
1 กระบี่ คลองทอม เทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา บานพรุใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กระบี่ คลองทอม องคการบริหารสวนตําบลเพหลา เพหลาเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กระบี่ ลําทับ องคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทอง บานบางบอนใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาญจนบุรี ดานมะขามเต้ีย องคการบริหารสวนตําบลกลอนโด วัดยางเกาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาญจนบุรี ดานมะขามเต้ีย องคการบริหารสวนตําบลจรเขเผือก บานไทรทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาญจนบุรี ทามวง องคการบริหารสวนตําบลบานใหม โรงเรยีนบานสระเศรษฐี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาญจนบุรี บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลชองดาน บานวังใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาญจนบุรี พนมทวน องคการบริหารสวนตําบลพังตรุ (องคการบริหารสวนตําบลพังตรุ) บานโปงกูป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ องคการบริหารสวนตําบลแมกระบุง บานน้ํามุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 กาญจนบุรี หวยกระเจา องคการบริหารสวนตําบลวังไผ วัดวังไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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10 กาญจนบุรี หวยกระเจา องคการบริหารสวนตําบลวังไผ วัดวังไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 กาฬสินธุ กมลาไสย เทศบาลตําบลดงลิง วัดสวนโคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตําบลแจนแลน แจนแลน ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตําบลนาโก วัดโพธิ์ชัยบานหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตาํบลเหลาไฮงาม เหลาไฮงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 กาฬสินธุ นาคู องคการบริหารสวนตําบลบอแกว วัดบอแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ เทศบาลตําบลลําคลอง หนองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลบัวบาน วัดโพธิ์ชยับานตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา วัดสวางโนนตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 กาฬสินธุ รองคํา องคการบริหารสวนตําบลสามัคคี เหลาเขือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลมหาไชย วัดอรัญนาแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 กาฬสินธุ สามชัย องคการบริหารสวนตําบลสําราญ วัดหนองแซง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 กาฬสินธุ หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองใหญ หนองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 กาฬสินธุ หวยผึ้ง องคการบริหารสวนตําบลไคนุน วัดทุงสวางโพธิ์ไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลคลองขลงุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลสักงาม บานเพชรนิยม หมูที่ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลทาไม บานวังไมแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก26 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลทาไม บานวังไมแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลนครชุม โรงเรยีนบานโนนมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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28 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบรหิารสวนตําบลนาบอคํา บานนาบอคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบรหิารสวนตําบลนาบอคํา บานศรีไกรลาศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 กําแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลตําบลประชาสุขสันต บานลานตาบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลตําบลหนองไผ บานหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลตําบลหนองไผ วัดนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลชุมแพ วัดพัฒนารามหนองจิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลไชยสอ ตาํบลไชยสอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 ขอนแกน น้ําพอง เทศบาลตําบลมวงหวาน หวยหินลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลลอมคอม บานหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลนางาม วัดโนนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก37 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลนางาม วัดโนนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 ขอนแกน หนองนาคํา เทศบาลตําบลหนองนาคํา วัดศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 จันทบุรี ขลุง เทศบาลตําบลบอเวฬุ บานบอเวฬุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลตําบลพลวง เทศบาลตําบลพลวง ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ องคการบริหารสวนตาํบลทาตะเกียบ บานอางเตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น โรงเรียนวัดวังเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลทาถาน วัดดอนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางเตย บานแขวงกลั่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน องคการบริหารสวนตําบลบางคา วัดจรเขตาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน องคการบริหารสวนตําบลเมอืงใหม วัดแสนภุมราวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตาํบลทากระดาน บานสุงเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลทุงพระยา บานโคกตะเคียนงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลเมืองหนองปรือ วัดโพธิ์ทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลตําบลหัวถนน วัดปาแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 ชลบุรี พานทอง องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย วัดยุคลราษฎรสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลตําบลชัยนาท วังไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลตําบลเสือโฮก โรงวัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก53 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลตําบลเสือโฮก โรงวัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 ชัยนาท วัดสิงห เทศบาลตําบลหนองขุน โรงเรียนบานหนองขุน มิตรภาพที่ 136 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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55 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลหาดอาษา วัดศรีมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลโคกมั่งงอย โคกมั่งงอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส บานกุดน้ําใส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก บานหวยหินฝน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 ชัยภูมิ เนนิสงา องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน บานโกรกกุลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลลุมลําชี ชีชุมพรบานโนนโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบรหิารสวนตําบลซับสีทอง บานหวยผักหนาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยตอน โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลทรัพยอนันต ประชาอุทิศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลตําบลทายาง รร.บานบางหลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก64 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลตําบลทายาง รร.บานบางหลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลตับเตา บานเลาตาขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลบานดู บานดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู บานกกนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู บานจะคือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย จะปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก บานธาตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก บานปาคาสุขใจ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลบานดาย วัดทุงสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ เจดียทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลตําบลเวียงชยั เทศบาลตําบลเวียงชยั หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลสันสลี บานโปงนก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานแปะ ขุนแปะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลบานสหกรณ โปงหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลตําบลโคกมวง บานทาควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลวังหลุม บานวังหลุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 พิจิตร ทับคลอ องคการบริหารสวนตําบลเขาทราย วัดวังแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก80 พิจิตร ทับคลอ องคการบริหารสวนตําบลเขาทราย วัดวังแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลปากทาง บานราชชางขวัญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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82 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลตําบลนายาง บานหุบกะพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลตําบลนายาง บานรองระกํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 เพชรบุรี บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางแกว วัดราษฎรศรัทธา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลไรสม วัดโรงเข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท บานน้ําลัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ องคการบริหารสวนตําบลบานโตก บานโตก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลภูน้ําหยด โรงเรยีนบานพระที่นั่ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลปากชอง บานวังยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 มหาสารคาม แกดํา เทศบาลตําบลมิตรภาพ ปาขาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลยางทาแจง โนนเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก91 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องคการบริหารสวนตําบลยางทาแจง โนนเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 มหาสารคาม เชยีงยืน องคการบริหารสวนตําบลหนองซอน บานขีหนองจิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 มหาสารคาม นาเชือก เทศบาลตําบลนาเชือก เทศบาลตําบลนาเชือก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเรอื วัดปาโนน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลดงยาง องคการบริหารสวนตําบลดงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลกามปู วัดราษฎรบูรณะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา วัดโนนบอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเสอื วัดบานหนองกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด วัดบานโคกสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ดอนตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ บานหนองแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตาํบลหนองเอี่ยน วัดโพนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลตําบลกกตูม ปากชอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลปาไร บานนาปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลคําปาหลาย นาสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลคําอาฮวน ศรีชมชื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลโพนทราย บานนาถอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก107 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลโพนทราย บานนาถอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลนาปูปอม บานนาปูปอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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109 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลแมนาเติง บานดอยผีลู ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลผาบอง หวยเสือเฒา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 แมฮองสอน แมลานอย องคการบรหิารสวนตําบลทาผาปุม ทาผาปุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 แมฮองสอน แมลานอย องคการบรหิารสวนตําบลทาผาปุม แมเต้ีย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลกองกอย แมแพหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลสงเปอย บานบุงหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 ยโสธร ทรายมูล เทศบาลตําบลนาเวียง บานโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลสมผอ วัฒนางาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลโคกนาโก วัดหนองแข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลหองแซง บานหองคลองรองคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก118 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลหองแซง บานหองคลองรองคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 ยะลา เบตง องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ บานตาเนาะแมเราะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกําแพง หนองอาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกําแพง วัดสระหงษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกําแพง บานฮองทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลศรีโคตร ดงเมืองจอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 รอยเอ็ด จังหาร องคการบรหิารสวนตําบลแสนชาติ โรงเรียนบานแซงแหลมดินแดนฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 รอยเอ็ด ปทุมรัตต เทศบาลตําบลโพนสูง โพนสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 รอยเอ็ด โพนทอง เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง บะเค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง โรงเรียนบานคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง ศูนยบานโนนรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยหินลาด โรงเรยีนจตุคามวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยหินลาด บานขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 รอยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลตําบลนาเมือง บานขวางนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 รอยเอ็ด เสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบลบึงเกลือ บานบอแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 รอยเอ็ด หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง วัดศรีสวางโพธิ์ทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนอม วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก134 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนอม วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 ระนอง ละอุน องคการบริหารสวนตําบลบางพระเหนือ ระวิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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136 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลกองดนิ เทศบาลตําบลกองดนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลบานนา บานทาลําบิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด                 โรงเรยีนบานหนองแฟบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 ระยอง เมืองระยอง องคการบริหารสวนตําบลกะเฉด บานสมานมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลรางบัว องคการบริหารสวนตําบลรางบัว (โรงเรียนวัดรางบัว) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 ราชบุรี บางแพ เทศบาลตําบลบางแพ วัดทาราบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลดอนคา โรงเรียน วัดตากแดด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลดอนทราย โรงเรยีน บานเขาถ้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลชําแระ โรงเรยีน บานหนองสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลชําแระ วัดหนองกลางดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก145 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลชําแระ วัดหนองกลางดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลหนองกวาง โรงเรยีน บานหนองกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลนิคมลาํนารายณ องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสามัคคี บานซับหินขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 ลพบุรี ทาวุง องคการบรหิารสวนตําบลหัวสําโรง วัดหัวสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลสนามแจง วัดเขาวงกฎ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองทรายขาว บานสระเตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 ลพบุรี พัฒนานิคม เทศบาลตําบลเขาพระยาเดนิธง โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลเมืองเขาสามยอด (บานดงสวอง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานหวด แมพราว ลป.8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลแมตีบ ดอกคําใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลลอมแรด อุมลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 ลําปาง เมืองปาน เทศบาลตําบลเมืองปาน บานแพะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง กลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลตําบลตนธงชัย ตนธงชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร วัดมอนจําศีล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานแลง สบมาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก161 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานแลง สบมาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลปาพลู หวยหละ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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163 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลปาพลู วังหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 ลําพูน ปาซาง องคการบริหารสวนตําบลนครเจดีย บานใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลเหมืองจี้ เทศบาลตําบลเหมืองจี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลบุฮม วัดศรีลาํดวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลวังยาว บานโพนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 เลย นาดวง เทศบาลตําบลนาดอกคํา บานโพนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 เลย นาแหว องคการบริหารสวนตําบลนาพึง วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 เลย นาแหว องคการบริหารสวนตําบลนามาลา บานโคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลหาดคมัภีร หวยขอบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลนาแขม นาแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก172 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลนาแขม นาแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง ขัวแตะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 เลย หนองหิน องคการบริหารสวนตําบลปวนพุ วัดสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลดู วัดบานหนองถม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร วัดบานระกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลโสน บานสวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลหวยใต บานปราสาท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข ท่ี3 ม.1 บานซํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลพรหมสวัสดิ์ วัดโนนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหญาปลอง ม.5 (บานเอก) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลบึงบอน ม.7 โนนสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบรหิารสวนตําบลหนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 ศรีสะเกษ วังหิน เทศบาลตําบลวังหิน โรงเรียนบานสรางบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลอุมจาน แกงสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 สกลนคร โคกศรีสพุรรรณ องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ บานหนองเหียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตาํบลโนนสะอาด โนนสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ลึมบอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก188 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ลึมบอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลมวง บานดงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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190 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลหนองกวั่ง นาดูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลตําบลนาใน บานหวยบุน-นาทัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลตําบลฮางโฮง บานดอนตาลโงะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลตําบลหนองสนม น้ําบุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 สกลนคร วานรนิวาส องคการบริหารสวนตําบลนาคํา บานดอนมุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 