
1 กาญจนบุรี ดานมะขามเต้ีย องคการบริหารสวนตําบลจรเขเผือก บานทาโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

2 กาญจนบุรี ทามวง องคการบริหารสวนตําบลรางสาลี่ โรงเรยีนบานรางสาลี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

3 กาญจนบุรี ทามวง องคการบริหารสวนตําบลหนองตากยา เฉลิมพระเกียรติ องคการบริหารสวนตําบลหนองตากยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

4 กาญจนบุรี ทามะกา เทศบาลตําบลพระแทน พระแทนดงรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

5 กาญจนบุรี ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลเขาสามสิบหาบ ตําบลเขาสาบสิบหาบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

6 กาญจนบุรี พนมทวน องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง นาพระยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

7 กาญจนบุรี เมือง องคการบริหารสวนตําบลวังดง หนองสามพราน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

8 กาฬสินธุ กุฉินารายณ เทศบาลตําบลนาขาม วัดบูรพาภิรมยสุขเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

9 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตาํบลเหลาไฮงาม กลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

10 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตาํบลเหลาไฮงาม วัดทาสินเธาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 22

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

10 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตาํบลเหลาไฮงาม วัดทาสินเธาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

11 กาฬสินธุ ดอนจาน องคการบริหารสวนตําบลนาจําปา หนองโพน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

12 กาฬสินธุ นามน องคการบริหารสวนตําบลนามน นาสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

13 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ เทศบาลตําบลลําคลอง ปลาเคานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

14 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลยางตลาด ดอนยูง ม.12 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

15 กาฬสินธุ สหัสขันธ เทศบาลตําบลภูสิงห บานดงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

16 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง องคการบริหารสวนตําบลหินดาต บานใหมเชียงราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

17 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลวังควง บานหนองทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

18 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล บานใหมบอทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

19 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลคณฑี บานหงษทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

20 ขอนแกน ชุมแพ องคการบรหิารสวนตําบลโนนอุดม บานดอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

21 ขอนแกน บานไผ องคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง องคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

22 ขอนแกน พระยืน เทศบาลตําบลบานโตน เทศบาลตําบลบานโตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

23 ขอนแกน ภูผามาน องคการบริหารสวนตําบลวังสวาบ ดงสะคราน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

24 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงเซิน วัดทามเรืองศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

25 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลนางาม หนองสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

26 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลตําบลสาวะถี วัดศรีชมบาลบานมวงโป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็26 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลตําบลสาวะถี วัดศรีชมบาลบานมวงโป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

27 ขอนแกน เวียงเกา เทศบาลตําบลในเมือง โคกสูง-โนนสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

28 ขอนแกน แวงนอย องคการบริหารสวนตําบลละหานนา วัดทาละหาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

29 ขอนแกน แวงใหญ องคการบริหารสวนตาํบลโนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

30 ขอนแกน หนองนาคํา องคการบริหารสวนตําบลกุดธาตุ โคกนาฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

31 ขอนแกน หนองเรือ เทศบาลตําบลกุดกวาง บานกุดกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

32 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

33 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลทุงพระยา โคกผาสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

34 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง วัดหนองสงัข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

35 ชลบุรี พานทอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงษ บานหวยยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

36 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตําบลหวยกรด บําเพ็ญบุญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

37 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลโคกกุง วัดศิริชัยมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็37 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลโคกกุง วัดศิริชัยมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

38 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหวยไร บานหวยยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

39 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลดงบัง วัดโนนสงาวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

40 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ วัดกุดมะนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

41 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ วัดอรัญญาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

42 ชัยภูมิ ซับใหญ องคการบริหารสวนตําบลซบัใหญ ซับใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

43 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด วัดทาแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

44 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลโอโล โรงเรยีนบานโนนดินจี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

45 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

46 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตําบลกุดชุมแสง บานนาทุงใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

47 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตําบลคูเมือง ปากหวยเดื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

48 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลรับรอ หาดใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

49 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลสลุย บานเหมืองทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

50 ชุมพร ปะทิว องคการบริหารสวนตาํบลเขาไชยราช ทุงพัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

