
1 กระบี่ เมืองกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลทับปริก บานในชอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กาญจนบุรี ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลยางมวง หนองกรด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี พนมทวน เทศบาลตําบลหนองสาหราย สระลุมพุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาญจนบุรี สังขละบุรี เทศบาลตําบลวังกะ อนุบาลสังขละบุรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลธัญญา วัดโพธิ์ศรีหัวแฮด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาฬสินธุ กุฉินารายณ เทศบาลตําบลเหลาใหญ มะนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลดินจี่ วัดสระประทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาฬสินธุ เมืองกาฬสนิธุ เทศบาลตําบลนาจารย วัดชัยสิทธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลบัวบาน วัดสายทองโคกกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 กาฬสินธุ สามชัย องคการบริหารสวนตําบลสําราญ ศพด.ทางาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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10 กาฬสินธุ สามชัย องคการบริหารสวนตําบลสําราญ ศพด.ทางาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 กําแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลตําบลทาพุทรา เทศบาลตําบลทาพุทรา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลแมลาด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลวังไทร บานทรัพยมะนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 กําแพงเพชร คลองลาน เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา บานคลองนํ้าไหลใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล บานทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน บานไทรพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลสักงาม คายทหารพราน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 กําแพงเพชร ไทรงาม องคการบริหารสวนตําบลหนองทอง บานโนนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 กําแพงเพชร ไทรงาม องคการบริหารสวนตําบลหนองทอง บานเนินกรอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลทาไม บานน้ําดิบมะพราว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลวังควง บานลานทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลวังควง บานลานกระทิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลคลองแมลาย ประชารัฐพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบรหิารสวนตําบลนาบอคํา บานเขาวังเยี่ยม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลวังทอง บานวังทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลสระแกว บานเทพประทาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 ขอนแกน โคกโพธิ์ไชย เทศบาลตําบลภูผาแดง วัดชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 ขอนแกน น้ําพอง องคการบริหารสวนตําบลทากระเสริม ทากระเสริม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก28 ขอนแกน น้ําพอง องคการบริหารสวนตําบลทากระเสริม ทากระเสริม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 ขอนแกน น้ําพอง องคการบริหารสวนตําบลบัวเงนิ โนนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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30 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลลอมคอม ลอมคอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลหัวทุง องคการบริหารสวนตําบลหัวทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน วัดโนนศิลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลนาชุมแสง หัวฝาย-หนองขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลนาชุมแสง บุงแสง-หนองลมุพุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย วัดชัยมงคลวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลตําบลเมืองเกา บานกุดกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลตําบลสาวะถี โนนกู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 ขอนแกน เวียงเกา องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาพัฒนา โนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลตําบลคลองพลู วัดคลองเกวียนลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก39 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลตําบลคลองพลู วัดคลองเกวียนลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 จันทบุรี ทาใหม เทศบาลตําบลเขาบายศรี เทศบาลตําบลเขาบายศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 จันทบุรี ทาใหม องคการบริหารสวนตําบลรําพัน รําพัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ โรงเรยีนวัดทองทั่ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 จันทบุรี แหลมสิงห องคการบริหารสวนตําบลบางกะไชย บานบางกะไชย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 ฉะเชิงเทรา บางคลา เทศบาลตําบลปากน้ํา เทศบาลตําบล ปากน้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลเสม็ดเหนือ วัดเสม็ดเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว เทศบาลตําบลดอนเกาะกา บานปลายคลอง 20 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว เทศบาลตําบลดอนเกาะกา โรงเรยีนบานดอนเกาะกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว เทศบาลตําบลบางขนาก ปากคลองบางขนาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําเปรี้ยว สุเหราปากคลอง 17 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลโยธะกา โรงเรยีนวัดบางไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลหนองตีนนก วัดอินทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลบานซอง หัวกระสังข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแหน บึงกระจับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางเตย วัดเกาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางเตย วักบางปลานัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางไผ องคการบริหารสวนตําบลบางไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตาํบลทากระดาน บานทาเลียบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก57 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตาํบลทากระดาน บานทาเลียบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลลาดกระทิง บานกม. 7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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59 ชลบุรี บานบึง องคการบริหารสวนตําบลคลองก่ิว องคการบริหารสวนตําบลคลองก่ิว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 ชลบุรี บานบึง องคการบริหารสวนตําบลหนองอิรุณ วัดหนองชันจันทนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 ชลบุรี พานทอง องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย วัดเกาะลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 ชลบุรี พานทอง องคการบริหารสวนตําบลบางนาง วัดบางนาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลบางทราย อนุบาลพุทธายาคม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลหนองไมแดง โรงเรยีนหวยสาลิกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 ชลบุรี เมืองชลบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองขางคอก ชุมชนบานวังตะโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 ชัยนาท เนินขาม องคการบริหารสวนตําบลกะบกเตี้ย โรงเรยีนบานทุงโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลตําบลนางลือ โรงเรยีนวัดนางลือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลตําบลเสือโฮก หนองเตาดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก68 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลตําบลเสือโฮก หนองเตาดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตําบลดงคอน ทุงกระถิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 ชัยนาท สรรพยา องคการบริหารสวนตําบลเขาแกว บานนมโฑ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 ชัยนาท หันคา องคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง บานไพรนกยูงฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลชองสามหมอ บานแสงเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ สระปทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม หนองขาม (บานฝาย) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลดงบัง วัดสงาทาโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ วัดโนนสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส บานเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลบานกอก บานทุงสวางวัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลบานกอก บานสระสี่เหลี่ยม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน โคกโตงตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลโปงนก บานศิลาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลวะตะแบก โรงเรยีนบานดงลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 ชัยภูมิ บานแทน เทศบาลตําบลบานเตา บานสะเดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค องคการบรหิารสวนตําบลบานตาล วัดสาริกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลตําบลบานแกง วัดตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลกวางโจน วัดราษฎรสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก86 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลกวางโจน วัดราษฎรสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลผักปง วัดพราวทัศนียาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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88 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลผักปง วัดโนนธาตุงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลหนองตมู วัดมูลปกษี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบรหิารสวนตําบลซับสีทอง บานลาดผกัหนาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู วัดสระแกววนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว เทศบาลตําบลหวยแย บานแจงใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ บานหัวสะพาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 เชียงราย เชียงแสน องคการบริหารสวนตําบลปาสัก บานปางหมอปวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 เชียงราย ดอยหลวง องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย ขุนแมบง หมู9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลเวียง ใหมริมอิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลทาขาวเปลอืก บานทับกุมารทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก97 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลทาขาวเปลอืก บานทับกุมารทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 เชียงราย แมสรวย เทศบาลตําบลเวียงสรวย บานแมสรวยหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลทากอ ดอนชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 เชียงราย แมสาย เทศบาลตําบลเวียงพางคํา บานปาเหมือดรุงเจริญ หมู 5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแจมหลวง บานหวยเขียดแหง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบานจันทร บานเดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานแปะ บานแปะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา บานแมจาใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองนะ น้ํารู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลดอยเตา ฉิมพลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง บานโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 เชียงใหม ดอยสะเก็ด องคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ ตําบลเทพเสด็จ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลเวียง บานใหมชยาราม (เดิม แมใจ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 เชียงใหม แมแจม เทศบาลตําบลทาผา บานสามสบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 เชียงใหม แมแจม เทศบาลตําบลแมแจม บานสันหนอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร แมเอาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร บานหวยหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลดอยลาง ปางตนเดื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลแมนาวาง ลีลาอาสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก115 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลแมนาวาง ลีลาอาสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลแมนาวาง บานหวยจันสี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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117 เชียงใหม เวียงแหง องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง บานหวยไคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 เชียงใหม สันกําแพง เทศบาลตําบลบวกคาง รองกองขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลสันปาเปา ตําบลสันปาเปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลบานแหวน บานไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 เชียงใหม ฮอด เทศบาลตําบลบอหลวง บานแมลายเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 เชียงใหม ฮอด เทศบาลตําบลบอหลวง บานวังกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 เชียงใหม ฮอด เทศบาลตําบลบอหลวง บานพุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลฮอด แพะดินแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 ตรัง  หาดสาํราญ องคการบริหารสวนตําบลบาหวี บานทุงกอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 ตรัง กันตัง องคการบริหารสวนตําบลบอน้ํารอน ทาปาบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก126 ตรัง กันตัง องคการบริหารสวนตําบลบอน้ํารอน ทาปาบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลสุโสะ ทาคลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 ตรัง เมือง องคการบริหารสวนตําบลบางรัก วัดแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 ตราด บอไร องคการบริหารสวนตําบลนนทรี มะมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 ตราด เมืองตราด เทศบาลตําบลตะกาง เทศบาลตําบลตะกาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 ตาก เมืองตาก เทศบาลตําบลไมงาม ไมงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตําบลขะเนจื้อ บานปาไร ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตําบลสามหมื่น บานขุนหวยแมทอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลพระธาตผุาแดง บานพะเดะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลแมกาษา บานแมกื้ดใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลยกกระบัตร บานใหมสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลยกกระบัตร บานสองแคว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบางออ องคการบริหารสวนตําบลบางออ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานพราว ไทยรัฐวิทยา 73 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานพริก วัดบานพริก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานพริก โรงเรยีนบานคลอง 31 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย บานดงแขวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง ตําบลหวยหมอนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 นครปฐม นครชยัศรี องคการบริหารสวนตําบลบางระกํา ตําบลบางระกํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก144 นครปฐม นครชยัศรี องคการบริหารสวนตําบลบางระกํา ตําบลบางระกํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 นครปฐม นครชยัศรี องคการบริหารสวนตําบลศีรษะทอง องคการบริหารสวนตําบลศีรษะทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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146 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลหินมูล ตําบลหินมูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลทาตลาด ศูนย 3 วัดทาตลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลนาหนาด นาหนาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลนาถอน นาถอนทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 นครพนม นาแก เทศบาลตําบลพระซอง วัดสระโบกบังทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลหนองสังข หนองหาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 นครพนม นาทม องคการบริหารสวนตําบลหนองซน นานอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลกุตาไก วัดจันศรีนารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลมหาชัย วัดถาวร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลหนองฮี วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก155 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลหนองฮี วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลนาขมิ้น วัดโพนแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลนาใน วัดศรีมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลวังตามัว หนองแซง ม.๘ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลทาลาด ทาลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลทาลาด วัดสรางเม็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 นครพนม วังยาง องคการบริหารสวนตําบลโคกสี โนนฮัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลนาคํา บานโพนงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลสามผง บานไทยสบาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลหาดแพง หาดแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง วัดศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง วัดจอมแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลโพนสวาง วัดศรีสวาสดิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลศรีสงคราม วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวฟาน องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวฟาน แหงท่ี 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตาํบลบานปรางค บานตะโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตาํบลบานปรางค บานประคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 นครราชสีมา คง องคการบรหิารสวนตําบลหนองบัว บานหนองหญาขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลตําบลจระเขหิน โรงเรยีนบานไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก173 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลตําบลจระเขหิน โรงเรยีนบานไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 นครราชสีมา ครบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานใหม บุตาโฮ-โนนกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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175 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ องคการบริหารสวนตําบลทาชาง องคการบริหารสวนตําบลทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง โรงเรยีนบานโนนรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลกระโทก องคการบริหารสวนตําบลกระโทก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด บานจ่ันโคกรักษ(รัฐประชาสรรค) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลดานใน บานพระ-บานหัวบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลบานเกา บานเกา-บานนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลบานแปรง โรงเรยีนบานหนองปรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองไทร วัดโคกสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหินดาด โรงเรยีนทาขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก184 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหินดาด โรงเรยีนทาขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 นครราชสีมา เทพารักษ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานหิงหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลโตนด ศพด.องคการบริหารสวนตําบลโตนด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตาํบลพลสงคราม บานดอนมันกระซาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 นครราชสีมา บัวลาย เทศบาลตําบลหนองบัวลาย เทศบาลตําบลหนองบัวลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 นครราชสีมา บัวใหญ เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด บานคูขาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลดานชาง บานหนองเม็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลหนองแจงใหญ บานอีโค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตาํบลกระทุมราย โรงเรยีนบานเขวาวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลทุงสวาง โรงเรยีนวัดบานทุงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลประทาย องคการบริหารสวนตําบลประทาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โรงเรยีนไตรราษฎรสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลตูม วัดวังวารีวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลตําบลวังไทร บานมะคาโพรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 นครราชสีมา พิมาย เทศบาลตําบลรังกาใหญ บานฉกาจ-ชองโค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลตําบลหัวทะเล บานพะไล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา อางหนองแหน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 นครราชสีมา เมืองยาง องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก บานหนองหัวคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 นครราชสีมา เมืองยาง องคการบรหิารสวนตําบลโนนอุดม ชุมชนวัดสระบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก202 นครราชสีมา เมืองยาง องคการบรหิารสวนตําบลโนนอุดม ชุมชนวัดสระบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลชองแมว จันทนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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204 นครราชสีมา สีคิ้ว องคการบริหารสวนตําบลกฤษณา ซับใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 นครราชสีมา สีคิ้ว องคการบริหารสวนตําบลบานหัน บานหัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง บานตะคลองแลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลบุงขี้เหล็ก บานดอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา บานหนองเบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลสูงเนนิ บานไชยมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 นครราชสีมา เสิงสาง องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคยีน โคกสูง-บุงิ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 นครราชสีมา เสิงสาง องคการบริหารสวนตําบลเสิงสาง หนองไผวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหินดาด บานหัวสะพาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 นครศรธีรรมราช ขนอม เทศบาลตําบลอาวขนอม บานในเพลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก213 นครศรธีรรมราช ขนอม เทศบาลตําบลอาวขนอม บานในเพลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 นครศรธีรรมราช จุฬาภรณ องคการบริหารสวนตําบลสามตําบล ปลายนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 นครศรธีรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลควนหนองหงส บานทาขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 นครศรธีรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง โรงเรยีนวัดปากควน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

