
1 กระบี่ เกาะลันตา องคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตานอย มัสยิดบานคลองโตนด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กระบี่ เขาพนม องคการบริหารสวนตําบลหนาเขา โรงเรยีนบานหวยน้ําแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี ดานมะขามเต้ีย องคการบริหารสวนตําบลกลอนโด องคการบริหารสวนตําบลกลอนโด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาญจนบุรี ทามวง องคการบริหารสวนตําบลทามวง องคการบริหารสวนตาํบลทามวง (อนุบาลทามวง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาญจนบุรี ทามะกา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาญจนบุรี หวยกระเจา องคการบริหารสวนตําบลวังไผ วัดหนองตายอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาฬสินธุ กุฉินารายณ เทศบาลตําบลเหลาใหญ วัดโพธิ์ชยัดงเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตําบลสมสะอาด วัดหนองบัวทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลผาเสวย วัดสังวรวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 กาฬสินธุ สหัสขันธ เทศบาลตําบลนามะเขือ โพนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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10 กาฬสินธุ สหัสขันธ เทศบาลตําบลนามะเขือ โพนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 กาฬสินธุ สามชัย องคการบริหารสวนตําบลสําราญ สามชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 กาฬสินธุ สามชัย องคการบริหารสวนตําบลสําราญ หนองกุงกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 กาฬสินธุ หนองกุงศรี เทศบาลตําบลคํากาว บานคําไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 กาฬสินธุ หวยเม็ก องคการบริหารสวนตําบลกุดโดน กุดโดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 นราธิวาส สุไหงปาดี องคการบริหารสวนตําบลปะลุรู โรงเรียนบานละหาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 นราธิวาส สุไหงปาดี องคการบริหารสวนตําบลสุไหงปาดี วัดประดษิฐบุบผา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสถาน บานนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลมวงตึ้ด ตําบลมวงตึ้ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 บึงกาฬ เซกา เทศบาลตําบลศรีพนา วัดวิเวกธรรมาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 บึงกาฬ เซกา องคการบรหิารสวนตําบลบานตอง ทุงทรายจก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 บึงกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา วัดทองสุทธาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 บึงกาฬ พรเจริญ องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู วัดปาสุวรรณาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 บุรีรัมย นาโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 บุรีรัมย โนนดนิแดง องคการบริหารสวนตําบลโนนดินแดง ซับสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 บุรีรัมย โนนดนิแดง องคการบริหารสวนตําบลโนนดินแดง องคการบริหารสวนตําบลโนนดินแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 บุรีรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลพุทไธสง วัดทรงศิริ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก26 บุรีรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลพุทไธสง วัดทรงศิริ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 ปทุมธานี สามโคก องคการบริหารสวนตาํบลคลองควาย องคการบริหารสวนตําบลคลองควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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28 ปทุมธานี สามโคก องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ ตําบลเชียงรากใหญ ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลบึงกาสาม โรงเรยีนหิรัญพงษอนุสรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี องคการบรหิารสวนตําบลหาดขาม ยานซื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ ตําบลกําเนิดนพคุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลชัยเกษม บานมรสวบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี เทศบาลตําบลเมืองเกา โรงเรียนอนุบาลกบินทรบุรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว โปงสะเดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานนา บานบุเสี้ยว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลยานรี โรงเรยีนบานเขาดวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก37 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลยานรี โรงเรยีนบานเขาดวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังดาล วัดหนองศรีวิชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังทาชาง บานวังกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองก่ี บานโคกสั้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 ปตตานี โคกโพธิ์ องคการบรหิารสวนตําบลโคกโพธิ์ มัสยิดสะบือรังละห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 ปตตานี แมลาน องคการบริหารสวนตําบลปาไร มัสยิดทาแรดดาอุสลาม  ม. 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี บานพงกูวิง ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 ปตตานี ยะหริ่ง องคการบริหารสวนตําบลตะโละ บานตะโละ ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองขนาก บอแร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลรมเย็น องคการบริหารสวนตําบลรมเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลรมเย็น หวยปุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลเมืองดอกคําใต สวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลเมืองดอกคําใต ชุมชนบานหัวฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 พังงา คุระบุรี องคการบริหารสวนตําบลคุระ หวยทรัพย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 พังงา คุระบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางวัน โคงศรราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 พังงา ตะกั่วทุง องคการบริหารสวนตําบลกระโสม องคการบริหารสวนตําบลกระโสม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 พังงา ตะกั่วทุง องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย โรงเรยีนบานทานุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก53 พังงา ตะกั่วทุง องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย โรงเรยีนบานทานุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 พังงา ตะกั่วปา องคการบริหารสวนตําบลบางไทร องคการบริหารสวนตําบลบางไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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55 พัทลุง ปาพะยอม เทศบาลตําบลบานพราว บานไสตอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 พัทลุง ปาพะยอม องคการบริหารสวนตําบลเกาะเตา ควนตะแบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลตําบลวังตะกู วัดวังตะกู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทาบัว วัดหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 พิจิตร วังทรายพูน องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ บานหนองพระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลสวนเม่ียง เนินหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลยางโกลน นาซําหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลมะตูม ไผขอน้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลชัยนาม บานบึงพราว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลตําบลนายาง บานนิคมฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก64 