
1 กระป เกาะลันตา องคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน สมพรพรุกม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กระป เกาะลันตา องคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน มัสยิดโละดุหยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กระป คลองทอม องคการบริหารสวนตําบลคลองทอมใต บานแชงเปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กระป เมืองกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลเขาทอง บานเขาเทียมปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กระป อาวลึก เทศบาลตําบลแหลมสกั วัดสถิตยโพธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กระป อาวลึก องคการบริหารสวนตําบลคลองหิน บานหนองหลุมพอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลลิ่นถิ่น บานกุยแหย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องคการบริหารสวนตําบลปลอก อีตอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง ไรปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 กาญจนบุรี บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลหลุมรัง ไทยรัฐวิทยา 21 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ระหวางวันศุกรท่ี 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (ซอยคลองหลวง 8) ตําบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

10 กาญจนบุรี บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลหลุมรัง ไทยรัฐวิทยา 21 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 กาญจนบุรี เมือง องคการบริหารสวนตําบลบานเกา วัดตะเคียนงามลัคขณานุกูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 กาญจนบุรี เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลเลาขวัญ บานพุบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 กาญจนบุรี เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหนองฝาย กรับใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 กาฬสินธุ กุฉินารายณ เทศบาลตําบลเหลาใหญ คํากั้ง ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตําบลกุดคาว วัดหนองโงง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตําบลเหลาไฮงาม โนนยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 กาฬสินธุ ฆองชัย องคการบริหารสวนตําบลเหลากลาง วัดบวรนิเวศโนนทัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลกุงเกา กุงเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ เทศบาลตําบลบึงวิชัย หนองทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลบัวบาน วัดโพธิ์ชัยบานเวอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลหัวงัว ลาดสระบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 กาฬสินธุ รองคํา องคการบริหารสวนตําบลเหลาออย บานคอพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 กาฬสินธุ รองคํา องคการบริหารสวนตําบลเหลาออย วัดดานใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลมหาไชย วัดโพธิ์ศรีมหาไชย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 กาฬสินธุ หวยผึ้ง เทศบาลตําบลคําบง คํามวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 กําแพงเพชร ขาณุวรลกัษบุรี องคการบริหารสวนตําบลโคงไผ บานหัวรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 กําแพงเพชร คลองลาน เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา มอมะรื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (ซอยคลองหลวง 8) ตําบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

28 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน บานคลองไพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว บานไพรสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง องคการบริหารสวนตาํบลหินดาต บานมอเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตาํบลนครชุม โรงเรยีนบานทุงเศรษฐี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 กําแพงเพชร ลานกระบือ องคการบริหารสวนตําบลโนนพลวง ตําบลโนนพลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ขอนแกน ชมุแพ องคการบริหารสวนตําบลวังหินลาด บานโสกกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 ขอนแกน บานแฮด องคการบริหารสวนตําบลหนองแซง วัดชัยมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 ขอนแกน พระยืน เทศบาลตําบลพระบุ พระบุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 ขอนแกน ภูผามาน เทศบาลตําบลโนนคอม วัดสามัคคีธรรม เทศบาลตําบลโนนคอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน วัดสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก37 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน วัดสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 ขอนแกน หนองนาคํา เทศบาลตําบลหนองนาคํา หนองหญาปลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 ขอนแกน หนองนาคํา องคการบริหารสวนตําบลกุดธาตุ สะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 ขอนแกน หนองเรือ เทศบาลตําบลกุดกวาง บานขนวนนคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลจระเข บานหัวนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลบานเม็ง เหมือดแอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลตําบลคลองพลู น้ําขุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 จันทบุรี โปงน้ํารอน เทศบาลตําบลคลองใหญ วัดผักกาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 จันทบุรี โปงน้ํารอน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน บานสามสิบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 จันทบุรี สอยดาว องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว บานวังยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน องคการบริหารสวนตําบลคลองเข่ือน โสภณประชาเทวารุทธารักษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลบางสวน วัดใหมบางคลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลเสม็ดเหนือ บานปลายคลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว เทศบาลตําบลดอนเกาะกา มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลบึงนํ้ารักษ คลองหกวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลโพรงอากาศ วัดญาณรังษาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลโพรงอากาศ โรงเรยีนวัดบางสาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลโยธะกา โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