217 นครศรธีรรมราช เชียรใหญ องคการบรหิารสวนตําบลทาขนาน สระแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 นครศรธีรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลกลาย องคการบริหารสวนตําบลกลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 นครศรธีรรมราช ทุงสง องคการบริหารสวนตําบลเขาโร โรงเรยีนวัดเขาโร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 นครศรธีรรมราช ทุงสง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส บานนาปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 นครศรธีรรมราช พรหมคีรี องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส ในเขียว 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 นครศรธีรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลเขานอย สํานักเนยีน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 นครศรธีรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลฉลอง องคการบริหารสวนตําบลฉลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 นครศรธีรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด บานน้ํารอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 นครศรธีรรมราช หัวไทร องคการบริหารสวนตําบลรามแกว บานรามแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 นครสวรรค เกาเลี้ยว องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน บานเขาดินเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจา วัดหนองโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 นครสวรรค ตากฟา เทศบาลตําบลอุดมธัญญา บานแคทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลตาคลี หนองจิกกรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลวังมหากร บานทาสุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลเขากะลา บานทรัพยผัดกาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก231 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลเขากะลา บานทรัพยผัดกาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี บานเขาธรรมบท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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233 นครสวรรค เมืองนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค ชุมชนพระบางมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 นครสวรรค แมวงก องคการบริหารสวนตําบลวังซาน บานตะกรุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลศาลเจาไกตอ บานวัดใหมสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลสระแกว วัดดอนโม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 นนทบุรี ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย บานหนองเพรางาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลตําบลปลายบาง วัดโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลตําบลปลายบาง วัดสมเกลี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 นนทบุรี บางบัวทอง องคการบริหารสวนตาํบลบางบัวทอง บานคลองลํารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 นนทบุรี บางบัวทอง องคการบริหารสวนตําบลละหาร สุเหราโมไฮยิดดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 นราธิวาส จะแนะ องคการบริหารสวนตําบลดุซงญอ น้ําหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก242 นราธิวาส จะแนะ องคการบริหารสวนตําบลดุซงญอ น้ําหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 นราธิวาส เจาะไอรอง องคการบริหารสวนตําบลมะรอืโบออก มัสยิดมฮํูามาดียะห(ปาเระรูโบะ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลบาโงสะโต บละแต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลน้ําตก พืชเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลบอเกลือเหนือ เวร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 นาน เมืองนาน เทศบาลเมืองนาน รร.จุมปวนิดาภรณ (เทศบาลบานภูมินทร) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลแมขะนิง หวยหยวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 บึงกาฬ เซกา เทศบาลตําบลซาง ทาสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 บึงกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ดงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 บึงกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม โสกกาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 บึงกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ยางเรียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 บึงกาฬ บุงคลา องคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน หนองเด่ินทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 บึงกาฬ ปากคาด เทศบาลตําบลปากคาด วัดสวางอุทิศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลตําบลศรีสาํราญ วัดศรีสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องคการบริหารสวนตําบลบึงกาฬ วัดโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ วัดสระกุญชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย วัดบานขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย โรงเรยีนบานตะแบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 บุรีรัมย ชํานิ เทศบาลตําบลหนองปลอง โรงเรยีนบานตาเหล็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก260 บุรีรัมย ชํานิ เทศบาลตําบลหนองปลอง โรงเรยีนบานตาเหล็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

