศิริพงศ์  รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 6-7 พฤศจิกายน 2562

125 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องก๊อ เทศบาลต าบลสันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย นายศิริพงศ์  รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 11-12 พฤศจิกายน 2562

126 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย เทศบาลต าบลสันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย นายศิริพงศ์  รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 13-14 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

127 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร เทศบาลต าบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 25-26 ธันวาคม 2562

128 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลุหลวง เทศบาลต าบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 17-18 ธันวาคม 2562

129 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะทอ เทศบาลต าบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 19-20 ธันวาคม 2562

130 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ เทศบาลต าบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 23-24 ธันวาคม 2562

131 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์ เทศบาลต าบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์  กรรณตรีย์ 23-24 ธันวาคม 2562

132 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาด่ี เทศบาลต าบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์  กรรณตรีย์ 19-20 ธันวาคม 2562

133 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ เทศบาลต าบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์  กรรณตรีย์ 17-18 ธันวาคม 2562

134 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าข่า เทศบาลต าบลสันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 13-14 มกราคม 2563

135 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ทราย
ทอง

เทศบาลต าบลสันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 9-10 มกราคม 2563

136 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
แม่ยาว

เทศบาลต าบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 6-7 มกราคม 2563

137 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
แม่ยาว บ้านห้วยแม่ซ้าย

เทศบาลต าบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 26-27 ธันวาคม 2562

138 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าตึง

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 7-8 ตุลาคม 2562

139 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 21-22 ตุลาคม 2562

140 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะ
หินฝน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 14-15 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

141 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 2-3 ตุลาคม 2562

142 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะพือ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 30-31 ตุลาคม 2562

143 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหล่อโย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 28-29 ตุลาคม 2562

144 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทอดไทย
หลวงจัน

องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 15-16 ตุลาคม 2562

145 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซางสูง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 9-10 ตุลาคม 2562

146 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทย องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 17-18 ตุลาคม 2562

147 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะตี องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 7-8 ตุลาคม 2562

148 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพร
เล่ามา

องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 14-15 พฤศจิกายน 2562

149 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 12-13 พฤศจิกายน 2562

150 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทย
หน่ึง

องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผศ. ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 25-26 ธันวาคม 2562

151 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งเก้าหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผศ. ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 18-19 ธันวาคม 2562

152 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอากู่ องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผศ. ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 23-24 ธันวาคม 2562

153 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนเมือง
โก

องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผศ. ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 16-17 ธันวาคม 2562

154 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 12-13 ธันวาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

155 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพร
เล่าจอ

องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 16-17 ธันวาคม 2562

156 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะป่า องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 18-19 ธันวาคม 2562

157 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูซอ องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายศิริพงศ์ รัตน์มงคลดี นายสุภาพ ค าวาง นางสาวเทวิกา ดารันรัศมีกุล 23-24 ธันวาคม 2562

158 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาจี องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 18-19 พฤศจิกายน 2562

159 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 25-26 พฤศจิกายน 2562

160 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแปด
หลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 2-3 ธันวาคม 2562

161 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพร่
ลิทู่

องค์การบริหารส่วนต าบลเทอด
ไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 12-13 ธันวาคม 2562

162 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งแพร่

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย นางสาววิลาวัลย์ แสนเผ่า ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ อายุยืน นายวันชัย ค าลือ 9-10 ธันวาคม 2562

163 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าก๊อ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นายอารพงษ์ ดวงแก้ว นางปริมกุลรักษ์ ชัยภัทรวรัชญาน์ 23-24 ธันวาคม 2562

164 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นายอารพงษ์ ดวงแก้ว นางปริมกุลรักษ์ ชัยภัทรวรัชญาน์ 25-26 ธันวาคม 2562

165 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
มะขามป้อม

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นายอารพงษ์ ดวงแก้ว นางปริมกุลรักษ์ ชัยภัทรวรัชญาน์ 19-20 ธันวาคม 2562

166 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาหรา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นายอารพงษ์ ดวงแก้ว นางปริมกุลรักษ์ ชัยภัทรวรัชญาน์ 17-18 ธันวาคม 2562

167 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอจอ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 20-21 พฤศจิกายน 2562

168 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยงาม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 11-12 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

169 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาเสรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 18-19 พฤศจิกายน 2562

170 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเก๊ียะ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 13-14 พฤศจิกายน 2562

171 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
แม่สรวย

เทศบาลต าบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 2-3 ธันวาคม 2562

172 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์หลวง

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 4-6 ธันวาคม 2562

173 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
สิริเวียงชัย

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 7-8 พฤศจิกายน 2562

174 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 4-5 พฤศจิกายน 2562

175 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ ผศ. ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 23-24 กันยายน 2562

176 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
ทรายขาว

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ ผศ. ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 25-26 กันยายน 2562

177 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ ผศ. ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 27 และ 30 กันยายน 2562

178 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาเหนือ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ ผศ. ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 1-2 ตุลาคม 2562

179 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เมืองงาย

เทศบาลต าบลเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 23-24 กันยายน 2562

180 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนะ เทศบาลต าบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 30-31 ตุลาคม 2562

181 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าพวง

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 26-27 กันยายน 2562

182 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ดอยสะเก็ด

เทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 7-8 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

183 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ นายค าตัน ขันน้อย นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นางปริมกุลรักษ์ ชัยภัทรวรัชญาน์ 21-22 ตุลาคม 2562

184 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเข่ือนผาก องค์การบริหารส่วนต าบลเข่ือน
ผาก

พร้าว เชียงใหม่ นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 9-10 ตุลาคม 2562

185 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ช้างเผือก

เทศบาลต าบลช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายค าตัน ขันน้อย นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นางปริมกุลรักษ์ ชัยภัทรวรัชญาน์ 10-11 ตุลาคม 2562

186 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร"

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา แม่แตง เชียงใหม่ นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 1-2 ตุลาคม 2562

187 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่สา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 3-4 ตุลาคม 2562

188 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอง องค์การบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวง

เวียงแหง เชียงใหม่ นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 17-18 ตุลาคม 2562

189 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเครือ องค์การบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวง

เวียงแหง เชียงใหม่ นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 8-9 ตุลาคม 2562

190 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้ องค์การบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวง

เวียงแหง เชียงใหม่ นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 10-11 ตุลาคม 2562

191 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้
ใหม่

องค์การบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวง

เวียงแหง เชียงใหม่ นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 15-16 ตุลาคม 2562

192 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก องค์การบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวง

เวียงแหง เชียงใหม่ นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์ กรรณตรีย์ 15-16 ตุลาคม 2562

193 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลเปียงหลวง

องค์การบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวง

เวียงแหง เชียงใหม่ นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์ กรรณตรีย์ 8-9 ตุลาคม 2562

194 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่มะ
กายยอน

องค์การบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวง

เวียงแหง เชียงใหม่ นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์ กรรณตรีย์ 17-18 ตุลาคม 2562

195 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปกแซม องค์การบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวง

เวียงแหง เชียงใหม่ นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์ กรรณตรีย์ 10-11 ตุลาคม 2562

196 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฟ้าเวียง
อินทร์

องค์การบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวง

เวียงแหง เชียงใหม่ นายค าตัน ขันน้อย นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นางปริมกุลรักษ์ ชัยภัทรวรัชญาน์ 24-25 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

197 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หางดง

เทศบาลต าบลหางดง หางดง เชียงใหม่ นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 7-8 ตุลาคม 2562

198 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าพญา เทศบาลต าบลท่าพญา ปะเหลียน ตรัง นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 16-17 ธันวาคม 2562

199 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลปะ
เหลียน

ปะเหลียน ตรัง นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 18-19 ธันวาคม 2562

200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าฉา องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ตรุด

เมืองตรัง ตรัง นางประภัสสร ศรีรักษา นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 11-12 ธันวาคม 2562

201 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ตรุด

เมืองตรัง ตรัง นางประภัสสร ศรีรักษา นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 13 และ 16 ธันวาคม 2562

202 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าผุด

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด เมืองตรัง ตรัง นางประภัสสร ศรีรักษา นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 17-18 ธันวาคม 2562

203 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนต าบลนา
โต๊ะหมิง

เมืองตรัง ตรัง นางประภัสสร ศรีรักษา นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 19-20 ธันวาคม 2562

204 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โคกหล่อ

เทศบาลต าบลโคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 15 และ 17 มกราคม 2563

205 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาตาล่วง

เทศบาลต าบลนาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 13-14 มกราคม 2563

206 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
คลองเต็ง

เทศบาลต าบลคลองเต็ง เมืองตรัง ตรัง นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 21-22 มกราคม 2563

207 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะ
มะม่วง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านควน เมืองตรัง ตรัง นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 17 และ 20 มกราคม 2563

208 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด สิเกา ตรัง นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 19-20 พฤศจิกายน 2562

209 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด สิเกา ตรัง นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 21-22 พฤศจิกายน 2562

210 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด สิเกา ตรัง นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 26-27 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

211 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด สิเกา ตรัง นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 28-29 พฤศจิกายน 2562

212 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ล าภูรา

เทศบาลต าบลล าภูรา ห้วยยอด ตรัง นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 12-13 ธันวาคม 2562

213 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกอ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าหวี หาดส าราญ ตรัง นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 2-3 ธันวาคม 2562

214 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเขา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าหวี หาดส าราญ ตรัง นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 4-6 ธันวาคม 2562

215 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกาะสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าหวี หาดส าราญ ตรัง นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 19-20 ธันวาคม 2562

216 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเสะ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเสะ หาดส าราญ ตรัง นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 23-24 ธันวาคม 2562

217 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ตะเคียน

เขาสมิง ตราด นางแสงระวี ณรงคะชวนะ นายนิกร เสาร์ฝ้ัน นายโสฬส บุญโทแสง 7-8 พฤศจิกายน 2562

218 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
แหลมงอบ

เทศบาลต าบลแหลมงอบ แหลมงอบ ตราด นางแสงระวี ณรงคะชวนะ นายนิกร เสาร์ฝ้ัน นายโสฬส บุญโทแสง 21-22 พฤศจิกายน 2562

219 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสอง
ยาง

ท่าสองยาง ตาก นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 28-29 พฤศจิกายน 2562

220 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอไทย องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ พบพระ ตาก นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 11-12 ธันวาคม 2562

221 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์ใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ พบพระ ตาก นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 17-18 ธันวาคม 2562

222 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์
เหนือ

องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ พบพระ ตาก นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 19-20 ธันวาคม 2562

223 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ออกฮู องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ พบพระ ตาก นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 13 และ 16ธันวาคม 2562

224 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะพอ องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ พบพระ ตาก นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 16-17 ธันวาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

225 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์
เจริญ

องค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ พบพระ ตาก นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 19-20 ธันวาคม 2562

226 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นวิทยา องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวเหนือ

เมืองตาก ตาก นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 2-3 กันยายน 2562

227 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสน
แกลลอน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ระมาด

แม่ระมาด ตาก นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 2-3 ธันวาคม 2562

228 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ระมาด

แม่ระมาด ตาก นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 6,9 ธันวาคม 2562

229 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่
ระมาดน้อย

องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 11-12 ธันวาคม 2562

230 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องวา องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นายรณกฤต สุวรรณเมือง นางปริมกุลรักษ์  ชัยภัทรวรัชญาน์ 27-28 มกราคม 2563

231 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะเนจ้ือ องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นายรณกฤต สุวรรณเมือง นางปริมกุลรักษ์  ชัยภัทรวรัชญาน์ 22-23 มกราคม 2563

232 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลา
กอง

องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นายรณกฤต สุวรรณเมือง นางปริมกุลรักษ์  ชัยภัทรวรัชญาน์ 20-21 มกราคม 2563

233 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพะวอ องค์การบริหารส่วนต าบลพะวอ แม่สอด ตาก นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 6-7 มกราคม 2563

234 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยะอุ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่
ละเมา

แม่สอด ตาก นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 9-10 มกราคม 2563

235 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ปะ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ แม่สอด ตาก นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 18-19 พฤศจิกายน 2562

236 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ปะกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ แม่สอด ตาก นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 20-21 พฤศจิกายน 2562

237 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่โพธ์ิ
ทอง

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่
ละเมา

แม่สอด ตาก นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 25-26 พฤศจิกายน 2562

238 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลา
หลด

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่
ละเมา

แม่สอด ตาก นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 27-28  พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

239 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผ้ึง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง วังเจ้า ตาก นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 4-5 พฤศจิกายน 2562

240 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เสรี
ธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง วังเจ้า ตาก นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 7-8 พฤศจิกายน 2562

241 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคีรีรักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง วังเจ้า ตาก นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 14-15 พฤศจิกายน 2562

242 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวันวิเวก เทศบาลต าบลแม่กลอง อุ้มผาง ตาก นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นายสหรัฐ สิงห์กล่ิน ร.ต.อ.ชูศักด์ิ คิดในทางดี 16-17 ธันวาคม 2562

243 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลวง เทศบาลต าบลแม่กลอง อุ้มผาง ตาก นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นายสหรัฐ สิงห์กล่ิน ร.ต.อ.ชูศักด์ิ คิดในทางดี 12-13  ธันวาคม 2562

244 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กลองบ้าน
เดลอคี

เทศบาลต าบลแม่กลอง อุ้มผาง ตาก นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นายสหรัฐ สิงห์กล่ิน ร.ต.อ.ชูศักด์ิ คิดในทางดี 19-20 ธันวาคม 2562

245 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยายฉิม องค์การบริหารส่วนต าบลหินต้ัง เมืองนครนายก นครนายก ดร. ก่ิงแก้ว ใหม่สุวรรณ นางลออศรี ใจยงค์ นางสาวขนิษฐา เทียมฤทธ์ิ 14-15 ตุลาคม 2562

246 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หญ้าปล้อง

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 5-6 พฤศจิกายน 2562

247 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลทุ่งลูกนก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 13-14 พฤศจิกายน 2562

248 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อย ก าแพงแสน นครปฐม นายสมพงษ์ จันแหล่ นางจารุพรรณ ขาวสอาด นางสาวณัฐชนัญ พาภินโย 28-29 ตุลาคม 2562

249 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนข่อย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อย ก าแพงแสน นครปฐม นายสมพงษ์ จันแหล่ นางจารุพรรณ ขาวสอาด นางสาวณัฐชนัญ พาภินโย 30-31 ตุลาคม 2562

250 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด
พัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อย ก าแพงแสน นครปฐม นายสมพงษ์ จันแหล่ นางจารุพรรณ ขาวสอาด นางสาวณัฐชนัญ พาภินโย 14-15 พฤศจิกายน 2562

251 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อน้ าจืด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อย ก าแพงแสน นครปฐม นายสมพงษ์ จันแหล่ นางจารุพรรณ ขาวสอาด นางสาวณัฐชนัญ พาภินโย 12-13 พฤศจิกายน 2562

252 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมนคร เทศบาลนครนครปฐม ก าแพงแสน นครปฐม นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นายสหรัฐ สิงห์กล่ิน ร.ต.อ.ชูศักด์ิ คิดในทางดี 23-24 กันยายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

253 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบึงย่ีโถ 
(ศูนย์ 1) วัดมูลจินดาราม

เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ ก าแพงแสน นครปฐม นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร นางมณฑิรา ไม้จันทร์ดี นางศรีอุไร บุญเสริม 31 ตุลาคม - 
1 พฤศจิกายน 2562

254 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบึงย่ีโถ 
(ศูนย์ 2) วัดเขียนเขต

เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ ก าแพงแสน นครปฐม นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร นางมณฑิรา ไม้จันทร์ดี นางศรีอุไร บุญเสริม 11-12 พฤศจิกายน  2562

255 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบึงย่ีโถ 
(ศูนย์ 3) หมู่บ้านฟ้ารังสิต

เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ ก าแพงแสน นครปฐม นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร นางมณฑิรา ไม้จันทร์ดี นางศรีอุไร บุญเสริม 18-19 พฤศจิกายน  2562

256 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยอดพระ
พิมล

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี ไทรน้อย นครปฐม นางสาวอรัญญา จิตต์บรรเทา นางกมลลักษณ์ สุขประเสริฐ นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล 25-26 พฤศจิกายน  2562

257 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
พระพิมล

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี ไทรน้อย นครปฐม นางสาวอรัญญา จิตต์บรรเทา นางกมลลักษณ์ สุขประเสริฐ นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล 18-19 พฤศจิกายน  2562

258 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าต าหนัก องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ต าหนัก