55 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลบางเกลือ วัดลาดยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลคลองประเวศ คลองประเวศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องคการบริหารสวนตําบลแปลงยาว โรงเรยีนบานเนินไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลบานซอง ธารพูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลบานซอง บานซอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองยาว วัดแหลมไผศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชงิเทรา องคการบรหิารสวนตําบลทาไข วัดเทพนิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชงิเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางขวัญ วัดราษฎรฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 ชลบุรี บอทอง องคการบริหารสวนตําบลวัดสุวรรณ โรงเรียนวัดสวุรรณารัญญิกาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 ชลบุรี บานบึง เทศบาลตําบลหนองชาก โรงเรยีนบานหนองเขิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก64 ชลบุรี บานบึง เทศบาลตําบลหนองชาก โรงเรยีนบานหนองเขิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ บานหนองปรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ ทรายมูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 ชัยนาท มโนรมย องคการบริหารสวนตําบลทาฉนวน ไทยรัฐวิทยา 57 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 ชัยนาท หันคา องคการบริหารสวนตําบลหันคา องคการบริหารสวนตําบลหันคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ องคการบริหารสวนตําบลหนองโพนงาม สันตสุิข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลบานแกง (อ.แกงครอ) โคกสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล บานกุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 ชัยภูมิ เมืองชยัภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยตอน บานชีลองเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตําบลถ้ําวัวแดง บานบุสีเสียด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานนาเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 ชุมพร ทุงตะโก องคการบรหิารสวนตําบลตะโก โรงเรียนบานสามแยกจําปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 ชุมพร ปะทิว เทศบาลตําบลชุมโค บางจาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 ชุมพร ปะทิว เทศบาลตําบลบางสน ดอนตะเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลตําบลวังใหม โรงเรียนทาไมลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย บานศรีชัยมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลเวียง (อ.เชียงแสน) บานสบคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 เชียงราย เชียงแสน องคการบริหารสวนตําบลปาสัก บานแมคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 18/2

ระหวางวันศุกรท่ี 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (ซอยคลองหลวง 8) ตําบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

82 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลเวียงหาว เวียงหาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม บานเวียงกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลปาซาง ปาหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง แมยะนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลทุงขาวพวง ทุงขาวพวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลดอยเตา ดอยเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลบงตัน บานนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 เชียงใหม พราว องคการบริหารสวนตาํบลแมแวน ตําบลแมแวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 เชียงใหม เมืองเชียงใหม เทศบาลเมืองแมเหียะ เทศบาลเมืองแมเหียะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลกองแขก บานโมงหลวง ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก91 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลกองแขก บานโมงหลวง ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลแมสาว แมฮาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 เชียงใหม เวียงแหง องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง บานใหมมะกายยอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลทุงสะโตก บานหัวริน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลบานกลาง พระเจาทองทพิย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลชมภู ทาตนกวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น ซิแบร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม บานหนองเจ็ดบาท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 ตราด คลองใหญ องคการบริหารสวนตาํบลคลองใหญ (อ.คลองใหญ) คลองจาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 ตาก อุมผาง เทศบาลตําบลแมจัน บานกุยตะ ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตาํบลเขาเพิ่ม วัดเขาหัวนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตาํบลดอนยอ บานคลอง 3 ดรุณศึกษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตตาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 นครปฐม นครชยัศรี องคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย องคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง โพนแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 นครพนม นาแก เทศบาลตําบลพระซอง ดงอินํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลคําพี้ นาผือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 นครพนม นาทม องคการบริหารสวนตําบลนาทม บานพันหาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 18/2

ระหวางวันศุกรท่ี 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (ซอยคลองหลวง 8) ตําบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

109 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลนาคูณใหญ องคการบริหารสวนตําบลนาคูณใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 นครพนม บานแพง องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง โพนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลเรณู ศรีบุญเรอืง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลนาคํา วัดดาราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือง เซียงเซา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว บานหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลหนองมะนาว บานหนองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 นครราชสีมา ครบุรี องคการบริหารสวนตําบลจระเขหิน บานตลิ่งชัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง บานคลองเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน องคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก118 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน องคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลกระทุมราย โรงเรยีนบานหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลมาบกราด บานเจริญผล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน บานหลุงตะเคียน-ตะเคียนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 นครศรีธรรมราช ขนอม เทศบาลตําบลทองเนียน ทาจันทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลนางหลง วัดหนองจิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 นครศรีธรรมราช ทาศาลา เทศบาลตําบลทาศาลา เทศบาลตําบลทาศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี องคการบริหารสวนตาํบลนาเรียง โรงเรยีนวัดนากัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 นครศรีธรรมราช เมือง เทศบาลตําบลทางิ้ว มัสยิดรุลอามาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 นครศรีธรรมราช เมือง เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ บานยวนแหล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 นครสวรรค เกาเลี้ยว องคการบริหารสวนตําบลหัวดง วัดหัวดงใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลตาคลี ถ้ําผาสุขใจ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหนองกรด บานดงสาํราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลวังบอ เวฬุวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นครนนท 9 กลาโหมอุทิศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลบองอ อาแน - โตะอีแต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลผาตอ แหน 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลน้ําตก เปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (ซอยคลองหลวง 8) ตําบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

