
1 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลโยนก สนัธาตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

2 เชียงราย พญาเม็งราย องคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา แมต๋ําใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

3 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลนางแล นางแลใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

4 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ปางลาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

5 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลทาขาวเปลือก ทาขาวเปลือก ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

6 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลแมไร วัดสันกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

7 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง ปาตึงงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

8 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ ปอกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

9 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ บานสันติพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 23

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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9 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ บานสันติพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

10 เชียงราย เวียงเชียงรุง องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน บานไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

11 เชียงราย เวียงปาเปา เทศบาลตําบลเวียงปาเปา เทศบาลตําบลเวียงปาเปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

12 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองนะ นาหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

13 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองนะ บานเจียจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

14 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง แมตูบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

15 เชียงใหม ฝาง เทศบาลตําบลสันทราย บานหวยงูกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

16 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลมอนปน บานลานนอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

17 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลแมสูน หนองยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

18 เชียงใหม แมแจม เทศบาลตําบลทาผา บานยางหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

19 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลปางหินฝน บานพุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

20 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร แมนาจร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

21 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร แมจอนหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

22 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน แมเตียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

23 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลบานสหกรณ สิรินธร 3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

24 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลดอยลาง บานดอยแหลม ม.13 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

25 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลดอยลาง บานจะนะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็25 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลดอยลาง บานจะนะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

26 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน ตําบลมะขุนหวาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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27 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลบานปง วัดคีรีเขต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

28 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลอมกอย สบอมแฮด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

29 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลหางดง ดอยคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

30 ตรัง กันตัง เทศบาลเมืองกันตัง เทศบาลเมืองกันตัง ศูนย 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

31 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม ทอนหาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

32 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลประณีต คลองหลอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

33 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลประณีต วัดเสนาณรงค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

34 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนตําบลแมทอ บานหวยเหลือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

35 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนตําบลวังหิน บานทาไมแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็35 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนตําบลวังหิน บานทาไมแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

36 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวเหนือ เดนวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

37 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลพะวอ บานหวยระพิ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

38 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ วัดเกาะกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

39 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลนาหินลาด โรงเรยีนโคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

40 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลสาริกา สาริกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

41 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตาํบลบางแกวฟา บางแกวฟา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

42 นครปฐม บางเลน เทศบาลตําบลรางกระทุม เทศบาลตําบลรางกระทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

43 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลบางภาษี วัดรางกําหยาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

44 นครปฐม พุทธมณฑล องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ บานคลองมหาสวัสดิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

45 นครพนม ทาอุเทน องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ดอนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

46 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลนาคู หนองหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

47 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลนาเลียง วัดมวงสุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

48 นครพนม ปลาปาก เทศบาลตําบลปลาปาก เทศบาลตําบลปลาปาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

49 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลกุตาไก กุตาไก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

50 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลกุตาไก วัดบุปผาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

51 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลนาหัวบอ บานโพนตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็51 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลนาหัวบอ บานโพนตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

52 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานคอ วัดศรีบุญเรือง  ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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53 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลขามเฒา บานนาโดน ม.11 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

54 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลนาราชควาย เนินสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

55 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลสามผง ศรีเวินชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

56 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อง วัดทรายศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

57 นครราชสีมา แกงสนามนาง องคการบริหารสวนตาํบลโนนสาํราญ บานนาแค-ไทยสามัคคธีรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

58 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง บานหนองกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

59 นครราชสีมา จักราช องคการบริหารสวนตําบลคลองเมือง บานพระนารายณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

60 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองไทร โรงเรียนบานหนองไทรงาม ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

61 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวละคร บานหนองบัวละคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็61 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวละคร บานหนองบัวละคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

62 นครราชสีมา บัวลาย องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน บานโนนดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

63 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลเสมาใหญ หนองหัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

64 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

65 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลจันทึก บานสอยดาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

66 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ลําทองหลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

67 นครราชสีมา ปากชอง องคการบรหิารสวนตําบลพญาเย็น บานวังเพ่ิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

68 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลหนองน้ําแดง โรงเรียนบานนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

69 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลสีดา บานถนนหัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

70 นครราชสีมา หนองบุญมาก องคการบริหารสวนตําบลหนองบุนนาก องคการบริหารสวนตําบลหนองบุนนาก ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

