
1 บึงกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลคําแกว วัดคําแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 บึงกาฬ บึงโขงหลง องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง บานโนนจําปาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 บึงกาฬ พรเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวชาง ทาศรีชมชื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหนองเลงิ เกาะแกววนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลคูเมือง บานจิกนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ วัดพรสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 บุรีรัมย นางรอง องคการบริหารสวนตําบลหนองกง บุตาเวสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 บุรีรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลบานกรวดปญญาวัฒน บานหนองตะเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 บุรีรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลทุงวัง วัดโนนสูงทุงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว องคการบริหารสวนตําบลลาดหลุมแกว โรงเรยีนวัดสุทธาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 26

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ ถึงวันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

10 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว องคการบริหารสวนตําบลลาดหลุมแกว โรงเรยีนวัดสุทธาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงคอไห โรงเรยีนวัดโสภณาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 ปทุมธานี สามโคก เทศบาลตําบลสามโคก เทศบาลตําบลสามโคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลบึงบอน บานบึงบอนพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลธงชยั วัดถ้ําคีรีวงศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน องคการบริหารสวนตําบลบึงนคร บานหวยไคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เทศบาลตําบลโพธิ์งาม บานคลองแกมช้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลทางาม องคการบริหารสวนตําบลทางาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง หัวหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลบางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลบางปะหัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก องคการบริหารสวนตําบลหนาโคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องคการบริหารสวนตําบลบานใหม ชุมชนวัดสุเมธ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ นิ่มนวลฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบรหิารสวนตําบลดอนทอง วัดจรเขไล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 พะเยา จุน เทศบาลตําบลเวียงลอ เทศบาลตําบลเวียงลอ 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลทุงผาสุข ผาสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลขุนควร น้ําปุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก26 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลขุนควร น้ําปุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลงิม ปางผกัหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

28 พะเยา เมือง เทศบาลตําบลบานตอม รองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 พะเยา แมใจ เทศบาลตําบลศรีถอย ปาสักสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 พังงา กะปง องคการบริหารสวนตําบลเหล โรงเรียนนารายณิการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 พัทลุง บางแกว เทศบาลตําบลทามะเด่ือ วัดรัตนวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลดงเสอืเหลือง วัดบานนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบรหิารสวนตําบลทาสะแก บานหวยทองฟาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลบานดง บานเนินสุวรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลนาบัว นาคลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ องคการบริหารสวนตําบลนายม โรงเรียนบานถ้ําน้ําบัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 เพชรบูรณ วิเชยีรบุรี องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน บานไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก37 เพชรบูรณ วิเชยีรบุรี องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน บานไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลนาสนุน บานนาน้ําโครม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 เพชรบูรณ หนองไผ เทศบาลตําบลบัววัฒนา บัววัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 เพชรบูรณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลนาเกาะ น้ําออย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 เพชรบูรณ หลมสัก เทศบาลตําบลตาลเดี่ยว บานทาโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 แพร เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลหวยไร ม. 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลทาขาม ทาขวัญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 แพร ลอง องคการบริหารสวนตําบลบอเหล็กลอง นาตุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลตําหนักธรรม ตําหนักธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง วัดใหมชัยมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเรอื หนองปอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด วัดสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานคอ วัดชัยเสกมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลปาไร บานโนนสวาท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร โคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 ยโสธร กุดชมุ องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม วัดสิงหทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เหลาฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก53 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เหลาฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลเหลาไฮ กุดเปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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55 ยโสธร ไทยเจริญ เทศบาลตําบลคําเตย วัดบานหนองลุมพุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลโคกนาโก บานโคกสุวรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลสงยาง วัดธาตุทอง(บอบึง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลทุงนางโอก บานหนองมะแซว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 ยะลา บันนังสตา เทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง บานสันติ 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเมืองบัว วัดปทมุคงคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง วัดชิโนวาทธํารง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลน้ําออม บานยางจองหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 รอยเอ็ด จังหาร เทศบาลตําบลจังหาร บานแคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 รอยเอ็ด เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลบานเขือง บานโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก64 รอยเอ็ด เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลบานเขือง บานโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 รอยเอ็ด ธวัชบุรี องคการบริหารสวนตําบลธวัชบุรี บานแต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 รอยเอ็ด ปทุมรัตต เทศบาลตําบลโนนสวรรค เทศบาลตําบลโนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลดอกล้ํา มวง-หนองกุลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี บานบัว ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา โรงเรียนบานตาแหลวโนนหมากแงว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 รอยเอ็ด หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลหนองพอก บานโคกนาดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนอม มันเหลือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนอม บานหวยแกวหวยสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 ระยอง เขาชะเมา องคการบริหารสวนตําบลเขาชะเมา บานหวยทับมอญ ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลตําบลบานเพ วัดเขาสําเภาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลดานทับตะโก บานทุงกระถิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง บานสูงเนิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 ราชบุรี ดําเนินสะดวก องคการบริหารสวนตําบลทานัด โรงเรียน บานรางสีหมอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 ราชบุรี บานโปง เทศบาลเมืองทาผา โรงเรียน วัดยางหัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลปากแรต ตําบลปากแรต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ วัดมาบแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก80 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ วัดมาบแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 ราชบุรี ปากทอ เทศบาลตําบลทุงหลวง โรงเรียน ชุนชนวัดทุงหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