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลตําบลนายาง บานนิคมฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 เพชรบุรี ทายาง องคการบริหารสวนตําบลกลัดหลวง บานยางชมุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 เพชรบุรี ทายาง องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก บานโปงเกตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 เพชรบูรณ เขาคอ เทศบาลตําบลแคมปสน บานหวยไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม บานตะกุดจั่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 เพชรบูรณ บึงสามพัน องคการบริหารสวนตําบลสระแกว บานวังไลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 เพชรบูรณ วังโปง องคการบริหารสวนตําบลวังศาล บานดงลึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอรัง บานหนองบัวขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอรัง บานหนองบัวทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง น้ําพุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลรองกวาง รองเข็ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลแมยางรอง บุญภาค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง บานหวยแกต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลวังช้ิน บานวังเบอะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลบานหนุน หนุนใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ๒ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 มหาสารคาม กันทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลกุดใสจอ บานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก80 มหาสารคาม กันทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลกุดใสจอ บานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 มหาสารคาม กันทรวิชยั องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข โรงเรยีนบานหนองอีตื้อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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82 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลยางทาแจง บานปลาเดดิปลาปดสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลปอพาน วัดบูรพาหนองโน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง วัดปากุงหนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแกว วัดบานดอนหลี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลขามปอม โนน ม. 12 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานซง วัดจุฬาวิเวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลเหลาหมี นายอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลดงเย็น บานโคกขามเลยีน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลนาสีนวน ทาไคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลผึ่งแดด วัดกาญจนประดษิฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก91 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลผึ่งแดด วัดกาญจนประดษิฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร องคการบริหารสวนตําบลกุดแข วัดเวฬุวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลทาผาปุม หวยผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลดงเจริญ ดงเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลนาแก บานนาหลู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 ยโสธร ไทยเจริญ เทศบาลตําบลคําเตย บานหนองสนม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลสมผอ บานโนนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 ยโสธร เลงินกทา เทศบาลตําบลหองแซง บานดงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 ยะลา กรงปนัง องคการบริหารสวนตําบลปุโรง ลูโบะกาโล ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 ยะลา ธารโต องคการบริหารสวนตําบลบานแหร บอหินนอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 ยะลา เบตง เทศบาลตําบลธารน้ําทิพย จาเราะซูซู ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 ยะลา เบตง องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ บานดานสันติราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 ยะลา ยะหา องคการบริหารสวนตําบลตาชี บานนอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลเกษตรวิสัย วัดอินทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลเกษตรวิสัย บานประชาชื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลเมืองหงส บานโคกกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลหัวชาง รพ.จตุรพักตรพิมาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก107 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลหัวชาง รพ.จตุรพักตรพิมาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 รอยเอ็ด จังหาร เทศบาลตําบลดินดํา หนองบัวรอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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109 รอยเอ็ด จังหาร เทศบาลตําบลผักแวน อนุบาล 3 ฃวบ บานหาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 รอยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลตําบลธงธานี บานหนองดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 รอยเอ็ด ธวัชบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ บานโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 รอยเอ็ด ศรีสมเดจ็ เทศบาลตําบลศรีสมเดจ็ โรงเรียนบานหนองสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหินกอง วัดบานโพนดวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 รอยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลตําบลขวาว โรงเรียนบานหันหมองสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 รอยเอ็ด หนองพอก เทศบาลตําบลทาสีดา เทศบาลตําบลทาสีดา(บานคูเมือง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 ระนอง กระบุรี เทศบาลตําบลจ.ป.ร. นิคมผัง 3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 ระนอง กระบุรี องคการบริหารสวนตําบลปากจั่น วัดสุวรรณคีรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลบานนา เทศบาลตําบลบานนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก118 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลบานนา เทศบาลตําบลบานนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลกระแสบน ตําบลกระแสบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลวังหวา บานหนองน้ําขุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 ระยอง นคิมพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลพนานิคม ตําบลพนานิคม 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 ระยอง บานคาย องคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก วัดดอนจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง บานพุแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 ราชบุรี บานโปง เทศบาลเมืองทาผา โรงเรียน วัดดอนเสลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลสวนกลวย โรงเรียน คายลูกเสือบานโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลทาชุมพล องคการบริหารสวนตําบลทาชุมพล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน วัดแกวฟา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลเขาแรง องคการบริหารสวนตําบลเขาแรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 ราชบุรี สวนผึ้ง องคการบริหารสวนตําบลทาเคย โรงเรยีน วัดเขาไกแจ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 ลพบุรี โคกเจริญ องคการบริหารสวนตําบลยางราก โรงเรยีนบานสระเพลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลโคกสําโรง โคกสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลโคกสําโรง วัดรัตนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลบัวชุม บานซับเคาแมว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลมจุลินทร วัดมุจลินทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก134 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลมจุลินทร วัดมุจลินทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 ลพบุรี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย บานดงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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136 ลพบุรี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลมหาโพธิ หัวเขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลเถินบุรี ปาตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว ทาขัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 ลําปาง หางฉัตร องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล บานสันทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลปาไผ วัดพระพุทธาบาทผาหนาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลวังดิน วัดหลายหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 เลย นาแหว เทศบาลตําบลนาแหว เหมืองแพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 เลย นาแหว องคการบริหารสวนตําบลนามาลา วัดโนนอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลรองจิก วัดโพนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลศรสีองรัก วัดโพธิ์ชุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก145 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลศรสีองรัก วัดโพธิ์ชุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลผานอย วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลภูผาหมอก ม.1 ดานกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลภูผาหมอก ม.4 โศกขามปอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลภูผาหมอก วัดบานดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลภูผาหมอก องคการบริหารสวนตําบลภูผาหมอก (บานดานใต) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลภูผาหมอก บานภูผาหมอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลโนนสงั วัดบานโนนสัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว วัดจําปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลหัวเสือ วัดบานสวงษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลพราน บานทุงเลน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลพราน บานขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลสําโรงปราสาท บานไฮเลิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหญาปลอง บานหญาปลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองครก ม.3,8 หนองสวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลกุดเมืองฮาม วัดบานกุดเมืองฮาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบริหารสวนตําบลหนองอ่ึง โรงเรยีนบานเปอยขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก161 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบริหารสวนตําบลหนองอ่ึง โรงเรยีนบานเปอยขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบรหิารสวนตําบลหวานคํา วัดบานน้ําออม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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163 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม บานโนนงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 สกลนคร โคกศรีสพุรรรณ เทศบาลตําบลตองโขบ บานนาสีนวล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลมวง บานประชา-นาดอกไม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลบานโพน นาจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 สกลนคร ภูพาน เทศบาลตําบลสรางคอ ชมภูพานเหนือ ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 สกลนคร ภูพาน เทศบาลตําบลสรางคอ ตอน ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลดงชน หนองมะเกลือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลพังขวาง หนองยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 สกลนคร วานรนิวาส องคการบริหารสวนตําบลธาตุ บานโคกกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 สกลนคร วานรนิวาส องคการบริหารสวนตาํบลวานรนิวาส วานรนิวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก172 สกลนคร วานรนิวาส องคการบริหารสวนตาํบลวานรนิวาส วานรนิวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 สกลนคร วาริชภูมิ องคการบริหารสวนตําบลคอเขียว ดอนสมโฮง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลวาใหญ ดอนกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 สงขลา จะนะ เทศบาลตําบลบานนา บานทุงใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 สงขลา นาหมอม องคการบริหารสวนตําบลนาหมอม ควนจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลคลองแดน วัดหัวคุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลวัดสน ยางเอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 สงขลา สะบายอย เทศบาลตําบลทาพระยา ยะเระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 สตลู ควนกาหลง องคการบริหารสวนตําบลทุงนุย มัสยิดมัสลาฮาตุดดีนียะห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 สตลู เมืองสตูล องคการบริหารสวนตําบลตํามะลัง ตํามะลังเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง บางครุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 สมุทรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลจอมปลวก องคการบริหารสวนตําบลจอมปลวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 สมุทรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา สาครตันติคุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 สมุทรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลหลักหา โรงเรียนหลวงสินธุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 สมุทรสาคร บานแพว องคการบริหารสวนตําบลคลองตัน รางสายบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 สมุทรสาคร เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลนาโคก วัดปจจันตาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 สมุทรสาคร เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบานบอ กระซาขาว  ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก188 สมุทรสาคร เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบานบอ กระซาขาว  ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 สระแกว เขาฉกรรจ องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง บานทาเตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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190 สระแกว เขาฉกรรจ องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา ซับสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 สระแกว ตาพระยา องคการบรหิารสวนตําบลทัพเสด็จ รมไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง โรงเรยีนบานวังจ่ัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 สระแกว วังสมบูรณ เทศบาลตําบลวังสมบูรณ เทศบาลตําบลวังสมบูรณ ที่ 3 (บานคลองทราย) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลแซรออ บานใหมพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 สระบุรี แกงคอย