136 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลภูคา บานเตงกิ่งเห็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลฝายแกว บานฝายแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน หวยลี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตาํบลน้ํามวบ บานสาลี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลแมขะนิง หวยไฟ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 บึงกาฬ เซกา เทศบาลตําบลทาสะอาด วัดภูมิบาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 บึงกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลบานตอง ดอนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลตําบลศรีสาํราญ วัดแสงสวางภูมิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลพรสาํราญ โรงเรยีนวัดบัวทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลแคนดง หนองกระทุมเครือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก145 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลแคนดง หนองกระทุมเครือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลดงพลอง บานขี้ตุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 บุรีรัมย โนนดินแดง องคการบริหารสวนตําบลลํานางรอง วัดหนองเสม็ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 บุรีรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลหนองไมงาม วัดสายตรี 9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 บุรีรัมย ละหานทราย เทศบาลตําบลตาจง หนองมดแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 บุรีรัมย สตึก เทศบาลตําบลสตกึ เทศบาลตําบลสตกึ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 บุรีรัมย สตึก เทศบาลตําบลสะแก บานโนนครอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 บุรีรัมย หนองหงส องคการบริหารสวนตําบลเมืองฝาย หนองตะครอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 ปทุมธานี คลองหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ วัดตะวันเรอืง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 ปทุมธานี สามโคก องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลบุพราหมณ บุพราหมณอรุณอนุสรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว วัดโคกเขื่อน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลโคกไมลาย แผนดินทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม บานดงกระทงยาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ องคการบริหารสวนตําบลไผชะเลือด บานคูลําพัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลปะโด บานควนหยี  ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 ปตตานี ยะหริ่ง องคการบริหารสวนตําบลตันหยงดาลอ มัสยิดตอหลัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 ปตตานี สายบุรี องคการบริหารสวนตําบลปะเสยะวอ บานบาเลาะ ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 18/2

ระหวางวันศุกรท่ี 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (ซอยคลองหลวง 8) ตําบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

163 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลตําบลบางไทร บานศรีบางไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง ปากคลองเมฆ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 พระนครศรีอยุธยา วังนอย องคการบริหารสวนตําบลบอตาโล มุสลิมบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลบางนมโค วัดบางนมโค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 พัทลุง ปาบอน องคการบริหารสวนตําบลทุงนารี วัดปาบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 พัทลุง ปาพะยอม เทศบาลตําบลบานพราว บานหาดสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 พิจิตร สามงาม องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน มาบกระเปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลตําบลบานมุง วัดบานมุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 พิษณุโลก เนินมะปราง องคการบริหารสวนตําบลวังยาง บานวังยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลจอมทอง จอมทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก172 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลจอมทอง จอมทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง บานหินประกาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลบานยาง องคการบริหารสวนตําบลบานยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลตําบลนายาง บานหนองเผาถาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 เพชรบุรี บานลาด องคการบริหารสวนตําบลทาชาง องคการบริหารสวนตําบลทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 เพชรบุรี บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางครก องคการบริหารสวนตําบลบางครก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ องคการบริหารสวนตําบลนายม โรงเรยีนบานขมวด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี บานสระประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอรัง โรงเรยีนบานวังไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 เพชรบูรณ หนองไผ เทศบาลตําบลเฉลียงทอง บานหนองไลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 แพร เมืองแพร เทศบาลตําบลชอแฮ วัดปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลบานเวียง ออย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตาํบลหนองคู เหลาจั่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลโนนราษี บานผักหวาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลบัวมาศ องคการบริหารสวนตําบลบัวมาศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลวังใหม วังใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลภารแอน บานดงบากหนองตาเต็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 มุกดาหาร ดงหลวง องคการบริหารสวนตําบลชะโนดนอย ยอมพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (ซอยคลองหลวง 8) ตําบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

190 มุกดาหาร ดงหลวง องคการบริหารสวนตําบลพังแดง มะนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลคําอาฮวน เหมืองบา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 มุกดาหาร หนองสงู องคการบริหารสวนตําบลโนนยาง วัดโพนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 มุกดาหาร หวานใหญ เทศบาลตําบลชะโนด โรงเรียนบานชะโนด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลแมฮี้ บานแมฮี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตาํบลแมสวด แมสวด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลเชียงเพ็ง วัดทาวังหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลบึงแก วัดอุทยาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลมวง บานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก199 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลมวง บานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตาํบลหนองคู บานหนองคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองเปด วัดบานยางเด่ียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลกุดเชียงหมี กุดเชียงหมี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา วัดเมืองยะลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 รอยเอ็ด เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลพระเจา ดงพิกุล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง องคการบริหารสวนตําบลมะบา ธารสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 รอยเอ็ด ธวัชบุรี องคการบริหารสวนตําบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลราชธานี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 รอยเอ็ด ปทุมรัตต เทศบาลตําบลโนนสวรรค น้ําคํา-โนนตาแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส กุดน้ําใส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี บานราษฎรดําเนิน ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 รอยเอ็ด ศรีสมเดจ็ องคการบริหารสวนตาํบลสวนจิก วัดบานหนองแวงยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 รอยเอ็ด หนองฮี เทศบาลตําบลหนองฮี บานดอนกลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลบานดู บานดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม บานเมืองคลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 ระยอง บานฉาง เทศบาลตําบลบานฉาง บานเขาหวยมะหาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 ระยอง วังจันทร องคการบริหารสวนตําบลปายุบใน บานยุบตาเหนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร โรงเรียนบานหนองปรือ ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 18/2
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (ซอยคลองหลวง 8) ตําบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