71 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหลุงประดู บานหลุงประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

72 นครศรธีรรมราช เชียรใหญ องคการบริหารสวนตําบลทองลําเจียก องคการบริหารสวนตําบลทองลําเจียก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

73 นครศรธีรรมราช ถ้ําพรรณรา องคการบริหารสวนตําบลคลองเส บานปลายเส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

74 นครศรธีรรมราช ทุงสง เทศบาลตําบลชะมาย โรงเรียนวัดวังหีบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

75 นครศรธีรรมราช นาบอน องคการบริหารสวนตําบลนาบอน ดานปริง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

76 นครศรธีรรมราช บางขัน องคการบริหารสวนตําบลบางขัน บานไรยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

77 นครศรธีรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลปาระกํา วัดปาระกําใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็77 นครศรธีรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลปาระกํา วัดปาระกําใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

78 นครศรธีรรมราช พรหมคีรี องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส เกากอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 23

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

หมายเหตุ

79 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําลัด บานโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

80 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนเลื่อน วัดวังยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

81 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหนองกรด ศรีอุทุมพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

82 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลหนองนมวัว วัดหนองนมวัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

83 นนทบุรี บางใหญ เทศบาลตําบลบานบางมวง วัดพระเงนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

84 นราธิวาส บาเจาะ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ บือเจาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

85 นราธิวาส ย่ีงอ องคการบริหารสวนตําบลละหาร มัสยิดบานโตะแม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

86 นราธิวาส ย่ีงอ องคการบริหารสวนตําบลละหาร มัสยิดอัดดีนยีะห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

87 นราธิวาส ย่ีงอ องคการบริหารสวนตาํบลลุโบะบายะ มัสยิดดารุลตะเล็ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็87 นราธิวาส ย่ีงอ องคการบริหารสวนตาํบลลุโบะบายะ มัสยิดดารุลตะเล็ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

88 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตาํบลมะรือโบตก บูเกะอาแว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

89 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลตาลชุม บานปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

90 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลนานอย นาหลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

91 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสถาน บานสถาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

92 นาน บอเกลือ เทศบาลตําบลบอเกลือใต นาขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

93 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลนาปง มวงใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

94 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน ละเบายา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

95 บึงกาฬ บึงโขงหลง องคการบริหารสวนตําบลทาดอกคํา ทาดอกคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

96 บึงกาฬ บึงโขงหลง องคการบริหารสวนตําบลทาดอกคํา ร.ร หนองแสงประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

97 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลไคสี วัดสวางคงคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

98 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหอคํา วัดสุวรรณราชดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

99 บุรีรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลลําดวน วัดแซวประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

100 บุรีรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลสูงเนนิ วัดจะเนียงวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

101 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ โรงเรยีนไตรคามฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

102 บุรีรัมย พลับพลาชัย องคการบริหารสวนตําบลสําโรง โรงเรยีนพุทธบารมี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

103 บุรีรัมย พุทไธสง องคการบรหิารสวนตําบลบานจาน บานขอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็103 บุรีรัมย พุทไธสง องคการบรหิารสวนตําบลบานจาน บานขอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

104 บุรีรัมย หนองหงส องคการบริหารสวนตําบลสระทอง บานหนองโคลน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 23

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

หมายเหตุ

105 บุรีรัมย หวยราช องคการบริหารสวนตําบลสนวน แซะซอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

106 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสติ เทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

107 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง ร.รกลางคลองสิบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

108 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ วัดสุขบุญฑรกิาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

109 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลนาหูกวาง โรงเรยีนบานทุงตาแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

110 ประจวบคีรีขันธ เมืองฯ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ วัดธรรมิการามวรวิหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

111 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน องคการบริหารสวนตาํบลหินเหล็กไฟ บานหนองเหียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

112 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว บานเขาไมแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

113 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอทอง โรงเรยีนบอทองวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็113 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอทอง โรงเรยีนบอทองวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

114 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานนา บานพระปรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

115 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังทาชาง บานเขาถ้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

116 ปตตานี แมลาน องคการบริหารสวนตําบลมวงเตี้ย มัสยิดบานตันหยง(กําบงยอร)  ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

117 ปตตานี ไมแกน องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง มัสยิดโคกนิบง   ม. 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

