
1 กระบี่ คลองทอม เทศบาลตําบลทรายขาว บานพุรพี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กระบี่ เมืองกระบี่ องคการบริหารสวนตําบลไสไทย บานหนองกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กระบี่ เหนือคลอง องคการบริหารสวนตําบลเกาะศรีบอยา มัสยิดอัลกอบาตีน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กระป เขาพนม องคการบริหารสวนตําบลพรุเตียว บานโคกกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลสหกรณนิคม บานสะพานลาว(หวยสมจิตร) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องคการบริหารสวนตําบลชะแล ทิพุเย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาญจนบุรี ทามวง องคการบริหารสวนตําบลบานใหม โรงเรยีนวัดลําสํารอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาญจนบุรี ทามวง องคการบริหารสวนตําบลพังตรุ ศพด.องคการบริหารสวนตําบลพังตรุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 กาญจนบุรี บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลชองดาน บานหนองหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 กาญจนบุรี บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลบอพลอย บานหนองยางชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 27

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ ถึงวันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

10 กาญจนบุรี บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลบอพลอย บานหนองยางชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 กาญจนบุรี บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลบอพลอย องคการบริหารสวนตําบลบอพลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 กาญจนบุรี พนมทวน เทศบาลตําบลตลาดเขต บานโคราช หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 กาญจนบุรี พนมทวน เทศบาลตําบลหนองสาหราย บานหนองขุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 กาญจนบุรี พนมทวน องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง วัดหวยสะพาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 กาญจนบุรี เมือง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เตาปูน 3) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 กาญจนบุรี เมือง องคการบริหารสวนตําบลวังเย็น บานลุมโปงเส้ียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 กาญจนบุรี เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา บานทุงกระบ่ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 กาญจนบุรี เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหนองนกแกว หนองจั่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ องคการบริหารสวนตําบลนาสวน ปากนาสวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ องคการบริหารสวนตําบลนาสวน บานสะมะแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 กาญจนบุรี หวยกระเจา องคการบริหารสวนตําบลดอนแสลบ โรงเรยีนบานตลุงใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 กาฬสินธุ กมลาไสย เทศบาลตําบลดงลิง วัดโคกศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 กาฬสินธุ กมลาไสย เทศบาลตําบลธัญญา วัดสวางอรุณบานโนนมะค้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลโคกสมบูรณ วัดหนองอ่ีกุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตําบลนาโก วัดอัมพวันบานชาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลทุงคลอง วัดสวางโพธิ์ศรีทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลนาบอน วัดสุวรรณาราม27 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลนาบอน วัดสุวรรณาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 กาฬสินธุ ฆองชัย เทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา วัดอัมพวันบานชาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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29 กาฬสินธุ ฆองชัย เทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา บานเหลาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลกุงเกา บานสรางแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา ดงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา ดงนกลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลมหาไชย บานโคกกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลมหาไชย บานอู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 กาฬสินธุ สมเด็จ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง โคกกลางสมเด็จ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 กาฬสินธุ สามชัย องคการบริหารสวนตําบลสําราญ บานดานเม็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 กาฬสินธุ หนองกุงศรี เทศบาลตําบลดงมูล ไทรทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 กาฬสินธุ หวยผึ้ง เทศบาลตําบลหนองอีบุตร นาหัวเมย ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก38 กาฬสินธุ หวยผึ้ง เทศบาลตําบลหนองอีบุตร นาหัวเมย ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 กาฬสินธุ หวยเม็ก องคการบริหารสวนตําบลหัวหิน หนองโน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร องคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี บานคลองเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 กําแพงเพชร ขาณุวรลกัษบุรี องคการบริหารสวนตําบลสลกบาตร บานโนนปอแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 กําแพงเพชร ขาณุวรลกัษบุรี องคการบริหารสวนตําบลสลกบาตร โรงเรยีนบานรังแถว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน บานสมุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 กําแพงเพชร พรานกระตาย เทศบาลตําบลเขาคีรีส บานหนองโสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 กําแพงเพชร พรานกระตาย เทศบาลตําบลเขาคีรีส คุยปายาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลเทพนคร ตําบลเทพนคร (บานสระสิงหโต) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล บานใหมศรีอุบล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตาํบลไตรตรึงษ บานวังนํ้าขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลวังทอง บานหนองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 ขอนแกน เปอยนอย เทศบาลตําบลสระแกว วัดแจงอรุณศิลป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 ขอนแกน ภูผามาน เทศบาลตําบลภูผามาน วัดเฉลียงทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน วัดแทนศิลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลนาหวา วัดหรรษาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 ขอนแกน มัญจาคีรี เทศบาลตําบลนาขา หนองกานเหลือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 ขอนแกน เวียงเกา เทศบาลตําบลในเมือง วัดศรีชมพู55 ขอนแกน เวียงเกา เทศบาลตําบลในเมือง วัดศรีชมพู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 ขอนแกน เวียงเกา เทศบาลตําบลในเมือง วัดนายมวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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57 ขอนแกน หนองเรือ เทศบาลตําบลกุดกวาง วัดจูมพล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองเรอื ฟาเหลื่อม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 ขอนแกน หนองสองหอง องคการบริหารสวนตําบลดอนดู องคการบริหารสวนตําบลดอนดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 จันทบุรี ขลุง เทศบาลตําบลเกวียนหัก เทศบาลตําบลเกวียนหัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 จันทบุรี ขลุง องคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส บานดอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 จันทบุรี นายายอาม องคการบริหารสวนตําบลวังโตนด บานหวยกระแจะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 จันทบุรี โปงน้ํารอน เทศบาลตําบลคลองใหญ บานหนองบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลหนองบัว เทศบาลตําบลหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 จันทบุรี เมืองจันทบุรี องคการบรหิารสวนตําบลหนองบัว โรงเรยีนวัดเนินโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องคการบริหารสวนตําบลบางโรง วัดบางโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก66 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องคการบริหารสวนตําบลบางโรง วัดบางโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลเสมด็ใต วัดเสม็ดใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร โรงเรยีนวัดใหมคูมอญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําเปรี้ยว บึงเทพยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลบางผึ้ง วัดบางผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลคลองขุด วัดราษฎรศรัทธาธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลคลองบานโพธิ์ วัดคลองตนหมัน(องคการบริหารสวนตําบลคลองบานโพธ์ิ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร สนามจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องคการบริหารสวนตําบลหนองไมแกน โรงเรียนบานหนองปลาไหลราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องคการบรหิารสวนตําบลหัวสําโรง โรงเรยีนบานหนองสทิต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเกาะขนุน โรงเรยีนบานชายเคือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตาํบลเขาหินซอน วัดหนองบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแหน บานโคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองเปรง สุเหราคลองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองอุดมชลจร วัดคูเกษมสโมสร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบรหิารสวนตําบลบางขวัญ วัดเที่ยงพิมลมุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลทุงพระยา บานหนองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 ชลบุรี เกาะจันทร เทศบาลเมืองปรกฟา บานแปลง83 ชลบุรี เกาะจันทร เทศบาลเมืองปรกฟา บานแปลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 ชลบุรี บอทอง องคการบริหารสวนตําบลบอทอง บานคลองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 27