51 ชุมพร เมืองชมุพร เทศบาลตําบลบางลึก บานหนองเนียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

52 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลยางฮอม ยางฮอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

53 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลเวียง ทุงพัฒนา 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็53 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลเวียง ทุงพัฒนา 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

54 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลสถาน น้ํามา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

55 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลบานแซว บานแมแอบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

56 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ปางตะไคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

57 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง บานขาแหยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

58 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลทากอ แมต๋ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

59 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลแมนะ แมนะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

60 เชียงใหม ไชยปราการ เทศบาลตําบลไชยปราการ หวยบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

61 เชียงใหม แมแจม เทศบาลตําบลทาผา บานแมยางสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

62 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง แมปาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

63 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลบานทับ บานทุงแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

64 เชียงใหม แมริม องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง บวกจั่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็64 เชียงใหม แมริม องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง บวกจั่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

65 เชียงใหม เวียงแหง เทศบาลตําบลแสนไห สันดวงดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

66 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลย้ังเมิน ปางขุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

67 เชียงใหม สันกําแพง เทศบาลตําบลสันกําแพง คําซาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

68 ตรัง นาโยง องคการบริหารสวนตําบลละมอ ทุงสมปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

69 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลบางดวน บานสมเฟอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

70 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลสุโสะ มัสยิดสูหยูดนอิสลาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

71 ตรัง สิเกา องคการบริหารสวนตําบลบอหิน บานดหุุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

72 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลทาโสม วัดทาโสม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

73 ตราด เขาสมิง องคการบรหิารสวนตําบลเทพนิมิต องคการบริหารสวนตําบลเทพนิมิต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

74 ตาก พบพระ องคการบรหิารสวนตําบลชองแคบ เงาไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

75 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนตําบลวังประจบ บานน้ําดิบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

76 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลสามเงา โรงเรียนบานสามเงา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

77 ตาก อุมผาง องคการบริหารสวนตําบลอุมผาง บานเซปะหละ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

78 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลศรีจุฬา วัดบางปรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

79 นครปฐม ดอนตูม องคการบรหิารสวนตําบลหวยดวน วัดกงลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

80 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลนราภิรมย สวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็80 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลนราภิรมย สวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

81 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมืองกระทุมลม เทศบาลเมืองกระทุมลม (เพลินเพชร) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 22

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

82 นครพนม ทาอุเทน องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา วัดทาดอกแกวเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

83 นครพนม ทาอุเทน องคการบริหารสวนตําบลพะทาย บานโคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

84 นครพนม นาแก เทศบาลตําบลพระซอง วัดโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

85 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลนางัว บานกุดน้ําใส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

86 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลนาหวา บานหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

87 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง วัดวังทองธรรมมิการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

88 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลหนองฮี วัดสวางภูมิกาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

89 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานคอ วัดศรีบุญเรือง ม.8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

90 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลบานผึ้ง บานนอยนาคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

91 นครพนม วังยาง องคการบริหารสวนตําบลยอดชาด หนองบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็91 นครพนม วังยาง องคการบริหารสวนตําบลยอดชาด หนองบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

92 นครพนม วังยาง องคการบริหารสวนตําบลยอดชาด หนองแคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

93 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลโนนเต็ง บานตลกุสาหราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

94 นครราชสีมา ครบุรี องคการบริหารสวนตําบลแชะ บานหนองมะคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

95 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลศรีละกอ บานชองโค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

96 นครราชสีมา โชคชยั องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา บานทาตะเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

97 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลตลาดแค เทศบาลตําบลตลาดแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

98 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก บานงิ้วใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

99 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก บานโคกเพ็ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

100 นครราชสีมา ปากชอง องคการบรหิารสวนตําบลพญาเย็น บานหนองยาง-ผานศึกฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

101 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลหนองน้ําแดง โรงเรยีนบานโปงกะสัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

102 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลโบสถ บานตะครอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

103 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว เทศบาลตําบลศาลเจาพอ เทศบาลตําบลศาลเจาพอ แหงที่ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