217 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลดอนทราย โรงเรยีนวัดทามะขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน โรงเรยีน บานเนินมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลนาโสม องคการบริหารสวนตําบลนาโสม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 ลพบุรี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม บานซับโศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 ลพบุรี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลมหาโพธิ มหาโพธิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 ลําปาง เมืองลาํปาง องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ เสด็จ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลสมัย เดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 ลําพูน เมืองลาํพูน เทศบาลตําบลเหมืองจี้ ฝงหมิ่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลกอ กอจัดสรร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก226 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลกอ กอจัดสรร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลศรีวิชัย วัดหวยยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลนาซาว ใหมศาลาเฟอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลนาดี บานแกงมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลชมเจริญ แกงปลาปก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลหวยพิชัย โปงสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง วังไห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลทาม บานเจี่ย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตาํบลผักแพว วัดบานผักแพว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลปราสาท (อ.ขุขันธ) บานบอทอง-สะพาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 ศรีสะเกษ โนนคูณ องคการบริหารสวนตําบลหนองกุง วัดหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลหนองเชียงทูน วัดบานบอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลหนองคา องคการบริหารสวนตําบลหนองคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ เทศบาลตําบลโดด วัดบานโดด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โรงเรียนบานหนองตะมะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลเสื่องขาว บานจานบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลผักไหม บานนาทุง ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลผักไหม บานผักไหมใหญ ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (ซอยคลองหลวง 8) ตําบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

244 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองหาง บานพงพต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองหาง บานฟาผา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง บานอุมไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 สกลนคร วาริชภูมิ องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ ขอนขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา โนนจําปาสามัคคี ม.10 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 สกลนคร อากาศอํานวย องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม ดงเสียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 สงขลา หาดใหญ เทศบาลตําบลบานไร โรงเรยีนบานไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 สงขลา หาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลพะตง โรงเรียนบานทุงปรือพิทยาคม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 สมุทรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลบางบอ บานคลองกันยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 สมุทรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลบางสะแก เทิดไท  องคราชัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก253 สมุทรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลบางสะแก เทิดไท  องคราชัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลตําบลอัมพวา วัดอัมพวันฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน บานไทยสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 สระแกว วังสมบูรณ เทศบาลตําบลวังทอง บานวังดารา ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลตําบลหวยปาหวาย เทศบาลตําบลหวยปาหวาย (วัดบานโพธิ์) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 สระบุรี วังมวง องคการบริหารสวนตําบลวังมวง ปาสักชลสิทธิ์ 3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 สิงหบุรี พรหมบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ ตราชู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 สิงหบุรี เมืองฯ เทศบาลเมืองสิงหบุรี วัดหัววาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

261 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลไกรใน วัดเกาะโสภาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 สุโขทัย เมืองสโุขทัย องคการบริหารสวนตําบลตาลเตี้ย องคการบริหารสวนตําบลตาลเตี้ย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลไรรถ หนองแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบานโพธิ์ วัดบานโพธิ์ตะวันตก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ บานไผขาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 สุพรรณบุรี สามชุก องคการบริหารสวนตําบลยานยาว วัดวังหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลชางขวา เทศบาลตําบลชางขวา (โรงเรียนวัดพุฒ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 สุราษฎรธานี พนม องคการบริหารสวนตาํบลตนยวน บานถ้ําผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลไทรโสภา บานตนไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 สุราษฎรธานี วิภาวดี องคการบริหารสวนตําบลตะกุกเหนือ คลองมุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (ซอยคลองหลวง 8) ตําบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

271 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลทุงกุลา ตานบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลบะ โนนสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลหนองเมธี วัดวรรณรังษี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 สุรินทร บัวเชด เทศบาลตําบลบัวเชด เทศบาลตําบลบัวเชด 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลโชคนาสาม บานถนนหัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 สุรินทร เมืองสรุินทร องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง บานกะทม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลเบิด บานหนองกระทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลสนม พลับ - คอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลทับทัน ทับทนั หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลบานชบ โพนชาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก280 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลบานชบ โพนชาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง ทุงหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตาํบลบานผอื คําอินแปลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 หนองคาย สังคม องคการบรหิารสวนตําบลนางิ้ว บานนาบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 หนองบัวลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลกุดดู วัดศรีจุมพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 หนองบัวลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา วัดศรีสงัวรเจริญธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 หนองบัวลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตาํบลบานถิ่น วัดศิลาถาวร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลอินทประมูล โรงเรยีน วัดน้ําอาบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลสาวรองไห บานหวยคลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลหวยคันแหลน วัดหวยโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 อํานาจเจริญ ชานุมาน เทศบาลตําบลโคกกง วัดศรีวิไล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลไมกลอน วัดสงบคารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลไรสีสุก โคกสะอาด หมูท่ี 7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 อํานาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลตําบลรตันวารีศรเีจริญ วัดอัมพวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลคําพระ วัดไชยคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว บอชะเนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 อุดรธานี กูแกว เทศบาลตําบลคอนสาย วัดอัมพวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 อุดรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตาํบลคําเลาะ บานวังชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 18/2