82 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลยางหัก โรงเรียนบานหวยศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบางลี่ สิงหฤกษประชาสิงห (วัดหนองหลวง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบานเบิก บานมวงอยูประยงค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 ลพบุรี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา ดํารุงบุญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก บานบางขันหมาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 ลพบุรี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลบอทอง หนองปลวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองพิชัย สามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 ลําปาง แมพริก เทศบาลตําบลแมปุ บานแมปุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ วังยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ออ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก91 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ ออ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 ลําพูน ทุงหัวชาง เทศบาลตําบลทุงหัวชาง เทศบาลตําบลทุงหัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 ลําพูน ทุงหัวชาง องคการบริหารสวนตําบลบานปวง สันดอมฮอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 ลําพูน ปาซาง องคการบริหารสวนตําบลนครเจดีย สุวรรณวิหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 ลําพูน ลี้ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย นาเลี่ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลกกสะทอน น้ําเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลปากหมัน หวยน้ําเมย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโพนสูง หางนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลอิปุม วัดราษฎรสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 เลย นาดวง เทศบาลตําบลนาดวง เทศบาลตําบลนาดวง  2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลปากชม วัดเทียนชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ กางปลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น วัดศรีสวาง (ปาหนอง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 เลย หนองหิน องคการบริหารสวนตําบลหนองหิน หวยเดื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนอื วัดวังชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลโนนสงั วัดบานโนนผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว วัดสงาวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก107 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว วัดสงาวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานแสงใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