นครชัยศรี นครปฐม นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 1-2 ตุลาคม 2562

259 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางกระเบา องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ต าหนัก

นครชัยศรี นครปฐม นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 8-9 ตุลาคม 2562

260 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนียด นครชัยศรี นครปฐม นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 7-8 ตุลาคม 2562

261 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางระก า

องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ระก า

นครชัยศรี นครปฐม นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 1-2 ตุลาคม 2562

262 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางแก้ว
ฟ้า

องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
แก้วฟ้า

นครชัยศรี นครปฐม นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ ดร.อภินันท์ เวทยนุกูล นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย 31 ตุลาคม - 
1 พฤศจิกายน 2562

263 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ห้วยพลู

เทศบาลต าบลห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ ดร.อภินันท์ เวทยนุกูล นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย 7-8 พฤศจิกายน  2562

264 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
คลองโยง ศูนย์ 1

เทศบาลต าบลคลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 20-21 พฤศจิกายน 2562

265 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
คลองโยง ศูนย์ 2

เทศบาลต าบลคลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 27-28 พฤศจิกายน 2562

266 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
คลองโยง ศูนย์ 3 (บ้านคลอง
สว่างอารมณ์)

เทศบาลต าบลคลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ ดร.อภินันท์ เวทยนุกูล นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย 26-27 ธันวาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

267 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประปานคร เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นายสหรัฐ สิงห์กล่ิน ร.ต.อ.ชูศักด์ิ คิดในทางดี 26-27 กันยายน 2562

268 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขสวัสด์ิ เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นายสหรัฐ สิงห์กล่ิน ร.ต.อ.ชูศักด์ิ คิดในทางดี 30 กันยายน - 
1 ตุลาคม 2562

269 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่ากาชาด 
(สวัสด์ิ-สุเทพ)

เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นายสหรัฐ สิงห์กล่ิน ร.ต.อ.ชูศักด์ิ คิดในทางดี 14-15 พฤศจิกายน 2562

270 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบึงย่ีโถ 
(ศูนย์ 4) หมู่บ้านอยู่เจริญ

เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ เมืองนครปฐม นครปฐม นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร นางมณฑิรา ไม้จันทร์ดี นางศรีอุไร บุญเสริม 27-28 พฤศจิกายน  2562

271 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสนาม
จันทร์

องค์การบริหารส่วนต าบลสนาม
จันทร์

เมืองนครปฐม นครปฐม นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ ดร.อภินันท์ เวทยนุกูล นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย 12-13 ธันวาคม 2562

272 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ดินแดง

เมืองนครปฐม นครปฐม นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ ดร.อภินันท์ เวทยนุกูล นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย 28-29 พฤศจิกายน 2562

273 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทอง       
 (วัดพระปฐมเจดีย์อุปถัมภ์)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ ดร.อภินันท์ เวทยนุกูล นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย 19-20 ธันวาคม 2562

274 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
อ้อมใหญ่ (วัดอ้อมใหญ่)

เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ ดร.อภินันท์ เวทยนุกูล นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย 21-22 พฤศจิกายน 2562

275 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
อ้อมใหญ่ (ดอนทรายก้าวหน้า)

เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม นางสุรีกาญจน์ สิริวรหิรัญ ดร.อภินันท์ เวทยนุกูล นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย 14-15 พฤศจิกายน 2562

276 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คง นครราชสีมา ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล นายณัฏฐ์ โอ้จินดา นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอ้ือ 1-2 ตุลาคม 2562

277 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คง นครราชสีมา ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล นายณัฏฐ์ โอ้จินดา นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอ้ือ 3-4 ตุลาคม 2562

278 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุสนวนใน องค์การบริหารส่วนต าบลตาจ่ัน คง นครราชสีมา นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 3-4 ตุลาคม 2562

279 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว
ทุ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลตาจ่ัน คง นครราชสีมา นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 9-10 ตุลาคม 2562

280 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย คง นครราชสีมา นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 1-2 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

281 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว
โคก

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย คง นครราชสีมา นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 7-8 ตุลาคม 2562

282 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จักราช

เทศบาลต าบลจักราช จักราช นครราชสีมา นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ นางบุญชิต พวงค า นางละเอียด เหลืองกระโทก 21-22 ตุลาคม 2562

283 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวรี เทศบาลต าบลชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล นายณัฏฐ์ โอ้จินดา นางวรังสิยา เพียรรักษา 23-24 ตุลาคม 2562

284 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิกุลทอง เทศบาลต าบลชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล นายณัฏฐ์ โอ้จินดา นางวรังสิยา เพียรรักษา 26-27 ตุลาคม 2562

285 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ปักธงชัย

เทศบาลต าบลปักธงชัย ปักธงชัย นครราชสีมา นางรจนา กระโทกนอก นางกัลยา คอยเกษม นางสาวสมหมาย ก่ิงศักด์ิกลาง 7-8 ตุลาคม 2562

286 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพธ์ิกลาง

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมือง
นครราชสีมา

นครราชสีมา นางรจนา กระโทกนอก นางกัลยา คอยเกษม นางสาวสมหมาย ก่ิงศักด์ิกลาง 10-11 ตุลาคม 2562

287 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ เมือง
นครราชสีมา

นครราชสีมา นางรจนา กระโทกนอก นางกัลยา คอยเกษม นางสาวสมหมาย ก่ิงศักด์ิกลาง 15-16 ตุลาคม 2562

288 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลจอหอ

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ เมือง
นครราชสีมา

นครราชสีมา นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ นางบุญชิต พวงค า นางละเอียด เหลืองกระโทก 16-17 ตุลาคม 2562

289 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
สีค้ิว

เทศบาลเมืองสีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา นางรจนา กระโทกนอก นางกัลยา คอยเกษม นางสาวสมหมาย ก่ิงศักด์ิกลาง 1-2 ตุลาคม 2562

290 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนหนองคว้า

องค์การบริหารส่วนต าบลควน
หนองคว้า

จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 13-14 มกราคม 2563

291 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชย
เหนือ

องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 9 และ 11 ธันวาคม 2562

292 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 24-25 มกราคม 2563

293 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวง
เสน

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 24-25 ตุลาคม 2562

294 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศดว.วัดด่าน
จ ากัด

องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวง
เสน

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 
2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

295 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน

องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวง
เสน

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 16-17 ธันวาคม 2562

296 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่ายาง

เทศบาลต าบลท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 25-26 ธันวาคม 2562

297 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโป๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 23-24 ธันวาคม 2562

298 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแพรก องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 21-22 ตุลาคม 2562

299 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเสา
เหนือ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 8-9 ตุลาคม 2562

300 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสเตาอ้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 31 ตุลาคม และ 1 
พฤศจิกายน 2562

301 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ยาว องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 17 -18 ตุลาคม 2562

302 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งร่อน เทศบาลต าบลเขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 29-30 พฤศจิกายน 2562

303 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา 2

เทศบาลต าบลเขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 14-15 พฤศจิกายน 2562

304 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม องค์การบริหารส่วนต าบลยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 12-13 ธันวาคม 2562

305 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เกาะเพชร

เทศบาลต าบลเกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 19-20 ธันวาคม 2562

306 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม เทศบาลต าบลเกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 18-19 ธันวาคม 2562

307 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หัวไทร

เทศบาลต าบลหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช นางสาวกัลยารัฐ รัตนไพจิต นางสาวจิตตราพร พรหมเพ็ชร นางสาวอรอุมา จันทกุล 30-31 มกราคม 2563

308 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 23-24 ธันวาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

309 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 25-26 พฤศจิกายน 2562

310 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 12-13 ธันวาคม 2562

311 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโพ 
(โรงเรียนวัดหนองโพ)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 17-18 ธันวาคม 2562

312 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด

บรรพตพิสัย นครสวรรค์ รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง นางชลันดา สุทธากรณ์ นางสินีนาถ ถานะวุฒิพงศ์ 11-12 พฤศจิกายน  2562

313 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด

บรรพตพิสัย นครสวรรค์ รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง นางชลันดา สุทธากรณ์ นางสินีนาถ ถานะวุฒิพงศ์ 13-14 พฤศจิกายน  2562

314 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
บ้านพลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด

บรรพตพิสัย นครสวรรค์ รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง นางชลันดา สุทธากรณ์ นางสินีนาถ ถานะวุฒิพงศ์ 18-19 พฤศจิกายน  2562

315 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่าน้ าอ้อยม่วงหัก

เทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 18-19 พฤศจิกายน 2562

316 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เดน เทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 21-22 พฤศจิกายน 2562

317 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาบ่อพลับ เทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 27-28 พฤศจิกายน 2562

318 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลพยุหะ
คีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)

เทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อยม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 18-20 ธันวาคม 2562

319 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรงชัย

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นางณัฐธยาน์ มลิพันธ์ุ นางสาวปริม พันธ์จันทร์ นางยุพาภรณ์ ชูสาย 7-8 พฤศจิกายน  2562

320 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
บ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นางณัฐธยาน์ มลิพันธ์ุ นางสาวปริม พันธ์จันทร์ นางยุพาภรณ์ ชูสาย 14-15 พฤศจิกายน 2562

321 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ส าโรงชัย

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นางณัฐธยาน์ มลิพันธ์ุ นางสาวปริม พันธ์จันทร์ นางยุพาภรณ์ ชูสาย 21-22 พฤศจิกายน 2562

322 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
โคกมะขวิด

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นางณัฐธยาน์ มลิพันธ์ุ นางสาวปริม พันธ์จันทร์ นางยุพาภรณ์ ชูสาย 26-27 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

323 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
พระพุทธบาท

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นางณัฐธยาน์ มลิพันธ์ุ นางสาวปริม พันธ์จันทร์ นางยุพาภรณ์ ชูสาย 11-12 พฤศจิกายน 2562

324 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กะสี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นางบังอร เนตรทอง นางสาวสุภรา วรารุจน์ นางสาวณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ 19-20 ธันวาคม 2562

325 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาชนกัน

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชน
กัน

แม่วงก์ นครสวรรค์ นางวรางคณา กาญจนากาศ นางสาวพิมผกา แสงแก้ว นายศราวุธ จันทรภูตะ 21-22 ตุลาคม 2562

326 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ าขาว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชน
กัน

แม่วงก์ นครสวรรค์ นางวรางคณา กาญจนากาศ นางสาวพิมผกา แสงแก้ว นายศราวุธ จันทรภูตะ 18-19 ตุลาคม 2562

327 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นางวรางคณา กาญจนากาศ นางสาวพิมผกา แสงแก้ว นายศราวุธ จันทรภูตะ 11-12 ตุลาคม 2562

328 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
ผักหนาม

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นางวรางคณา กาญจนากาศ นางสาวพิมผกา แสงแก้ว นายศราวุธ จันทรภูตะ 14-15 ตุลาคม 2562

329 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองขุนศรี องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี นางสาวอรัญญา จิตต์บรรเทา นางกมลลักษณ์ สุขประเสริฐ นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล 7-8 พฤศจิกายน  2562

330 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโต๊ะ
นุ้ย

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี นางสาวอรัญญา จิตต์บรรเทา นางกมลลักษณ์ สุขประเสริฐ นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล 14-15 พฤศจิกายน  2562

331 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ภูเพียง น่าน นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 24-25 กันยายน 2562

332 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ภูเพียง น่าน นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์  กรรณตรีย์ 24-25 กันยายน 2562

333 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
น่าน

เทศบาลเมืองน่าน เมืองน่าน น่าน นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 
2562

334 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ เทศบาลเมืองน่าน เมืองน่าน น่าน นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์  กรรณตรีย์ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 
2562

335 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวก เมืองน่าน น่าน นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์  กรรณตรีย์ 26-27 กันยายน 2562

336 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเจริญ
ราษฎร์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวก เมืองน่าน น่าน นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 3-4 ธันวาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

337 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงยืน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวก เมืองน่าน น่าน นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 11-12 ธันวาคม 2562

338 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้าม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวก เมืองน่าน น่าน นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 16-17 ธันวาคม 2562

339 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวก เมืองน่าน น่าน นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 18-19 ธันวาคม 2562

340 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลข่ึง

เทศบาลต าบลข่ึง เวียงสา น่าน นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 26-27 กันยายน 2562

341 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล นางสาวกิจจาลักษณ์  ก าลังมาก 6-7 พฤศจิกายน 2562

342 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล นางสาวกิจจาลักษณ์  ก าลังมาก 13-14 พฤศจิกายน 2562

343 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าตะครอง
ใต้

องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล นางสาวกิจจาลักษณ์  ก าลังมาก 20-21 พฤศจิกายน 2562

344 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจะเนียง
วนาราม

องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล นางสาวกิจจาลักษณ์  ก าลังมาก 27-28 พฤศจิกายน 2562

345 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวถนน องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล นางสาวกิจจาลักษณ์  ก าลังมาก 3-4 ธันวาคม 2562

346 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขาม
เจรอะ

เทศบาลต าบลจันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล นางสาวกิจจาลักษณ์  ก าลังมาก 16-17 ตุลาคม 2562

347 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงหวาน-
โคกเจริญ

เทศบาลต าบลจันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล นางสาวกิจจาลักษณ์  ก าลังมาก 9-10 ตุลาคม 2562

348 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจันดุม เทศบาลต าบลจันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล นางสาวกิจจาลักษณ์  ก าลังมาก 2-3 ตุลาคม 2562

349 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
มะขามน้อย

เทศบาลต าบลจันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล นางสาวกิจจาลักษณ์  ก าลังมาก 24-25 ตุลาคม 2562

350 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ
 1

เทศบาลต าบลอิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ นางบุญชิต พวงค า นางละเอียด เหลืองกระโทก 2-3 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

351 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ
 2

เทศบาลต าบลอิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ นางบุญชิต พวงค า นางละเอียด เหลืองกระโทก 7-8 ตุลาคม 2562

352 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสลง
พัน

องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพัน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ นายจ าลอง นาเมืองรักษ์ นางสาวละอองดาว ค าอาจ นายจ ารัส ศรีชัยชนะ 4-5 พฤศจิกายน 2562

353 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระสัง
(สระแก)

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย์ นายจ าลอง นาเมืองรักษ์ นางสาวละอองดาว ค าอาจ นายจ ารัส ศรีชัยชนะ 7-8 พฤศจิกายน 2562

354 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพประดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธ์ิ นางชุติกาญจน์ มาลาชาติ นางสาวนงนภัส สายหงษ์ 30-31 ตุลาคม 2562

355 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัย
ศรี

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ชัยศรี

หนองหงส์ บุรีรัมย์ ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธ์ิ นางชุติกาญจน์ มาลาชาติ นางสาวนงนภัส สายหงษ์ 28-29 ตุลาคม 2562

356 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ชัยศรี

หนองหงส์ บุรีรัมย์ นายศิริ คอยเกษม นายสมชาย กระจายศรี นายสมุทร เครือเนียม 3-4 ตุลาคม 2562

357 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ชัยศรี

หนองหงส์ บุรีรัมย์ นายศิริ คอยเกษม นายสมชาย กระจายศรี นายสมุทร เครือเนียม 1-2 ตุลาคม 2562

358 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ปทุมธานี

เทศบาลเมืองปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร นางมณฑิรา ไม้จันทร์ดี นางศรีอุไร บุญเสริม 26-27 ธันวาคม 2562

359 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงรากใหญ่

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียง
รากใหญ่

สามโคก ปทุมธานี นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร นางมณฑิรา ไม้จันทร์ดี นางศรีอุไร บุญเสริม 6-7 มกราคม 2563

360 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเด่ือทอง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กิตติ เกิดสุขผล นายวิชิต มากมูล ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ 18-19  พฤศจิกายน 2562

361 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใจดี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กิตติ เกิดสุขผล นายวิชิต มากมูล ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ 21-22  พฤศจิกายน 2562

362 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กิตติ เกิดสุขผล นายวิชิต มากมูล ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ 25-26  พฤศจิกายน 2562

363 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสามร้อย
ยอด 1

องค์การบริหารส่วนต าบลสาม
ร้อยยอด

สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กิตติ เกิดสุขผล นายวิชิต มากมูล ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ 14-15 พฤศจิกายน  2562

364 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามร้อยยอด เทศบาลต าบลไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กิตติ เกิดสุขผล นายวิชิต มากมูล ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ 7-8 พฤศจิกายน  2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

365 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้าน
ตาลเจ็ดยอด

เทศบาลต าบลไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กิตติ เกิดสุขผล นายวิชิต มากมูล ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ 4-5 พฤศจิกายน  2562