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ ถึงวันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

85 ชลบุรี บอทอง องคการบริหารสวนตําบลวัดสุวรรณ โรงเรยีนบานคลองโอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 ชลบุรี บานบึง องคการบริหารสวนตําบลหนองอิรุณ บานตาลดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาเริก บานเนิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาวังหิน บานหนองครก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง ดอนสะแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลสระสี่เหลี่ยม บานเขาดินวังตาสี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 ชลบุรี พานทอง องคการบริหารสวนตําบลบางนาง วัดวรพรตสังฆาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบานสวน อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง วัดแหลมฉบัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 ชัยนาท มโนรมย องคการบรหิารสวนตําบลไรพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลไรพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก94 ชัยนาท มโนรมย องคการบรหิารสวนตําบลไรพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลไรพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 ชัยนาท เมืองชัยนาท องคการบริหารสวนตําบลเขาทาพระ องคการบริหารสวนตําบลเขาทาพระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 ชัยนาท เมืองชัยนาท องคการบริหารสวนตําบลทาชัย โรงเรยีนวัดไผโพธิ์ทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตําบลดงคอน บานหนองแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตําบลบางขุด วัดสกุณาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตําบลสรรคบุรี เทศบาลตําบลสรรคบุรี (วัดพระแกว) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลตลกุ หนอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลตลกุ บางไกเถื่อนฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลโพนางดําออก ทาไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลโพนางดําออก บานสวนมะมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลหาดอาษา บานตกึ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลสามงามทาโบสถ สามงามทาโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลหนองแซง บานดอนไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลหวยงู โรงเรยีนบานหมื่นเทพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 ชัยนาท หันคา องคการบริหารสวนตําบลเดนใหญ ดอนกะพี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 ชัยนาท หันคา องคการบริหารสวนตําบลวังไกเถื่อน วัดวิจิตรรังสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานโสก บานดอนหัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลตําบลหวยยาง วัดทุงสวางวนาราม111 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลตําบลหวยยาง วัดทุงสวางวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร คลองบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 27

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ ถึงวันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