261 บุรีรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลสะเดา ปญญาพัฒน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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262 บุรีรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลหนองไมงาม สายตรี 16 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 บุรีรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลไพศาล บานหนองยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 บุรีรัมย ปะคํา เทศบาลตําบลปะคํา เทศบาลตําบลปะคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 บุรีรัมย พลับพลาชัย เทศบาลตําบลจันดุม มวงหวาน-โคกเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 บุรีรัมย ละหานทราย เทศบาลตําบลตาจง หนองปรือพวงสาํราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 บุรีรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลหินโคน องคการบริหารสวนตําบลหินโคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 บุรีรัมย สตกึ เทศบาลตําบลสะแก วัดโนนสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 บุรีรัมย สตกึ องคการบริหารสวนตําบลนิคม วัดดงยายเภา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 บุรีรัมย สตกึ องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก วัดหนองนกเกรียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 บุรีรัมย สตกึ องคการบรหิารสวนตําบลสนามชัย วัดปลัดมุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก271 บุรีรัมย สตกึ องคการบรหิารสวนตําบลสนามชัย วัดปลัดมุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 บุรีรัมย หวยราช องคการบริหารสวนตําบลสนวน วัดบานชางหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 ปทุมธานี คลองหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองเจ็ด องคการบริหารสวนตําบลคลองเจ็ด 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ วัดเขียนเขต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย โรงเรยีนเกตุประภา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย โรงเรยีนสหราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง โรงเรยีนวัดพิรุณศาสตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ โรงเรยีนวัดสอนดีศรีเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบรหิารสวนตําบลแสงอรุณ ตําบลแสงอรุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน เทศบาลตําบลบานกรูด โรงเรยีนธงชัยธรรมจักร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตม หนองตาเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 ประจวบคีรีขันธ เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลเกาะหลัก บานทุงเคล็ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน องคการบริหารสวนตําบลทับใต บานหนองพรานพุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน องคการบริหารสวนตําบลทับใต บานหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน องคการบริหารสวนตาํบลหินเหล็กไฟ บานวังโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลนาแขม โรงเรยีนวัดศรีสวัสดิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานนา บานหนองสัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังทาชาง บานคลองหันแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ บานแกงดินสอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก289 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ บานแกงดินสอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตาํบลบุพราหมณ วัดทับลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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291 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตาํบลบุพราหมณ โรงเรยีนบานทับลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลสะพานหิน บานหนองสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลสะพานหิน บานชะอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 ปราจีนบุรี บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางเตย โรงเรยีนบางเตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 ปราจีนบุรี บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางปลารา โรงเรยีนวัดกระทุมแพว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลบุฝาย วัดขิงกระชาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 ปตตานี ปะนาเระ องคการบริหารสวนตําบลดอน บานปาสัก ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตาํบลคลองสะแก บานสวนกลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตําบลปากจั่น วัดละมุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก300 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตําบลปากจั่น วัดละมุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 พระนครศรีอยุธยา บางซาย เทศบาลตําบลบางซาย ตําบลเตาเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบรหิารสวนตําบลบานขลอ โรงเรยีนวัดโขดเขมาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกิด เกาะเกิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก องคการบริหารสวนตําบลสําพะเนียง บานใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลนาคู นาคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลคลองตะเคียน ต.คลองตะเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลปากกราน วัดชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลระโสม โรงเรยีนวัดผดุงธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ สอนดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลหลักชัย โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบันลือฤทธิ์) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 พระนครศรีอยุธยา วังนอย(15) องคการบริหารสวนตําบลขาวงาม วัดธรรมจริยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 พะเยา เชียงมวน องคการบริหารสวนตําบลสระ ทาฟาใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