104 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู บานหนองอายแหนบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

105 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลสูงเนนิ บานสระเพลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

106 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหลุงประดู บานหนองปรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

107 นครศรธีรรมราช รอนพิบูลย เทศบาลตําบลหินตก มัสยิดนูรุลมุสลีมีน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็107 นครศรธีรรมราช รอนพิบูลย เทศบาลตําบลหินตก มัสยิดนูรุลมุสลีมีน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

108 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลชองแค องคการบริหารสวนตําบลชองแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
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ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

109 นครสวรรค ทาตะโก องคการบรหิารสวนตําบลพนมเศษ โรงเรยีนบานคลองบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

110 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหูกวาง บานหูกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

111 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลยางขาว ทาโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

112 นครสวรรค เมืองนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

113 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลวังบอ โคกสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

114 นราธิวาส ย่ีงอ องคการบริหารสวนตาํบลลุโบะบือซา ลุโบะดาโตะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

115 บึงกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลบานตอง ศิริพัฒน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

116 บึงกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบัวตูม สามหนอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

117 บึงกาฬ ศรีวิไล องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง หนองบัวเงิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

118 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลปะเคียบ บานออดอนยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็118 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลปะเคียบ บานออดอนยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

119 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลปะเคียบ บานโจด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

120 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตาํบลหินเหล็กไฟ องคการบริหารสวนตาํบลหินเหล็กไฟ (บานตาหลํ่า) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

121 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลถาวร บานหนองหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

122 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา เทศบาลตําบลยายแยมวัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

123 บุรีรัมย ประโคนชัย เทศบาลตําบลแสลงโทน เทศบาลตําบลแสลงโทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

124 บุรีรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลโคกยาง โคกยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

125 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย เทศบาลตําบลหลักเขต รร.บานหลักเขต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

126 บุรีรัมย ละหานทราย เทศบาลตําบลตาจง วัดสวางพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

127 บุรีรัมย ลําปลายมาศ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทิง หนองปลาไหลนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

128 บุรีรัมย สตึก เทศบาลตําบลสะแก วัดบานยางตาสาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

129 บุรีรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ วัดหนองกับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

130 บุรีรัมย หนองกี่ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระเต็น วัดสามัคคีศรัทธาธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

131 บุรีรัมย หนองหงส องคการบริหารสวนตําบลเมอืงฝาย วัดบานโคกปราสาท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

132 ปทุมธานี คลองหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ หมู 15 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

133 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลบึงบอน วัดพวงแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

134 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลนาหูกวาง วัดหวยลึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็134 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลนาหูกวาง วัดหวยลึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

135 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตําบลบานทาม โรงเรยีนวัดอรัญไพรศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

136 ปตตานี ปะนาเระ องคการบริหารสวนตําบลดอน มัสยิดบานคลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

137 ปตตานี แมลาน องคการบริหารสวนตําบลมวงเตี้ย บานทํานบ ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

138 ปตตานี ยะหริ่ง องคการบริหารสวนตําบลตะโละ บานปาโฮะกาเยาะ ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

139 ปตตานี ยะหริ่ง องคการบริหารสวนตําบลราตาปนยัง มัสยิดพังกับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

140 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลระโสม โรงเรียนวัดหนองนาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

141 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน แพด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

142 พะเยา แมใจ เทศบาลตําบลแมใจ เทศบาลตําบลแมใจ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

143 พังงา คุระบุรี องคการบริหารสวนตําบลแมนางขาว โรงเรยีนบานทุงรัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

144 พังงา เมืองพังงา องคการบรหิารสวนตําบลตากแดด องคการบริหารสวนตําบลตากแดด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

145 พัทลุง ปาบอน องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย วัดโคกทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็145 พัทลุง ปาบอน องคการบริหารสวนตําบลโคกทราย วัดโคกทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

146 พัทลุง ปาบอน องคการบริหารสวนตําบลวังใหม ทับมิ่งขวัญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

147 พิจิตร ดงเจริญ เทศบาลตําบลสํานักขุนเณร สํานักขุนเณร  (หลวงพอเขียนอุทิศ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