366 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านไร่
เก่า

เทศบาลต าบลไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กิตติ เกิดสุขผล นายวิชิต มากมูล ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ 11-12 พฤศจิกายน  2562

367 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็องค์การบริหารส่วนต าบลกะรุบี

องค์การบริหารส่วนต าบลกะรุบี กะพ้อ ปัตตานี นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 9-10 ตุลาคม 2562

368 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนประดู่

เทศบาลต าบลนาประดู่ โคกโพธ์ิ ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 14-15 พฤศจิกายน 2562

369 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่ โคกโพธ์ิ ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 21-22 ตุลาคม 2562

370 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างให้ตก
 หมู่3

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างให้
ตก

โคกโพธ์ิ ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 24-25 ตุลาคม 2562

371 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก
หมู่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างให้
ตก

โคกโพธ์ิ ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 29-30 ตุลาคม 2562

372 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตานี นายเสริญ พิศาลวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 
2562

373 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเปล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตานี นายเสริญ พิศาลวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 2-3 ตุลาคม 2562

374 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกตุ โคกโพธ์ิ ปัตตานี นายเสริญ พิศาลวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 4 และ 7 ตุลาคม 2562

375 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลังงา องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

โคกโพธ์ิ ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 7-8 พฤศจิกายน 2562

376 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายขาว องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

โคกโพธ์ิ ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 11-12 พฤศจิกายน 2562

377 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลทุ่งพลา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพลา โคกโพธ์ิ ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 17-18 ตุลาคม 2562

378 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน้ า
บ่อ

ปะนาเระ ปัตตานี นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 18-19 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

379 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาลัส องค์การบริหารส่วนต าบลควน ปะนาเระ ปัตตานี นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 2-3 ธันวาคม 2562

380 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะบิงตีงี องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 4-5 พฤศจิกายน 2562

381 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองยอน องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 6-7 พฤศจิกายน 2562

382 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบูเกะกุง องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 8-11 พฤศจิกายน 2562

383 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปูยุด องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี นายเสริญ พิศาลวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 6-7 พฤศจิกายน 2562

384 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลลุตฟี เทศบาลต าบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 11-12 ธันวาคม 2562

385 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโฉลง องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ใหม่

ยะรัง ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 21-22 พฤศจิกายน 2562

386 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจัน องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน ยะรัง ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 25-26 พฤศจิกายน 2562

387 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบราโอ องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน ยะรัง ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 3-4 ธันวาคม 2562

388 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบางกง องค์การบริหารส่วนต าบลตาลี
อายร์

ยะหร่ิง ปัตตานี นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 4-5 พฤศจิกายน 2562

389 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ยะหร่ิง ปัตตานี นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 10-11 ตุลาคม 2562

390 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปุลากง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ยะหร่ิง ปัตตานี นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 14-15 ตุลาคม 2562

391 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาโฮะกา
เยาะ

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ยะหร่ิง ปัตตานี นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 7-8 ตุลาคม 2562

392 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลปิยามุมัง ยะหร่ิง ปัตตานี นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 17-18 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

393 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแรต องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แรต

ยะหร่ิง ปัตตานี นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 24-25 ตุลาคม 2562

394 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาว องค์การบริหารส่วนต าบลราตา
ปันยัง

ยะหร่ิง ปัตตานี นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 28-29 ตุลาคม 2562

395 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านพังกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลราตา
ปันยัง

ยะหร่ิง ปัตตานี นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 7-8 พฤศจิกายน 2562

396 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลจะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลจะรัง ยะหร่ิง ปัตตานี นายเสริญ พิศาลวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 14-15 พฤศจิกายน 2562

397 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี องค์การบริหารส่วนต าบลบาโลย ยะหร่ิง ปัตตานี นายเสริญ พิศาลวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 8-11 พฤศจิกายน 2562

398 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลตะโละ
กาโปร์

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ
กาโปร์

ยะหร่ิง ปัตตานี นายเสริญ พิศาลวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 12-13 พฤศจิกายน 2562

399 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาบัน องค์การบริหารส่วนต าบลสาบัน ยะหร่ิง ปัตตานี นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 12-13 พฤศจิกายน 2562

400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ ามัสบิด
ตะโละ

องค์การบริหารส่วนต าบลสาบัน ยะหร่ิง ปัตตานี นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 14-15 พฤศจิกายน 2562

401 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดารอิบา
ดะห์ บ้านโตะบาลา

องค์การบริหารส่วนต าบลกะดุนง สายบุรี ปัตตานี นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 1-2 ตุลาคม 2562

402 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาะโบ องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น สายบุรี ปัตตานี นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 3-4 ตุลาคม 2562

403 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้น องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น สายบุรี ปัตตานี นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 7-8 ตุลาคม 2562

404 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตะ
ลาฆอบากง

เทศบาลต าบลบ่อทอง หนองจิก ปัตตานี นายเสริญ พิศาลวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 4-5 พฤศจิกายน 2562

405 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาวา หนองจิก ปัตตานี นายเสริญ พิศาลวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 8-9 ตุลาคม 2562

406 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางตาวา องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาวา หนองจิก ปัตตานี นายเสริญ พิศาลวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 10-11 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

407 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลลิปะสะโง

องค์การบริหารส่วนต าบลลิปะสะ
โง

หนองจิก ปัตตานี นายเสริญ พิศาลวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 15-16 ตุลาคม 2562

408 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายอิงคยุทธ
บริหาร

เทศบาลต าบลบ่อทอง หนองจิก ปัตตานี นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 18-19 พฤศจิกายน 2562

409 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระจิว

องค์การบริหารส่วนต าบลกระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธย
า

นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 26-27 กันยายน 2562

410 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธาตุ เทศบาลต าบลเชียงค า เชียงค า พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 4-5 พฤศจิกายน 2562

411 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านสัน
ป่าหมากเหนือ

เทศบาลเมืองดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 24 - 25 ตุลาคม 2562

412 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้าน
ใหม่พัฒนา

เทศบาลเมืองดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 7-8 ตุลาคม 2562

413 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 17-18 ตุลาคม 2562

414 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหัว
ฝาย

เทศบาลเมืองดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 21-22 ตุลาคม 2562

415 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านศรี
ชุม

เทศบาลเมืองดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 18-19 พฤศจิกายน 2562

416 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปง

เทศบาลต าบลปง ปง พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 7-8 พฤศจิกายน 2562

417 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
บ้านสาง

เทศบาลต าบลบ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 3-4 ตุลาคม 2562

418 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่กาห้วย
เคียน

เทศบาลต าบลแม่กา เมืองพะเยา พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 13-14 พฤศจิกายน 2562

419 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ าใน เทศบาลต าบลบ้านต๊ า เมืองพะเยา พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 4-5 พฤศจิกายน 2562

420 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ าพระแล เทศบาลต าบลบ้านต๊ า เมืองพะเยา พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 6-7 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

421 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลจ าป่า
หวาย

องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่า
หวาย

เมืองพะเยา พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 11-12 พฤศจิกายน 2562

422 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นา
เรือ

เมืองพะเยา พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 13-14 พฤศจิกายน 2562

423 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
แม่กา

เทศบาลต าบลแม่กา เมืองพะเยา พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 21-22 พฤศจิกายน 2562

424 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 16-17 ธันวาคม 2562

425 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 19-20 ธันวาคม 2562

426 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา นางนิภา ยอดทอง ดร.สมาน มากสุข นายธรณิศ วันยงค์ 23-24 ธันวาคม 2562

427 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ ากลาง เทศบาลต าบลบ้านต๊ า เมืองพะเยา พะเยา เฉลียว เส็งหพันธ์ ศศิกาญจน์ พรินทรากุล นงนภัส พรินทรากุล 6-7 พฤศจิกายน 2562

428 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ป่าแฝก

เทศบาลต าบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 23-24 กันยายน 2562

429 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 25-26 กันยายน 2562

430 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ศรีถ้อย

เทศบาลต าบลศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 1-2 ตุลาคม 2562

431 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
บ้านเหล่า

เทศบาลต าบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 15-16 ตุลาคม 2562

432 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สุก

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สุก แม่ใจ พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 28-29 ตุลาคม 2562

433 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา แม่ใจ พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 21-22 ตุลาคม 2562

434 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
แม่ใจ

เทศบาลต าบลแม่ใจ แม่ใจ พะเยา นายเฉลียว เส็งหพันธ์ นางศศิกาญจน์ พรินทรากุล นางนงนภัส พรินทรากุล 24-25 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

435 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโสม

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา นางกัญญาเณศ  รมยะสมิต นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางวรังสิยา เพียรรักษา 13-14 มกราคม 2563

436 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
คึกคัก

เทศบาลต าบลคึกคัก ตะก่ัวป่า พังงา นางกัญญาเณศ  รมยะสมิต นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางวรังสิยา เพียรรักษา 6-7 มกราคม 2563

437 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภี

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ท้ายเหมือง พังงา นางกัญญาเณศ  รมยะสมิต นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางวรังสิยา เพียรรักษา 15 และ17 มกราคม 2563

438 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลตากแดด

องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด เมืองพังงา พังงา นางกัญญาเณศ  รมยะสมิต นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางวรังสิยา เพียรรักษา 9-10 มกราคม 2563

439 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองทรายขาว เทศบาลต าบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง  นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 2-3 ธันวาคม 2562

440 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหวะหลัง เทศบาลต าบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง  นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 11-12 ธันวาคม 2562

441 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทอนตรน เทศบาลต าบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง  นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 16-17 ธันวาคม 2562

442 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเหนาะ เทศบาลต าบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง  นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 23-24 ธันวาคม 2562

443 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนาแด้ เทศบาลต าบลกงหรา กงหรา พัทลุง นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 9 และ 11 ธันวาคม 2562

444 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน เทศบาลต าบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 2-3 ธันวาคม 2562

445 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 4 และ 6 ธันวาคม 2562

446 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
หมาก

ปากพะยูน พัทลุง น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางสาวอรอุทัย สุวรรณชาตรี 26-27 ธันวาคม 2562

447 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภัทราราม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
หมาก

ปากพะยูน พัทลุง น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางสาวอรอุทัย สุวรรณชาตรี 6-7 มกราคม 2563

448 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ป่าบอน

เทศบาลต าบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 15-16 มกราคม 2563



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

449 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
พะยอม

ป่าพะยอม พัทลุง น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 13-14 มกราคม 2563

450 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ลานข่อย (มาดน่ัง)

เทศบาลต าบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 20-21 มกราคม 2563

451 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชุมพล เทศบาลต าบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 13-14 มกราคม 2563

452 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเรียน เทศบาลต าบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 27-28 มกราคม 2563

453 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ าลา เทศบาลต าบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 9-10 มกราคม 2563

454 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เทศบาลต าบลเขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 5-6 พฤศจิกายน 2562

455 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยชนะ
สงคราม

เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 
2562

456 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ 
บ้านพี

เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 7-8 พฤศจิกายน 2562

457 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง เทศบาลต าบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 29-30 ตุลาคม 2562

458 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพระ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พระ

วังทรายพูน พิจิตร รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง นางชลันดา สุทธากรณ์ นางสินีนาถ ถานะวุฒิพงศ์ 7-8 ตุลาคม 2562

459 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสัทธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พระ

วังทรายพูน พิจิตร รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง นางชลันดา สุทธากรณ์ นางสินีนาถ ถานะวุฒิพงศ์ 9-10 ตุลาคม 2562

460 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ป่าแดง เทศบาลต าบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 21-22 ตุลาคม  2562

461 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกะ
ท้าว

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กะท้าว

นครไทย พิษณุโลก นายอุดม ย้ิมเทียน นายอารพงษ์ ดวงแก้ว นางสาวมนิสรา ล้ิมสินทวีคุณ 28-29 ตุลาคม 2562

462 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธ์ินา
จาน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กะท้าว

นครไทย พิษณุโลก นายอุดม ย้ิมเทียน นายอารพงษ์ ดวงแก้ว นางสาวมนิสรา ล้ิมสินทวีคุณ 30-31 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

463 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหว้า
แก่งไฮ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กะท้าว

นครไทย พิษณุโลก นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 3-4 ธันวาคม 2562

464 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กะท้าว

นครไทย พิษณุโลก นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 12-13 ธันวาคม 2562

465 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังเขา องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กะท้าว

นครไทย พิษณุโลก นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 16-17 ธันวาคม 2562

466 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางยางพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กะท้าว

นครไทย พิษณุโลก นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 19-20 ธันวาคม 2562

467 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษา
บ้านตะโม่ประชาสรรค์

เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ บางระก า พิษณุโลก นางณัฐธยาน์ มลิพันธ์ุ นางสาวปริม พันธ์จันทร์ นางยุพาภรณ์ ชูสาย 28-29 ตุลาคม 2562

468 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 
บ้านคลองวัดไร่

เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ บางระก า พิษณุโลก นางณัฐธยาน์ มลิพันธ์ุ นางสาวปริม พันธ์จันทร์ นางยุพาภรณ์ ชูสาย 4-5 พฤศจิกายน 2562

469 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 
บ้านวังเป็ด

เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ บางระก า พิษณุโลก นางณัฐธยาน์ มลิพันธ์ุ นางสาวปริม พันธ์จันทร์ นางยุพาภรณ์ ชูสาย 30-31 ตุลาคม 2562

470 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บางระก า เทศบาลต าบลบางระก า บางระก า พิษณุโลก นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 11-12 พฤศจิกายน  2562

471 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บางระก า
เมืองใหม่

เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ บางระก า พิษณุโลก นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 14-15 พฤศจิกายน  2562

472 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขอน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลมะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 21-22 ตุลาคม 2562

473 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะตูม

องค์การบริหารส่วนต าบลมะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 17-18 ตุลาคม 2562

474 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงพระ

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก นางมัณฑนา สายสืบ นางฐิติมา จิณสิทธ์ิ นางสาวดวงดี คัดเจริญ 17-18 ตุลาคม  2562

475 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
วัดโบสถ์

เทศบาลต าบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 23-24 กันยายน 2562

476 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้อแท้

องค์การบริหารส่วนต าบลท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 9-10 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

477 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาเชือก

เทศบาลต าบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม นายพิศิษฐ์ เทียบพิมพ์ นายวรรธนพงษ์ เพียโคตร นายประสิทธ์ิ พวงศรีเคน 1-2 ตุลาคม 2562

478 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแคน องค์การบริหารส่วนต าบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม นายพิศิษฐ์ เทียบพิมพ์ นายวรรธนพงษ์ เพียโคตร นายประสิทธ์ิ พวงศรีเคน 17-18 ตุลาคม 2562

479 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลประชาพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลประชา
พัฒนา

วาปีปทุม มหาสารคาม นายพิศิษฐ์ เทียบพิมพ์ นายวรรธนพงษ์ เพียโคตร นายประสิทธ์ิ พวงศรีเคน 15-16 ตุลาคม 2562

480 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลกกแดง

องค์การบริหารส่วนต าบลกกแดง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร นางปรียาภรณ์ กิตติพร นางสาวสุพัตรา อันศิลา นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย 8-9 ตุลาคม 2562

481 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกแดง องค์การบริหารส่วนต าบลกกแดง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร นางปรียาภรณ์ กิตติพร นางสาวสุพัตรา อันศิลา นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย 2-3 ตุลาคม 2562

482 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลกกแดง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร นางปรียาภรณ์ กิตติพร นางสาวสุพัตรา อันศิลา นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย 10-11 ตุลาคม 2562

483 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง

นิคมค าสร้อย มุกดาหาร นางปรียาภรณ์ กิตติพร นางสาวสุพัตรา อันศิลา นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย 16-17 ตุลาคม 2562

484 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร นายกวี มาลีทิพย์วรรณ นายอุดร ไชยสุทธ์ิ นางกานดา  ขจรไชยา 10-11 ตุลาคม 2562

485 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน เทศบาลต าบลดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร นายกวี มาลีทิพย์วรรณ นายอุดร ไชยสุทธ์ิ นางกานดา  ขจรไชยา 15-16 ตุลาคม 2562

486 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว - 
ดอนสวรรค์

เทศบาลต าบลดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร นายกวี มาลีทิพย์วรรณ นายอุดร ไชยสุทธ์ิ นางกานดา  ขจรไชยา 17-18 ตุลาคม 2562

487 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขาม
เลียน

เทศบาลต าบลดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร นายกวี มาลีทิพย์วรรณ นายอุดร ไชยสุทธ์ิ นางกานดา  ขจรไชยา 21-22 ตุลาคม 2562