ระหวางวันศุกรท่ี 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
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298 อุดรธานี ทุงฝน องคการบริหารสวนตําบลนาทม ชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 อุดรธานี นายูง องคการบริหารสวนตําบลนาแค วัดสุวรรณครีี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 อุดรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรีสาํราญ วัดสวางอรุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 อุดรธานี บานผือ เทศบาลตําบลคําบง บานดงหมูชยัเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง (อ.บานผือ) ดอนตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตาํบลบานผอื ภูดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน ติ้ว ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 อุดรธานี พิบูลยรักษ องคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย วัดลําดวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลเตาไห องคการบริหารสวนตําบลเตาไห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลเชียงยืน โรงเรยีนบานบอนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก307 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลเชียงยืน โรงเรยีนบานบอนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลนากวาง โนนสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตําบลจําป โรงเรยีนบานโนนมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตําบลบานโปรง วัดราษฎรสามัคคีธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 อุดรธานี หนองแสง องคการบริหารสวนตําบลแสงสวาง บานทับไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 อุตรดิตถ ทาปลา เทศบาลตําบลจริม บานสีเสียด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

313 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน ชุมชนบานดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 อุตรดิตถ เมืองฯ เทศบาลตําบลผาจุก วังยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ทัพคลาย-ทุงนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก บานจัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 อุทัยธานี สวางอารมณ องคการบริหารสวนตาํบลไผเขียว บานวังเกษตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลกาบิน วัดบานกอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลขาวปุน วัดโกศรีวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

320 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง วัดสมสนุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

321 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง วัดชัยชนะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

322 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลหนองทันน้ํา วัดแสนอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

323 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลเทพวงศา วัดประชาเกษมโนนเตาถาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

324 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลแกงเหนือ วัดฮองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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325 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบรหิารสวนตําบลเจียด วัดสวางอรุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

326 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลนาแวง วัดโพธิ์ศรีนาเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

327 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตาํบลคอทอง วัดแกงโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

328 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลสหธาตุ วัดเหนือธาตุเทิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

329 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลสหธาตุ ธาตุกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

330 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา โพนเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

331 อุบลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ดงแถบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

332 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ วัดแสงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

333 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลดอนมดแดง วังพระวังไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

334 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลตําบลกุดประทาย อุดมสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก334 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลตําบลกุดประทาย อุดมสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

335 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบรหิารสวนตําบลกลาง โนนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

336 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ศรี บานทองหลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

337 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลนากระแซง หนองไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

338 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช บานดอนเสาโฮง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

339 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเซเปด วัดอันตรมัคคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

340 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลบานแดง แดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

341 อุบลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลนาคาย วัดหนองเปด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

342 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลกองโพน คอนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

343 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลยาง บานยางกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

344 อุบลราชธานี บุณฑริก องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ บานโนนหมากเดือย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

345 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตาํบลดอนจิก บานหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

346 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตาํบลดอนจิก บานไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

347 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ บานชาดฮี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

348 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลยางโยภาพ วัดผักระยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

349 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา บานดอนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

350 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลตะบาย บานไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ 1. ใหสงทะเบียนประวัติ (แบบตอบรับการอบรม) ภายในวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ทางโทรสาร  02-516-2106 , 02-191-4804
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2. ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 29,500 บาท (สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ภายในวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560

3. สั่งจายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตามแบบฟอรมที่สงมา
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ตารางการอบรม “หลักสูตรนกับริหารงานศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย”  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จ.ปทุมธานี 

เวลา 

วัน      
07.00 – 
08.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันศุกร 
(1) 

 

ลงทะเบียน 
 

 

วชิา ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -
2579) และแผนการศึกษาแหงชาติระยะ 15 ป 

 (พ.ศ.2560 – 2574) 

    
   

   
   

   
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

วิชา ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และโครงสรางอํานาจหนาทีข่อง อปท. ตาม
กฎหมายจัดตั้ง 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
มิติตางๆ 

- แนวทางการบริหารงาน 
ตามหลักทศพิธราชธรรม 

วันเสาร 
(2) 

          09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 บ. 