113 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลทุงพระ วัดราษฏรบุญตาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ วัดโนนสงาโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลละหาน หนองหญาขาวนก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 ชัยภูมิ ซับใหญ องคการบริหารสวนตําบลซบัใหญ โรงเรียนบานซับใหญวิทยาคม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลบานไร บานโนนสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลลุมลําชี บานวังปลาฝา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลตําบลบานแกง วัดเสาธง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด วัดสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลหนองคอนไทย วัดชางพัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตําบลถํ้าวัวแดง บําเหน็จสวุรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก122 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตําบลถํ้าวัวแดง บําเหน็จสวุรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญ บานยายหมน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลหินแกว ในโสม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 ชุมพร ปะทิว เทศบาลตําบลชุมโค บออิฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 ชุมพร ปะทิว องคการบริหารสวนตาํบลเขาไชยราช ทรายแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 ชุมพร ปะทิว องคการบริหารสวนตาํบลเขาไชยราช เขาไชยราชสันติสขุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 ชุมพร เมืองชมุพร เทศบาลตําบลทายาง โรงเรียนวัดดอนทรายแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 ชุมพร เมืองชมุพร เทศบาลตําบลบางหมาก คูขุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 ชุมพร เมืองชมุพร เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพรวัดเกาะแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 ชุมพร เมืองชมุพร องคการบริหารสวนตําบลทุงคา บานทุงหงษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลปาตาล รองขุน ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลยางฮอม น้ําแพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลบุญเรือง บานบุญเรืองใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย บานปากอิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 เชียงราย เชียงของ องคการบริหารสวนตําบลริมโขง สองพ่ีนอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลบานแซว สันทรายกองงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลบานแซว ปาตึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลบานแซว บานทาขันทอง139 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลบานแซว บานทาขันทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 เชียงราย ดอยหลวง องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย แมเลยีบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

141 เชียงราย ปาแดด เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน อนุบาลศรีโพธิ์เงิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 เชียงราย พญาเม็งราย องคการบริหารสวนตําบลแมเปา วัดบุญวาทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว โปงแดงใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง สันผักฮี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลดอยฮาง โปงนํ้ารอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลนางแล สันตนขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลบานดู บานปาสักไก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลบานดู บานโปงพระบาท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลปาออดอนชัย บานหนองหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลปาออดอนชัย บานดงเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก150 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลปาออดอนชัย บานดงเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลสันทราย รองกอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลสันทราย ปากลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 เชียงราย แมจัน องคการบริหารสวนตําบลปาตึง ปาตึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย บานปาซางสงู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตาํบลแมสลองใน บานปาคาใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตาํบลแมสลองใน บานแมแสลป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 เชียงราย แมลาว เทศบาลตําบลดงมะดะ แพะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 เชียงราย แมลาว องคการบริหารสวนตําบลโปงแพร ปาซางใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลทากอ บานดอยงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลศรีเมืองชุม สันโคง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ รมฟาผาหมน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ บานหวยกุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ ผาตั้ง (104) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ บานฟาไทยงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 เชียงราย เวียงปาเปา เทศบาลตําบลปางิ้ว วัดฮางตํ่า หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 เชียงราย เวียงปาเปา เทศบาลตําบลปางิ้ว บานปาสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 เชียงราย เวียงปาเปา บานจําบอน167 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม บานจําบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลเวียง บานดงหลายหนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

169 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแจมหลวง บานแอเอาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลดอยแกว หินเหล็กไฟ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง น้ําตกแมกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง บานผาหมอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา บานสหกรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองนะ โละปาหาญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 เชียงใหม ไชยปราการ องคการบริหารสวนตําบลศรดีงเย็น แมขิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 เชียงใหม ไชยปราการ องคการบริหารสวนตําบลศรดีงเย็น บานเวียงผาพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง แมบวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลเชิงดอย โพธิ์ทองเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก178 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลเชิงดอย โพธิ์ทองเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลปาเมี่ยง หวยหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลสงาบาน ดอกแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 เชียงใหม ฝาง เทศบาลตําบลแมขา สันตนเปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลแมสูน ลองออ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลกองแขก บานแมหลุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลบานทับ บานแมปอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลปางหินฝน บานพุยใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก บานแมครอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 เชียงใหม แมแตง เทศบาลตําบลอินทขิล บานทับเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลบานเปา บานเปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงกาย บานเหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 เชียงใหม แมริม องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง บานผานกกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา เหลาปาฝาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ขุนปวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 เชียงใหม แมอาย เทศบาลตําบลแมอาย ชัยสถาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง สันหาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลแมนาวาง หวยปากลวย195 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลแมนาวาง หวยปากลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 เชียงใหม เวียงแหง องคการบริหารสวนตําบลเมอืงแหง สามหมื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