313 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลเมืองดอกคําใต ชุมชนบานใหมพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลขุนควร นาออม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 พังงา ตะกั่วปา องคการบริหารสวนตําบลบางไทร บานดอกแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 พังงา ทับปุด องคการบริหารสวนตําบลบอแสน มัสยิดบานคลองบอแสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 พังงา ทับปุด องคการบริหารสวนตําบลมะรุย โรงเรยีนบานทาสนุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 พังงา ทายเหมือง องคการบริหารสวนตําบลทายเหมือง ปะเต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก318 พังงา ทายเหมือง องคการบริหารสวนตําบลทายเหมือง ปะเต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 พัทลุง กงหรา เทศบาลตําบลชะรัด ควนทอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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320 พัทลุง กงหรา เทศบาลตําบลชะรัด นามะพราว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

321 พัทลุง กงหรา องคการบริหารสวนตําบลคลองเฉลิม มัสยิดยามาฮาตุลอิสลามิยะฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

322 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลเขาหัวชาง บานหัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

323 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลคลองใหญ บานทาเชียด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

324 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลหารเทา ควนนกหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

325 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลตําบลนาโหนด โคกวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

326 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลตําบลนาโหนด นาโหนด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

327 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลตําบลนาโหนด มัสยิดหนูรนเอียะสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

328 พิจิตร  สากเหล็ก องคการบริหารสวนตาํบลคลองทราย องคการบริหารสวนตําบลคลองทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

329 พิจิตร  สากเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไทร องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก329 พิจิตร  สากเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไทร องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

330 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน แสงวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

331 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลคลองคูณ บานวังไคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

332 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลวังหลุม วัดสัตตวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

333 พิจิตร ทับคลอ องคการบริหารสวนตําบลทายทุง บานไดอีเผอืก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

334 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทะนง ต.ทะนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

335 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลโพทะเล  องคการบริหารสวนตําบลโพทะเล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

336 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง บานบึงตะโกน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

337 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม องคการบรหิารสวนตําบลหนองหลุม (วัดกลางวงศมณี) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

338 พิจิตร สามงาม เทศบาลตําบลเนินปอ บานยางหาหลุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

339 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลบานดง นาตาจุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

340 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลนครชุม นครชมุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

341 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลตําบลไทรยอย เขาดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