วชิา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติตางๆ 
- การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติราชการ 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติ
ตางๆ 

- การสงเสริมอาชีพ 
ตามหลักศาสตรพระราชา 

วชิา การบรหิารงานบุคคลทองถิ่น  
และทิศทางความกาวหนาของผูดํารงตําแหนง

หัวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวยั 

วนัอาทิตย 
(3) 

                     09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
. วชิา การเงนิ/พัสดุ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไป

จัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. พ.ศ. 2551 

วันจันทร 
(4) 

                     09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วชิา การจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

ของศูนยพฒันาเด็กปฐมวยั 
วชิา การจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

ของศูนยพฒันาเด็กปฐมวยั 
วิชา ยุทธศาสตรชาตสิูการศกึษาทองถิ่น 

วันอังคาร 

(5) 

          09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วชิา ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ 
วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยสูหลัก     

สูตรสถานศึกษา 

วชิา หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวยัสูหลักสตูรสถานศึกษา 

วันพุธ 

(6) 

          09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา จิตวิทยาพฒันาการเด็กปฐมวัย 
วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

ในศตวรรษที่ 21 
วชิา สือ่และนวตักรรมการศึกษาสําหรับเด็ก

ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
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ตารางการอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย” 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จ.ปทุมธานี 

เวลา 

วัน      
09.00 – 12.00 น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

วนัพฤหัสบด ี

(7) 

 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

    

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

วันศุกร 
(8) 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

วันเสาร 
(9) 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

วนัอาทิตย 
(10) 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

วิชา การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

วันจันทร 
(11) 

วิชา การจัดประสบการณการเรียนรู 
สําหรับเด็กปฐมวยั 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การจัดประสบการณการเรียนรู 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

วิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วันอังคาร 

(12) 
วิชา การวิจัยและพัฒนาโดยใชปญหาเปนฐาน 

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การเขียนและประเมินโครงการ วิชา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 

วนัพุธ 

(13) 
วชิา สขุภาวะและความปลอดภัย 

สําหรับเด็กปฐมวยั 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา ภาวะผูนําและทักษะ 
การสื่อสาร 

วิชา เทคนิคการบริหารงานและวธิีสรางสุขใน
สถานศึกษา 

วนัพฤหัสบด ี

(14) 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและ 

วิธีการสมาคม 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิพากษผลงานทางวชิาการ พิธีปด 

 



 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนักบริหารง

ระหวางวัน

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

กรณุาสงแบบตอบรับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึง

 

ชื่อ-นามสกลุ (ตัวบรรจง) ...........................................................................................................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 

ตําแหนง.................................................................................................................

ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.............................................................................................................................

สังกดั (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….………

อําเภอ.........................................................

โทรศพัทมือถือ...........................................

หมายเหต ุ 1. สงแฟกซ ถึง 0-2516

 2. กรุณาชําระคาลงทะเบียน กอนวันศุกรที่ 

              สั่งจายเช็คในนาม   

  3. ติดตอสอบถามรายละเอยีดไดที่ 

 4. รายงานตัวในวันศุกรที่ 

              โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว

 5. สามารถเขาพกัไดต้ังแตวนัพฤหัส

 

แบบตอบรับการเขาอบรม 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 18/2  

วันศุกรที่ 1 ถึง วนัพฤหัสบดีที ่14 ธันวาคม 2560 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป จนถึงวันศกุรที่ 17 พฤศจิกายน

) ...........................................................................................................................

3 หลัก...................................................................................................................          

...................................................................................................(ขาราชการ

.............................................................................................................................

……………..………………………………….………..........................................................................

............................................................................จังหวัด.......................................................................................

........................................................โทรศัพทสํานักงาน............................................................................

2516-2106 , 0-2191-4804 หรือ email : lovei9@hotmail.com

กรุณาชําระคาลงทะเบียน กอนวันศุกรที่ 24 พฤศจกิายน 2560  

   สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

วันศุกรท่ี 1 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00-09.00 น. พรอมสําเนาการชาํระเงนิ

โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

สามารถเขาพักไดตั้งแตวันพฤหสับดทีี่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยไมมีคาใชจาย

 

นนพหลโยธิน อาํเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธาน ี

พฤศจิกายน 2560 

) ................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................                                                                                                         

ขาราชการ สังกัด อปท.เทานั้น) 

...................................................................................................................................................... 

.......................................................................... 

....................................................................................... 

............................................................................  

lovei9@hotmail.com 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

09-0678-0189  

พรอมสําเนาการชาํระเงนิ 

โดยไมมีคาใชจาย 
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พื้นท่ีวางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร

 

 

          ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม 

ชื่อหลักสูตร  :              นักบริหารงานศนูยพัฒนาเด็กปฐมวัย

ชื่อ – สกุลของผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน :  

อําเภอ  :                                                                           

จํานวนเงิน  :        29,500  บาท (สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร  

     

     

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุ

ชื่อหลักสูตร  :                นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุน : (Ref.No.1) 

 

ชื่อ – สกุลผูเขารับการฝกอบรม  :  

 

รหัสหนวยงาน  : (Ref.No.2) 

    ****ตรวจสอบรหสัหนวยงานสําหรับอบรม 
            

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข)  :          