118 ปตตานี ยะหริ่ง องคการบริหารสวนตําบลราตาปนยัง บานยาว ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

119 ปตตานี หนองจิก องคการบริหารสวนตําบลคอลอตันหยง มัสยิดปอฮนสอืโต ม. 4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

120 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลศาลาลอย วัดศาลาลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

121 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลตําบลบางไทร โรงเรียนวัดไมตราสมาชิการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

122 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลมหาพราหมณ โรงเรียนวัดนกกระจาบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

123 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบรหิารสวนตําบลบานขลอ โรงเรยีนวัดตาลเอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

124 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลบานลี่ โรงเรียนวัดอินกัลยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

125 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องคการบริหารสวนตําบลสามเรือน โรงเรยีนวัดสามเรือน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

126 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลรมเย็น บานปางถ้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

127 พัทลุง กงหรา เทศบาลตําบลชะรัด มัสยิดมระโหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

128 พัทลุง กงหรา เทศบาลตําบลชะรัด มัสยิดพัฒนาอิสลาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

129 มหาสารคาม กุดรัง องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง วัดบานหัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็129 มหาสารคาม กุดรัง องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง วัดบานหัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

130 มหาสารคาม กุดรัง องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง วัดกลางกุดรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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หมายเหตุ

131 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสําโรง วัดขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

132 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก วัดเหลาอีหมัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

133 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลกําพี้ บานเหลายาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

134 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลวังใหม บานวังไฮ-วังทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

135 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบรหิารสวนตําบลภารแอน วัดอรัญญิกาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

136 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลราษฎรพัฒนา วัดบานสระบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

137 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลโคกกอ บานภูดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

138 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลเสือโกก วัดบานหัวฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

139 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ บานกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็139 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ บานกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

140 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตาํบลหนองเอี่ยน วัดศรีษะตะพาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

141 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลตําบลกกตูม กกตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

142 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลปาไร บานนามน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

143 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร บานนาโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

144 มุกดาหาร นิคมคําสรอย เทศบาลตําบลรมเกลา หนองนกเขียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

145 มุกดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลกกแดง วัดสระพังทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

146 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลผึ่งแดด วัดเฉลิมชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

147 มุกดาหาร หวานใหญ เทศบาลตําบลหวานใหญ บานนาแพงโคกน้ําสราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

148 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลเมืองปอน บานหนองแหง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

149 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลแมนาเติง บานปางแปก ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

150 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหมอกจําแป นาปาแปก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

151 แมฮองสอน แมลานอย เทศบาลตําบลแมลานอย เทดิไทองคราชัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

152 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลฟาหวน บานแข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

153 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย บานสงเปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

154 ยโสธร ทรายมูล องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ วัดบานดงมะไฟ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

155 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา โรงเรียนบานน้ําคําสรางชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็155 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา โรงเรียนบานน้ําคําสรางชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

156 ยโสธร ปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้ว วัดบานปาติ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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157 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบรหิารสวนตําบลฟาหยาด วัดมัคคสัญอาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

158 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลตําบลน้ําคําใหญ วัดโพธิ์ศรีทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

159 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลคอเหนือ บานคําน้ําสราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

160 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลนาสะไมย บานนาดีนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

161 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองหิน บานหนองหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

162 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกําแพง วัดหนองสระพระบาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

163 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลดงครั่งนอย บานขิงแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

164 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตาํบลดงครั่งใหญ วัดราษฎรเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

165 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลน้ําใส ขุมดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็165 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลน้ําใส ขุมดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

166 รอยเอ็ด จังหาร เทศบาลตําบลผักแวน วัดเทวาพิทักษ บานคางฮงุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

167 รอยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลตําบลอุมเมา บานขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

168 รอยเอ็ด ปทุมรัตต เทศบาลตําบลโพนสูง วัดจันทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

169 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลชานุวรรณ บานพนัสดงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

170 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย เทศบาลตําบลเชียงใหม วัดมาลาภิรมย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

171 รอยเอ็ด โพนทราย องคการบริหารสวนตาํบลทาหาดยาว บานโพนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

172 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี ปากชอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

173 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตาํบลพรมสวรรค หนองห่ิงหาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

174 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลอุมเมา จุมจัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

175 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลอุมเมา วัดศิริชัยธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