488 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 21-22 ตุลาคม 2562

489 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมือง แม่ฮ่องสอน นายค าตัน ขันน้อย นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นางปริมกุลรักษ์  ชัยภัทรว
รัชญาน์

18-19 พฤศจิกายน 2562

490 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งรวงทอง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา
น้อย

แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 5-6 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

491 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 7-8 พฤศจิกายน 2562

492 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังคัน เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 12-13 พฤศจิกายน 2562

493 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าหมาก เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ นางสาวณัฐกานต์ เพ่ิมอ่ิม นางสิริกร เตียวตระกูล 14-15 พฤศจิกายน 2562

494 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
หมากหนุน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์  กรรณตรีย์ 12-13 พฤศจิกายน 2562

495 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เต๋ีย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์  กรรณตรีย์ 18-19 พฤศจิกายน 2562

496 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผาปุ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์  กรรณตรีย์ 14-15 พฤศจิกายน 2562

497 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่ปาง องค์การบริหารส่วนต าบลสันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์  กรรณตรีย์ 7-8 พฤศจิกายน 2562

498 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สุ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา
หลวง

แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ผศ.ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 5-6 พฤศจิกายน 2562

499 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกอง
เป๊าะ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา
หลวง

แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ผศ.ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 28-29 ตุลาคม 2562

500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกูป๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา
หลวง

แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ผศ.ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 1 และ 4 พฤศจิกายน 2562

501 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา
หลวง

แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ผศ.ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 11-12 พฤศจิกายน 2562

502 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวลา องค์การบริหารส่วนต าบลสันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน นายณัฐ เผ่าธีระศานต์ นางสาวสุภาภรณ์ สายใจ นางสาวทัศรินทร์  กรรณตรีย์ 5-6 พฤศจิกายน 2562

503 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ป่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา
หลวง

แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ผศ. ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 30-31 ตุลาคม 2562

504 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา
หลวง

แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ผศ. ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 13-14 พฤศจิการยน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

505 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าคา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา
หลวง

แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ผศ. ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ นายทะนงค์ สุขเกษม นางปรียา ม่วงนนทศรี 7-8 พฤศจิกายน 2562

506 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพซอ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน นายค าตัน ขันน้อย นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นางปริมกุลรักษ์ ชัยภัทรวรัชญาน์ 28-29 ตุลาคม 2562

507 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เหลอ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน นายค าตัน ขันน้อย นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นางปริมกุลรักษ์  ชัยภัทรว
รัชญาน์

13-14 พฤศจิกายน 2562

508 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โป่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน นายค าตัน ขันน้อย นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนก าจร นางปริมกุลรักษ์  ชัยภัทรว
รัชญาน์

11-12 พฤศจิกายน 2562

509 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลกู่จาน ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร นายด ารง รัตนเวฬุ ดร.เชิญชัย แสงทอง นางจ าเนียร ฉิรินัง 18-19 ธันวาคม 2562

510 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ยโสธร

เทศบาลเมืองยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร นายด ารง รัตนเวฬุ ดร.เชิญชัย แสงทอง นางจ าเนียร ฉิรินัง 16-17 ธันวาคม 2562

511 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบาละ

องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ กาบัง ยะลา นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 20-21 พฤศจิกายน 2562

512 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองเบตง

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ เบตง ยะลา นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 28-29 พฤศจิกายน 2562

513 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาตอนะห์ เทศบาลต าบลบุดี เมืองยะลา ยะลา นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 11-12 พฤศจิกายน 2562

514 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาโล๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลลิดล เมืองยะลา ยะลา นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 2-3 ธันวาคม 2562

515 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอูแบ องค์การบริหารส่วนต าบลยะต๊ะ รามัน ยะลา นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 14-15 พฤศจิกายน 2562

516 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลนาอิม องค์การบริหารส่วนต าบลยะต๊ะ รามัน ยะลา นายสุทัศน์ เทพไพทูรย์ นางสุภารัตน์ กรีโส นางหฤทัย เร็วอุไร 18-19 พฤศจิกายน 2562

517 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหมู่ 8 เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด นายเอกสิทธ์ิ ธนะสูตร นางกัลยรัตน์ โชติการพิพัฒน์ นางภวพร วรรณไชย 20-21 พฤศจิกายน 2562

518 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด นายเอกสิทธ์ิ ธนะสูตร นางกัลยรัตน์ โชติการพิพัฒน์ นางภวพร วรรณไชย 18-19 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

519 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด นายด ารง รัตนเวฬุ ดร.เชิญชัย แสงทอง นางจ าเนียร ฉิรินัง 2-3 ธันวาคม 2562

520 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหงส์ เทศบาลต าบลเมืองหงส์ จตุรพักตร
พิมาน

ร้อยเอ็ด นายอุทิศ ศรีนา นายบุญแถว บุตราช ประภัสสร ปรีเอ่ียม 20-21 พฤศจิกายน 2562

521 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ล่าว เทศบาลต าบลเมืองหงส์ จตุรพักตร
พิมาน

ร้อยเอ็ด นายอุทิศ ศรีนา นายบุญแถว บุตราช ประภัสสร ปรีเอ่ียม 6-7 พฤศจิกายน 2562

522 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลต าบลเมืองหงส์ จตุรพักตร
พิมาน

ร้อยเอ็ด นายอุทิศ ศรีนา นายบุญแถว บุตราช ประภัสสร ปรีเอ่ียม 18-19 พฤศจิกายน 2562

523 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงรียนแซง
แหลม

องค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 24-25 ตุลาคม 2562

524 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงโดน องค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 18-19 พฤศจิกายน 2562

525 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวาชี องค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 21-22 ตุลาคม 2562

526 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โนนสวรรค์

เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด นายอุทิศ ศรีนา นายบุญแถว บุตราช ประภัสสร ปรีเอ่ียม 4-5 พฤศจิกายน 2562

527 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด นางประภัสสร ศรีรักษา นายวชิรา แก้วบุตรดี นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 18-19 พฤศจิกายน 2562

528 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าค า-
โนนตาแสง

เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด นายด ารง รัตนเวฬุ ดร.เชิญชัย แสงทอง นางจ าเนียร ฉิรินัง 18-19 พฤศจิกายน 2562

529 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวช้าง เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด นายด ารง รัตนเวฬุ ดร.เชิญชัย แสงทอง นางจ าเนียร ฉิรินัง 20-21 พฤศจิกายน 2562

530 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดูน-บักตู้ เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด นางประภัสสร ศรีรักษา นายวชิรา แก้วบุตรดี นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 20-21 พฤศจิกายน 2562

531 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนก
เป็ด

เทศบาลต าบลโพนทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด นางปรียาภรณ์ กิตติพร นางสาวสุพัตรา อันศิลา นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย 5-6 พฤศจิกายน 2562

532 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่ือ เทศบาลต าบลโพนทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด นายกวี มาลีทิพย์วรรณ นายอุดร ไชยสุทธ์ิ นางกานดา  ขจรไชยา 5-6 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

533 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทาวาส เทศบาลต าบลโพนทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด นายกวี มาลีทิพย์วรรณ นายอุดร ไชยสุทธ์ิ นางกานดา  ขจรไชยา 7-8 พฤศจิกายน 2562

534 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วย
เหนือ

องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
สามัคคี

โพนทอง ร้อยเอ็ด นายกวี มาลีทิพย์วรรณ นายอุดร ไชยสุทธ์ิ นางกานดา  ขจรไชยา 19-20 พฤศจิกายน 2562

535 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
สามัคคี

โพนทอง ร้อยเอ็ด นายกวี มาลีทิพย์วรรณ นายอุดร ไชยสุทธ์ิ นางกานดา  ขจรไชยา 21-22 พฤศจิกายน 2562

536 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โนนตาล

เทศบาลต าบลโนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นายพิศิษฐ์ เทียบพิมพ์ นายวรรธนพงษ์ เพียโคตร นายประสิทธ์ิ พวงศรีเคน 3-4 ตุลาคม 2562

537 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นางรัตนา เจริญศิริ ดร.น้ าอ้อย มีสัตย์ธรรม นางมลิวัลย์ มองฤทธ์ิ 7-8 พฤศจิกายน 2562

538 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นางรัตนา เจริญศิริ ดร.น้ าอ้อย มีสัตย์ธรรม นางมลิวัลย์ มองฤทธ์ิ 21-22 พฤศจิกายน 2562

539 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคูเมือง เทศบาลต าบลคูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 11-12 พฤศจิกายน 2562

540 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดวน เทศบาลต าบลคูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 4-5 พฤศจิกายน 2562

541 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้สูงยาง เทศบาลต าบลคูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 7-8 พฤศจิกายน 2562

542 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเกลือ เทศบาลต าบลคูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 14-15 พฤศจิกายน 2562

543 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
สุวรรณภูมิ

เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด นางรัตนา เจริญศิริ นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง นางมลิวัลย์ มองฤทธ์ิ 12-13 พฤศจิกายน 2562

544 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวช้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด นางรัตนา เจริญศิริ นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง นางมลิวัลย์ มองฤทธ์ิ 4-5 พฤศจิกายน 2562

545 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากหนอง
เทา

เทศบาลต าบลวังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด นายด ารง รัตนเวฬุ ดร.เชิญชัย แสงทอง นางจ าเนียร ฉิรินัง 4-5 พฤศจิกายน 2562

546 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไพร เทศบาลต าบลเมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด นายด ารง รัตนเวฬุ ดร.เชิญชัย แสงทอง นางจ าเนียร ฉิรินัง 6-7 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

547 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าไคร้ เทศบาลต าบลเสลภูมิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 21-22 พฤศจิกายน 2562

548 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงงาม องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด นางปรียาภรณ์ กิตติพร นางสาวสุพัตรา อันศิลา นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย 7-8 พฤศจิกายน 2562

549 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง
ดง

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด นางปรียาภรณ์ กิตติพร นางสาวสุพัตรา อันศิลา นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย 20-21 พฤศจิกายน 2562

550 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแข้ดง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด นางปรียาภรณ์ กิตติพร นางสาวสุพัตรา อันศิลา นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย 18-19 พฤศจิกายน 2562

551 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด เทศบาลต าบลราชกรูด เมืองระนอง ระนอง นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 25-26 ธันวาคม 2562

552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนู้รุ่นอี
หม่าน

เทศบาลต าบลราชกรูด เมืองระนอง ระนอง นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 23-24 ธันวาคม 2562

553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชากมะกรูด เทศบาลต าบลสุนทรภู่ แกลง ระยอง นางพัชรินทร์ ละอองแก้ว นางอังสนา มราชลี นางกมลวรรณ มิตรมาก 28-29 พฤศจิกายน 2562

554 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปากน้ าประแส

เทศบาลต าบลปากน้ าประแส แกลง ระยอง ดร. ก่ิงแก้ว ใหม่สุวรรณ นางลออศรี ใจยงค์ นางสาวขนิษฐา เทียมฤทธ์ิ 26-27 พฤศจิกายน 2562

555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ 
เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน

เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง ดร. ก่ิงแก้ว ใหม่สุวรรณ นางลออศรี ใจยงค์ นางสาวขนิษฐา เทียมฤทธ์ิ 19-20 ธันวาคม 2562

556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินสมบูรณ์ เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง ดร. ก่ิงแก้ว ใหม่สุวรรณ นางลออศรี ใจยงค์ นางสาวขนิษฐา เทียมฤทธ์ิ 17-18 ธันวาคม 2562

557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
มาบข่า

เทศบาลต าบลมาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง นายสมพงษ์ จันแหล่ นางจารุพรรณ ขาวสอาด นางสาวณัฐชนัญ พาภินโย 26-27 พฤศจิกายน 2562

558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ละลอก

บ้านค่าย ระยอง นางวรางคณา กาญจนากาศ นางสาวพิมผกา แสงแก้ว นายศราวุธ จันทรภูตะ 4-5 พฤศจิกายน  2562

559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง
กระบอก

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ละลอก

บ้านค่าย ระยอง นางวรางคณา กาญจนากาศ นางสาวพิมผกา แสงแก้ว นายศราวุธ จันทรภูตะ 7-8 พฤศจิกายน  2562

560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดละหารไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ละลอก

บ้านค่าย ระยอง นางวรางคณา กาญจนากาศ นางสาวพิมผกา แสงแก้ว นายศราวุธ จันทรภูตะ 28-29 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
พะวา

องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง นางวรางคณา กาญจนากาศ นางสาวพิมผกา แสงแก้ว นายศราวุธ จันทรภูตะ 31 ตุลาคม -
 1 พฤศจิกายน  2562

562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วงหิน เทศบาลต าบลชากบก บ้านค่าย ระยอง ดร. ก่ิงแก้ว ใหม่สุวรรณ นางลออศรี ใจยงค์ นางสาวขนิษฐา เทียมฤทธ์ิ 28-29 พฤศจิกายน 2562

563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดหนองพะวา

องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง นายทศพล สิทธิสาร นางกาญจนา ประสิทธิผล นางนฤมล ศาสนนันทน์ 18-19 พฤศจิกายน 2562

564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดหวายกรอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง นายทศพล สิทธิสาร นางกาญจนา ประสิทธิผล นางนฤมล ศาสนนันทน์ 21-22 พฤศจิกายน 2562

565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะพาน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ตะพาน

บ้านค่าย ระยอง นายทศพล สิทธิสาร นางกาญจนา ประสิทธิผล นางนฤมล ศาสนนันทน์ 25-26 พฤศจิกายน 2562

566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล นางกมลลักษณ์ สุขประเสริฐ นางสาวอรัญญา จิตต์บรรเทา 9,11 ธันวาคม 2562

567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกรับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล นางกมลลักษณ์ สุขประเสริฐ นางสาวอรัญญา จิตต์บรรเทา 12-13 ธันวาคม 2562

568 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
คอกหมู

องค์การบริหารส่วนต าบลตาขัน บ้านค่าย ระยอง นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล นางกมลลักษณ์ สุขประเสริฐ นางสาวอรัญญา จิตต์บรรเทา 26-27 ธันวาคม 2562

569 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดหนองคอกหมู

องค์การบริหารส่วนต าบลตาขัน บ้านค่าย ระยอง นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล นางกมลลักษณ์ สุขประเสริฐ นางสาวอรัญญา จิตต์บรรเทา 23-24 ธันวาคม 2562

570 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระบกข้ึน
ผ้ึง (พระครูผู้สอนมนูญสาธุกิจ)

เทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา บ้านค่าย ระยอง นายสมพงษ์ จันแหล่ นางจารุพรรณ ขาวสอาด นางสาวณัฐชนัญ พาภินโย 16-17 ธันวาคม 2562

571 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดกระบกข้ึนผ้ึง

เทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา บ้านค่าย ระยอง นายสมพงษ์ จันแหล่ นางจารุพรรณ ขาวสอาด นางสาวณัฐชนัญ พาภินโย 28-29 พฤศจิกายน 2562

572 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านค่าย

เทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา บ้านค่าย ระยอง นายสมพงษ์ จันแหล่ นางจารุพรรณ ขาวสอาด นางสาวณัฐชนัญ พาภินโย 18-19 ธันวาคม 2562

573 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากกอไผ่ เทศบาลต าบลชากบก บ้านค่าย ระยอง นางมัณฑนา ฤทธารมย์ นางเตือนใจ อุบลแย้ม นางสุวารี วัตยา 21-22 พฤศจิกายน 2562

574 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบึงต้นชัน เทศบาลต าบลชากบก บ้านค่าย ระยอง นางมัณฑนา ฤทธารมย์ นางเตือนใจ อุบลแย้ม นางสุวารี วัตยา 11-12 ธันวาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

575 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วงหิน เทศบาลต าบลชากบก บ้านค่าย ระยอง นางมัณฑนา ฤทธารมย์ นางเตือนใจ อุบลแย้ม นางสุวารี วัตยา 2-3 ธันวาคม 2562

576 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปทุมาวาส องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง นางมัณฑนา ฤทธารมย์ นางเตือนใจ อุบลแย้ม นางสุวารี วัตยา 25-26 พฤศจิกายน 2562

577 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองฆ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง นายสาโรจน์ ศุลีรัชต์ นายวุฒิชัย ธีรศานติพันธ์ นางสุธิดา ทับทิมทอง 16-17 ธันวาคม 2562

578 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบป่าหวาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง นายสาโรจน์ ศุลีรัชต์ นายวุฒิชัย ธีรศานติพันธ์ นางสุธิดา ทับทิมทอง 18-19 ธันวาคม 2562