197 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว แมยางหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว บานหวยน้ําจาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ปาเกี๊ยะนอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลสะเมิงเหนือ ปาลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 เชียงใหม สันกําแพง องคการบริหารสวนตําบลรองวัวแดง ใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลบานแม ธรรมชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลสันปาตอง สันปาตอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลน้ําบอหลวง องคการบริหารสวนตําบลน้ําบอหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 เชียงใหม สารภี เทศบาลตําบลชมภู แมสะลาบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลนาเกียน บานนาเกียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก206 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลนาเกียน บานนาเกียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 เชียงใหม อมกอย องคการบรหิารสวนตําบลมอนจอง บานมูเซอหลังเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 เชียงใหม อมกอย องคการบรหิารสวนตําบลยางเปยง บานสบลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 เชียงใหม อมกอย องคการบรหิารสวนตําบลยางเปยง บานยางครก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลอมกอย บานหางหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลอมกอย ตุงลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลฮอด หวยทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะสุกร ตําบลเกาะสุกร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 ตรัง เมือง องคการบรหิารสวนตําบลนาโยงใต โคกพิกุล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 ตราด เกาะกูด องคการบริหารสวนตําบลเกาะกูด องคการบริหารสวนตําบลเกาะกูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 ตราด บอไร องคการบริหารสวนตําบลดานชุมพล บานทับทิมสยาม 01 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

217 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลเนินทราย สระดาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ บานหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 ตราด แหลมงอบ องคการบริหารสวนตําบลแหลมงอบ กลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง บานแมระเมิง ม.8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง บานตอปลาคี ม.15 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมหละ ทีจื้อหลอคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 ตาก บานตาก องคการบริหารสวนตําบลแมสลดิ บานแมสลิด ม.2223 ตาก บานตาก องคการบริหารสวนตําบลแมสลดิ บานแมสลิด ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง ตลุกปาตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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225 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนตําบลวังหิน น้ําโจน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลดานแมละเมา บานใหมโพธิ์ทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลดานแมละเมา บานหวยปลาหลด (บานใหม) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลพระธาตผุาแดง บานขุนหวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลพะวอ พะวอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลพะวอ บานปูแป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลพะวอ บานปางสางคํา ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร หมูบานตัวอยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 ตาก อุมผาง เทศบาลตําบลแมจัน นุเซะโปล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 นครนายก บานนา เทศบาลตําบลบานนา วัดชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก234 นครนายก บานนา เทศบาลตําบลบานนา วัดชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานนา วัดทองจรรยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานนา ชุมชนบานวังไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานพริก วัดโพธิ์แกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลศรกีะอาง วัดเกาะพิกุล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลโคกกรวด บานพรหมเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลนาหินลาด ทามะปราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลทาทราย องคการบริหารสวนตําบลทาทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ องคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลชุมพล วัดราษฎรศรัทธาธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลบางสมบูรณ วัดพลอยกระจางศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลบางสมบูรณ โรงเรยีนวัดเข็มทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลบึงศาล บานหัวหมอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 นครปฐม ดอนตูม องคการบรหิารสวนตําบลหวยดวน วัดทุงผักกูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลสัมปทวน ตนลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว บานทุงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 นครปฐม เมืองนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลดอนยายหอม องคการบริหารสวนตําบลดอนยายหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลน้ําก่ํา ดอนขาวหลาม251 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลน้ําก่ํา ดอนขาวหลาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม ดงเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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253 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลดอนนางหงส โคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลนาถอน นาถอนทุง ม.12 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลนาคู นาคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลนาคู วัดศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลพิมาน วัดโพธิ์ชัยศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลพุมแก บานหนองหอยใหญ(หนองหอไตร) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลพุมแก นางเลศิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู สีชมพู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