148 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลตําบลทาทอง วัดสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

149 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลทาหมื่นราม วัดทาหมื่นราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

150 เพชรบุรี แกงกระจาน องคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน บานน้ําทรัพย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

151 เพชรบุรี เขายอย เทศบาลตําบลเขายอย ทบัคาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

152 เพชรบุรี บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลทาแรง วัดไทรทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

153 เพชรบุรี บานแหลม องคการบริหารสวนตาํบลทาแรงออก ตําบลทาแรงออก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

154 เพชรบูรณ เขาคอ องคการบริหารสวนตําบลหนองแมนา หนองแมนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

155 เพชรบูรณ น้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลวังกวาง ซํามวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

156 แพร เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลหวยไร บานหัวดง ม. 9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

157 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลบานหนุน บานลอง หมูที่ 8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

158 มหาสารคาม กันทรวิชยั องคการบริหารสวนตําบลโคกพระ คอกมา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

159 มหาสารคาม กุดรัง องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง วัดบานหัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

160 มหาสารคาม กุดรัง องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง วัดกลางกุดรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

161 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสําโรง วัดขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็161 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสําโรง วัดขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

162 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก วัดเหลาอีหมัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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163 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลกําพี้ บานเหลายาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

164 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลวังใหม บานวังไฮ-วังทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

165 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบรหิารสวนตําบลภารแอน วัดอรัญญิกาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

166 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลราษฎรพัฒนา วัดบานสระบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

167 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลโคกกอ บานภูดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

168 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลเสือโกก วัดบานหัวฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

169 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ บานกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

170 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตาํบลหนองเอี่ยน วัดศรีษะตะพาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

171 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลตําบลกกตูม กกตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

172 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลปาไร บานนามน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็172 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลปาไร บานนามน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

173 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร บานนาโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

174 มุกดาหาร นิคมคําสรอย เทศบาลตําบลรมเกลา หนองนกเขียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

175 มุกดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลกกแดง วัดสระพังทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

176 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลผึ่งแดด วัดเฉลิมชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

177 มุกดาหาร หวานใหญ เทศบาลตําบลหวานใหญ บานนาแพงโคกน้ําสราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

178 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลเมืองปอน บานหนองแหง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

179 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลแมนาเติง บานปางแปก ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

180 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหมอกจําแป นาปาแปก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

181 แมฮองสอน แมลานอย เทศบาลตําบลแมลานอย เทดิไทองคราชัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

182 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลฟาหวน บานแข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

183 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย บานสงเปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

184 ยโสธร ทรายมูล องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ วัดบานดงมะไฟ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

185 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา โรงเรียนบานน้ําคําสรางชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

186 ยโสธร ปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้ว วัดบานปาติ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

187 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบรหิารสวนตําบลฟาหยาด วัดมัคคสัญอาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

188 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลตําบลน้ําคําใหญ วัดโพธิ์ศรีทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็188 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลตําบลน้ําคําใหญ วัดโพธิ์ศรีทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

189 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลคอเหนือ บานคําน้ําสราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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190 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลนาสะไมย บานนาดีนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

191 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองหิน บานหนองหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

192 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกําแพง วัดหนองสระพระบาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

193 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลดงครั่งนอย บานขิงแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

194 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตาํบลดงครั่งใหญ วัดราษฎรเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

195 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลน้ําใส ขุมดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

196 รอยเอ็ด จังหาร เทศบาลตําบลผักแวน วัดเทวาพิทักษ บานคางฮงุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

197 รอยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลตําบลอุมเมา บานขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

198 รอยเอ็ด ปทุมรัตต เทศบาลตําบลโพนสูง วัดจันทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

199 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลชานุวรรณ บานพนัสดงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็199 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลชานุวรรณ บานพนัสดงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

200 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย เทศบาลตําบลเชียงใหม วัดมาลาภิรมย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

201 รอยเอ็ด โพนทราย องคการบริหารสวนตาํบลทาหาดยาว บานโพนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

202 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี ปากชอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