579 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขนุน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง นายสาโรจน์ ศุลีรัชต์ นายวุฒิชัย ธีรศานติพันธ์ นางสุธิดา ทับทิมทอง 2-3 ธันวาคม 2562

580 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินโค่ง
ประชานุเคราะห์

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง นายสาโรจน์ ศุลีรัชต์ นายวุฒิชัย ธีรศานติพันธ์ นางสุธิดา ทับทิมทอง 4 และ 6 ธันวาคม 2562

581 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักท้อน ใน 
โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่

องค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ท้อน

บ้านฉาง ระยอง นางพัชรินทร์ ละอองแก้ว นางอังสนา มราชลี นางกมลวรรณ มิตรมาก 25-26 พฤศจิกายน 2562

582 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านฉาง (วัดคีรีภาวนาราม)

เทศบาลเมืองบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง นางมัณฑนา ฤทธารมย์ นางเตือนใจ อุบลแย้ม นางสุวารี วัตยา 18-19 พฤศจิกายน  2562

583 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลพลา

เทศบาลต าบลพลา บ้านฉาง ระยอง นางมัณฑนา ฤทธารมย์ นางเตือนใจ อุบลแย้ม นางสุวารี วัตยา 31 ตุลาคม - 
1 พฤศจิกายน  2562

584 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอ้ือ
อาทร เทศบาลต าบลพลา

เทศบาลต าบลพลา บ้านฉาง ระยอง นางมัณฑนา ฤทธารมย์ นางเตือนใจ อุบลแย้ม นางสุวารี วัตยา 14-15 พฤศจิกายน  2562

585 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณ
รังสรรค์

เทศบาลต าบลส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง นางมัณฑนา ฤทธารมย์ นางเตือนใจ อุบลแย้ม นางสุวารี วัตยา 11-12 พฤศจิกายน  2562

586 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน เทศบาลต าบลส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง นายสาโรจน์ ศุลีรัชต์ นายวุฒิชัย ธีรศานติพันธ์ นางสุธิดา ทับทิมทอง 4-5 พฤศจิกายน  2562

587 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 เทศบาลต าบลส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง นายสาโรจน์ ศุลีรัชต์ นายวุฒิชัย ธีรศานติพันธ์ นางสุธิดา ทับทิมทอง 6-7 พฤศจิกายน  2562

588 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ส านักท้อน ใน โรงเรียนวัดสม
บูรณาราม

เทศบาลต าบลส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง นายสาโรจน์ ศุลีรัชต์ นายวุฒิชัย ธีรศานติพันธ์ นางสุธิดา ทับทิมทอง 18-19 พฤศจิกายน  2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

589 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุรพทิศ องค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ท้อน

บ้านฉาง ระยอง นายสาโรจน์ ศุลีรัชต์ นายวุฒิชัย ธีรศานติพันธ์ นางสุธิดา ทับทิมทอง 20-21 พฤศจิกายน  2562

590 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
มาบตาพุด วัดตากวน

เทศบาลเมืองมาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง นางแสงระวี ณรงคะชวนะ นายนิกร เสาร์ฝ้ัน นายโสฬส บุญโทแสง 4-5 พฤศจิกายน 2562

591 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
มาบตาพุด ชุมชนมาบข่า

เทศบาลเมืองมาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง นางแสงระวี ณรงคะชวนะ นายนิกร เสาร์ฝ้ัน นายโสฬส บุญโทแสง 4-5 พฤศจิกายน 2562

592 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอน
เซ่ง

เทศบาลต าบลบางแพ บางแพ ราชบุรี ดร.ศรีสุดา ประเคนรี นายเสกศิลป์ สังขบูรณ์ นายสมเดช แก้วมณี 23-24 กันยายน 2562

593 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดท่าราบ

เทศบาลต าบลบางแพ บางแพ ราชบุรี ดร.ศรีสุดา ประเคนรี นายเสกศิลป์ สังขบูรณ์ นายสมเดช แก้วมณี 26-27 กันยายน 2562

594 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดหลวง

เทศบาลต าบลบางแพ บางแพ ราชบุรี ดร.ศรีสุดา ประเคนรี นายเสกศิลป์ สังขบูรณ์ นายสมเดช แก้วมณี 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 
2562

595 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรม
เด็ก่อนเกณฑ์ในวัดกลางวังเย็น

เทศบาลต าบลบางแพ บางแพ ราชบุรี ดร.ศรีสุดา ประเคนรี นายเสกศิลป์ สังขบูรณ์ นายสมเดช แก้วมณี 3-4 ตุลาคม 2562

596 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพหัก (วัดใหญ่โพหัก)

เทศบาลต าบลโพหัก บางแพ ราชบุรี นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นายสหรัฐ สิงห์กล่ิน ร.ต.อ.ชูศักด์ิ คิดในทางดี 25-26 พฤศจิกายน 2562

597 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพหัก (วัดสามัคคีธรรม)

เทศบาลต าบลโพหัก บางแพ ราชบุรี นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นายสหรัฐ สิงห์กล่ิน ร.ต.อ.ชูศักด์ิ คิดในทางดี 21-22 พฤศจิกายน 2562

598 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลบ้านคา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา บ้านคา ราชบุรี นายพิทยา คงสุคนธ์ นายวินัย เทียมเมือง นางประคอง บุญแสนแผน 6-7 พฤศจิกายน  2562

599 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
ล าพระ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา บ้านคา ราชบุรี นายพิทยา คงสุคนธ์ นายวินัย เทียมเมือง นางประคอง บุญแสนแผน 4-5 พฤศจิกายน  2562

600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติมโน
ประชาสรรค์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา บ้านคา ราชบุรี นายพิทยา คงสุคนธ์ นายวินัย เทียมเมือง นางประคอง บุญแสนแผน 11-12 พฤศจิกายน  2562

601 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
กระจับ

เทศบาลต าบลกระจับ บ้านโป่ง ราชบุรี นายพิทยา คงสุคนธ์ นายวินัย เทียมเมือง นางประคอง บุญแสนแผน 21-22 พฤศจิกายน 2562

602 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอก

เทศบาลต าบลห้วยกระบอก บ้านโป่ง ราชบุรี นายพิทยา คงสุคนธ์ นายวินัย เทียมเมือง นางประคอง บุญแสนแผน 27-28 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

603 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลคุ้งพยอม องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี นายพิทยา คงสุคนธ์ นายวินัย เทียมเมือง นางประคอง บุญแสนแผน 25-26 พฤศจิกายน 2562

604 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอ้อ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นายสหรัฐ สิงห์กล่ิน ร.ต.อ.ชูศักด์ิ คิดในทางดี 7-8 พฤศจิกายน 2562

605 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านโป่ง

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นายสหรัฐ สิงห์กล่ิน ร.ต.อ.ชูศักด์ิ คิดในทางดี 18-19 พฤศจิกายน 2562

606 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
ธรรมาธิปไตย

เทศบาลต าบลคลองตาคต โพธาราม ราชบุรี นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 11-12 ธันวาคม 2562

607 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
บ้านหม้อ

เทศบาลต าบลคลองตาคต โพธาราม ราชบุรี นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 17-18  สิงหาคม 2562

608 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด
ส าราญ

เทศบาลต าบลคลองตาคต โพธาราม ราชบุรี นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 2-3 ธันวาคม 2562

609 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าพุ

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี นายพิทยา คงสุคนธ์ นายวินัย เทียมเมือง นางประคอง บุญแสนแผน 10-11 ตุลาคม  2562

610 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีศรีโสภณ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
สาริกา

พัฒนานิคม ลพบุรี นายวัชรินทร์ อภิญญาวัฒนาสกุล นางสาวณิชาภัทร ฉายศรี นางสาวจามร สุวรรณฉาย 23-24 ธันวาคม 2562

611 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ศาลา

เทศบาลต าบลศาลา เกาะคา ล าปาง นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 30 กันยายน -1 ตุลาคม 
2562

612 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่วะ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ เถิน ล าปาง นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 17-18 ตุลาคม 2562

613 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อน
กระทิง

เทศบาลนครล าปาง เมืองล าปาง ล าปาง นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 4-5 พฤศจิกายน 2562

614 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ เทศบาลนครล าปาง เมืองล าปาง ล าปาง นายกู้เกียรติ มานพ นางอรวรรณ พุ่มพวง นางสาวสิริวิภา ม่ันศิลป์ 14-15 พฤศจิกายน 2562

615 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เมืองล าปาง ล าปาง นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 4-5 พฤศจิกายน 2562

616 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลป่าตัน
นาครัว

เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว แม่ทะ ล าปาง นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 6-7 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

617 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กัวะ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กัวะ สบปราบ ล าปาง นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 17-18 ตุลาคม 2562

618 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลปงยางคก

เทศบาลต าบลปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 15-16 ตุลาคม 2562

619 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ป่าซาง

เทศบาลต าบลป่าซาง ป่าซาง ล าพูน นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 3-4 ตุลาคม 2562

620 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ริมปิง

เทศบาลต าบลริมปิง เมืองล าพูน ล าพูน นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 28-29 ตุลาคม 2562

621 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนก๋อง องค์การบริหารส่วนต าบลทาแม่
ลอบ

แม่ทา ล าพูน นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 26-27 กันยายน 2562

622 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลทาแม่
ลอบ

แม่ทา ล าพูน นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 
2562

623 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮ่อมใน องค์การบริหารส่วนต าบลทาแม่
ลอบ

แม่ทา ล าพูน นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 23-24 กันยายน 2562

624 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงแม่ลอบ องค์การบริหารส่วนต าบลทาแม่
ลอบ

แม่ทา ล าพูน นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 7-8 ตุลาคม 2562

625 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮ่อม
นอก

องค์การบริหารส่วนต าบลทาแม่
ลอบ

แม่ทา ล าพูน นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ นายสมพล  แปงชัย นางนารีรัตน์  เล็กประดิษฐ์ 10-11 ตุลาคม 2562

626 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ทาขุมเงิน

เทศบาลต าบลทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน นายภูวนัย พรหมอินทร์ นางอมรรัตน์ บุตะเขียว นายรณกฤต สุวรรณเมือง 12-13 ธันวาคม 2562

627 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
สวนกล้วย

เทศบาลต าบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายศิริ คอยเกษม นายสมชาย กระจายศรี นายสมุทร เครือเนียม 15-16 ตุลาคม 2562

628 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งศรีนวล เทศบาลต าบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายศิริ คอยเกษม นายสมชาย กระจายศรี นายสมุทร เครือเนียม 17-18 ตุลาคม 2562

629 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายศิริ คอยเกษม นายสมชาย กระจายศรี นายสมุทร เครือเนียม 5-6 พฤศจิกายน 2562

630 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเดียง
น้อยโนนใหญ่

องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายศิริ คอยเกษม นายสมชาย กระจายศรี นายสมุทร เครือเนียม 7-8 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

631 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานเลียว องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายศิริ คอยเกษม นายสมชาย กระจายศรี นายสมุทร เครือเนียม 11-12 พฤศจิกายน 2562

632 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าเย็น องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายศิริ คอยเกษม นายสมชาย กระจายศรี นายสมุทร เครือเนียม 13-14 พฤศจิกายน 2562

633 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนุน

องค์การบริหารส่วนต าบลขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นางรจนา กระโทกนอก นางกัลยา คอยเกษม นางสาวสมหมาย  ก่ิงศักด์ิกลาง 13-14 พฤศจิกายน 2562

634 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขนุน องค์การบริหารส่วนต าบลขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นางรจนา กระโทกนอก นางกัลยา คอยเกษม นางสาวสมหมาย  ก่ิงศักด์ิกลาง 4-5 พฤศจิกายน 2562

635 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาขน
วน

องค์การบริหารส่วนต าบลขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นางรจนา กระโทกนอก นางกัลยา คอยเกษม นางสาวสมหมาย  ก่ิงศักด์ิกลาง 6-7 พฤศจิกายน 2562

636 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
สมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนต าบลขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นางรจนา กระโทกนอก นางกัลยา คอยเกษม นางสาวสมหมาย  ก่ิงศักด์ิกลาง 11-12 พฤศจิกายน 2562

637 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนารังกาวรา
ราม

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายด ารง รัตนเวฬุ ดร.เชิญชัย แสงทอง นางจ าเนียร ฉิรินัง 21-22 ตุลาคม 2562

638 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรุง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายด ารง รัตนเวฬุ ดร.เชิญชัย แสงทอง นางจ าเนียร ฉิรินัง 24-25 ตุลาคม 2562

639 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช า องค์การบริหารส่วนต าบลช า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล นายณัฏฐ์ โอ้จินดา นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอ้ือ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 
2562

640 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลช า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล นายณัฏฐ์ โอ้จินดา นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอ้ือ 5-6 พฤศจิกายน 2562

641 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจงแมง องค์การบริหารส่วนต าบลช า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายเดชา  ศรีปิดตา นางพัทยา สืบยุบล 22 และ 25 พฤศจิกายน 
2562

642 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายศิริ คอยเกษม นายสมชาย กระจายศรี นายสมุทร เครือเนียม 16-17 ธันวาคม 2562

643 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทิง องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายศิริ คอยเกษม นายสมชาย กระจายศรี นายสมุทร เครือเนียม 18-19 ธันวาคม 2562

644 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายสมบัติ วรเลิศ นายโกสิต ศรแก้ว นายบ ารุงศักด์ิ ศรีรังกูร 3-4 ธันวาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

645 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายสมบัติ วรเลิศ นายโกสิต ศรแก้ว นายบ ารุงศักด์ิ ศรีรังกูร 19-20 ธันวาคม 2562

646 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางโค้ง
บูรพา

องค์การบริหารส่วนต าบลภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายเดชา  ศรีปิดตา นางพัทยา สืบยุบล 26-27 พฤศจิกายน 2562

647 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากันตม องค์การบริหารส่วนต าบลสังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายสถิตย์ เหน่ียวพันธ์ นางสินีนาถ ถานะวุฒิพงศ์ ดร.รัชดาภรณ์ วงษ์ชา 4 และ 6 ธันวาคม 2562

648 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเข่ือนช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายสถิตย์ เหน่ียวพันธ์ นางสินีนาถ ถานะวุฒิพงศ์ ดร.รัชดาภรณ์ วงษ์ชา 9 และ 11 ธันวาคม 2562

649 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนแสนสุข องค์การบริหารส่วนต าบลสังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายพิศิษฐ์ เทียบพิมพ์ นายวรรธนพงศ์ เพียโคตร นายประสิทธ์ิ พวงศรีเคน 11-12 ธันวาคม 2562

650 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลสังเม็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลสังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นายพิศิษฐ์ เทียบพิมพ์ นายวรรธนพงศ์ เพียโคตร นายประสิทธ์ิ พวงศรีเคน 9-10 ธันวาคม 2562

651 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธ์ิ
รวงข้าว

องค์การบริหารส่วนต าบลสังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นางปรียาภรณ์ กิตติพร นางสาวสุพัตรา อันศิลา นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย 18-19 ธันวาคม 2562

652 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านไหล่
ดุมตามเหมา

องค์การบริหารส่วนต าบลสังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ นางปรียาภรณ์ กิตติพร นางสาวสุพัตรา อันศิลา นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย 16-17 ธันวาคม 2562

653 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
กันทรารมย์

เทศบาลต าบลกันทรารมย์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางพวงเพชร  ป้ันทอง 2-3 ธันวาคม 2562

654 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
คล้อมิตรภาพท่ี ๒๒๖

องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ นางบุญชิต พวงค า นางละเอียด เหลืองกระโทก 12-13 ธันวาคม 2562

655 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนอง
ถ่ม

องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ นางบุญชิต พวงค า นางละเอียด เหลืองกระโทก 16-17 ธันวาคม 2562

656 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกันทรอม
อุดม

เทศบาลต าบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ นายสมบัติ วรเลิศ นายโกสิต ศรแก้ว นายบ ารุงศักด์ิ ศรีรังกูร 12-13 พฤศจิกายน 2562

657 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจองกอ เทศบาลต าบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ นายสมบัติ วรเลิศ นายโกสิต ศรแก้ว นายบ ารุงศักด์ิ ศรีรังกูร 26-27 พฤศจิกายน 2562

658 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเอก เทศบาลต าบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ นายสมบัติ วรเลิศ นายโกสิต ศรแก้ว นายบ ารุงศักด์ิ ศรีรังกูร 5-6 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