261 นครพนม นาทม องคการบริหารสวนตําบลนาทม เหลาสมปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลนางัว สามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก262 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลนางัว สามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลกุตาไก วัดบวรศรัทธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 นครพนม ปลาปาก องคการบรหิารสวนตําบลปลาปาก วัดทาจําปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 นครพนม ปลาปาก องคการบรหิารสวนตําบลปลาปาก วัดศรีสมุังค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 นครพนม ปลาปาก องคการบรหิารสวนตําบลปลาปาก วัดนิมิตศรัทธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 นครพนม ปลาปาก องคการบรหิารสวนตําบลปลาปาก วัดศรีลดัดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 นครพนม ปลาปาก องคการบรหิารสวนตําบลปลาปาก วัดโสมนัสไชยาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ตาก สุขเกษม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลนางาม ดอนกกโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง วัดศรีคูณเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลเรณู วัดวุฒิวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 นครพนม วังยาง องคการบริหารสวนตําบลโคกสี วัดมิตรภาพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 นครพนม วังยาง องคการบริหารสวนตําบลวังยาง วัดวังยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลนาคํา บานโนนรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ วัดนาเดื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ วัดวิชัยการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 นครราชสีมา แกงสนามนาง องคการบริหารสวนตําบลสีสุก สีสุก279 นครราชสีมา แกงสนามนาง องคการบริหารสวนตําบลสีสุก สีสุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 นครราชสีมา แกงสนามนาง องคการบริหารสวนตําบลสีสุก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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281 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ โรงเรยีนบานโคกแฝก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด โรงเรียนวัดถนนหักนอยดอนกลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา บานโนนเตง็ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหวยบง โรงเรียนบานหินเพิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 นครราชสีมา โนนแดง เทศบาลตําบลวังหิน บานทุงรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลโคกสวาย บานบุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลบัลลงัก ตําบลบัลลังก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 นครราชสีมา บานเหลื่อม องคการบริหารสวนตาํบลบานเหลื่อม บานดอนเปลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร บานดอนอีลุม-ธรรมจักรพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลโนนเพ็ด บานโนนเพ็ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก290 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลโนนเพ็ด บานโนนเพ็ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลหันหวยทราย บานหนองชองแมว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลบอปลาทอง บานพระบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลดอน โรงเรียนจตุคามวิทยาคม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 นครราชสีมา ปากชอง องคการบรหิารสวนตําบลพญาเย็น บานซับใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลพังเทียม บานโพนไพล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย บานบุเขวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลดงใหญ บานมะกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู บานเสว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลโนนคา องคการบริหารสวนตําบลโนนคา(โรงเรียนบานโคกหินเหล็กไฟ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลเสมา บานแกนทาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 นครราชสีมา เสงิสาง องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคยีน หนองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 นครราชสีมา หวยแถลง เทศบาลตําบลหินดาด เทศบาลตําบลหินดาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหลุงตะเคียน บานโคกรักษ ม.11 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 นครศรธีรรมราช จุฬาภรณ องคการบริหารสวนตําบลสามตําบล บานควนโตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 นครศรธีรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลโมคลาน มัสยิดบานอูตะเภา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 นครศรธีรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก วัดปากแพรก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 นครศรธีรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลเทพราช วัดธารน้ําฉา307 นครศรธีรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลเทพราช วัดธารน้ําฉา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 นครศรธีรรมราช หัวไทร องคการบริหารสวนตําบลทาซอม วัดทาเสริม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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309 นครสวรรค โกรกพระ องคการบริหารสวนตําบลหาดสงู ต.หาดสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 นครสวรรค ตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี (บานโพนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลตาคลี บานสระแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลดอนคา ตุกแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

313 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย โรงเรยีนวัดมงคลสถิตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย โรงเรยีนบานบึงราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองตางู บานจิกลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหูกวาง วัดหูกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลอางทอง วัดทาแรต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประสาท บานโคงสวอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก318 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประสาท บานโคงสวอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําลัด เขาดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

320 นครสวรรค เมืองนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค ชุมชนชอนตะวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

321 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบางพระหลวง วัดทาดินแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

322 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหนองกรด บานหนองเขนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

323 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลลาดยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

324 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลศาลเจาไกตอ บานหนองชํานาญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

325 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม สะเดาซาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

326 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลธารทหาร บานน้ําสาดกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

327 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลตําบลปลายบาง วัดอุบลวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

328 นนทบุรี บางกรวย องคการบริหารสวนตาํบลบางขุนกอง รร.วัดบางไกรใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

329 นนทบุรี ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย วัดศรีเขตนันนทาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

330 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลตันหยงมัส วัดชลธาราวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

331 นาน เชียงกลาง เทศบาลตําบลเชียงกลาง วัดคันนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

332 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลปาคา หนองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

333 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสันทะ ขุนสถาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

334 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา หนาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

335 นาน แมจริม องคการบริหารสวนตําบลแมจริม บานนาหมัน335 นาน แมจริม องคการบริหารสวนตําบลแมจริม บานนาหมัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

336 นาน สองแคว เทศบาลตําบลยอด ผาสิงห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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337 นาน สองแคว เทศบาลตําบลยอด ยอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

338 นาน สองแคว เทศบาลตําบลยอด ปางสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

339 นาน สันติสขุ องคการบริหารสวนตําบลปาแลวหลวง บานสบยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

340 บึงกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบัวตูม ทาคํารวม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