203 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตาํบลพรมสวรรค หนองห่ิงหาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

204 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลอุมเมา จุมจัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

205 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลอุมเมา วัดศิริชัยธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

206 รอยเอ็ด เมยวดี เทศบาลตําบลชุมพร ชุมพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

207 รอยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลตําบลกกกุง เทศบาลตําบลกกกุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

208 รอยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลตําบลคูเมือง บานดงเกลือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

209 รอยเอ็ด ศรีสมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ บานหนองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

210 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหินกอง โรงเรยีนบานสองชั้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

211 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา โรงเรียนผักเผ็ดบัวคุรุประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

212 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลสระคู บานแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

213 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหัวโทน โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

214 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหัวโทน บานโคกสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

215 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลโหรา หนองนาหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็215 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลโหรา หนองนาหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

216 ระนอง ละอุน องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ บานบางขุนเพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

217 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลจอมบึง บานตลาดควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

218 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลวัดแกว วัดบานใหมบุปผาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

219 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลคลองตาคต หาดสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

220 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลเขาชะงุม โรงเรยีน วัดเขาชะงุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

221 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี Kid Home หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

222 ลพบุรี โคกเจริญ องคการบริหารสวนตําบลยางราก โรงเรยีนบานวังตาอินทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

223 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม บานวังไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

224 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเพนียด เพนียด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

225 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลทาวุง วัดเกตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

226 ลพบุรี ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลกุดตาเพชร บานกุดตาเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็226 ลพบุรี ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลกุดตาเพชร บานกุดตาเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

227 ลําปาง แมพริก เทศบาลตําบลแมพริก เทศบาลตําบลแมพริก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

228 ลําปาง สบปราบ องคการบรหิารสวนตําบลสบปราบ ทุงพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

229 ลําพูน ทุงหัวชาง องคการบริหารสวนตําบลบานปวง หวยปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

230 ลําพูน เมืองลําพูน องคการบริหารสวนตําบลหนองหนาม หนองเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

231 ลําพูน ลี้ องคการบรหิารสวนตําบลเวียงแกว บานแมเทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

232 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี หินตั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

233 เลย ทาลี่ องคการบรหิารสวนตําบลหนองผือ วัดใหมเจริญธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

234 เลย นาดวง เทศบาลตําบลนาดอกคํา โรงเรียนบานน้ําสวยหวยปลาดุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

235 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลหวยพิชัย สงาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

236 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน  วัดวังยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

237 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลทาอุแท วัดประดู หมู 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

238 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลเพ่ิมพูนทรพัย บานเหมืองทวด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

239 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลลําพูน บานเขานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

240 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลบางมะเดื่อ บางประชาภิบาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

241 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลลุมระวี หนองเหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

242 สุรินทร ชุมพลบุรี องคการบริหารสวนตําบลเมืองบัว วัดประชาสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็242 สุรินทร ชุมพลบุรี องคการบริหารสวนตําบลเมืองบัว วัดประชาสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

243 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลคําผง วัดบานเซียงซิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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244 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตาํบลหนองหลวง วัดสังฆนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

245 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลไผ วัดบําเพ็ญธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

246 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลกุดหวาย บานสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

247 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลตรมไพร บานตามอญ-ยะหาญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

248 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตาํบลหนองขวาว โนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

249 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลกระเทียม บานถนน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

250 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลทับทัน วัดรมเย็นปุญญาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

251 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลน้ําโมง หนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

252 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง บานนาน้ําพาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

253 หนองคาย ศรีเชียงใหม เทศบาลตําบลหนองปลาปาก วัดศรีเทพดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็253 หนองคาย ศรีเชียงใหม เทศบาลตําบลหนองปลาปาก วัดศรีเทพดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

254 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลผาตั้ง ดงตอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

255 หนองบัวลําภู โนนสงั เทศบาลตําบลบานคอ บานกุดฉิม-ศรีวิไล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

256 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลปางกู บานโสกแคน หมูที่ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

257 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลโนนสะอาด วัดสวางนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