176 รอยเอ็ด เมยวดี เทศบาลตําบลชุมพร ชุมพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

177 รอยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลตําบลกกกุง เทศบาลตําบลกกกุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

178 รอยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลตําบลคูเมือง บานดงเกลือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

179 รอยเอ็ด ศรีสมเดจ็ องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ บานหนองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

180 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหินกอง โรงเรยีนบานสองชั้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

181 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา โรงเรียนผักเผ็ดบัวคุรุประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็181 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา โรงเรียนผักเผ็ดบัวคุรุประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

182 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลสระคู บานแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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183 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหัวโทน โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

184 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหัวโทน บานโคกสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

185 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลโหรา หนองนาหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

186 ระนอง ละอุน องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ บานบางขุนเพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

187 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลจอมบึง บานตลาดควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

188 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลวัดแกว วัดบานใหมบุปผาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

189 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลคลองตาคต หาดสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

190 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลเขาชะงุม โรงเรยีน วัดเขาชะงุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

191 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี Kid Home หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็191 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี Kid Home หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

192 ลพบุรี โคกเจริญ องคการบริหารสวนตําบลยางราก โรงเรยีนบานวังตาอินทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

193 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม บานวังไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

194 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเพนียด เพนียด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

195 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลทาวุง วัดเกตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

196 ลพบุรี ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลกุดตาเพชร บานกุดตาเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

197 ลําปาง แมพริก เทศบาลตําบลแมพริก เทศบาลตําบลแมพริก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

198 ลําปาง สบปราบ องคการบรหิารสวนตําบลสบปราบ ทุงพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

199 ลําพูน ทุงหัวชาง องคการบริหารสวนตําบลบานปวง หวยปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

200 ลําพูน เมืองลําพูน องคการบริหารสวนตําบลหนองหนาม หนองเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

201 ลําพูน ลี้ องคการบรหิารสวนตําบลเวียงแกว บานแมเทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

202 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี หินตั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

203 เลย ทาลี่ องคการบรหิารสวนตําบลหนองผือ วัดใหมเจริญธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

204 เลย นาดวง เทศบาลตําบลนาดอกคํา โรงเรียนบานน้ําสวยหวยปลาดุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

205 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลหวยพิชัย สงาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

206 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน  วัดวังยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

207 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลรองจิก บานรองจิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็207 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลรองจิก บานรองจิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

208 เลย ภูเรือ องคการบรหิารสวนตําบลหนองบัว แกงไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 23

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

หมายเหตุ

209 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลภูหอ วัดโนนกอกแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

210 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลภูเงนิ ม.13 ศรีสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

211 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลหนองฉลอง วัดบานตรอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

212 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลภูฝาย บานหนองจิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

213 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง องคการบริหารสวนตําบลรุงระวี โรงเรยีนบานรุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

214 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ องคการบริหารสวนตําบลอีเซ ม.5 อีเซ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

215 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศูนยโนนสาํนัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

216 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลทุม วัดขมิ้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

217 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบริหารสวนตําบลหนองอ่ึง วัดบานฮองขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็217 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบริหารสวนตําบลหนองอ่ึง วัดบานฮองขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

218 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลอุมจาน อุมจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

219 สกลนคร คําตากลา องคการบริหารสวนตําบลคําตากลา บานผาศักดิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

220 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว บอแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

221 สกลนคร พังโคน เทศบาลตําบลไฮหยอง อุมเหมา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

222 สกลนคร ภูพาน เทศบาลตําบลโคกภู คําเพ่ิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

223 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบรหิารสวนตําบลโนนหอม บานผักคําแพว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

224 สกลนคร วานรนิวาส องคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย บานดอนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

225 สกลนคร วาริชภูมิ องคการบริหารสวนตําบลคอเขียว โคกตาดทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

226 สกลนคร สวางแดนดิน เทศบาลตําบลดอนเขือง บานสรางแปน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

227 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ บงเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

228 สกลนคร สองดาว เทศบาลตําบลทาศิลา คํากาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

229 สงขลา เทพา องคการบริหารสวนตําบลทามวง บานใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

230 สงขลา นาทวี เทศบาลตําบลนาทวีนอก โรงเรียนบานทุงน้ําขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