109 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลกฤษณา วัดบานฮองธาตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลลมศักดิ์ บานทุงศักดิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลสําโรงตาเจ็น บานสระบาน ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลโนนสงู วัดกระเบา-กันตรวจ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง องคการบริหารสวนตําบลรุงระวี บานหนองพะแนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 ศรีสะเกษ บึงบูรพ องคการบริหารสวนตําบลเปาะ วัดโนนลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 ศรีสะเกษ เบญจลกัษ องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา วัดโนนคําตื้อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลสมอ องคการบริหารสวนตําบลสมอ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลพยุห บานหนองทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลพรหมสวัสดิ์ วัดสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก118 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลพรหมสวัสดิ์ วัดสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 ศรีสะเกษ ไพรบึง องคการบริหารสวนตําบลดินแดง โรงเรียนบานสรางใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 ศรีสะเกษ เมืองจันทร เทศบาลตําบลเมืองจันทร ม.7 ไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 ศรีสะเกษ เมืองจันทร เทศบาลตําบลเมืองจันทร วัดเก็บงา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพนเขวา บานหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ วัดหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง วัดเมืองนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ชัย ม.9 สมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลกุสุมาลย บานหนองหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ โคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 สกลนคร โคกศรีสพุรรรณ องคการบริหารสวนตําบลดานมวงคํา หนองนางกอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 สกลนคร เจริญศิลป องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป กุดนาขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตาํบลโนนสะอาด พุทธรักษาไทยเสรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลตําบลนาใน บานนาเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม บานสายรองขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 สกลนคร โพนนาแกว องคการบรหิารสวนตําบลบานโพน โพนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก134 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลตําบลกุดเรือคํา บานหวยน้ําเที่ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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136 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลตําบลหนองสนม บานโพนแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลตําบลหนองสนม วัดแสนสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน บานหนองตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 สกลนคร อากาศอํานวย องคการบริหารสวนตําบลอากาศ นายอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 สงขลา เมือง องคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ วัดแหลมพอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 สงขลา เมือง องคการบริหารสวนตําบลทุงหวัง โรงเรยีนบานยางงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 สงขลา สะเดา องคการบริหารสวนตําบลปริก บานยางเกาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 สงขลา หาดใหญ เทศบาลตําบลคูเตา มัสยิดบานควน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองคลองแห หนองนายขุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง(บานบางแฟบ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก145 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง(บานบางแฟบ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองคอหงส บานคลองหวะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 สตลู ควนกาหลง องคการบริหารสวนตําบลอุใดเจริญ มัสยิดอุใดใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 สตลู ควนโดน องคการบรหิารสวนตําบลควนสตอ มัสยิดบานทุงพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 สมุทรสงคราม เมืองฯ เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 สมุทรสาคร เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ วัดศิริมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 สระแกว เมืองสระแกว เทศบาลตําบลศาลาลําดวน เทศบาลตาํบลศาลาลําดวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร บานหนองคลอง ม.11 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานหนองหลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ เมืองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 สระบุรี เมืองสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองโน โรงเรยีนวัดหนองโนใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 สระบุรี วิหารแดง องคการบริหารสวนตําบลเจริญธรรม องคการบริหารสวนตําบลเจริญธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลโคกแย วัดหนองจอกใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองนาก โรงเรยีนวัดหนองครก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 สิงหบุรี พรหมบุรี เทศบาลตําบลปากบาง โรงเรียนวัดอัมพวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 สิงหบุรี เมืองฯ เทศบาลเมืองสิงหบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดโพธิ์แกวนพคุณ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลหวยชัน ตําบลหวยชัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก161 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลหวยชัน ตําบลหวยชัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลกง โรงเรียนประดูเฒา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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163 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลดงเดือย องคการบริหารสวนตําบลดงเดือย (ดอนสําโรง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลตําบลทุงหลวง อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลโตนด ปากคลองเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบรหิารสวนตําบลบานดาน วัดวังแดด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง หนองจิกตีนเนนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบรหิารสวนตําบลปากแคว บานปากแคว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อนุบาลเมืองสุโขทัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบรหิารสวนตําบลหนองออ วัดเกาะนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลคลองยาง ไผตะลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลทะเลบก บานทะเลบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก172 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลทะเลบก บานทะเลบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย วัดสระดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลปากน้ํา ทาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 สุพรรณบุรี บางปลามา เทศบาลตําบลตะคา เจาขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 สุพรรณบุรี บางปลามา เทศบาลตําบลบางปลามา วัดบานหมี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลองครักษ องครักษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ วัดหัวกลับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบางตะเคยีน บานบางสะแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบานชาง โรงเรยีนอาทรสังขะวัฒนะ 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 สุพรรณบุรี อูทอง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ขุนพัดเพ็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลคลองสระ คลองสระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 สุราษฎรธานี ชัยบุรี องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง คลองเพ็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลปาเว โรงเรียนบานหวยไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลโมถาย โรงเรยีนบานทุงนาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 สุราษฎรธานี บานนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร ลมโชย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 สุราษฎรธานี พนม เทศบาลตําบลคลองชะอุน ชุมชนบานถ้ําพานทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลทาสะทอน มัสยิดอีกอมุสซอลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก188 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลทาสะทอน มัสยิดอีกอมุสซอลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลบางงอน โรงเรียนบานราษฏรประสานจิต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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190 สุรินทร กาบเชงิ องคการบริหารสวนตําบลคูตัน บานคูตัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 สุรินทร ชุมพลบุรี องคการบริหารสวนตําบลเมืองบัว วัดไพรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลบัวโคก โสมน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 สุรินทร ทาตูม องคการบรหิารสวนตําบลพรมเทพ บานสาโรช หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 สุรินทร ทาตูม องคการบรหิารสวนตําบลหนองบัว วัดโพธิ์ศรีไกลเสนียด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลหนองเมธี บานนานวล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลระเวียง หนองหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลปราสาททนง ระวี-นาครอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ ลังโกม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 สุรินทร พนมดงรัก องคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง บานโคกโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก199 สุรินทร พนมดงรัก องคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง บานโคกโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 สุรินทร เมืองสรุนิทร องคการบริหารสวนตําบลนอกเมือง บานไถงตรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลธาตุ องคการบริหารสวนตําบลธาตุ (มวงหมาก) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลเบิด หนองผือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลยางสวาง วัดราษฎรรัตนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลโพนโก โพนโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลพระแกว โรงเรยีนบานหนองขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลพระแกว โรงเรยีนแสนกาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ สังแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม วัดโพธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบรหิารสวนตําบลหนองฮะ ขอนแกน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลชุมชาง คุยลุมพุกโนนหนามแทงฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ บานคําเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 หนองคาย ศรีเชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ (โรงเรียนบานทากฐิน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลนางิ้ว บานเทพประทับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลโคกมวง วัดเขาทองนพคุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 หนองบัวลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลปางกู บานนิคมศรีวิไล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก215 หนองบัวลําภู โนนสัง องคการบริหารสวนตําบลปางกู บานนิคมศรีวิไล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลหัวนา วัดศรีสุมังคลาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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217 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลปาไมงาม โนนนาดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองสวรรค วัดสระพังทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลหัวนา ดินทรายออน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตาํบลกุดสะเทียน วัดสุวรรณเขต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตาํบลหนองบัวใต นาทับควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ บานนาไร-นาเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลไชโย วัดมะขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 อางทอง ไชโย องคการบริหารสวนตําบลเทวราช วัดเย้ืองคงคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลอินทประมูล โรงเรยีน วัดปามุนี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลจําปาหลอ องคการบริหารสวนตําบลจําปาหลอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก226 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลจําปาหลอ องคการบริหารสวนตําบลจําปาหลอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 อางทอง แสวงหา เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง โรงเรียนวัดบานเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 อํานาจเจริญ ชานุมาน องคการบริหารสวนตําบลคาํเขื่อนแกว บานดงแสนแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลนาปาแซง วัดสามัคคยาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลหนองขา บานสงยางนาตะกลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลหวย วัดบานโพนสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลจานลาน วัดศรีมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลไมกลอน ดอนหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม เทศบาลตําบลสิริเสนางค หนองคลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองสามสี เนินกุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลปะโค วัดนิโครธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลยางชุม วัดพระธาตุยางชุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลยางชุม วัดศรีชมชื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลตําบลโพนสูง หวยยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 อุดรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตําบลหนองหลัก หนองแคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 อุดรธานี ทุงฝน องคการบริหารสวนตําบลนาชุมแสง คําสีดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 อุดรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตาํบลหนองกุงศรี โรงเรียน บานโนนทองคาํเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก242 อุดรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตาํบลหนองกุงศรี โรงเรียน บานโนนทองคาํเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลขาวสาร วัดศรีสาํราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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244 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลหายโศก วัดโพธิทองวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลหนองไผ โรงเรียนบานหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลสามพราว โรงเรยีนบานดอนหาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 อุดรธานี สรางคอม เทศบาลตําบลสรางคอม โนนสาวเอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 อุดรธานี หนองวัวซอ องคการบรหิารสวนตําบลหนองออ หนองแวงฮี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 อุดรธานี หนองวัวซอ องคการบรหิารสวนตําบลหนองออ คําหมากคูณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลหนองไผ โรงเรียนเพ็กคําบากหายโศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลพังงู พังงู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลพังงู เรืองชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลพังงู บานโคกถาวร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก253 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลพังงู บานโคกถาวร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 อุตรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลปาคาย นาปาคาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลทาแฝก หวยผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 อุตรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร บานปางเกลือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลมวงเจ็ดตน บานมวงเจ็ดตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลบานโคน คลองเรียงงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลบานโคน คลองกระพ้ัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 อุตรดิตถ เมืองฯ เทศบาลตําบลบานดานนาขาม หนาฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