659 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันทรอมใต้ เทศบาลต าบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ นายสมบัติ วรเลิศ นายโกสิต ศรแก้ว นายบ ารุงศักด์ิ ศรีรังกูร 19-20 พฤศจิกายน 2562

660 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุพรรณรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ นางบุญชิต พวงค า นางละเอียด เหลืองกระโทก 4-5 พฤศจิกายน 2562

661 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนแฝก องค์การบริหารส่วนต าบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ นางบุญชิต พวงค า นางละเอียด เหลืองกระโทก 7-8 พฤศจิกายน 2562

662 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงแยก องค์การบริหารส่วนต าบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ นางบุญชิต พวงค า นางละเอียด เหลืองกระโทก 18-19 พฤศจิกายน 2562

663 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเลน องค์การบริหารส่วนต าบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ นางบุญชิต พวงค า นางละเอียด เหลืองกระโทก 21-22 พฤศจิกายน 2562

664 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิริขุนหาญ เทศบาลต าบลขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 14-15 พฤศจิกายน 2562

665 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา เทศบาลต าบลขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 12-13 พฤศจิกายน 2562

666 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ 
ขวบ โรงเรียนบ้านอาราง

องค์การบริหารส่วนต าบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ นายบรรเจิด อัคนิจ ดร.ชยานนท์ จันทรการุญญ์ นายเจนวิทย์ เจนนาวิน 15-16 ตุลาคม 2562

667 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ นายบรรเจิด อัคนิจ ดร.ชยานนท์ จันทรการุญญ์ นายเจนวิทย์ เจนนาวิน 17-18 ตุลาคม 2562

668 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซ าตาโตง องค์การบริหารส่วนต าบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ นางรัตนา เจริญศิริ ดร.น้ าอ้อย มีสัตย์ธรรม นางมลิวัลย์ มองฤทธ์ิ 2-3 ธันวาคม 2562

669 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช าข้ีเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ นางรัตนา เจริญศิริ ดร.น้ าอ้อย มีสัตย์ธรรม นางมลิวัลย์ มองฤทธ์ิ 19-20 ธันวาคม 2562

670 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดบ้านบก

องค์การบริหารส่วนต าบลบก โนนคูณ ศรีสะเกษ นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางสาวนงนภัส สายหงษ์ 4 และ 6 ธันวาคม 2562

671 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดหนองดินด า

องค์การบริหารส่วนต าบลบก โนนคูณ ศรีสะเกษ ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล นายณัฏฐ์ โอ้จินดา นางสาวนงนภัส สายหงษ์ 12-13 ธันวาคม 2562

672 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดบ้านหัวเหล่า

องค์การบริหารส่วนต าบลบก โนนคูณ ศรีสะเกษ นางฐิติกุล ภูธนกรานต์ นางสินีนาถ ถานะวุฒิพงศ์ นายวีระศักด์ิ บุญประกอบ 2-3 ธันวาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

673 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ นายกวี มาลีทิพย์วรรณ นายอุดร ไชยสุทธ์ิ นางกานดา  ขจรไชยา 23-24 ธันวาคม 2562

674 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเสียว องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ นายกวี มาลีทิพย์วรรณ นายอุดร ไชยสุทธ์ิ นางกานดา  ขจรไชยา 25-26 ธันวาคม 2562

675 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนไหล่ องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ นางฐิติกุล ภูธนกรานต์ นางสินีนาถ ถานะวุฒิพงศ์ นายวีระศักด์ิ บุญประกอบ 28-29 พฤศจิกายน 2562

676 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
พยุห์

เทศบาลต าบลพยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ นางลักขณา แขมยงค์ นายสมชาย ทองแสง นายชวาล การินทร์ 12-13 ธันวาคม 2562

677 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกอง เทศบาลต าบลโดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางสาวนงนภัส สายหงษ์ 28-29 พฤศจิกายน 2562

678 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว เทศบาลต าบลโดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ นางฐิติกุล ภูธนกรานต์ นางสาวนงนภัส สายหงษ์ นายวีระศักด์ิ บุญประกอบ 26-27 พฤศจิกายน 2562

679 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โดด

เทศบาลต าบลโดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี นางจิตติมา วัชรธรรม 12-13 ธันวาคม 2562

680 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดบ้านโดด

เทศบาลต าบลโดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ นางรจนา กระโทกนอก นางกัลยา คอยเกษม นางสาวสมหมาย ก่ิงศักด์ิกลาง 2-3 ธันวาคม 2562

681 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลม องค์การบริหารส่วนต าบลละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ นายสมบัติ วรเลิศ นายโกสิต ศรแก้ว นายบ ารุงศักด์ิ ศรีรังกูร 24-25 ตุลาคม 2562

682 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลม
หนองหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ นายสมบัติ วรเลิศ นายโกสิต ศรแก้ว นายบ ารุงศักด์ิ ศรีรังกูร 16-17 ตุลาคม 2562

683 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขะยูง องค์การบริหารส่วนต าบลละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ นายสมบัติ วรเลิศ นายโกสิต ศรแก้ว นายบ ารุงศักด์ิ ศรีรังกูร 3-4 ตุลาคม 62

684 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ นายสมบัติ วรเลิศ นายโกสิต ศรแก้ว นายบ ารุงศักด์ิ ศรีรังกูร 24-25 กันยายน 2562

685 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุทอง องค์การบริหารส่วนต าบลละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ นายสมบัติ วรเลิศ นายโกสิต ศรแก้ว นายบ ารุงศักด์ิ ศรีรังกูร 29-30 ตุลาคม 2562

686 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองจันทร์ เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ นายพิศิษฐ์ เทียบพิมพ์ นายวรรธนพงษ์ เพียโคตร นายประสิทธ์ิ พวงศรีเคน 11-12 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

687 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแคน
ใหญ่

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ นายพิศิษฐ์ เทียบพิมพ์ นายวรรธนพงษ์ เพียโคตร นายประสิทธ์ิ พวงศรีเคน 13-14 พฤศจิกายน 2562

688 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเก็บงา เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ นายพิศิษฐ์ เทียบพิมพ์ นายวรรธนพงษ์ เพียโคตร นายประสิทธ์ิ พวงศรีเคน 7-8 พฤศจิกายน 2562

689 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ นายพิศิษฐ์ เทียบพิมพ์ นายวรรธนพงษ์ เพียโคตร นายประสิทธ์ิ พวงศรีเคน 5-6 พฤศจิกายน 2562

690 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล นายณัฏฐ์ โอ้จินดา นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอ้ือ 17-18 ตุลาคม 2562

691 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวา เทศบาลต าบลหนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ นายด ารง รัตนเวฬุ ดร.เชิญชัย แสงทอง นางจ าเนียร ฉิรินัง 9-10 ตุลาคม 2562

692 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปลาซิว เทศบาลต าบลหนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี นางจิตติมา วัชรธรรม 18-19 ธันวาคม 2562

693 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสาด เทศบาลต าบลหนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี นางจิตติมา วัชรธรรม 16-17 ธันวาคม 2562

694 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตาโกน องค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ นางรจนา กระโทกนอก นางกัลยา คอยเกษม นางสาวสมหมาย ก่ิงศักด์ิกลาง 28-29 พฤศจิกายน 2562

695 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ นางรจนา กระโทกนอก นางกัลยา คอยเกษม นางสาวสมหมาย ก่ิงศักด์ิกลาง 26-27 พฤศจิกายน 2562

696 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส านัก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายเดชา ศรีปิดตา นางพัทยา สืบยุบล 20-21 พฤศจิกายน 2562

697 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนอง
ยางหนองม่วง

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายเดชา ศรีปิดตา นางพัทยา สืบยุบล 18-19 พฤศจิกายน 2562

698 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรังแร้ง องค์การบริหารส่วนต าบลรังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล นายณัฏฐ์ โอ้จินดา นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอ้ือ 16-17 พฤศจิกายน 2562

699 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งไชย

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล นายณัฏฐ์ โอ้จินดา นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอ้ือ 21-22 ตุลาคม 2562

700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดบ้านสะเดา

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล นายณัฏฐ์ โอ้จินดา นางสาวทวีวรรณ์ ฉลาดเอ้ือ 24-25 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

701 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านดานงา

องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
หอยโข่ง

คลองหอยโข่ง สงขลา นายเสริญ พิศาวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 18 และ 19 พฤศจิกายน 
2562

702 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหอยโข่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
หอยโข่ง

คลองหอยโข่ง สงขลา นายเสริญ พิศาวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 2-3 ธันวาคม 2562

703 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
หอยโข่ง

คลองหอยโข่ง สงขลา นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 8-9 มกราคม 2563

704 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบาง
ภูมี

องค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 21-22 พฤศจิกายน 2562

705 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนเนียง องค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 19-20 พฤศจิกายน 2562

706 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเนียง
ใน

องค์การบริหารส่วนต าบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 15 และ 18 พฤศจิกายน 
2562

707 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ควนเนียง

เทศบาลต าบลควนเนียง ควนเนียง สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 13-14 พฤศจิกายน 2562

708 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทับ เทศบาลต าบลนาทับ จะนะ สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 3-4 ตุลาคม 2562

709 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด
ประสานสามัคคี

เทศบาลต าบลนาทับ จะนะ สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 9-10 ตุลาคม 2562

710 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านปึก เทศบาลต าบลนาทับ จะนะ สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 7-8 ตุลาคม 2562

711 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองข่า เทศบาลต าบลนาทับ จะนะ สงขลา น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 17-18 ตุลาคม 2562

712 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเสมียน เทศบาลต าบลนาทับ จะนะ สงขลา น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 24-25 ตุลาคม 2562

713 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะโหนง

องค์การบริหารส่วนต าบลจะโหนง จะนะ สงขลา นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 4 และ 6 ธันวาคม 2562

714 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เทพา

เทศบาลต าบลเทพา เทพา สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 1-2 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

715 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกวาง

องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กวาง

นาทวี สงขลา น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 30-31 ตุลาคม 2562

716 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะท้อน

องค์การบริหารส่วนต าบลสะท้อน นาทวี สงขลา น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 15-16 ตุลาคม 2562

717 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดหัว
สะพานท่าไทร

เทศบาลต าบลท่าช้าง บางกล่ า สงขลา นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 10-11 ตุลาคม 2562

718 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแพ เทศบาลต าบลท่าช้าง บางกล่ า สงขลา นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 24-25 กันยายน 2562

719 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขวน เทศบาลต าบลท่าช้าง บางกล่ า สงขลา นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 1-2 ตุลาคม 2562

720 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าช้าง เทศบาลต าบลท่าช้าง บางกล่ า สงขลา นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 7-8 ตุลาคม 2562

721 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
นกกระทุง

เทศบาลต าบลท่าช้าง บางกล่ า สงขลา นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 9 และ 11 ธันวาคม 2562

722 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง เทศบาลต าบลท่าช้าง บางกล่ า สงขลา นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 12-13 ธันวาคม 2562

723 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม เทศบาลต าบลท่าช้าง บางกล่ า สงขลา นางพิมลกรอง อุปถะ นางสาวจ ารัสลักษณ์ ทองค า นายเสริมศักด์ิ อ่อนคง 16-17 ธันวาคม 2562

724 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
พะวง

เทศบาลต าบลพะวง เมืองสงขลา สงขลา นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 19-20 ธันวาคม 2562

725 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อระก า เทศบาลต าบลพะวง เมืองสงขลา สงขลา นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 23-24 ธันวาคม 2562

726 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไร่ เทศบาลต าบลพะวง เมืองสงขลา สงขลา นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 26-27 ธันวาคม 2562

727 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนควน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 28-29 ตุลาคม 2562

728 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองก่ัว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 15-16 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

729 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดถ้ าเขาพระ

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 4-5 พฤศจิกายน 2562

730 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุ้มปะ เทศบาลต าบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา นางไรดะ ช่วยราย นายชาลี พิศาลวัชรินทร์ นางซากูนา มัจฉาวานิช 21-22 ตุลาคม 2562

731 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองต่อ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา นายบรรเจิด อัคนิจ นายวชิรา แก้วบุตรดี นางพัทยา สืบยุบล 9 และ 11 ธันวาคม 2562

732 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโอน เทศบาลเมืองก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา นายบรรเจิด อัคนิจ นายวชิรา แก้วบุตรดี นางพัทยา สืบยุบล 12-13 ธันวาคม 2562

733 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขารัก
เกียรติ

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา นายบรรเจิด อัคนิจ นายวชิรา แก้วบุตรดี นางพัทยา สืบยุบล 16-17 ธันวาคม 2562

734 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชรบ้านหนองกวางข้อง

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา นายบรรเจิด อัคนิจ นายวชิรา แก้วบุตรดี นางพัทยา สืบยุบล 18-19 ธันวาคม 2562

735 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชรวัดใหม่ทุ่งคา

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา นายเสริญ พิศาวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 17-18 ตุลาคม 2562

736 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชรบ้านคอกช้าง

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา นายเสริญ พิศาวัชรินทร์ นายศิริ โกมุท นายปิยะพันธ์ พินัยกุล 9 และ 11 ธันวาคม 2562

737 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะท้ิงพระ

องค์การบริหารส่วนต าบลจะท้ิง
พระ

สทิงพระ สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 28-29 ตุลาคม 2562

738 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 30-31 ตุลาคม 2562

739 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 17-18 ตุลาคม 2562

740 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดท่าโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 25-26 พฤศจิกายน 2562

741 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสองพ่ีน้อง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นายสุรพล  รัตนไชย นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 21-22 ตุลาคม 2562

742 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโพธ์ิออก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นายสุรพล  รัตนไชย นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 28-29 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

743 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโล๊ะ เทศบาลต าบลปาดัง สะเดา สงขลา นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 26-27 พฤศจิกายน 2562

744 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลพังลา

องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา สะเดา สงขลา นางนันทิพร วรธงไชย นางสาวอรชร สายชล นางวิลาสินี พัสดุ 28-29 พฤศจิกายน 2562

745 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่างอารมณ์ เทศบาลต าบลชะแล้ สิงหนคร สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 7-8 พฤศจิกายน 2562

746 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท านบ องค์การบริหารส่วนต าบลท านบ สิงหนคร สงขลา นายจักรพันธ์ ทองมณี นางสาวกานต์รวี แซ่หว่อง นายนิทัศน์ สันตรัตติ 11-12 พฤศจิกายน 2562

747 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกข้ีเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง หาดใหญ่ สงขลา น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 7-8 พฤศจิกายน 2562

748 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่อ้อย องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง หาดใหญ่ สงขลา น.อ.(พิเศษ)เสถียร อัมรักเลิศ นางสุดา ขุนชนะ นางนงลักษณ์ จงรักวงค์ 14-15 พฤศจิกายน 2562

749 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดฮิดายา
ตุลฮิสลามลามียะห์

องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง หาดใหญ่ สงขลา นายปรีชา  ชูสุวรรณ นายสุรพล  รัตนไชย นางสาวอรอุทัย สุวรรณชาตรี 16-17 ตุลาคม 2562

750 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด บ้าน
หน้าควน

องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง หาดใหญ่ สงขลา นายปรีชา  ชูสุวรรณ นายสุรพล  รัตนไชย นางสาวอรอุทัย สุวรรณชาตรี 7-8 ตุลาคม 2562

751 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้าน
เหนือ

เทศบาลต าบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา นายชุมพล มูฮ ามัด นางสาวศิริพร ปรีชา นางสาวมาลิณี บินหม้าหลี 16-17 ธันวาคม 2562

752 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน องค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน

ทุ่งหว้า สตูล นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 1-2 ตุลาคม 2562

753 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านราไว องค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน

ทุ่งหว้า สตูล นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 3-4 ตุลาคม 2562

754 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่บ่อ
หิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแก่
บ่อหิน

ทุ่งหว้า สตูล นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 8-9 ตุลาคม 2562

755 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแก่
บ่อหิน

ทุ่งหว้า สตูล นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 24-25 ตุลาคม 2562

756 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัง 117 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
พัฒนา

มะนัง สตูล นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 3-4 ธันวาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

757 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
พัฒนา

มะนัง สตูล นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 26-27 ธันวาคม 2562

758 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
คลองขุด

เทศบาลต าบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล นายพายุ นิตยวิมล นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นายณรงค์ชัย ศิริไพศาล 6-7 มกราคม 2563

759 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
คลองด่าน

เทศบาลต าบลคลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ นางสาวกมลทิพย์ ป่านรอด นางฐิติมา  สิทธิเวชกุล นางพัชราภรณ์ วิชชุตเวส 15-16 ตุลาคม 2562