231 สงขลา บางกล่ํา เทศบาลตําบลบานหาร โคกแซะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

232 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลพังยาง วัดหัวถิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

233 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลระวะ โรงเรยีนบานหนาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็233 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลระวะ โรงเรยีนบานหนาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

234 สมุทรปราการ บางบอ เทศบาลตําบลบางพลีนอย บานเกาะแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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235 สมุทรปราการ บางเสาธง องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง วัดเสาธงนอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

236 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบรหิารสวนตําบลบานปรก วัดคูสนามจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

237 สมุทรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลหลักหา โรงเรียนบานดอนไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

238 สมุทรสาคร เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลกาหลง วัดนาขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

239 สมุทรสาคร เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลชัยมงคล เตาดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

240 สระแกว โคกสูง องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากมุน โนนหมากมุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

241 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลทัพเสด็จ บานโคกแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

242 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลทาแยก ทากะบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

243 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลบานแกง บานคลองหมากนัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็243 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลบานแกง บานคลองหมากนัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

244 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร บานหนองแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

245 สระบุรี เมืองสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลปากขาวสาร โรงเรยีนบานปากขาวสาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

246 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลตนตาล-พระยาทด โรงเรียนวัดโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

247 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลเมืองเกา เทศบาลตําบลเมืองเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

248 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม-โพนทอง วัดสันตวิิหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

249 สิงหบุรี คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

250 สิงหบุรี คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลโพสังโฆ โรงเรยีนชุมชนวัดมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

251 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม เทศบาลตําบลทุงเสลี่ยม บานวังธาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

252 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําขาว วัดวังน้ําขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

253 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลปากุมเกาะ ใหมโพธิ์งาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

254 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลวังยาว กลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

255 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลองคพระ หนองมะเขือขื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

256 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลมะขามลม มะขามลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

257 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลศาลาขาว บานดอนสนวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

258 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลบานกราง ปูเจา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

259 สุพรรณบุรี ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลดอนปรู โพธิ์นฤมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็259 สุพรรณบุรี ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลดอนปรู โพธิ์นฤมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

260 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบานกุม วัดสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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261 สุพรรณบุรี อูทอง องคการบริหารสวนตําบลยุงทะลาย วัดใหมสิทธาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

262 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลทาอุแท บานทาแร ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

263 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลทาอุแท วัดประดู หมู 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

264 สุราษฎรธานี ดอนสกั องคการบริหารสวนตําบลดอนสัก บานน้ําฉา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

265 สุราษฎรธานี ทาฉาง องคการบรหิารสวนตําบลปากฉลุย บานหนาซึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

266 สุราษฎรธานี ทาชนะ องคการบรหิารสวนตําบลสมอทอง เขาเพ-ลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

267 สุราษฎรธานี บานนาเดิม องคการบริหารสวนตําบลบานนา บานหวยหาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

268 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลเพ่ิมพูนทรพัย บานเหมืองทวด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

269 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลลําพูน บานเขานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็269 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลลําพูน บานเขานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

270 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลสินเจริญ บานทุงหญาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

271 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม บานทาตลิ่งชัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

272 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลบางมะเดื่อ บางประชาภิบาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

273 สุรินทร กาบเชงิ องคการบริหารสวนตําบลดาน บานกระทม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

274 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลเมืองลีง หลวงอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

275 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลลุมระวี หนองเหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

276 สุรินทร ชุมพลบุรี องคการบริหารสวนตําบลเมืองบัว วัดประชาสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

277 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลทุงกุลา บานตาฮะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

278 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลคําผง วัดบานเซียงซิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

279 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลโนน บานหนองบัวงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

280 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลระเวียง บานซาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

281 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลระเวียง กานเหลือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

282 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลหนองเทพ ผํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

283 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตาํบลหนองหลวง วัดสังฆนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

284 สุรินทร บัวเชด องคการบริหารสวนตําบลบัวเชด บานปะเดียก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

285 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลปราสาททนง บานบุอันโนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็285 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลปราสาททนง บานบุอันโนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

286 สุรินทร พนมดงรัก องคการบริหารสวนตําบลบักได บานหนองแรด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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287 สุรินทร เมืองสรุนิทร องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ตะครอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