342 พิษณุโลก เนินมะปราง องคการบริหารสวนตําบลเนนิมะปราง บานใหมทองประเสริฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

343 พิษณุโลก เนินมะปราง องคการบริหารสวนตําบลวังโพรง วังขวัญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

344 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลทาชาง คลองเมฆ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

345 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลพรหมพิราม สะพานหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

346 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบรหิารสวนตําบลศรีภิรมย บานทางาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

347 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลทาหมื่นราม บานเนินสะอาด         หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก347 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลทาหมื่นราม บานเนินสะอาด         หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

348 เพชรบุรี แกงกระจาน องคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน ชลประทานแกงกระจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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349 เพชรบุรี เขายอย องคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ บานคีรีวงศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

350 เพชรบุรี ทายาง องคการบริหารสวนตําบลมาบปลาเคา องคการบริหารสวนตําบลมาบปลาเคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

351 เพชรบุรี บานลาด องคการบริหารสวนตําบลสมอพลือ บานหวยเสอื หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

352 เพชรบุรี บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร บานสามัคคีหมู 10 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

353 เพชรบูรณ เขาคอ องคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา บานเสลียงแหง  3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

354 เพชรบูรณ ชนแดน เทศบาลตําบลศาลาลาย บานศาลาลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

355 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท บานผาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

356 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลลาดแค บานโคกยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

357 เพชรบูรณ บึงสามพัน องคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง องคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

358 เพชรบูรณ วังโปง องคการบริหารสวนตําบลซับเปบ บานคลองนํ้าคัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก358 เพชรบูรณ วังโปง องคการบริหารสวนตําบลซับเปบ บานคลองนํ้าคัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

359 เพชรบูรณ วิเชยีรบุรี องคการบริหารสวนตําบลทาโรง บานทุงใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

360 เพชรบูรณ วิเชยีรบุรี องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน บานน้ํารอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

361 เพชรบูรณ วิเชยีรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอรัง ใหมวิไลวัลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

362 เพชรบูรณ วิเชยีรบุรี องคการบริหารสวนตําบลพุเตย โรงเรยีนบานตะกุดไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

363 เพชรบูรณ วิเชยีรบุรี องคการบริหารสวนตําบลภูน้ําหยด บานสามัคคีพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

364 เพชรบูรณ วิเชยีรบุรี องคการบริหารสวนตําบลยางสาว บานโคกกรวด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

365 เพชรบูรณ วิเชยีรบุรี องคการบริหารสวนตําบลสามแยก โรงเรยีนบานเข็มทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

366 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลคลองกระจัง โรงเรยีนบานเกาะแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

367 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลนาสนุน บานจัดสรร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

368 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลหนองยางทอย โรงเรยีนบานรังยอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

369 เพชรบูรณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลทาแดง บานเนินคนธา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

370 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลชางตะลูด บานหวยสวิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

371 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลรองฟอง วัดรองฟอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

372 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลวังธง เวียงตั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

373 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลไผโทน วังปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

374 แพร ลอง เทศบาลตําบลบานปน ปน ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

375 แพร ลอง เทศบาลตําบลเวียงตา ผาลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

376 แพร วังชิ้น องคการบริหารสวนตําบลนาพูน บานวังลึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก376 แพร วังชิ้น องคการบริหารสวนตําบลนาพูน บานวังลึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

377 แพร วังชิ้น องคการบริหารสวนตําบลปาสัก บานปาสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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378 แพร สอง เทศบาลตําบลหวยหมาย ดอนแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

379 มหาสารคาม กันทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลโคกพระ วัดสระแกวบุปผาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

380 มหาสารคาม กันทรวิชัย องคการบริหารสวนตําบลโคกพระ บานเหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

381 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลวังยาว วัดโพธิ์กลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

382 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง วัดโพธิ์ศรีสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

383 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง วัดดอนพยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

384 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลโนนราษี วัดหวยทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

385 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลราษฎรพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลราษฎรพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

386 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลดอนหวาน บานหนองหลมใหญ ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

387 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ โนนมี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก387 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลบัวคอ โนนมี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

388 มหาสารคาม ยางสสุีราช องคการบริหารสวนตําบลแวงดง บานบุงงาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

389 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลน้ําเที่ยง องคการบริหารสวนตําบลน้ําเที่ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

390 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานคอ คอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

391 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานคอ วัดภูเขาวงค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

392 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร หนองหลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

393 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

394 มุกดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม วัดดอนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

395 มุกดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง วัดมงคลนิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

396 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลคําปาหลาย บานนาเสือหลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

397 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลคําปาหลาย คําปาหลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

398 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลคําอาฮวน โคกสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

399 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลดงเย็น บานปงโพน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

400 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลนาโสก วัดโพธิ์ศรีแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

401 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลโพนทราย ปงเปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

402 มุกดาหาร หนองสงู องคการบริหารสวนตําบลโนนยาง วัดฉิมพลีวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

403 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลถ้ําลอด บานวนาหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

404 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหมอกจําแป หวยขาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

405 แมฮองสอน แมลานอย เทศบาลตําบลแมลานอย ปาหมาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก405 แมฮองสอน แมลานอย เทศบาลตําบลแมลานอย ปาหมาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

406 แมฮองสอน แมลานอย องคการบรหิารสวนตําบลทาผาปุม บานหวยหมากหนุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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407 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลหวยหอม หวยหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

408 ยโสธร คอวัง เทศบาลตําบลคอวัง บานดงมะหรี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

409 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลฟาหวน วัดพลเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

410 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลทุงมน มะพริก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

411 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลนาแก องคการบริหารสวนตําบลนาแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

412 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ บานไทยเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

413 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา บานนางชางเฒา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

414 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

415 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบรหิารสวนตําบลฟาหยาด วัดสวางบานโนนธาตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

416 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลสงยาง วัดบานสงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก416 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลสงยาง วัดบานสงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

417 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง วัดบานหนองตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