องคการบรหิารสวนตําบลสองคอน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทนอยมิตรภาพ 69 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 สระบุรี แกงคอย องคการบรหิารสวนตําบลหวยแหง โรงเรยีนวัดหวยคงคาวราวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลบัวลอย องคการบริหารสวนตําบลบัวลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตาํบลหนองไขน้ํา วัดใหญวันนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง โรงเรยีนบานใหมทุงดินขอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก199 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง โรงเรยีนบานใหมทุงดินขอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 สิงหบุรี คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลโพทะเล บานกลับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 สิงหบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลจักรสีห ชุมชนพระนอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 สิงหบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ บางกระบือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลดงเดือย วัดดงเดือย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลบานดาน โรงเรยีนบานหนองจัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลสามเรือน บานนิคม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลปากุมเกาะ ปากุมเกาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย ทากุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 สุพรรณบุรี เดมิบางนางบวช เทศบาลตําบลเดมิบาง บานคลองระแหง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลไผกองดนิ หนองแขยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลทาระหัด คันทด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลทาเสด็จ ศูนยบานหนองปรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบานโพธิ์ วัดโพธิ์ทาทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 สุพรรณบุรี ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลบางงาม ต.บางงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ หนองกระดี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 สุพรรณบุรี สามชุก องคการบรหิารสวนตําบลบานสระ บานสระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก215 สุพรรณบุรี สามชุก องคการบรหิารสวนตําบลบานสระ บานสระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 สุพรรณบุรี อูทอง เทศบาลตําบลกระจัน วัดยางย่ีแส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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217 สุพรรณบุรี อูทอง องคการบริหารสวนตําบลดอนคา บานเขากําแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 สุราษฎรธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย โรงเรียนวัดคีรีวาการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลปาเว โรงเรียนบานลุมชุมแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 สุราษฎรธานี พนม องคการบรหิารสวนตําบลคลองศก บานสองพ่ีนอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย บางแทงแรด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลบัวโคก วัดสวางทักษิณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลบัวโคก ธรรมษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตาํบลโชคนาสาม บานตร็อบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 สุรินทร เมืองสรุนิทร องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง บานนาสม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 สุรินทร เมืองสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง แสงทรัพย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก226 สุรินทร เมืองสุรินทร องคการบริหารสวนตําบลตาอ็อง แสงทรัพย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลทับใหญ องคการบริหารสวนตาํบลทับใหญ (บานโนนแคน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลยางสวาง วัดสวางบานยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลรัตนบุรี วัดบานผือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน บานขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 สุรินทร ลําดวน องคการบริหารสวนตําบลอูโลก ตะเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลแตล บานโนนแคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว บานโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองเหล็ก บานกระดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลตาคง โรงเรียนตาคง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลตาคง บานสนวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ หนองมา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 หนองคาย ทาบอ เทศบาลตําบลกองนาง บานกองนาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 หนองคาย รัตนวาป องคการบรหิารสวนตําบลนาทับไฮ บานหนองเค็ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 หนองคาย ศรีเชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลพานพราว บานยอยไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 หนองคาย สระใคร องคการบริหารสวนตําบลบานฝาง วัดศิลาวิเวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลนางิ้ว บานซําเจียง-ดงปลาเปลือย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก242 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลนางิ้ว บานซําเจียง-ดงปลาเปลือย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 หนองบัวลําภู นาวัง องคการบริหารสวนตําบลนาเหลา วัดกองประชาพัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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244 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลบานถิ่น โสกกานเหลือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลบานขาม บานของโป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลปาไมงาม บานกลางเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลโนนสะอาด วัสสุทธวาสสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา องคการบริหารสวนตําบลบานโคก บานโนนอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 อางทอง โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลรํามะสัก วัดล่ันทม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบรหิารสวนตําบลคําหยาด วัดคําหยาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลนาปาแซง วัดผาสุการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลนาแต กุดน้ํากิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโนนหนามแทง โนนหนามแทง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก253 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโนนหนามแทง โนนหนามแทง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ หนองมะเสี่ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 อํานาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลตําบลรัตนวารีศรีเจริญ โสกสวางทาวังหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย สรางถอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลปะโค วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 อุดรธานี กูแกว องคการบริหารสวนตําบลโนนทองอินทร หัวหนอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 อุดรธานี ทุงฝน เทศบาลตําบลทุงใหญ วัดอุดมอินทราวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 อุดรธานี นายูง เทศบาลตําบลนายูง วัดเทพสิงหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