341 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลตําบลดอนหญานาง วัดสันติสุขธรรมคุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

342 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องคการบริหารสวนตําบลบึงกาฬ วัดโพธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

343 บุรีรัมย กระสัง องคการบรหิารสวนตําบลบานปรือ ระกาใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

344 บุรีรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลบานยาง วัดอัมภาวรินทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

345 บุรีรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลบานแวง วัดธรรมประสิทธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

346 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เขาจาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก346 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว เขาจาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

347 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน องคการบริหารสวนตําบลทับใต บานหวยมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

348 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน องคการบริหารสวนตําบลบึงนคร เนินพยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

349 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลกบินทร โรงเรยีนบานชําโสม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

350 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอทอง โรงเรียนบานหนองโดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

351 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ บานทาสะตือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

352 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เทศบาลตําบลโพธิ์งาม ชมุชนวัดบานโงง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

353 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตาํบลศรีมหาโพธิ์ บานสัมพันธ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

354 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ องคการบริหารสวนตําบลไผชะเลือด วัดไผงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

355 ปตตานี โคกโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลชางใหตก บานชางใหตก  ม. 3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

356 ปตตานี โคกโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ บานควนเปล  ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

357 ปตตานี สายบุรี องคการบริหารสวนตําบลละหาร มัสยิดทุงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

358 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลบางซาย คอตัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

359 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลปลายกลัด บานทางหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

360 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลบางย่ีโท บานใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

361 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องคการบริหารสวนตําบลกบเจา องคการบริหารสวนตาํบลกบเจา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

362 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลตานิม ตานิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

363 บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลบานลี่ โรงเรยีนวัดประมุง363 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลบานลี่ โรงเรยีนวัดประมุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

364 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลวัดตูม วัดตมู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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365 พระนครศรีอยุธยา วังนอย(15) องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ สุวพรรณสนิทวงศพิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

366 พระนครศรีอยุธยา วังนอย(15) องคการบริหารสวนตําบลบอตาโล วัดสุคันธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

367 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลบานแพน วัดโบสถ (วงศพานิช) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

368 พะเยา จุน เทศบาลตําบลทุงรวงทอง หวยไครใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

369 พะเยา จุน เทศบาลตําบลหวยขาวก่ํา ม.8 (บานกิ่วแกว) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

370 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลเจดียคํา ปว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

371 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลแมลาว วัดผาลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

372 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลอางทอง ดอยอิสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

373 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลตําบลหนองหลม บานปางงุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

374 พะเยา ปง เทศบาลตําบลแมยม วัดบานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก374 พะเยา ปง เทศบาลตําบลแมยม วัดบานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

375 พะเยา ภูกามยาว องคการบรหิารสวนตําบลหวยแกว กาดถี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

376 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง บานน้ําเปอย หมู 6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

377 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง ศรีไฮคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

378 พะเยา เมือง เทศบาลตําบลแมกา วัดโทกหวาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

379 พังงา คุระบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางวัน โรงเรยีนบานคุรอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

380 พังงา เมืองพังงา เทศบาลตําบลบางเตย ประจําตําบล (เขาเฒา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

381 พัทลุง กงหรา องคการบริหารสวนตําบลคลองเฉลิม บานปาแกออก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

382 พัทลุง เขาชัยสน องคการบริหารสวนตําบลควนขนุน ทานางพรหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

383 พัทลุง บางแกว องคการบรหิารสวนตําบลนาปะขอ วัดชางทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

384 พัทลุง บางแกว องคการบรหิารสวนตําบลนาปะขอ เฉลิมพระเกียรตบิานครองชีพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

385 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลเกาะนางคํา วัดสุภาษิตาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

386 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลตําบลพญาขัน บานควนถบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

387 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลทับหมัน วัดทับปรุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

388 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลตําบลบางไผ เทศบาลตําบลบางไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

389 พิจิตร บางมูลนาก องคการบริหารสวนตําบลภูมิ อนุบาลอําเภอบางมูลนาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

390 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง เทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง บานวังจิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

391 พิจิตร เมือง เทศบาลเมืองพิจิตร วัดวิจิตรราม391 พิจิตร เมือง เทศบาลเมืองพิจิตร วัดวิจิตรราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

392 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลบึงบัว โรงเรยีนบานยางตะพาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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393 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลวังโมกข บานวังโมกข ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

394 พิจิตร วังทรายพูน องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ บานยางสามตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

395 พิษณุโลก เนินมะปราง องคการบริหารสวนตําบลชมพู บานน้ําปาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

396 พิษณุโลก บางกระทุม เทศบาลตําบลสนามคลี สนามคลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

397 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลดงประคํา บานโคกสมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