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ)  

     

     

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแลว 

- สั่งจายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

8

  

 

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่18/2 

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 18/2 

รหสัหนวยงานสําหรับอบรม ไดที่ www.lpdi.go.th ไปที ่รหัส อปท. สําหรับ

:          29,500  บาท 

)  :      สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน 

    ลงชื่อผูนําฝาก 

    โทรศัพท ผูนําฝาก 

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกบัทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

8 5 4 0 1 

     

         

8 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       สวนของธนาคาร 

คลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

สําหรับฝกอบรม****

ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทาน้ัน 
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หลักสูตร
**********************************

1. ปรัชญา มุงพฒันานักบรหิารงานศูนยการศึกษาปฐมวัย 
              ไดอยางมืออาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลโดย ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ของการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว 
ขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ และกําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับต้ังแตระดับการศึกษาปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาอาชีวศึกษาใชเปนแนว
กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน โดยมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการเรียนรู
มาตรฐานการศึกษา ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
การเขาสูประชาคมอาเซียน สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
และสงเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการก
 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหทุกภาคสวนขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
ศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย
ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี
ทุกชวงวัย 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธ ิ
หนาที่ เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา 
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง
หลักการ 3 ประการ คือ ศึกษาตลอดชีวิตสํา
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
  (๑) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
  (๒) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
  (๓) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา  

 
 
 

 
 

หลักสตูรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 
********************************** 

นกับริหารงานศูนยการศึกษาปฐมวัย ใหใหสามารถบรหิารจัดการงานศูนยการศึกษา

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว เพื่อใหการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาในทุกดาน
ขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเตม็ตามศักยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 

ประการ และกําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทุกระดับต้ังแตระดับการศึกษาปฐมวัย (รวมถึงศูนยพัฒนาเด็ก
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาอาชีวศึกษาใชเปนแนวทางปฏิบัตใินการจดัการเรียนการสอนและการจัด

เหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย
คุณภาพผูเรียนและสงเสรมิการเรียนรู ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา ยกระดับ

ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาคร ูผลติและพัฒนากาํลังคนเพื่อรองรับการพัฒนา
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

การศึกษา 
ป ใหทุกภาคสวนขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูวิสัยทัศนประเทศไทยมีความ

มั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 

ทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย 

รู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีจุดมุงหมายและหลักการวาการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สตปิญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 

เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภมูิใจในความเปน
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
ศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน, สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง สาํหรับระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา
มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏบิัติ  

นาจไปสูเขตพื้นที่การศกึษา สถานศกึษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศกึษาเด็กปฐมวัย 

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
เพื่อใหการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาในทุกดานตามลําดับ

ขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเต็มตามศกัยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 
รวมถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
เรียนการสอนและการจัด

และปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยมีความ 
ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา ยกระดับ

ผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ปสูวิสัยทัศนประเทศไทยมีความ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดแปลง

ปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ และนอมนําหลัก 
 – ๑๑ โดยยึด “คนเปน

พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย 
และจริยธรรม พัฒนาคน 

การจัดการศึกษาตองเปนไป
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและมีวัฒนธรรม

ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 

และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มคีวามภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา
การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 

 มีความสามารถในการ
 การจัดการศึกษาใหยึด

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา, พัฒนาสาระและ
ารศึกษาใหยึดหลัก ดังนี ้

นาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

 
/(4) มีหลกัการ... 
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  (๔) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  
  (๕) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา  
  (๖) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 การจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดถึง ๕ ปนั้นเนนหลักการท่ีคํานึงถึงการพัฒนาเด็ก
อยางเปนองครวม เพื่อใหโอกาสในการพัฒนาเด็กในทุกดานตามลําดับขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุล และเต็มตาม
ศักยภาพ โดยการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และตามสภาพความเปนอยูจริงของเด็กโดยมี
ผูใหญในชุมชนเปนผูเชื่อมโยงองคความรูตางๆ ใหแกเด็ก และเปดโอกาสใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยผานการเลนซึ่งเปน
พัฒนาการตามธรรมชาต ิรวมทั้งผานกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก โดยมีผูใหญเปนแบบอยาง
ที่ดีของการเรียนรู และในการจัดประสบการณการเรียนรูตางๆ  
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งมีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนและประสานการศึกษา 
ในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และพัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีความทันสมัย ม ี
ขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ พิจารณาเห็นถึงความสําคัญของเด็กปฐมวัยและการยกระดับศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีมาตรฐาน และเห็นวาผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนยการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลบุคลากรและการดําเนินงานในศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวอยางถูกตองตามหลักวิชาการและนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

 ในการนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีความรู สมรรถนะ เปนมือ
อาชีพในการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนภารกิจดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ มีวินัย  
ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมตอไป 