418 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลตําบลตาดทอง วัดทุงสะเดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

419 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลขุมเงนิ บานสะแนน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

420 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลคอเหนือ วัดบานดอนกลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

421 ยะลา ธารโต องคการบรหิารสวนตําบลแมหวาด วังไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

422 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกูกาสิงห วัดมวงศรีไพรวัลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

423 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง วัดหนองแคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

424 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลสงิหโคก บานขี้เหล็กซายดอนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

425 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลชานุวรรณ ชานุวรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

426 รอยเอ็ด โพนทอง เทศบาลตําบลโนนชัยศรี บานงิ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

427 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ โคกลาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

428 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ โนนโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

429 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลตําบลสีแกว บานคานหักโนนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

430 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง โรงเรยีนบานเปอยนอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

431 รอยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลตําบลคูเมือง วัดคูเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

432 รอยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลตําบลหนองหิน ขอย - เมืองแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

433 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์สัย โพธิ์สัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

434 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลดอกไม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก434 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลดอกไม เทศบาลตําบลดอกไม (โรงเรียนบานโคก) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

435 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง องคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง (บานดงเมือง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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436 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยหินลาด โรงเรยีนบานหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

437 รอยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลตําบลพรสวรรค บานนาแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

438 รอยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลตําบลเสลภูมิ ทาไคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

439 รอยเอ็ด เสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบลนาเลิง บานแห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

440 รอยเอ็ด หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลกกโพธิ์ โรงเรยีนบานวังใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

441 รอยเอ็ด หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง บานแกงศรีสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

442 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม เปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

443 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลอาจสามารถ องคการบริหารสวนตาํบลอาจสามารถ(บานสําราญ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

444 ระนอง กระบุรี เทศบาลตําบลจ.ป.ร. นิคมผัง 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

445 ระนอง กะเปอร องคการบริหารสวนตําบลบานนา แพรกซาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก445 ระนอง กะเปอร องคการบริหารสวนตําบลบานนา แพรกซาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

446 ระนอง กะเปอร องคการบริหารสวนตําบลมวงกลวง บานบางเบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

447 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลชากโดน บานอางทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

448 ระยอง เมืองระยอง องคการบริหารสวนตําบลกะเฉด บานจันดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

449 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง บานหนองตาเนิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

450 ราชบุรี บางแพ เทศบาลตําบลโพหัก เทศบาลตําบลโพหัก (วัดสามัคคธีรรม) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

451 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลวัดแกว วัดแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

452 ราชบุรี บานโปง เทศบาลเมืองทาผา โรงเรยีน ชุมชนวัดทาผา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

453 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง โรงเรยีน วัดไผสามเกาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

454 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลดอนกระเบื้อง บานหนองน้ําขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

455 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลดอนกระเบื้อง องคการบริหารสวนตําบลดอนกระเบื้อง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

456 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลหนองกบ บานหนองกบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

457 ราชบุรี ปากทอ เทศบาลตําบลทุงหลวง โรงเรียน วัดสนามสุทธาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

458 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลดอนทราย โรงเรยีน บานเขาถาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

459 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลปากทอ โรงเรยีน โคกพระเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

460 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม โรงเรยีน วัดพิบูลนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

461 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลคลองตาคต ธรรมาธิปไตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

462 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลเขาชะงุม โรงเรยีน วัดหนองมะคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

463 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลสรอยฟา สรอยฟา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก463 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลสรอยฟา สรอยฟา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

464 ราชบุรี สวนผึ้ง องคการบริหารสวนตําบลปาหวาย บานกลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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465 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลคลองเกตุ บานคลองเกตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

466 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม วัดหนองแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

467 ลพบุรี ทาวุง เทศบาลตําบลโคกสลุด เทศบาลตําบลโคกสลุด (วัดคลองเมา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

468 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบานเบิก บานโพธิ์ตรุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

469 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลไผใหญ วัดน้ําจั้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

470 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลมหาสอน วัดบางพ่ึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

471 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลสนามแจง พิบูลปทมาคม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

472 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลโคกตูม วัดใหมจําปาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

473 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

474 ลพบุรี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง โรงเรยีนบานทุงทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก474 ลพบุรี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง โรงเรยีนบานทุงทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

475 ลพบุรี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง บานหวยใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

476 ลพบุรี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลชอนสมบูรณ บานหนองไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

477 ลพบุรี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลยางโทน องคการบริหารสวนตําบลยางโทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

478 ลําปาง งาว องคการบรหิารสวนตําบลบานแหง แมงอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

479 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลแมมอก สะพานหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

480 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลตําบลตนธงชัย วังหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

481 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร ปากลวย (ปาตันกุมเมือง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

482 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองพิชัย ตนตอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

483 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานเสดจ็ ทรายทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

484 ลําพูน บานธิ องคการบรหิารสวนตําบลหวยยาบ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

485 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลเหลายาว วัดดอยแดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

486 ลําพูน ปาซาง เทศบาลตําบลมะกอก เทศบาลตําบลมะกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

487 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลปาไผ ชีวิตใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

488 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลลี้ นากลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

489 ลําพูน ลี้ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย บานแมหวางหวยริน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

490 เลย เชียงคาน เทศบาลตําบลธาตุ บานผาพอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

491 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลบุฮม วัดศรีสมสนกุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

492 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลปากตม วัดโพธิ์ศรีหายโศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก492 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลปากตม วัดโพธิ์ศรีหายโศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

493 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโพนสูง วัดสามัคคีธรรม (นาหิน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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494 เลย ทาลี่ องคการบรหิารสวนตําบลหนองผือ วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

495 เลย นาดวง เทศบาลตําบลนาดวง แสงเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

496 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลหาดคมัภีร บานหาดคัมภีร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

497 เลย ผาขาว เทศบาลตําบลทาชางคลอง หัวขัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

498 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลผานกเคา ศรีรักษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

499 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลภูกระดึง วัดสงปาเปลือย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