760 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ระกาศ

บางบ่อ สมุทรปราการ นางสาวกมลทิพย์ ป่านรอด นางพัชราภรณ์ วิชชุตเวส นางวรังสิยา เพียรรักษา 7-8 ตุลาคม 2562

761 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดบางพลี
น้อย

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ระกาศ

บางบ่อ สมุทรปราการ นางสาวกมลทิพย์ ป่านรอด นางพัชราภรณ์ วิชชุตเวส นางวรังสิยา เพียรรักษา 10-11 ตุลาคม 2562

762 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางโฉลง องค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ นางสาวกมลทิพย์ ป่านรอด นางฐิติมา  สิทธิเวชกุล นางพัชราภรณ์ วิชชุตเวส 17-18 ตุลาคม 2562

763 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบาง
กระบือ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลี
ใหญ่

บางพลี สมุทรปราการ นางจรูญรัตน์ สุวรรณสิทธ์ิ นางนิตยา คล้ายสงคราม นางเดือนดารา อุทัย 12-13 ธันวาคม 2562

764 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียม
ปริญญานุสรณ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลี
ใหญ่

บางพลี สมุทรปราการ นางจรูญรัตน์ สุวรรณสิทธ์ิ นางนิตยา คล้ายสงคราม นางเดือนดารา อุทัย 19-20 ธันวาคม 2562

765 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลี
ใหญ่

บางพลี สมุทรปราการ นางจรูญรัตน์ สุวรรณสิทธ์ิ นางนิตยา คล้ายสงคราม นางเดือนดารา อุทัย 1-3 มกราคม 2563

766 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธนสิทธ์ิอนุสรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลี
ใหญ่

บางพลี สมุทรปราการ นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร นางมณฑิรา ไม้จันทร์ดี นางศรีอุไร บุญเสริม 23-24 ธันวาคม 2563

767 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางยอ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ พระประแดง สมุทรปราการ นางธนพร ไชยวงศ์คต นางสาวพัชรี ศรีสลับ นางนลินทิพย์ ตระกลพัฑฒนะ 12-13 ธันวาคม 2562

768 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
คลองสวน

พระสมุทร
เจดีย์

สมุทรปราการ นางธนพร ไชยวงศ์คต นางสาวพัชรี ศรีสลับ นางนลินทิพย์ ตระกลพัฑฒนะ 16-17 ธันวาคม 2562

769 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแพรกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา เมือง
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ นางธนพร ไชยวงศ์คต นางสาวพัชรี ศรีสลับ นางนลินทิพย์ ตระกลพัฑฒนะ 2-3 ธันวาคม 2562

770 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
กระดังงา

เทศบาลต าบลกระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 28-29 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

771 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
บางจะเกร็ง

เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง เมือง
สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 2-3 ตุลาคม 2562

772 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรัทธาธรรม

เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง เมือง
สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 8-9 ตุลาคม 2562

773 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านฉู่ฉ่ี เทศบาลต าบลบางจะเกร็ง เมือง
สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 16-17 ตุลาคม 2562

774 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอมรวดี องค์การบริหารส่วนต าบลปลาย
โพงพาง

อัมพวา สมุทรสงคราม นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 21-22 ตุลาคม 2562

775 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 19-20 ธันวาคม 2562

776 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ นางสาวมาวดี บัวผัน นายวันชัย ยอดจอก 11-12 ธันวาคม 2562

777 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางป้ิง เทศบาลต าบลนาดี เมือง
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 5-6 พฤศจิกายน 2562

778 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุทธาราม เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก เมือง
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 14-15 พฤศจิกายน 2562

779 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกลือ
มณีรัตน์

เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก เมือง
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 19-20 พฤศจิกายน 2562

780 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใต้บ้านบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ เมือง
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 26-27 พฤศจิกายน 2562

781 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขุด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ เมือง
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 16-17 ธันวาคม 2562

782 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระช้าขาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ เมือง
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร นายเชาว์ ศรีอนันต์ นางสาวนฤมล ฆ้องเสรี นางศิริมาส พฤหัสนันท์ 3-4 ธันวาคม 2562

783 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคคลาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน ตาพระยา สระแก้ว ดร. ก่ิงแก้ว ใหม่สุวรรณ นางลออศรี ใจยงค์ นางสาวขนิษฐา เทียมฤทธ์ิ 28-29 ตุลาคม 2562

784 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน ตาพระยา สระแก้ว ดร. ก่ิงแก้ว ใหม่สุวรรณ นางลออศรี ใจยงค์ นางสาวขนิษฐา เทียมฤทธ์ิ 30-31 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

785 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไพล องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว นายทศพล สิทธิสาร นางกาญจนา ประสิทธิผล นางนฤมล ศาสนนันทน์ 29-30 ตุลาคม 2562

786 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทดวงศ์
สมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว นายทศพล สิทธิสาร นางกาญจนา ประสิทธิผล นางนฤมล ศาสนนันทน์ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน  
2562

787 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ผักแว่น

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว นายทศพล สิทธิสาร นางกาญจนา ประสิทธิผล นางนฤมล ศาสนนันทน์ 4-5 พฤศจิกายน  2562

788 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพเซียม องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระ
ยา

ตาพระยา สระแก้ว นายทศพล สิทธิสาร นางกาญจนา ประสิทธิผล นางนฤมล ศาสนนันทน์ 7-8 พฤศจิกายน  2562

789 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามัคคี องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน ตาพระยา สระแก้ว นางกัญญาเณศ รมยะสมิต นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางวรังสิยา เพียรรักษา 14-15 พฤศจิกายน  2562

790 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว นางกัญญาเณศ รมยะสมิต นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางวรังสิยา เพียรรักษา 4-5 พฤศจิกายน  2562

791 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทย
ถาวร

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว นางกัญญาเณศ รมยะสมิต นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางวรังสิยา เพียรรักษา 7-8 พฤศจิกายน  2562

792 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว นางกัญญาเณศ รมยะสมิต นางสาวอินทิรา เกตุสมบูรณ์ นางวรังสิยา เพียรรักษา 11-12 พฤศจิกายน  2562

793 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระ
ยา

ตาพระยา สระแก้ว นายทศพล สิทธิสาร นางกาญจนา ประสิทธิผล นางนฤมล ศาสนนันทน์ 4 และ 6 ธันวาคม 2562

794 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทราย องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ตะเคียนบอน

วัฒนานคร สระแก้ว ดร. ก่ิงแก้ว ใหม่สุวรรณ นางลออศรี ใจยงค์ นางสาวขนิษฐา เทียมฤทธ์ิ 7-8 พฤศจิกายน  2562

795 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลมิตรภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี ดร.พัชรี พลอยเทศ นางสุธิดา ทับทิมทอง ดร.ประภาพรรณ ปรีวรรณ 28-29 ตุลาคม 2562

796 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองจระเข้

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
จรเข้

หนองแค สระบุรี ดร.ประภาพรรณ ปรีวรรณ นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.พัชรี พลอยเทศ 14-15 พฤศจิกายน  2562

797 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหัวโพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หัวโพ

หนองแซง สระบุรี ดร.ประภาพรรณ ปรีวรรณ นางสุเนตร  ย้ิมแย้ม ดร.พัชรี พลอยเทศ 18-19 พฤศจิกายน  2562

798 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแซง เทศบาลต าบลหนองแซง หนองแซง สระบุรี ดร.ประภาพรรณ ปรีวรรณ นางสุเนตร  ย้ิมแย้ม ดร.พัชรี พลอยเทศ 11-12 พฤศจิกายน  2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

799 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เมืองเก่า

เทศบาลต าบลเมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย นายเอกสิทธ์ิ  บุญประสิทธ์ิ พ.ต.ท.ชินวุฒิ  อาภรณ์รัตน์ นางจินตนา  สิริบุญกล่อม 28-29 ตุลาคม 2562

800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองบางยม

องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
บางยม

สวรรคโลก สุโขทัย นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 28-29 ตุลาคม 2562

801 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่า
ช้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย นางสาวพรพรรณ ศรีทอง นายจรัญ บูชาญาติ นายณัฐวุฒิ คชหาร 30-31 ตุลาคม 2562

802 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสด็จ เทศบาลต าบลท่าเสด็จ เมือง
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี ดร.พัชรี พลอยเทศ นางฐิติมา  สิทธิเวชกุล ดร.ประภาพรรณ ปรีวรรณ 1-2  ตุลาาคม 2562

803 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม เทศบาลต าบลท่าเสด็จ เมือง
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี ดร.พัชรี พลอยเทศ นางฐิติมา  สิทธิเวชกุล ดร.ประภาพรรณ ปรีวรรณ 20-21 มกราคม 2563

804 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ เทศบาลต าบลท่าเสด็จ เมือง
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี ดร.พัชรี พลอยเทศ นางฐิติมา  สิทธิเวชกุล ดร.ประภาพรรณ ปรีวรรณ 3-4  ตุลาคม 2562

805 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภูเขาดิน เทศบาลต าบลท่าเสด็จ เมือง
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี ดร.พัชรี พลอยเทศ นางฐิติมา  สิทธิเวชกุล ดร.ประภาพรรณ ปรีวรรณ 22-23 มกราคม 2563

806 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเนิน
พระปรางค์

สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 30 กันยายน -1 ตุลาคม 
2562

807 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
ปรางค์

องค์การบริหารส่วนต าบลเนิน
พระปรางค์

สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 3-4 ตุลาคม 2562

808 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 7-8 ตุลาคม 2562

809 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 21-22 ตุลาคม 2562

810 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับ
กระดาน

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
สุพรรณ

สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 15-16 ตุลาคม 2562

811 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนต าลึง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
สุพรรณ

สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 30-31 ตุลาคม 2562

812 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดบ่อสุพรรณ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
สุพรรณ

สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี นางจิราวรรณ กระแสร์คุปต์ ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธ์ุ ดร.พรรณมาส พรมพิลา 5-6 พฤศจิกายน  2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

813 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านว่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย นางประภัสสร ศรีรักษา นายวชิรา แก้วบุตรดี นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 4-5 พฤศจิกายน 2562

814 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรี
สะอาด (แก้วดวงตา)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลวง

เฝ้าไร่ หนองคาย นายอุทิศ ศรีนา นายบุญแถว บุตราช รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอ่ียม 1-2 ตุลาคม 2562

815 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง
ค าภู

องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย นายอุทิศ ศรีนา นายบุญแถว บุตราช รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอ่ียม 3-4 ตุลาคม 2562

816 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธ์ิตาก องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย นายอุทิศ ศรีนา นายบุญแถว บุตราช รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอ่ียม 17-18 ตุลาคม 2562

817 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรุกขาภิรมณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย นางประภัสสร ศรีรักษา นายวชิรา แก้วบุตรดี นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 6-7 พฤศจิกายน 2562

818 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดหลวง

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย นายจ าลอง นาเมืองรักษ์ นางสาวละอองดาว ค าอาจ นายจ ารัส ศรีชัยชนะ 17-18 ตุลาคม 2562

819 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสภาพิมุข องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย นายจ าลอง นาเมืองรักษ์ นางสาวละอองดาว ค าอาจ นายจ ารัส ศรีชัยชนะ 10-11 ตุลาคม 2562

820 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย นายจ าลอง นาเมืองรักษ์ นางสาวละอองดาว ค าอาจ นายจ ารัส ศรีชัยชนะ 20-21 พฤศจิกายน 2562

821 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงกระพัน
ชาตรี

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย นายจ าลอง นาเมืองรักษ์ นางสาวละอองดาว ค าอาจ นายจ ารัส ศรีชัยชนะ 3-4 ธันวาคม 2562

822 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม เทศบาลต าบลวัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย นายอุทิศ ศรีนา นายบุญแถว บุตราช รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอ่ียม 15-16 ตุลาคม 2562

823 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบกหวาน องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบก
หวาน

เมืองหนองคาย หนองคาย นายจ าลอง นาเมืองรักษ์ นางสาวละอองดาว ค าอาจ นายจ ารัส ศรีชัยชนะ 3-4 ตุลาคม 2562

824 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฮี องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบก
หวาน

เมืองหนองคาย หนองคาย นายจ าลอง นาเมืองรักษ์ นางสาวละอองดาว ค าอาจ นายจ ารัส ศรีชัยชนะ 29-30 ตุลาคม 2562

825 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกอก องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบก
หวาน

เมืองหนองคาย หนองคาย นายจ าลอง นาเมืองรักษ์ นางสาวละอองดาว ค าอาจ นายจ ารัส ศรีชัยชนะ 14-15 พฤศจิกายน 2562

826 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง เทศบาลต าบลวัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย นายจ าลอง นาเมืองรักษ์ นางสาวละอองดาว ค าอาจ นายจ ารัส ศรีชัยชนะ 27-28 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

827 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกุลา
พัฒนา

เทศบาลต าบลเก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู นายเอกสิทธ์ิ ธนะสูตร นางกัลยรัตน์ โชติการพิพัฒน์ นางภวพร วรรณไชย 17-18 ตุลาคม 2562

828 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เก่ากลอย

เทศบาลต าบลเก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู นายเอกสิทธ์ิ ธนะสูตร นางกัลยรัตน์ โชติการพิพัฒน์ นางภวพร วรรณไชย 21-22 ตุลาคม 2562

829 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางชุม เทศบาลต าบลเก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู นายเอกสิทธ์ิ ธนะสูตร นางกัลยรัตน์ โชติการพิพัฒน์ นางภวพร วรรณไชย 24-25 ตุลาคม 2562

830 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง
ค า

เทศบาลต าบลเก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู นายเอกสิทธ์ิ ธนะสูตร นางกัลยรัตน์ โชติการพิพัฒน์ นางภวพร วรรณไชย 15-16 ตุลาคม 2562

831 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริบุญธรรม เทศบาลต าบลกุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู นางฐิติกุล ภูธนกรานต์ นางสาวสิรินาถ จวนสาง นายวีระศักด์ิ บุญประกอบ 4-5 พฤศจิกายน 2562

832 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ฝ่ังแดง

เทศบาลต าบลฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล าภู นางฐิติกุล ภูธนกรานต์ นางสาวสิรินาถ จวนสาง นายวีระศักด์ิ บุญประกอบ 18-19 พฤศจิกายน 2562

833 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองภัย
ศูนย์

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ภัยศูนย์

เมือง
หนองบัวล าภู

หนองบัวล าภู นายบรรเจิด อัคนิจ ดร.ชยานนท์ จันทรการุญญ์ นายเจนวิทย์ เจนนาวิน 3-4 ตุลาคม 2562

834 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาด
ควาย

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ภัยศูนย์

เมือง
หนองบัวล าภู

หนองบัวล าภู นายบรรเจิด อัคนิจ ดร.ชยานนท์ จันทรการุญญ์ นายเจนวิทย์ เจนนาวิน 7-8 ตุลาคม 2562

835 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง
เปลือย

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ภัยศูนย์

เมือง
หนองบัวล าภู

หนองบัวล าภู นายบรรเจิด อัคนิจ ดร.ชยานนท์ จันทรการุญญ์ นายเจนวิทย์ เจนนาวิน 9-10 ตุลาคม 2562

836 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดมพร
พัฒนาราม

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ภัยศูนย์

เมือง
หนองบัวล าภู

หนองบัวล าภู นายบรรเจิด อัคนิจ ดร.ชยานนท์ จันทรการุญญ์ นายเจนวิทย์ เจนนาวิน 21-22 ตุลาคม 2562

837 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กุงแก้ว

ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นายเอกสิทธ์ิ ธนะสูตร นางกัลยรัตน์ โชติการพิพัฒน์ นางภวพร วรรณไชย 28-29 ตุลาคม 2562

838 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นายเอกสิทธ์ิ ธนะสูตร นางกัลยรัตน์ โชติการพิพัฒน์ นางภวพร วรรณไชย 4-5 พฤศจิกายน 2562

839 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างแดน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นายเอกสิทธ์ิ ธนะสูตร นางกัลยรัตน์ โชติการพิพัฒน์ นางภวพร วรรณไชย 6-7 พฤศจิกายน 2562

840 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นายเอกสิทธ์ิ ธนะสูตร นางกัลยรัตน์ โชติการพิพัฒน์ นางภวพร วรรณไชย 11-12 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

841 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวระพา องค์การบริหารส่วนต าบลทมนา
งาม

โนนสะอาด อุดรธานี นายบรรเจิด อัคนิจ ดร.ชยานนท์ จันทรการุญญ์ นายเจนวิทย์ เจนนาวิน 4-5 พฤศจิกายน 2562