398 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลทาชาง ทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

399 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลมะตอง ปาสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

400 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลวงฆอง วงฆอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

401 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง บานชําหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

402 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลวังนกแอน บานน้ําพรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก402 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลวังนกแอน บานน้ําพรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

403 เพชรบุรี แกงกระจาน องคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน บานหนองหงษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

404 เพชรบุรี แกงกระจาน องคการบริหารสวนตําบลหวยแมเพรียง หวยไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

405 เพชรบุรี ทายาง องคการบริหารสวนตําบลทาคอย โรงเรียน บานหนองขานาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

406 เพชรบุรี ทายาง องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน บานเมืองใหมพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

407 เพชรบุรี บานแหลม เทศบาลตําบลบานแหลม วัดลักษณาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

408 เพชรบุรี บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางครก วัดเขาตะเครา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

409 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบางจาน บานวัดชีสาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

410 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลชนแดน บานคลองหวยนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

411 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลลาดแค บานหนองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

412 เพชรบูรณ บึงสามพัน องคการบริหารสวนตําบลพญาวัง บานซับสําราญเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

413 เพชรบูรณ บึงสามพัน องคการบริหารสวนตําบลวังพิกุล บานหวยทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

414 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลคลองกระจัง บานคลองดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

415 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลนาสนุน บานกุดตาแรว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

416 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลหนองยางทอย โรงเรยีนบานซับนอยพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

417 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลปากดุก บานปากดุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

418 แพร เดนชัย เทศบาลตําบลปงปาหวาย ปงปาหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

419 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา ไผยอย419 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา ไผยอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

420 แพร ลอง เทศบาลตําบลปากกาง เทศบาลตําบลปากกาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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421 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลทุงนาว รองเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

422 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลทุงนาว ทุงนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

423 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลพระหลวง พระหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

424 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว บานเกาะมะพราว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

425 มหาสารคาม แกดํา องคการบริหารสวนตําบลแกดํา นาภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

426 มหาสารคาม เชยีงยืน องคการบริหารสวนตําบลกูทอง วัดสระเกตุหนองมันปลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

427 มหาสารคาม เชยีงยืน องคการบริหารสวนตําบลกูทอง วัดโพธิ์หนองบุญชู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

428 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลดงบัง วัดโพธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

429 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลดงยาง วัดบานหนองผง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

430 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง วัดหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก430 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง วัดหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

431 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบรหิารสวนตําบลนาสีนวล วัดดงศลิา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

432 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบรหิารสวนตําบลหนองบัว บานโคกลาม ม.12 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

433 มุกดาหาร ดงหลวง องคการบริหารสวนตําบลพังแดง หนองหมู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

434 มุกดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม วัดขอนแกน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

435 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลดงเย็น บานนาจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

436 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมโถ บานหวยผึ้งใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

437 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบรหิารสวนตําบลบานกาศ ทาขามเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

438 ยโสธร กุดชมุ องคการบริหารสวนตําบลกําแมด วัดบานหนองเหีย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

439 ยโสธร คอวัง เทศบาลตําบลคอวัง วัดบานเปาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

440 ยโสธร คอวัง เทศบาลตําบลคอวัง วัดคอวัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

441 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลนาคํา นาหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

442 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลตําบลสําราญ วัดบานบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

443 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลดูทุง วัดบานดูทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

444 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลดูทุง วัดศิริมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

445 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองเปด บานหนองถม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

446 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองเรอื วัดสวางโพธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

447 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลกุดแห โรงเรยีนบานดอนมวงปาโมง447 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลตําบลกุดแห โรงเรยีนบานดอนมวงปาโมง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

448 ยโสธร เลงินกทา เทศบาลตําบลสามัคคี บานโคกวิไล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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449 ยะลา ธารโต องคการบรหิารสวนตําบลแมหวาด ปะเด็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

450 ยะลา บันนังสตา เทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง มัสยิดซีรอตุลตักวา(ฉลองชัย) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

451 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเมืองบัว สัมโฮง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

452 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกําแพง วัดไทรทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

453 รอยเอ็ด จังหาร องคการบรหิารสวนตําบลแสนชาติ บานเขวาชี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

454 รอยเอ็ด ปทุมรัตต เทศบาลตําบลปทุมรัตต บานหนองขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

455 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส บานคูฟา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

456 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลสระบัว วัดสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

457 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ โนนลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

458 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงกุลา บานขวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก458 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงกุลา บานขวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

459 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงหลวง บานโพนเดื่อ ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

460 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา โรงเรยีนผักเผ็ดจอกอนอยคูขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

461 ระยอง เขาชะเมา องคการบริหารสวนตําบลเขาชะเมา วัดสีระมัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