500 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน วัดศรีชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

501 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลหวยสม วัดศิริมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

502 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลรองจิก บานกกโพธิ์แสนเอี้ยม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

503 เลย ภูเรือ องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา แกงมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก503 เลย ภูเรือ องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา แกงมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

504 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลหนองคนั วัดโพธิ์บัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

505 เลย เมืองเลย เทศบาลตําบลนาโปง บานหวยโตก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

506 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลกกดู บานกอไผโทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

507 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลกกดู บานกําพี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

508 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลวังสะพุง วัดปานาอีเลิศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

509 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลกระแชง บานกระแซงเมืองใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

510 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบรหิารสวนตําบลจานใหญ วัดบานไรเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

511 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลชํา ม.5 ชํามวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

512 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนอื วัดจันทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

513 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลคําเนียม วัดบานนางกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

514 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลผักแพว วัดบานสวนฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

515 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลกฤษณา บานหนองเข็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

516 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ม.6 เสลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

517 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลใจดี วัดบานใจดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

518 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ม.13 นาจะเรีย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

519 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ม.11 เนินแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

520 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลโสน ม.11 แสงอรุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

521 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลกระหวัน ม.5 โพธิ์นอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก521 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลกระหวัน ม.5 โพธิ์นอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

522 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลโนนสูง ที่ 1 บานนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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523 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง องคการบริหารสวนตําบลตองปด วัดลุมพุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

524 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลกู วัดบานพอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

525 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลสมอ วัดดอนหลี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

526 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลหนองเชียงทูน วัดศิริสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

527 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลหนองเชียงทูน ม.15 หนองเชียงทนู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

528 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลพรหมสวัสดิ์ อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบานปาไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

529 ศรีสะเกษ ภูสิงห องคการบริหารสวนตําบลหวยตามอญ พนมชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

530 ศรีสะเกษ เมืองจันทร เทศบาลตําบลเมืองจันทร วัดเมืองจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

531 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลตําบลน้ําคํา วัดหนองโน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

532 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลทุม ม.6 โนนแกด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก532 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลทุม ม.6 โนนแกด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

533 ศรีสะเกษ วังหิน องคการบริหารสวนตําบลดวนใหญ วัดบานดวนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

534 ศรีสะเกษ วังหิน องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ วัดบานกบิลนิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

535 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลพิงพวย โรงเรยีนบานศิลาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

536 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลพิงพวย โรงเรยีนบานบกหวยโนน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

537 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบรหิารสวนตําบลสระเยาว บานสลับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

538 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง ม.1 กานเหลือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

539 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลกุสุมาลย ประชาสุขสันต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

540 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลนาเพียง บานกุงศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

541 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ บานโคกมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

542 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ บานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

543 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลอุมจาน วัดหนองบัวสราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

544 สกลนคร คําตากลา องคการบริหารสวนตําบลคําตากลา องคการบริหารสวนตําบลคําตากลา (บานหนองเหมือดเม่ียง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

545 สกลนคร คําตากลา องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวสิม บานทางาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

546 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ เทศบาลตําบลตองโขบ บานตองโขบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

547 สกลนคร เตางอย องคการบริหารสวนตําบลเตางอย นางอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

548 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว สรศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

549 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลตําบลบัวสวาง บานบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

550 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ถอนพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก550 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม ถอนพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

551 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม บานเชงิชุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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552 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลบานแปน บานน้ําพุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

553 สกลนคร ภูพาน เทศบาลตําบลโคกภู ทาเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

554 สกลนคร ภูพาน เทศบาลตําบลสรางคอ สรางแกว ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

555 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลตําบลหนองลาด สายปลาหลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

556 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลพังขวาง โนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

557 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลมวงลาย หนองหาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

558 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง นานกเคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

559 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

560 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลตําบลหนองสนม วัดโนนสวางภิรมย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

561 สกลนคร วานรนิวาส องคการบริหารสวนตําบลนาคํา บานหนองแฝก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก561 สกลนคร วานรนิวาส องคการบริหารสวนตําบลนาคํา บานหนองแฝก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

562 สกลนคร วานรนิวาส องคการบริหารสวนตําบลวานรนิวาส บานปลาหลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

563 สกลนคร วาริชภูมิ องคการบริหารสวนตําบลคอเขียว ปาโจดดงบัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

564 สกลนคร สวางแดนดิน เทศบาลตําบลโคกสี สามแยก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

565 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา หนองสามขา ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

566 สกลนคร อากาศอํานวย องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม เสาวัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

567 สกลนคร อากาศอํานวย องคการบริหารสวนตําบลอากาศ เมนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

568 สงขลา คลองหอยโขง องคการบริหารสวนตําบลคลองหอยโขง ดานงา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

569 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลนาหมอศรี ตําบลนาหมอศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

570 สงขลา เมือง เทศบาลตําบลพะวง มัสยิดยารียะห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

571 สงขลา เมือง องคการบริหารสวนตําบลทุงหวัง ไทรครอบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

572 สงขลา เมือง องคการบริหารสวนตําบลทุงหวัง โรงเรยีนวัดอางทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

573 สงขลา เมือง องคการบริหารสวนตําบลทุงหวัง โรงเรยีนวัดทุงหวังใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

574 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลตะเครียะ วัดเกษตรชลธี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

575 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลพังยาง วัดสามี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

576 สงขลา สะเดา เทศบาลตําบลปาดัง บานนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

577 สงขลา สะเดา องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ มัสยิดทาโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

578 สงขลา หาดใหญ เทศบาลตําบลคูเตา เกาะนก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

579 สตลู ทาแพ องคการบริหารสวนตําบลสาคร บานทุงริ้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก579 สตลู ทาแพ องคการบริหารสวนตําบลสาคร บานทุงริ้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