261 อุตรดิตถ เมืองฯ เทศบาลตําบลวังกะพี้ วัดทาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 อุทัยธานี บานไร องคการบรหิารสวนตําบลทัพหลวง บานพุตอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานไร คลองเสลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานไร ใหมคลองอังวะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหนองบมกลวย กลวยหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 อุทัยธานี ลานสัก องคการบรหิารสวนตําบลประดูยืน ประดูยืน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลปาออ โรงเรยีน วัดเขาฆองชยั หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง วัดหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลแกงเค็ง วัดโพนไพศาล บานหนองกุงดอนตาเข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก269 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลแกงเค็ง วัดโพนไพศาล บานหนองกุงดอนตาเข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหัวนา วัดบูรพาสาขาดอนโด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 26

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ ถึงวันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

271 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลกอเอ บานทาลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 อุบลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ วัดสวางคงคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลคําไฮใหญ วัดหนองหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลดอนมดแดง ยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลตบหู บานไทยบุญมี ม.14 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ศรี บานโนนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม นาเลิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม บานโคกพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเดช บานหนองสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน (บานกาจับ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก280 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน (บานกาจับ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเกษม เกษม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเกษม นาคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเกษม วัดพนานิวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลขามเปย วัดอุตตมผลาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลคําเจริญ บานฮี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโคกจาน วัดปติฏฐาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลนาตาล วัดศรีธาตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพะลาน นาหินโหงน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพังเคน วัดดานหมาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 อุบลราชธานี นาเยีย องคการบริหารสวนตําบลนาดี ขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 อุบลราชธานี บุณฑรกิ องคการบริหารสวนตําบลบานแมด บานโนนสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร วัดคํามณียาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลมวงใหญ สรางสะแบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลสารภี กะลึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองเมือง บานคึห ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองเมือง วัดหนองเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก296 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองเมือง วัดหนองเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 อุบลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลโนนโหนน บานนาโหนนนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 26

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ ถึงวันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

298 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลแกงกอก นาแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 อุบลราชธานี สิรินธร องคการบริหารสวนตําบลคันไร หวยน้ําใส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 อุบลราชธานี สิรินธร องคการบริหารสวนตําบลโนนกอ บานภูไทพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ

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

1. สงแบบตอบรับการอบรม ตั้งแตบัดนี้ไปจนถึงวันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ทางโทรสาร  02-516-2106 , 02-191-4804

2. ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 29,500 บาท (สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ภายในวันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561 (กรุณาสงแบบตอบรับกอน)

3. สั่งจายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามแบบฟอรมที่สงมา
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ตารางการอบรม “หลักสูตรนกับริหารงานศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย”  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จ.ปทุมธานี 

เวลา 

วัน      
07.00 – 
08.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันศุกร 
(1) 

 

ลงทะเบียน 
 

 

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

 (พ.ศ.2560 – 2574) 

    
   

   
   

   
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

วิชา ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และโครงสรางอํานาจหนาทีข่อง อปท. ตาม
กฎหมายจัดตั้ง 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
มิติตางๆ 

- แนวทางการบริหารงาน 
ตามหลักทศพิธราชธรรม 

วันเสาร 
(2) 

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

วชิา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติตางๆ 
- การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติราชการ 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติ
ตางๆ 