261 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานตาด บานสมวิไล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลวังทอง วังสมบัติ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง อุทกโสภาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง วัดศาสดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน วัดวันทนียวิหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 อุดรธานี พิบูลยรักษ องคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย นายม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี โรงเรยีนบานดงยางนารายณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง บานโพนทัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลนากวาง บานผก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก269 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลนากวาง บานผก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา บานนาหวาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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271 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลโนนหวาย หนองเม็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลอูบมุง วัดสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 อุตรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลชัยจุมพล โรงเรียนวัดนาทะเลบานคุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 อุทัยธานี บานไร องคการบรหิารสวนตําบลหวยแหง หวยแหง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลปาออ บานซับปาพลู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 อุทัยธานี หวยคต องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง โปงขอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลคอทอง วัดกุดผักตบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง วัดนาซาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบรหิารสวนตําบลบานไทย โพนทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอ รังแรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก280 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอ รังแรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลตําบลกุดประทาย วัดแสนสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเกษม คําสมิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลขามเปย วัดนาตาหมุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลหวยฝายพัฒนา วัดอโศการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 อุบลราชธานี ทุงศรอีุดม องคการบริหารสวนตําบลกุดเรือ หนองหวา ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 อุบลราชธานี นาจะหลวย เทศบาลตําบลภูจองนายอย วัดบานคําโทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตาํบลโนนสวรรค วัดหนองขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลบานตูม โนนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลตําบลโพธิ์ศรี สะพือใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลตําบลโพธิ์ศรี บานนาหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวฮี นาหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลดุมใหญ บานดุมใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลยางโยภาพ บานหนองสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ หนองเม็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด หนองมะนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 อุบลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลคูเมือง บานหวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก296 อุบลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลคูเมือง บานหวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 อุบลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลโนนผึ้ง ผึ้งออก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 20