258 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

259 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

260 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลนาดี วิจิตรพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

261 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลบานอิฐ บานน้ําผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

262 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลจานลาน วัดสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

263 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว โคกเลาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

264 อุดรธานี กุมภวาป องคการบรหิารสวนตําบลกุมภวาป โพธิ์สงา ม.12 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

265 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลตําบลโพนสูง วัดปาศรีชมภูจิตวิเวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

266 อุดรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง วัดอุดมวุฒิฑาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

267 อุดรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรีสําราญ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิศรสีาํราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

268 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาคํา บานคําสงา-นาดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

269 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานจันทน วัดศรีดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็269 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานจันทน วัดศรีดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

270 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานชัย บานชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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271 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลคําดวง บานหวยศิลาผาสุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

272 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลสุมเสา หนองบัวบาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

273 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลหนองหญาไซ โรงเรยีน โคกสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

274 อุดรธานี หนองวัวซอ องคการบริหารสวนตําบลน้ําพน หนองแวงเดิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

275 อุดรธานี หนองแสง เทศบาลตําบลนาดี นาดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

276 อุดรธานี หนองแสง องคการบริหารสวนตําบลแสงสวาง ทายม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

277 อุตรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

278 อุตรดิตถ เมืองฯ เทศบาลตําบลบานดานนาขาม เทศบาลตําบลดานนาขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

279 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลคอกควาย โรงเรยีนบานคลองหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

280 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานบึง บานบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็280 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานบึง บานบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

281 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอบ บานโกรกลึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

282 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลขาวปุน วัดคันธวารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

283 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหัวนา วัดสังขะเสนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

284 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลนาคําใหญ แสงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

285 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา ปากอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

286 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลดอนมดแดง แคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

287 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลทาเมือง สวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

288 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลตําบลกุดประทาย วัดหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

289 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลนากระแซง บานหนองเงนิฮอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

290 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลตระการ วัดอําพาพน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

291 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลถ้ําแข บานบาหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

292 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลตําบลนาเรือง โนนงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

293 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลโดมประดิษฐ หนองบัวพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

294 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลมวงใหญ วัดมัชฌิมาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

295 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลดุมใหญ หนองแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

296 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเตย บานคําเก่ิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็296 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเตย บานคําเก่ิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

297 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลแกงกอก แกงกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 22

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

298 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลนาคํา บานคําเตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

299 อุบลราชธานี สิรินธร องคการบริหารสวนตําบลโนนกอ บานแกงศรโีคตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

300 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก องคการบริหารสวนตําบลหนองบก วัดนาขมิ้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

หมายเหตุ

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

1. สงแบบตอบรับการอบรม ตั้งแตบัดนี้ไปจนถึงวันศุกรที่ 12 มกราคม 2561 ทางโทรสาร  02-516-2106 , 02-191-4804

2. ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 29,500 บาท (สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ภายในวันศุกรที่ 19 มกราคม 2561 (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 

 



 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนักบริหารง

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 

อาคารหอประชมุอนุสรณ 100 

กรุณาสงแบบตอบรับการฝกอบรม

 

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 22  

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง

กรุณาสงแบบตอบรับการฝกอบรม ภายในวันศุกรที่ 12 มกราคม 2561

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

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

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

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

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

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

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

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

ชําระคาลงทะเบียน 29,500 บาท ต้ังแตบดันี้ ไปจนถึงวันศุกรที่ 19 

สั่งจายเช็คในนาม   สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 07.00-09.00 น. พรอมสําเนาการชาํระเงิน

โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

 วันพธุที่ 24 มกราคม 2561 ต้ังแตเวลา 14.00 น เปนตนไป 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

2561 

วิทยาลัยการปกครอง) 

2561 

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

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

ขาราชการ สังกัด อปท.เทานั้น) 

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

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

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

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

lovei9@hotmail.com 

19 มกราคม 2561  

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 ่22  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 22 

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 

     

         

2 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

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

       สวนของธนาคาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

สาํหรับฝกอบรม****  

ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทาน้ัน 

    



 

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 

 