- การสงเสริมอาชีพ 
ตามหลักศาสตรพระราชา 

วชิา การบรหิารงานบุคคลทองถิ่น  
และทิศทางความกาวหนาของผูดํารงตําแหนง

หัวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวยั 

วนัอาทิตย 
(3) 

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

วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
. วชิา การเงนิ/พัสดุ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไป

จัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. พ.ศ. 2551 

วันจันทร 
(4) 

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

วชิา การจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

ของศูนยพฒันาเด็กปฐมวยั 
วชิา การจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

ของศูนยพฒันาเด็กปฐมวยั 
วิชา ยุทธศาสตรชาตสิูการศกึษาทองถิ่น 

วันอังคาร 

(5) 

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

วชิา ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ 
วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยสูหลัก     

สูตรสถานศึกษา 

วชิา หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวยัสูหลักสตูรสถานศึกษา 

วันพุธ 

(6) 

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

วิชา จิตวิทยาพฒันาการเด็กปฐมวัย 
วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

ในศตวรรษที่ 21 
วชิา สือ่และนวตักรรมการศึกษาสําหรับเด็ก

ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
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ตารางการอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย” 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จ.ปทุมธานี 

เวลา 

วัน      
09.00 – 12.00 น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

วนัพฤหัสบด ี

(7) 

 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

    

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

วันศุกร 
(8) 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

วันเสาร 
(9) 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

วนัอาทิตย 
(10) 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

วิชา การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

วันจันทร 
(11) 

วิชา การจัดประสบการณการเรียนรู 
สําหรับเด็กปฐมวยั 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การจัดประสบการณการเรียนรู 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

วิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วันอังคาร 

(12) 
วิชา การวิจัยและพัฒนาโดยใชปญหาเปนฐาน 

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การเขียนและประเมินโครงการ วิชา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 

วนัพุธ 

(13) 
วชิา สขุภาวะและความปลอดภัย 

สําหรับเด็กปฐมวยั 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา ภาวะผูนําและทักษะ 
การสื่อสาร 

วิชา เทคนิคการบริหารงานและวธิีสรางสุขใน
สถานศึกษา 

วนัพฤหัสบด ี

(14) 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและ 

วิธีการสมาคม 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิพากษผลงานทางวชิาการ พิธีปด 

 



หลักสูตร
**********************************

1. ปรัชญา มุงพฒันานักบรหิารงานศูนยการศึกษาปฐมวัย 
              ไดอยางมืออาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลโดย ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ของการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว 
ขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ และกําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับต้ังแตระดับการศึกษาปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาอาชีวศึกษาใชเปนแนว
กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน โดยมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการเรียนรู
มาตรฐานการศึกษา ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
การเขาสูประชาคมอาเซียน สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
และสงเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการก
 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหทุกภาคสวนขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
ศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย
ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี
ทุกชวงวัย 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธ ิ
หนาที่ เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา 
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง
หลักการ 3 ประการ คือ ศึกษาตลอดชีวิตสํา
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
  (๑) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
  (๒) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
  (๓) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา  

 
 
 

 
 

หลักสตูรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 
********************************** 

นกับริหารงานศูนยการศึกษาปฐมวัย ใหใหสามารถบรหิารจัดการงานศูนยการศึกษา

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว เพื่อใหการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาในทุกดาน
ขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเตม็ตามศักยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 

ประการ และกําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทุกระดับต้ังแตระดับการศึกษาปฐมวัย (รวมถึงศูนยพัฒนาเด็ก
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาอาชีวศึกษาใชเปนแนวทางปฏิบัตใินการจดัการเรียนการสอนและการจัด

เหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย
คุณภาพผูเรียนและสงเสรมิการเรียนรู ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา ยกระดับ

ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาคร ูผลติและพัฒนากาํลังคนเพื่อรองรับการพัฒนา
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

การศึกษา 
ป ใหทุกภาคสวนขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูวิสัยทัศนประเทศไทยมีความ

มั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 

ทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย 

รู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีจุดมุงหมายและหลักการวาการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สตปิญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 

เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภมูิใจในความเปน
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
ศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน, สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง สาํหรับระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา
มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏบิัติ  

นาจไปสูเขตพื้นที่การศกึษา สถานศกึษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศกึษาเด็กปฐมวัย 

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
เพื่อใหการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาในทุกดานตามลําดับ

ขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเต็มตามศกัยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 
รวมถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
เรียนการสอนและการจัด

และปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยมีความ 
ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา ยกระดับ

ผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ปสูวิสัยทัศนประเทศไทยมีความ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดแปลง

ปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ และนอมนําหลัก 
 – ๑๑ โดยยึด “คนเปน

พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย 
และจริยธรรม พัฒนาคน 

การจัดการศึกษาตองเปนไป
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและมีวัฒนธรรม

ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 

และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มคีวามภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา
การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 

 มีความสามารถในการ
 การจัดการศึกษาใหยึด

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา, พัฒนาสาระและ
ารศึกษาใหยึดหลัก ดังนี ้

นาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

 
/(4) มีหลกัการ... 
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  (๔) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  
  (๕) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา  
  (๖) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 การจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดถึง ๕ ปนั้นเนนหลักการท่ีคํานึงถึงการพัฒนาเด็ก
อยางเปนองครวม เพื่อใหโอกาสในการพัฒนาเด็กในทุกดานตามลําดับขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุล และเต็มตาม
ศักยภาพ โดยการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และตามสภาพความเปนอยูจริงของเด็กโดยมี
ผูใหญในชุมชนเปนผูเชื่อมโยงองคความรูตางๆ ใหแกเด็ก และเปดโอกาสใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยผานการเลนซึ่งเปน
พัฒนาการตามธรรมชาต ิรวมทั้งผานกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก โดยมีผูใหญเปนแบบอยาง
ที่ดีของการเรียนรู และในการจัดประสบการณการเรียนรูตางๆ  
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งมีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนและประสานการศึกษา 
ในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และพัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีความทันสมัย ม ี
ขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ พิจารณาเห็นถึงความสําคัญของเด็กปฐมวัยและการยกระดับศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีมาตรฐาน และเห็นวาผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนยการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลบุคลากรและการดําเนินงานในศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวอยางถูกตองตามหลักวิชาการและนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

 ในการนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีความรู สมรรถนะ เปนมือ
อาชีพในการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนภารกิจดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ มีวินัย  
ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมตอไป 

 3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู สมรรถนะ เปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจที่ชัดเจนตอนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวง และกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 
 3.3 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อปรับใชกับการทํางานและ
พัฒนางานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.4 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรพระราชาและสามารถนอมนําแนวพระราชดํารัส                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในการทํางานดานการพัฒนาปฐมวัย 
 3.5 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีเครือขายในการปรึกษาหารือ และประสานการทํางานรวมกันตอไปในอนาคต 

4. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 4.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู สมรรถนะ เปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.2 ผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจท่ีชัดเจนตอนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวง และกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 

4.3 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานและพัฒนา
งานดานการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 
 

/4.4 ผูเขารับ... 
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 4.4 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในเก่ียวกับศาสตรพระราชาและสามารถนอมนําแนวพระราชดํารัส                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในการทํางานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.5 ผูเขารับการฝกอบรมมีเครือขายในการปรึกษาหารือ และประสานการทํางานรวมกันตอไปในอนาคต 

5. กลุมเปาหมาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  

6. เน้ือหาหลักสูตร  และระยะเวลาฝกอบรม จํานวน  14   วัน (จํานวน 26 วิชา  96 ชั่วโมง) 

หมวดวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน
ชั่วโมง 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
จํานวน 9 วิชา  

30 ชั่วโมง 
 

1.วิชา ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) และแผนการศึกษา
แหงชาติระยะ 15 ป (พ.ศ.2560 – 2574) 

3 

2. วิชา ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน   
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และโครงสรางอํานาจหนาท่ีของ อปท. ตามกฎหมาย
จัดตั้ง 