580 สตลู ทุงหวา องคการบริหารสวนตําบลขอนคลาน มัสยิดบานราไว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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581 สตลู มะนัง องคการบริหารสวนตําบลปาลมพัฒนา บานมะนัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

582 สมุทรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน บานสีลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

583 สมุทรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน บานปกกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

584 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบรหิารสวนตําบลบานปรก วัดจันทรเจริญสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

585 สมุทรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลบางแค บานวัดสาธุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

586 สมุทรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง วัดสี่แยก ม.8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

587 สมุทรสาคร กระทุมแบน องคการบริหารสวนตําบลบางยาง ทากระบือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

588 สมุทรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลหลักหา โรงเรยีนวัดธรรมโชติ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

589 สมุทรสาคร เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ วัดพันธุวงศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

590 สระแกว คลองหาด เทศบาลตําบลคลองหาด บานคลองหาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก590 สระแกว คลองหาด เทศบาลตําบลคลองหาด บานคลองหาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

591 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง โรงเรยีนบานคลองน้ําใส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

592 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง โรงเรยีนบานลุงพลู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

593 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง โรงเรยีนบานหนองขี้เห็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

594 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลสระแกว บานสี่แยก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

595 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลชองกุม บานชองกุม หมู 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

596 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลผานศึก บานหนองปรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

597 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลเตาปูน องคการบริหารสวนตําบลเตาปูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

598 สระบุรี มวกเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลลําพญากลาง บานคลองมวงใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

599 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลหัวปลวก เทศบาลตําบลหัวปลวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

600 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลโคกแย วัดหนองสมัคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

601 สระบุรี หนองแซง องคการบริหารสวนตําบลไกเสา องคการบริหารสวนตําบลไกเสา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

602 สระบุรี หนองโดน องคการบริหารสวนตําบลบานกลับ องคการบริหารสวนตําบลบานกลับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

603 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลทองเอน วัดเชียงราก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

604 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลไกรนอก วัดโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

605 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลโตนด ยางแหลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

606 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลบานน้ําพุ บานน้ําพุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

607 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม เทศบาลตําบลกลางดง วัดเชิงผา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

608 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก หนองหมื่นชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก608 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก หนองหมื่นชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

609 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก วัดทาตนธง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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610 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลวังตะครอ บานใหมคลองอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

611 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา วังตะครอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

612 สุโขทัย ศรีสชันาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย หนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

613 สุโขทัย ศรีสชันาลัย องคการบริหารสวนตําบลแมสํา สะพานยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

614 สุโขทัย ศรีสาํโรง องคการบริหารสวนตําบลทับผึ้ง องคการบริหารสวนตําบลทับผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

615 สุโขทัย ศรีสาํโรง องคการบริหารสวนตําบลวังใหญ องคการบริหารสวนตําบลวังใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

616 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลคลองยาง วังแร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

617 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลทาทอง องคการบริหารสวนตําบลทาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

618 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา วัดปากน้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

619 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลทะเลบก บานสระหลวง ม.10 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก619 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลทะเลบก บานสระหลวง ม.10 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

620 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลไรรถ บานจิกรากขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

621 สุพรรณบุรี เดมิบางนางบวช องคการบริหารสวนตําบลยางนอน บานทามะนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

622 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตาํบลบางปลามา โพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

623 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ บานดอนไขเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

624 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลสาลี วัดสาลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

625 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลทาเสดจ็ ศูนยวัดสามัคคีธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

626 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบานโพธิ์ วัดประชุมชน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

627 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนกํายาน อูยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

628 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง ปรีชาวุฒิคุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

629 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน อินทรศรัทธาราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

630 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลบานกราง บานกราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

631 สุพรรณบุรี ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลดอนปรู วัดหวยสุวรรณนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

632 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบางตะเคยีน วัดบางสาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

633 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบานกุม วัดรางบัวทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

634 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ บานขื่อชนก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

635 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ บานสะพังกราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

636 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ บานรางกราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

637 สุพรรณบุรี สามชุก องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา หนองสะเดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก637 สุพรรณบุรี สามชุก องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา หนองสะเดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

638 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลหนองโพธิ์ ลําพันบอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 21

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 11 ถึงวันพุธที่ 24 มกราคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

หมายเหตุ

639 สุพรรณบุรี อูทอง เทศบาลตําบลจรเขสามพัน บานเขาชานหมาก ม.8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

640 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลทาทอง บานสะทอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

641 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม องคการบริหารสวนตําบลน้ําหัก บานหินลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

642 สุราษฎรธานี ดอนสัก องคการบริหารสวนตําบลดอนสัก บานนางกํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

643 สุราษฎรธานี ทาฉาง องคการบริหารสวนตําบลทาเคย ทาแซะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

644 สุราษฎรธานี บานนาเดิม องคการบริหารสวนตําบลบานนา บานหวยใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

645 สุราษฎรธานี พนม องคการบริหารสวนตําบลตนยวน บานปาตง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

646 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลพุนพิน บานทุงโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

647 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลเมืองลีง บานทุงนาค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

648 สุรินทร ทาตูม เทศบาลตําบลทาตูม วัดโพธิ์พฤกษาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก648 สุรินทร ทาตูม เทศบาลตําบลทาตูม วัดโพธิ์พฤกษาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

649 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลกระโพ โรงเรยีนบานบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

650 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลทมอ บานเจริญสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

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

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

3. สั่งจายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามแบบฟอรมที่สงมา

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



 

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  

 

เอกสาร 6 



 

Scan QR code เพือขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน คลอง ๑ ( Line ) 
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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 

 



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 

 
 

/4.4 ผูเขารับ... 
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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 



 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนักบริหารง

ระหวางวัน

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 

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 21  

วันพฤหัสบดทีี่ 11 ถึง วันพุธที ่24 มกราคม 2560 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

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

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

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 
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พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่21  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 21 

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 

     

         

1 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

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

       สวนของธนาคาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

สาํหรับฝกอบรม****  

ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทาน้ัน 
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