288 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลทับใหญ บานโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

289 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลไผ วัดบําเพ็ญธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

290 สุรินทร ศรีณรงค องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข บานลูกควาย (โคกไพล) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

291 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลกุดหวาย บานสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

292 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลจารพัต กะพ้ี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

293 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลตรมไพร บานตามอญ-ยะหาญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

294 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตาํบลหนองขวาว โนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

295 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลกระเทียม บานถนน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็295 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลกระเทียม บานถนน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

296 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลดม บานภูมิคดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

297 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลทับทัน วัดรมเย็นปุญญาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

298 หนองคาย ทาบอ เทศบาลตําบลบานถอน บานโพนงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

299 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลน้ําโมง หนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

300 หนองคาย ทาบอ องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง บานนาน้ําพาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

301 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลกุดบง องคการบริหารสวนตําบลกุดบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

302 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเซิม บานโคกกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

303 หนองคาย เมืองหนองคาย องคการบริหารสวนตําบลสีกาย องคการบริหารสวนตําบลสีกาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

304 หนองคาย ศรีเชียงใหม เทศบาลตําบลหนองปลาปาก วัดศรีเทพดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

305 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลบานมวง บานหวยคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

306 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลผาตั้ง ดงตอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

307 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลสังคม บานฟาประทาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

308 หนองบัวลําภู นากลาง เทศบาลตําบลเกากลอย บานหนองแวงคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

309 หนองบัวลําภู โนนสงั เทศบาลตําบลบานคอ บานกุดฉิม-ศรีวิไล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

310 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตาํบลนิคมพัฒนา บานโคกสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

311 หนองบัวลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลปางกู บานโสกแคน หมูที่ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็311 หนองบัวลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลปางกู บานโสกแคน หมูที่ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

312 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลหัวนา หัวนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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313 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลโนนสะอาด วัดสวางนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

314 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลนาดี วิจิตรพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

315 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลศรีพราน โรงเรยีนวัดบานแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

316 อํานาจเจริญ ชานุมาน องคการบริหารสวนตําบลคาํเขื่อนแกว เหลาแกวแมง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

317 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา องคการบริหารสวนตําบลลือ วัดตรีสุขาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

318 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลไรสีสุก นาหนองใหญ หมูที่ 6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

319 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลไรสีสุก ปาหวาย หมูที่ 3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

320 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลไรสีสุก บานไรสีสุก หมูที่ 9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

321 อุดรธานี กุดจับ องคการบริหารสวนตําบลขอนยูง ผัง 3 ใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็321 อุดรธานี กุดจับ องคการบริหารสวนตําบลขอนยูง ผัง 3 ใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

322 อุดรธานี กุมภวาป เทศบาลตําบลเวียงคํา วัดบานทาหนองเทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

323 อุดรธานี กุมภวาป องคการบริหารสวนตําบลผาสุก บานดงเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

324 อุดรธานี นายูง เทศบาลตําบลนายูง นายูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

325 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานจันทน วัดโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

326 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานชัย วัดใหมศรีสุมังค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

327 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานดงุ บานโนนกกบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

328 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

329 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานโนนสงาเทอเลอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

330 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลเตาไห บานหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

331 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลบานจั่น กลิ้งคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

332 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลผาสุก โรงเรียนบานคํานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

333 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลหนองหญาไซ โรงเรยีน หนองไผพรเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

334 อุดรธานี ศรีธาตุ องคการบริหารสวนตําบลตาดทอง โรงเรียนบานตาดราษฎรสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

335 อุตรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลปาคาย ไรหวยพี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

336 อุตรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลผักขวง น้ําหมีใหมเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

337 อุตรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลผักขวง ปางวุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็337 อุตรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลผักขวง ปางวุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

338 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลน้ําหมัน บานปางหมิ่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็
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339 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานใหมคลองเคียน บานเขาลูกโล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

340 อุทัยธานี หนองขาหยาง เทศบาลตําบลหนองขาหยาง อนุบาลหนองขาหยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

341 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหัวนา วัดบูรพาสาขานาเหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

342 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบรหิารสวนตําบลแดงหมอ บานทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

343 อุบลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ วังอาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

344 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลตําบลโพนงาม อุดมพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

345 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลตระการ วัดไชยมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