สกลนคร วานรนิวาส องคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย บานโคกสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลตําบลปลาโหล ผักตบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 สกลนคร วาริชภูมิ องคการบริหารสวนตําบลคอเขียว คอเขียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 สกลนคร วาริชภูมิ องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ ดงศรีชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลบะหวา วังมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก199 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลบะหวา วังมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา หนองสนุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 สงขลา จะนะ องคการบริหารสวนตําบลแค วัดคูนายสังข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 สงขลา นาทวี เทศบาลตําบลนาทวี ตําบลนาทวี (ศูนย 2) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลทับชาง บานชอนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลพังยาง โรงเรียนวัดหนาเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองคลองแห โรงเรียนบานเกาะหมี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 สมุทรปราการ บางพลี องคการบริหารสวนตําบลบางแกว องคการบริหารสวนตําบลบางแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 สมุทรปราการ เมืองฯ เทศบาลตําบลบางปู วัดราษฎรโพธิ์ทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบรหิารสวนตําบลบานปรก วัดโรงธรรม (มิตรภาพที่ 70) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลสระแกว บานหนองปรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 สระแกว วังนํ้าเย็น องคการบริหารสวนตําบลตาหลังใน บานทัพหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 สระแกว วังนํ้าเย็น องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ บานเนินสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 สระแกว วังสมบูรณ เทศบาลตําบลวังสมบูรณ เทศบาลตําบลวังสมบูรณ ที่ 4 (บานไรสามศรี) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร ทางหลวง ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลตําบลนายาว โรงเรียนบานซับครก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลกกแรต วัดสิงหทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก215 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลกกแรต วัดสิงหทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง วัดดอนสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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217 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลตําบลบานโตนด เทศบาลตําบลบานโตนด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 สุโขทัย ศรีนคร เทศบาลตําบลศรีนคร วัดราษฎรศรัทธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลทับผึ้ง บานเตว็ดนอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย บานหวยมาลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลเดิมบาง เดิมบาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ ไผเด่ียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลศาลาขาว โรงเรยีนวัดราษฎรศรทัธาธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลศรีประจันต โรงเรยีนวัดบานกราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 สุพรรณบุรี ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลมดแดง วัดวังพลับใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลทุงคอก บานโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก226 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลทุงคอก บานโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 สุราษฎรธานี พนม องคการบริหารสวนตําบลพนม โรงเรียนบานใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 สุราษฎรธานี พุนพิน เทศบาลเมืองทาขาม ชุมชนฝายทา(เจริญเวช) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลเมืองลีง บานกรูด-หนองซํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลโนน บานผักไหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลระเวียง คอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 สุรินทร บัวเชด องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลูน สําเภาลูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลแก น้ําโจก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลทับใหญ ทับใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลรัตนบุรี ผอื  ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 สุรินทร ลําดวน องคการบริหารสวนตําบลลําดวน ตาเมาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลระแงง หนองหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลพระแกว โรงเรยีนบานกระสัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว เกาะแกวพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลจุมพล บานนาเพียงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลชุมชาง วัดปทุมเทพวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก242 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลชุมชาง วัดปทุมเทพวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 หนองคาย สระใคร องคการบริหารสวนตําบลบานฝาง วัดเวฬุวันวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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244 หนองบัวลําภู นาวัง องคการบริหารสวนตําบลนาเหลา บานโคกกะทอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลทรายทอง วัดสวางชาติบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม วัดกุศลกิจพิทักษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลนาดาน บานสมปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลเกษไชโย วัดละมุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลนรสิงห ชุมชนวัดปราสาท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลคลองวัว โรงเรยีนวัดโคสุภราช หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลบานอิฐ บานน้ําผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก253 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลบานอิฐ บานน้ําผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 อางทอง สามโก องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์มวงพันธ วัดโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา องคการบริหารสวนตําบลโนนงาม วัดโนนงาม หมูที่ 3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลจานลาน วัดสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ ตําบลคึมใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาเวียง หนองคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว โคกเลาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลปะโค วัดอุดมวิทยาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