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 11 ถึงวันพุธที่ 24 มกราคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

298 อุบลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลโนนผึ้ง เหรียญทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลเอือดใหญ โนนเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ

4. สามารตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.lpdi.go.th เมนู หนังสือราชการ

1. สงแบบตอบรับการอบรม ตั้งแตบัดนี้ไปจนถึงวันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560 ทางโทรสาร  02-516-2106 , 02-191-4804

2. ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 29,500 บาท (สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ภายในวันศกุรท่ี 22 ธันวาคม 2560 (กรุณาสงแบบตอบรับกอน)

3. สั่งจายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามแบบฟอรมที่สงมา



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 
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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 

 



 

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 สามารถเขาพักไดโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่ม พรอม

อาหารเย็น และไมตองโทรสํารองหองพัก (ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาพัก) 

        *** กรุณาเดินทางเขาพกักอนเวลา 20.00 น . เพราะประตูทางเขาจะปด 

        *** ไมมกีารออกกําลังกาย การเตรียมชุดสําหรับออกกําลังกายใหดูตามความเหมาะสม  

 

เอกสาร 6 



 

Scan QR code เพือขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน คลอง ๖ ( Line ) 

ประตูเปด เวลา 05.00 น. 

ประตูปด เวลา 22.00 น. 

*หมายเหตุ: ใหผูอบรมเดิน

ทางเขาพกักอนเวลา ประตูปด 

 



 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนักบริหารง

ระหวางวัน

อาคารหอประชมุอนุสรณ 100 

กรณุาสงแบบตอบรับการฝกอบรม 

 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 

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

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

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

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

โทรศัพทมือถือ...........................................

 

หมายเหต ุ 1. สงแฟกซ ถึง 0-2191

 2. กรุณาชําระคาลงทะเบยีน

              โดยสั่งจายเช็คในนาม

 3. รายงานตัวในวันพฤหัสบดี

              โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว

 4. สามารถเขาพักได 

  5. ติดตอสอบถามรายละเอยีดไดที่ โทรศัพท 

 

แบบตอบรับการเขาอบรม 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 20  

วันพฤหัสบดทีี่ 11 ถึง วันพุธที ่24 มกราคม 2560 

100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง

กรุณาสงแบบตอบรับการฝกอบรม กอนวันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560

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

13 หลัก...................................................................................................................          

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

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

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

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

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

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

ชําระคาลงทะเบียน 29,500 บาท ต้ังแตบดันี้ ไปจนถึงวันศุกรที่ 22

สั่งจายเช็คในนาม   สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 07.00-09.00 น. พรอมสําเนาการชาํระเงิน

โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ต้ังแตเวลา 14.00 น เปนตนไป 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

วิทยาลัยการปกครอง) 

2560 

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

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

ขาราชการ สังกัด อปท.เทานั้น) 

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

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

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

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

lovei9@hotmail.com 

22 ธันวาคม 2560  

สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

พรอมสําเนาการชาํระเงิน 

น เปนตนไป โดยไมมีคาใชจาย 

09-0678-0189  



พื้นท่ีวางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร

 

 

          ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม 

ชื่อหลักสูตร  :              นักบริหารงานศนูยพัฒนาเด็กปฐมวัย

ชื่อ – สกุลของผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน :  

อําเภอ  :                                                                           

จํานวนเงิน  :        29,500  บาท (สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน

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

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร  

     

     

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชื่อหลักสูตร  :                นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุน : (Ref.No.1) 

 

ชื่อ – สกุลผูเขารับการฝกอบรม  :  

 

รหัสหนวยงาน  : (Ref.No.2) 

****ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรบัอบรม 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข)  :          

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ)  

     

     

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแลว 

- สั่งจายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

- คาลงทะเบียนรวมคาท่ีพักและอาหาร 

8

  

 

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่20  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 20 

รหัสหนวยงานสาํหรับอบรม ไดที ่www.lpdi.go.th ไปที ่รหัส อปท. สาํหรับฝกอบรม
 

:          29,500  บาท 

)  :      สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน 

    ลงชื่อผูนําฝาก 

    โทรศัพท ผูนําฝาก 

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกบัทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

8 5 4 0 2 

     

         

0 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

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

       สวนของธนาคาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

สาํหรับฝกอบรม****  

ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทาน้ัน 
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