346 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโนนกุง วัดศรีลาลัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

347 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลโดมประดิษฐ วัดบานโดมประดษิฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็347 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลโดมประดิษฐ วัดบานโดมประดษิฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

348 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลโดมประดิษฐ บานโดมประดษิฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

349 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ บานคําสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็

350 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก ขี้เหล็ก-คําเจริญ 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 

 
 

/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 
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ตารางการอบรม “หลักสูตรนกับริหารงานศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย”  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จ.ปทุมธานี 

เวลา 

วัน      
07.00 – 
08.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันศุกร 
(1) 

 

ลงทะเบียน 
 

 

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

 (พ.ศ.2560 – 2574) 

    
   

   
   

   
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

วิชา ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และโครงสรางอํานาจหนาทีข่อง อปท. ตาม
กฎหมายจัดตั้ง 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
มิติตางๆ 

- แนวทางการบริหารงาน 
ตามหลักทศพิธราชธรรม 

วันเสาร 
(2) 

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

วชิา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติตางๆ 
- การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติราชการ 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติ
ตางๆ 

- การสงเสริมอาชีพ 
ตามหลักศาสตรพระราชา 

วชิา การบรหิารงานบุคคลทองถิ่น  
และทิศทางความกาวหนาของผูดํารงตําแหนง

หัวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวยั 

วนัอาทิตย 
(3) 

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

วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
. วชิา การเงนิ/พัสดุ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไป

จัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. พ.ศ. 2551 

วันจันทร 
(4) 

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

วชิา การจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

ของศูนยพฒันาเด็กปฐมวยั 
วชิา การจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

ของศูนยพฒันาเด็กปฐมวยั 
วิชา ยุทธศาสตรชาตสิูการศกึษาทองถิ่น 

วันอังคาร 

(5) 

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

วชิา ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ 
วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยสูหลัก     

สูตรสถานศึกษา 

วชิา หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวยัสูหลักสตูรสถานศึกษา 

วันพุธ 

(6) 

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

วิชา จิตวิทยาพฒันาการเด็กปฐมวัย 
วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

ในศตวรรษที่ 21 
วชิา สือ่และนวตักรรมการศึกษาสําหรับเด็ก

ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
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ตารางการอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย” 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จ.ปทุมธานี 

เวลา 

วัน      
09.00 – 12.00 น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

วนัพฤหัสบด ี

(7) 

 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

    

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

วันศุกร 
(8) 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

วันเสาร 
(9) 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

วนัอาทิตย 
(10) 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

วิชา การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

วันจันทร 
(11) 

วิชา การจัดประสบการณการเรียนรู 
สําหรับเด็กปฐมวยั 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การจัดประสบการณการเรียนรู 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

วิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วันอังคาร 

(12) 
วิชา การวิจัยและพัฒนาโดยใชปญหาเปนฐาน 

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การเขียนและประเมินโครงการ วิชา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 

วนัพุธ 

(13) 
วชิา สขุภาวะและความปลอดภัย 

สําหรับเด็กปฐมวยั 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา ภาวะผูนําและทักษะ 
การสื่อสาร 

วิชา เทคนิคการบริหารงานและวธิีสรางสุขใน
สถานศึกษา 

วนัพฤหัสบด ี

(14) 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและ 

วิธีการสมาคม 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิพากษผลงานทางวชิาการ พิธีปด 

 



 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม (กรุณาศึกษา) 

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

๒. การแตงกาย  

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

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

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

 การชาํระเงินคาลงทะเบียน  เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

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

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

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

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

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม  

 

         *** เขาพักกอนการอบรม 1 คืน สามารถเขาพักไดโดยไมตองเสยีคาใชจายเพ่ิม และไมตอง

โทรสํารองหองพัก (ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาพกั) 

        *** ไมมกีารออกกําลัง การเตรียมชุดสําหรับออกกําลังกายใหดูตามความเหมาะสม  

 

เอกสาร 6 



 

Scan QR code เพือขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน คลอง ๑ ( Line ) 



 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนักบริหารง

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 

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 23  

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

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 

 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ต้ังแตเวลา 14.00 น เปนตนไป 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

2561 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

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 ่23  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 23 

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 

     

         

3 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

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

       สวนของธนาคาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

สาํหรับฝกอบรม****  

ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทาน้ัน 
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