261 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลปะโค วัดสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 อุดรธานี กุดจับ องคการบริหารสวนตําบลกุดจับ วัดธาตุสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 อุดรธานี กุมภวาป เทศบาลตําบลกงพานพันดอน พันดอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 อุดรธานี กุมภวาป องคการบรหิารสวนตําบลกุมภวาป โพธิ์สงา ม.12 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลตําบลโพนสูง วัดปาศรีชมภูจิตวิเวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 อุดรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง วัดอุดมวุฒิฑาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 อุดรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรีสําราญ องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิศรสีาํราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาคํา บานคําสงา-นาดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานจันทน วัดศรีดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก269 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานจันทน วัดศรีดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

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

272 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลสุมเสา หนองบัวบาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลหนองหญาไซ โรงเรยีน โคกสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 อุดรธานี หนองวัวซอ องคการบริหารสวนตําบลน้ําพน หนองแวงเดิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 อุดรธานี หนองแสง เทศบาลตําบลนาดี นาดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 อุดรธานี หนองแสง องคการบริหารสวนตําบลแสงสวาง ทายม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 อุตรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 อุตรดิตถ เมืองฯ เทศบาลตําบลบานดานนาขาม เทศบาลตําบลดานนาขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลคอกควาย โรงเรยีนบานคลองหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานบึง บานบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก280 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานบึง บานบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอบ บานโกรกลึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลขาวปุน วัดคันธวารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหัวนา วัดสังขะเสนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลนาคําใหญ แสงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา ปากอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลดอนมดแดง แคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลทาเมือง สวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลตําบลกุดประทาย วัดหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลนากระแซง บานหนองเงนิฮอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลตระการ วัดอําพาพน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลถ้ําแข บานบาหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลตําบลนาเรือง โนนงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลโดมประดิษฐ หนองบัวพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลมวงใหญ วัดมัชฌิมาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลดุมใหญ หนองแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเตย บานคําเก่ิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก296 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเตย บานคําเก่ิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลแกงกอก แกงกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 24

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 ถึงวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

298 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลนาคํา บานคําเตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 อุบลราชธานี สิรินธร องคการบริหารสวนตําบลโนนกอ บานแกงศรโีคตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก องคการบริหารสวนตําบลหนองบก วัดนาขมิ้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ

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

1. สงแบบตอบรับการอบรม ตั้งแตบัดนี้ไปจนถึงวันศุกรที่ 26 มกราคม 2561 ทางโทรสาร  02-516-2106 , 02-191-4804

2. ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 29,500 บาท (สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ภายในวันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 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 

 



 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม (กรุณาศึกษา) 

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

๒. การแตงกาย  

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

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

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

 การชาํระเงินคาลงทะเบียน  เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

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

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

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

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

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม  

 

         *** เขาพักกอนการอบรม 1 คืน สามารถเขาพักไดโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่ม พรอม

อาหารเย็น และไมตองโทรสํารองหองพัก (ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาพัก) 

        *** กรุณาเดินทางเขาพกักอนเวลา 20.00 น . เพราะประตูทางเขาจะปด 

        *** ไมมกีารออกกําลังกาย การเตรียมชุดสําหรับออกกําลังกายใหดูตามความเหมาะสม  

 

เอกสาร 6 



 

Scan QR code เพือขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน คลอง ๖ ( Line ) 

ประตูเปด เวลา 05.00 น. 

ประตูปด เวลา 22.00 น. 

*หมายเหตุ: ใหผูอบรมเดิน

ทางเขาพกักอนเวลา ประตูปด 

 



 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนักบริหารง

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 

อาคารหอประชมุอนุสรณ 100 

กรณุาสงแบบตอบรับการฝกอบรม 

 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 

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

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

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

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

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

 

หมายเหต ุ 1. สงแฟกซ ถึง 0-2191

 2. กรุณาชําระคาลงทะเบยีน

              โดยสั่งจายเช็คในนาม

 3. รายงานตัวในวันพฤหัสบดี

              โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว

 4. สามารถเขาพักได 

  5. ติดตอสอบถามรายละเอยีดไดที่ โทรศัพท 

 

แบบตอบรับการเขาอบรม 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 24  

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 ถึงวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 

100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง

กรุณาสงแบบตอบรับการฝกอบรม กอนวันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560

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

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

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

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

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

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

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

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

ชําระคาลงทะเบียน 29,500 บาท ต้ังแตบดันี้ ไปจนถึงวันศุกรที่ 2 

สั่งจายเช็คในนาม   สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2561 เวลา 07.00-09.00 น. พรอมสําเนาการชาํระเงิน

โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ต้ังแตเวลา 14.00 น เปนตนไป 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

วิทยาลัยการปกครอง) 

2560 

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

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

ขาราชการ สังกัด อปท.เทานั้น) 

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

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

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

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

lovei9@hotmail.com 

2 กุมภาพันธ 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 
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พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่24  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 24 

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 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

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

       สวนของธนาคาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

สาํหรับฝกอบรม****  

ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทาน้ัน 
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