 3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู สมรรถนะ เปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจที่ชัดเจนตอนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวง และกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 
 3.3 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อปรับใชกับการทํางานและ
พัฒนางานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.4 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรพระราชาและสามารถนอมนําแนวพระราชดํารัส                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในการทํางานดานการพัฒนาปฐมวัย 
 3.5 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีเครือขายในการปรึกษาหารือ และประสานการทํางานรวมกันตอไปในอนาคต 

4. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 4.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู สมรรถนะ เปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.2 ผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจท่ีชัดเจนตอนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวง และกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 

4.3 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานและพัฒนา
งานดานการพัฒนาเด็กปฐมวยั 
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 4.4 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในเก่ียวกับศาสตรพระราชาและสามารถนอมนําแนวพระราชดํารัส                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในการทํางานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.5 ผูเขารับการฝกอบรมมีเครือขายในการปรึกษาหารือ และประสานการทํางานรวมกันตอไปในอนาคต 

5. กลุมเปาหมาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  

6. เน้ือหาหลักสูตร  และระยะเวลาฝกอบรม จํานวน  14   วัน (จํานวน 26 วิชา  96 ชั่วโมง) 

หมวดวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน
ชั่วโมง 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
จํานวน 9 วิชา  

30 ชั่วโมง 
 

1.วิชา ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) และแผนการศึกษา
แหงชาติระยะ 15 ป (พ.ศ.2560 – 2574) 

3 

2. วิชา ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน   
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และโครงสรางอํานาจหนาท่ีของ อปท. ตามกฎหมาย
จัดตั้ง 

3 

3. วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ย่ังยืนในมิติตางๆ   
    3.1 แนวทางการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรม 
    3.2 การนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติราชการ 
    3.3 การสงเสริมอาชีพตามหลักศาสตรพระราชา 

 
3 
3 
3 

4.วิชา การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน และทิศทางความกาวหนาของผูดํารงตําแหนง
หัวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย 

3 

5.วิชา ระเบียบวินัยของขาราชการและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 3 

6.วิชา ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ 3 
7.วิชา การเงนิ/พัสดุ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารนําเงินรายไดของ
สถานศกึษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. 
พ.ศ. 2551 

6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
จํานวน 13 วิชา 

54 ชั่วโมง 
 

1.วิชา พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน(ฉนับที่ ๓) 
พ.ศ. 2553 

3 

2.วิชา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 6 

3.วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยสูหลักสูตรสถานศึกษา 6 

4.วิชา จิตวิทยาพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 3 

5.วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 6 

6.วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 6 

7.วิชา การจัดประสบการณการเรียนรูสาํหรับเด็กปฐมวัย 6 

8.วิชา การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
assessment and evaluation for early childhood children) 

3 

9.วิชา สุขภาวะและความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย 3 

10. วิชา การวิจัยและพัฒนาโดยใชปญหาเปนฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 

11. วิชา การเขียนและประเมินโครงการ 3 
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7. ระยะเวลาในการอบรม  
    - หลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 14  วัน  
    - ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีจํานวน 3 วัน 
 
8. แนวทางในการดําเนินงาน 

- อบรม สัมมนา บรรยาย ตอบขอชักถาม 
- ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กที่มีมาตรฐาน 
- ประเมินการผลทางวิชาการกอน และหลังการฝกอบรม 
  

9. สถานที่ดําเนินการ 
 - สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือ  

- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยฝกอบรมคลองหก อาคารหอประชุมอนุสรณ ๑๐๐ ป มหาดไทย  
  อาํเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี 

หมวดวิชา ช่ือวิชา 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

 12. วิชา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 3 
13. วิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 

หมวดวิชาเสริม 
จํานวน 4 วิชา 

12 ช่ัวโมง 
 

1. วิชา ภาวะผูนาํและทักษะการสื่อสาร 3 
2. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม 3 
3. วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3 
4. วิชา เทคนิคการบรหิารงานและวิธีสรางสุขในสถานศึกษา 3 



 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม (กรุณาศึกษา) 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน และสถานที่ที่กําหนดไว พรอมหนังสือสงตัวจาก     
ตนสังกัด และนําสําเนาการชําระเงินมาแสดงในวันรายงานตัว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                    
จะออกใบเสร็จรับเงินให 

๒. การแตงกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธเีปด-ปด และวันจันทร แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แตงกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
                 ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
            3) หญิง แตงกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสดีํา  
                 ใสระหวางวันที่ศึกษาอบรม 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.๑ กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  
 

 การชาํระเงินคาลงทะเบียน  เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร 854    รหัสรุน …………. 

         (Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ 

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

    ** ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรับอบรม ไดท่ี www.lpdi.go.th ไปที ่รหัส อปท. สําหรับ ฝกอบรม ** 

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม  

 

         *** เขาพักกอนการอบรม 1 คืน สามารถเขาพักไดโดยไมตองเสยีคาใชจายเพ่ิม และไมตอง

โทรสํารองหองพัก (ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาพกั) 

        *** ไมมกีารออกกําลัง การเตรียมชุดสําหรับออกกําลังกายใหดูตามความเหมาะสม  
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