3 

3. วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ย่ังยืนในมิติตางๆ   
    3.1 แนวทางการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรม 
    3.2 การนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติราชการ 
    3.3 การสงเสริมอาชีพตามหลักศาสตรพระราชา 

 
3 
3 
3 

4.วิชา การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน และทิศทางความกาวหนาของผูดํารงตําแหนง
หัวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย 

3 

5.วิชา ระเบียบวินัยของขาราชการและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 3 

6.วิชา ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ 3 
7.วิชา การเงนิ/พัสดุ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารนําเงินรายไดของ
สถานศกึษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. 
พ.ศ. 2551 

6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
จํานวน 13 วิชา 

54 ชั่วโมง 
 

1.วิชา พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน(ฉนับที่ ๓) 
พ.ศ. 2553 

3 

2.วิชา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 6 

3.วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยสูหลักสูตรสถานศึกษา 6 

4.วิชา จิตวิทยาพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 3 

5.วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 6 

6.วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 6 

7.วิชา การจัดประสบการณการเรียนรูสาํหรับเด็กปฐมวัย 6 

8.วิชา การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
assessment and evaluation for early childhood children) 

3 

9.วิชา สุขภาวะและความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย 3 

10. วิชา การวิจัยและพัฒนาโดยใชปญหาเปนฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 

11. วิชา การเขียนและประเมินโครงการ 3 
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7. ระยะเวลาในการอบรม  
    - หลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 14  วัน  
    - ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีจํานวน 3 วัน 
 
8. แนวทางในการดําเนินงาน 

- อบรม สัมมนา บรรยาย ตอบขอชักถาม 
- ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กที่มีมาตรฐาน 
- ประเมินการผลทางวิชาการกอน และหลังการฝกอบรม 
  

9. สถานที่ดําเนินการ 
 - สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือ  

- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยฝกอบรมคลองหก อาคารหอประชุมอนุสรณ ๑๐๐ ป มหาดไทย  
  อาํเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี 

หมวดวิชา ช่ือวิชา 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

 12. วิชา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 3 
13. วิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 

หมวดวิชาเสริม 
จํานวน 4 วิชา 

12 ช่ัวโมง 
 

1. วิชา ภาวะผูนาํและทักษะการสื่อสาร 3 
2. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม 3 
3. วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3 
4. วิชา เทคนิคการบรหิารงานและวิธีสรางสุขในสถานศึกษา 3 



 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนักบริหารง

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 

อาคารหอประชมุอนุสรณ 100 

กรุณาสงแบบตอบรับการฝกอบรม 

 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 

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

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

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

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

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

 

หมายเหต ุ 1. สงแฟกซ ถึง 0-2191

 2. กรุณาชําระคาลงทะเบยีน

              โดยสั่งจายเช็คในนาม

 3. รายงานตัวในวันพฤหัสบดี

              โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว

 4. สามารถเขาพักไดวันพุ

  5. ติดตอสอบถามรายละเอยีดไดที่ โทรศัพท 

 

แบบตอบรับการเขาอบรม 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 26  

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ ถึงวันพุธที่ 7 มนีาคม 2561

100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง

กรณุาสงแบบตอบรับการฝกอบรม กอนวันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 256

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

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

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

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

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

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

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

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

ชําระคาลงทะเบียน 29,500 บาท ต้ังแตบดันี้ ไปจนถึงวันศุกรที่ 16

สั่งจายเช็คในนาม   สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เวลา 07.00-09.00 น. พรอมสําเนาการชาํระเงิน

โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

วันพธุท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 ตั้งแตเวลา 14.00 น เปนตนไป 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

2561 

วิทยาลัยการปกครอง) 

2561 

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

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

ขาราชการ สังกัด อปท.เทานั้น) 

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

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

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

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

lovei9@hotmail.com 

16 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 ่26  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 26 

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 

    



 

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  
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Scan QR code เพือขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน คลอง ๖ ( Line ) 

ประตูเปด เวลา 05.00 น. 

ประตูปด เวลา 22.00 น. 

*หมายเหตุ: ใหผูอบรมเดิน

ทางเขาพกักอนเวลา ประตูปด 

 