842 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสถาพร องค์การบริหารส่วนต าบลทมนา
งาม

โนนสะอาด อุดรธานี นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายเดชา ศรีปิดตา นางพัทยา สืบยุบล 30-31 ตุลาคม 2562

843 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทมป่าข่า องค์การบริหารส่วนต าบลทมนา
งาม

โนนสะอาด อุดรธานี นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายเดชา ศรีปิดตา นางพัทยา สืบยุบล 24-25 ตุลาคม 2562

844 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี นายสถิตย์ เหน่ียวพันธ์ นางสาวณิชาวรรณ มุงคุณค าชาว ดร.รัชดาภรณ์ วงษ์ชา 1-2 ตุลาคม 2562

845 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี นายสถิตย์ เหน่ียวพันธ์ นางสาวณิชาวรรณ มุงคุณค าชาว ดร.รัชดาภรณ์ วงษ์ชา 3-4 ตุลาคม 2562

846 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ศรีสุมังค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี นายสถิตย์ เหน่ียวพันธ์ นางสาวณิชาวรรณ มุงคุณค าชาว ดร.รัชดาภรณ์ วงษ์ชา 17-18 ตุลาคม 2562

847 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณมงคล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี นายสถิตย์ เหน่ียวพันธ์ นางสาวณิชาวรรณ มุงคุณค าชาว ดร.รัชดาภรณ์ วงษ์ชา 15-16 ตุลาคม 2562

848 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี นางประภัสสร ศรีรักษา นายวชิรา แก้วบุตรดี นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 9-10 ตุลาคม 2562

849 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค้อเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายเดชา  ศรีปิดตา นางพัทยา สืบยุบล 1-2 ตุลาคม 2562

850 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
โนนศรีทอง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายเดชา  ศรีปิดตา นางพัทยา สืบยุบล 10-11 ตุลาคม 2562

851 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชา
สามัคคี

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายเดชา  ศรีปิดตา นางพัทยา สืบยุบล 3-4 ตุลาคม 2562

852 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล
 8

เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี นางประภัสสร ศรีรักษา นายวชิรา แก้วบุตรดี นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 1-2 ตุลาคม 2562

853 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี นางประภัสสร ศรีรักษา นายวชิรา แก้วบุตรดี นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 3-4 ตุลาคม 2562

854 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงสว่าง
สามัคคี

เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี นางประภัสสร ศรีรักษา นายวชิรา แก้วบุตรดี นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 7-8 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

855 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว
เงิน

เทศบาลต าบลหนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี นางสาวจุไรรัตน์ ชัยชิต นายเดชา  ศรีปิดตา นางพัทยา สืบยุบล 8-9 ตุลาคม 2562

856 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะไก้ เทศบาลต าบลหนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี นางฐิติกุล ภูธนกรานต์ นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง นายวีระศักด์ิ บุญประกอบ 8-9 ตุลาคม 2562

857 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่นนท์ เทศบาลต าบลหนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี นางฐิติกุล ภูธนกรานต์ นางสาวสิรินาถ จวนสาง นายวีระศักด์ิ บุญประกอบ 1-2 ตุลาคม 2562

858 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลตาดทอง
 1

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี นางฐิติกุล ภูธนกรานต์ นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง นายวีระศักด์ิ บุญประกอบ 14-15 พฤศจิกายน 2562

859 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลตาดทอง
 2

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี นางฐิติกุล ภูธนกรานต์ นางสาวอรอนงค์ หยงเมือง นายวีระศักด์ิ บุญประกอบ 20-21 พฤศจิกายน 2562

860 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่ง เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี นายบรรเจิด อัคนิจ ดร.ชยานนท์ จันทรการุญญ์ นายเจนวิทย์ เจนนาวิน 14-15 พฤศจิกายน 2562

861 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์
สามัคคีธรรม

เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี นายบรรเจิด อัคนิจ ดร.ชยานนท์ จันทรการุญญ์ นายเจนวิทย์ เจนนาวิน 25-26 พฤศจิกายน 2562

862 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผ้ึง เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี นายบรรเจิด อัคนิจ ดร.ชยานนท์ จันทรการุญญ์ นายเจนวิทย์ เจนนาวิน 28-29 พฤศจิกายน 2562

863 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี เทศบาลต าบลนาดี หนองแสง อุดรธานี นางฐิติกุล ภูธนกรานต์ นางสาวสิรินาถ จวนสาง นายวีระศักด์ิ บุญประกอบ 21-22 ตุลาคม 2562

864 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดครองธรรม
มิการาม

เทศบาลต าบลนาดี หนองแสง อุดรธานี นางฐิติกุล ภูธนกรานต์ นางสาวสิรินาถ จวนสาง นายวีระศักด์ิ บุญประกอบ 10-11 ตุลาคม 2562

865 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
นาดีโคกกลาง

เทศบาลต าบลนาดี หนองแสง อุดรธานี นางประภัสสร ศรีรักษา นายวชิรา แก้วบุตรดี นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 11-12 พฤศจิกายน 2562

866 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกศรีสว่าง เทศบาลต าบลนาดี หนองแสง อุดรธานี นางประภัสสร ศรีรักษา นายวชิรา แก้วบุตรดี นายสฤษฎ์โชค ศรีภา 13-14 พฤศจิกายน 2562

867 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 10-11 ตุลาคม 2562

868 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งพาน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 15-16 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

869 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส่องสี องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 17-18 ตุลาคม 2562

870 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ด่านนาขาม

เทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายอุดม ย้ิมเทียน นายอารพงษ์ ดวงแก้ว นางสาวมนิสรา ล้ิมสินทวีคุณ 21-22 ตุลาคม 2562

871 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าฝาย เทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายอุดม ย้ิมเทียน นายอารพงษ์ ดวงแก้ว นางสาวมนิสรา ล้ิมสินทวีคุณ 24-25 ตุลาคม 2562

872 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ศรีพนมมาศ

เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์ นายเผด็จ  รัตนมาโต นายธรรมศักด์ิ ลิยงค์ นางสาวมาลีรัตน์ ทองอยู่ 7-8 ตุลาคม 2562

873 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโพ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี นางบังอร เนตรทอง นางสาวสุภรา วรารุจน์ นางสาวณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ 6-7 มกราคม 2563

874 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเสลา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี นายจ าลอง ภู่บ ารุง นางแน่งน้อย จุลสันต์ นางนวพร เหมะ 12-13 ธันวาคม 2562

875 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี นายจ าลอง ภู่บ ารุง นางแน่งน้อย จุลสันต์ นางนวพร เหมะ 16-17 ธันวาคม 2562

876 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินพยอม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี นายวัชรินทร์ อภิญญาวัฒนาสกุล นางสุเนตร  ย้ิมแย้ม นางสาวจามร สุวรรณฉาย 2-3 ธันวาคม 2562

877 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี นายวัชรินทร์ อภิญญาวัฒนาสกุล นางสุเนตร  ย้ิมแย้ม นางสาวจามร สุวรรณฉาย 28-29 พฤศจิกายน 2562

878 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้าน
หนองงาแซง

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี นางบังอร เนตรทอง นางสาวสุภรา วรารุจน์ นางสาวณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ 13-14 มกราคม 2563

879 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี นางบังอร เนตรทอง นางสาวสุภรา วรารุจน์ นางสาวณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ 20-21 มกราคม 2563

880 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมดี เทศบาลต าบลหนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี นางลักขณา แขมยงค์ นายสมชาย ทองแสง นายชวาล การินทร์ 1-2 ตุลาคม 2562

881 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเข่ืองกลาง เทศบาลต าบลเข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางพวงเพชร  ป้ันทอง 4-5 พฤศจิกายน 2562

882 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าข่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า
ใหญ่

เข่ืองใน อุบลราชธานี นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางพวงเพชร  ป้ันทอง 18-19 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

883 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า
ใหญ่

เข่ืองใน อุบลราชธานี นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางพวงเพชร  ป้ันทอง 20-21 พฤศจิกายน 2562

884 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาค าใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า
ใหญ่

เข่ืองใน อุบลราชธานี นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางพวงเพชร  ป้ันทอง 6-7 พฤศจิกายน 2562

885 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทย เข่ืองใน อุบลราชธานี นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 25-26 พฤศจิกายน 2562

886 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทราย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทย เข่ืองใน อุบลราชธานี นายพิฑูรย์ วารีศรี นายเจด็จ วีระนาคินทร์ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 27-28 พศจิกายน 2562

887 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทย เข่ืองใน อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ สุขพันธ์ ดร.ชญาดา เพ็ญสุข นายวิชาญ เหน่ียวพันธ์ 17-18 ธันวาคม 2562

888 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแดงหม้อ เข่ืองใน อุบลราชธานี นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 2-3 ธันวาคม 2562

889 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ องค์การบริหารส่วนต าบลแดงหม้อ เข่ืองใน อุบลราชธานี นายวีระศักด์ิ สาระผล นายแสวง จันทร์ซุย นายสง่า มีทุม 4 และ 6 ธันวาคม 2562

890 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ภูจองนายอย 1

เทศบาลต าบลภูจองนายอย นาจะหลวย อุบลราชธานี นายสถิตย์ เหน่ียวพันธ์ นางลักขณา แขมยงค์ ดร.รัชดาภรณ์ วงษ์ชา 5-6 พฤศจิกายน 2562

891 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ภูจองนายอย 2

เทศบาลต าบลภูจองนายอย นาจะหลวย อุบลราชธานี นายสถิตย์ เหน่ียวพันธ์ นายชวาล การินทร์ ดร.รัชดาภรณ์ วงษ์ชา 7-8 พฤศจิกายน 2562

892 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ภูจองนายอย 3

เทศบาลต าบลภูจองนายอย นาจะหลวย อุบลราชธานี นายสถิตย์ เหน่ียวพันธ์ นายสมชาย ทองแสง ดร.รัชดาภรณ์ วงษ์ชา 18-19 พฤศจิกายน 2562

893 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ภูจองนายอย 4

เทศบาลต าบลภูจองนายอย นาจะหลวย อุบลราชธานี นายสถิตย์ เหน่ียวพันธ์ นายสมชาย กระจายศรี ดร.รัชดาภรณ์ วงษ์ชา 20-21 พฤศจิกายน 2562

894 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ภูจองนายอย 5

เทศบาลต าบลภูจองนายอย นาจะหลวย อุบลราชธานี นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางพวงเพชร  ป้ันทอง 16-17 ธันวาคม 2562

895 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ภูจองนายอย 6

เทศบาลต าบลภูจองนายอย นาจะหลวย อุบลราชธานี นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางพวงเพชร  ป้ันทอง 18-19 ธันวาคม 2562

896 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเคน

องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน นาตาล อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ สุขพันธ์ ดร.ชญาดา เพ็ญสุข นายวิชาญ เหน่ียวพันธ์ 1-2 ตุลาคม 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

897 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน นาตาล อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ สุขพันธ์ ดร.ชญาดา เพ็ญสุข นายวิชาญ เหน่ียวพันธ์ 3-4 ตุลาคม 2562

898 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน นาตาล อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ สุขพันธ์ ดร.ชญาดา เพ็ญสุข นายวิชาญ เหน่ียวพันธ์ 21-22 ตุลาคม 2562

899 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านหม่าน องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน นาตาล อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ สุขพันธ์ ดร.ชญาดา เพ็ญสุข นายวิชาญ เหน่ียวพันธ์ 28-29 ตุลาคม 2562

900 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดง องค์การบริหารส่วนต าบลพะลาน นาตาล อุบลราชธานี นางลักขณา แขมยงค์ นายสมชาย ทองแสง นายชวาล การินทร์ 8-9 ตุลาคม 2562

901 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพะลาน องค์การบริหารส่วนต าบลพะลาน นาตาล อุบลราชธานี นางลักขณา แขมยงค์ นายสมชาย ทองแสง นายชวาล การินทร์ 10-11 ตุลาคม 2562

902 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี นางลักขณา แขมยงค์ นายสมชาย ทองแสง นายชวาล การินทร์ 29-30 ตุลาคม 2562

903 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันโนนสูง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี นางลักขณา แขมยงค์ นายสมชาย ทองแสง นายชวาล การินทร์ 27-28 พฤศจิกายน 2562

904 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธ์ิไทร องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี นางลักขณา แขมยงค์ นายสมชาย ทองแสง นายชวาล การินทร์ 7-8 พฤศจิกายน 2562

905 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสะตัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี นางลักขณา แขมยงค์ นายสมชาย ทองแสง นายชวาล การินทร์ 5-6 พฤศจิกายน 2562

906 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ สุขพันธ์ ดร.ชญาดา เพ็ญสุข นายวิชาญ เหน่ียวพันธ์ 2-3 ธันวาคม 2562

907 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบูรพา (สาขา
ดอนง้ิว)

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ สุขพันธ์ ดร.ชญาดา เพ็ญสุข นายวิชาญ เหน่ียวพันธ์ 11-12 ธันวาคม 2562

908 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
นาเยีย

เทศบาลต าบลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี นางกัญญ์ชลี เทียนสุวรรณ นางบุญชิต พวงค า นางละเอียด เหลืองกระโทก 19-20 ธันวาคม 2562

909 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ สุขพันธ์ ดร.ชญาดา เพ็ญสุข นายวิชาญ เหน่ียวพันธ์ 12-13 พฤศจิกายน 2562

910 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ สุขพันธ์ ดร.ชญาดา เพ็ญสุข นายวิชาญ เหน่ียวพันธ์ 14-15 พฤศจิกายน 2562



ล ำดับ ช่ือ ศพด ต้นสังกัด อ ำเภอ จังหวัด ประธำน กรรมกำร เลขำ วันท่ีลงตรวจเย่ียม

ก ำหนดกำรลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมศูนย์พัฒนำเด็กและรำยช่ือคณะผู้ประเมินภำยนอก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

911 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ สุขพันธ์ ดร.ชญาดา เพ็ญสุข นายวิชาญ เหน่ียวพันธ์ 18-19 พฤศจิกายน 2562

912 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนสวรรค์ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ สุขพันธ์ ดร.ชญาดา เพ็ญสุข นายวิชาญ เหน่ียวพันธ์ 20-21 พฤศจิกายน 2562

913 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กาหลง

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี นางลักขณา แขมยงค์ นายสมชาย ทองแสง นายชวาล การินทร์ 18-19 ธันวาคม 2562

914 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งดูกใส องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กาหลง

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี นางลักขณา แขมยงค์ นายสมชาย ทองแสง นายชวาล การินทร์ 16-17 ธันวาคม 2562

915 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโด่-
โคกเลียบ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กาหลง

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล นางสาวกิจจาลักษณ์  ก าลังมาก 16-17 ธันวาคม 2562

916 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก้าว-
หนองแวง

องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กาหลง

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล นางสาวกิจจาลักษณ์  ก าลังมาก 18-19 ธันวาคม 2562

917 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กาหลง

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี นายอุทิศ ศรีนา นายบุญแถว บุตราช ประภัสสร ปรีเอ่ียม 2-3 ธันวาคม 2562

918 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคอน องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี นางลักขณา แขมยงค์ นายสมชาย ทองแสง นายชวาล การินทร์ 17-18 ตุลาคม 2562

919 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้ีเหล็ก-ค า
เจริญ

องค์การบริหารส่วนต าบลข้ีเหล็ก เมือง
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางพวงเพชร  ป้ันทอง 15-16 ตุลาคม 2562

920 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง-
หนองเสือ

องค์การบริหารส่วนต าบลข้ีเหล็ก เมือง
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางพวงเพชร  ป้ันทอง 17-18 ตุลาคม 2562

921 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอ
แก้ว

องค์การบริหารส่วนต าบลข้ีเหล็ก เมือง
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี นายอุทิศ ศรีนา นายบุญแถว บุตราช ประภัสสร ปรีเอ่ียม 4 และ 6 ธันวาคม 2562

922 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่าง เทศบาลต าบลสว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางพวงเพชร  ป้ันทอง 3-4 ตุลาคม 2562

923 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เมือง
งาม

เทศบาลต าบลสว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี นางประนอม ร่มโพธ์ิทอง นายสน่ัน รัตนโสภา นางพวงเพชร  ป้ันทอง 1-2 ตุลาคม 2562

924 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าอิน
แปลง

เทศบาลต าบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี นายด ารง รัตนเวฬุ ดร.เชิญชัย แสงทอง นางจ าเนียร ฉิรินัง 7-8 พฤศจิกายน 2562