462 ระยอง วังจันทร องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร บานชุมนุมใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

463 ราชบุรี บานคา องคการบริหารสวนตําบลบานคา โรงเรียน บานลําพระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

464 ราชบุรี บานโปง เทศบาลเมืองทาผา โรงเรียน วัดโกสินารายน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

465 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน บานหนองแรต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

466 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลเขาชะงุม โรงเรยีน บานเขาแหลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

467 ราชบุรี วัดเพลง องคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง บานบางนางสูญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

468 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลสะแกราบ วัดสะแกราบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

469 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง บานเขาทับควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

470 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลเกาะรัง บานหนองบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

471 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองเตา สระกระเบ้ือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

472 ลพบุรี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลชอนนอย องคการบริหารสวนตําบลชอนนอย(ซอย 19 สาย 2 ขวา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

473 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลโคกตูม โรงเรียนบานหนองถ้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

474 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลปงเตา หวยอูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

475 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลแมมอก หัวน้ํา475 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลแมมอก หัวน้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

476 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลเวียงมอก แมแสลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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477 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลเวียงมอก เสลียมหวาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

478 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลแจซอน ศรีดอนมูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

479 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร วัดหนองหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

480 ลําปาง วังเหนือ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตนฮาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

481 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลสมัย สมัยเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

482 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลทุงงาม ใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

483 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลประตปูา ตนแงะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

484 เลย เชียงคาน เทศบาลตําบลเขาแกว โสกเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

485 เลย เชียงคาน เทศบาลตําบลเขาแกว บานทาบม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

486 เลย ดานซาย เทศบาลตําบลศรีสองรัก หนามแทง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก486 เลย ดานซาย เทศบาลตําบลศรีสองรัก หนามแทง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

487 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลกกสะทอน หวยมุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

488 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลอิปุม วัดปาหวยลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

489 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน วัดเวฬุวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

490 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลนาแขม นาวังยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

491 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตาํบลโนนสาํราญ บานทาสวางสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

492 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลจาน องคการบริหารสวนตําบลจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

493 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลโนนสงั บานหนองหวาย ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

494 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลผักแพว วัดบานบกบาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

495 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลกันทรอม บานกันทรอมใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

496 ศรีสะเกษ เบญจลกัษ องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ วัดหนองบักโทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

497 ศรีสะเกษ เมืองจันทร เทศบาลตําบลหนองใหญ ม.5 หนองสาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

498 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบริหารสวนตําบลเมอืงคง ม.12 หนองหัวลิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

499 ศรีสะเกษ วังหิน เทศบาลตําบลวังหิน วัดบานทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

500 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลผักไหม วัดชาด-หองนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

501 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลโคกหลาม ม.9 โนนนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

502 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองหาง วัดหนองหญาปลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

503 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ วัดนาโนน503 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ วัดนาโนน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

504 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ บานกอ ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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505 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลบานแปน โพนงามโคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

506 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง โคกหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

507 สงขลา บางกล่ํา องคการบริหารสวนตําบลแมทอม โรงเรยีนบานหนองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

508 สงขลา หาดใหญ เทศบาลตําบลคูเตา โรงเรยีนวัดบางลกึ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

509 สตลู เมืองสตูล องคการบริหารสวนตําบลตํามะลัง ตํามะลังใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

510 สมุทรปราการ บางเสาธง องคการบริหารสวนตําบลศรีษะจรเขใหญ รร.วัดจรเขใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

511 สมุทรสงคราม เมืองฯ เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

512 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบรหิารสวนตําบลลาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

513 สมุทรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลหลักหา โรงเรียนทํานบแพว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

514 สมุทรสาคร เมืองฯ เทศบาลตําบลทาจีน เทศบาลตําบลทาจีน หมูที่ 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก514 สมุทรสาคร เมืองฯ เทศบาลตําบลทาจีน เทศบาลตําบลทาจีน หมูที่ 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

515 สระแกว เขาฉกรรจ องคการบริหารสวนตําบลเขาสามสิบ เนินตะแบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

516 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลทัพไทย ทับทิมสยาม 03 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

517 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง บานซับใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

518 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ วัดถ้ําเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

519 สระบุรี วังมวง องคการบริหารสวนตําบลวังมวง ปาสักชลสิทธ์ิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

520 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ (วัดหนองปลากะดี่) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

521 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง โรงเรยีนวัดคลองหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

522 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง โรงเรยีนบานคลองหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

523 สิงหบุรี บางระจัน องคการบริหารสวนตําบลแมลา องคการบริหารสวนตําบลแมลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

524 สิงหบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลโพกรวม กลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

525 สุโขทัย บานดานลานหอย เทศบาลตําบลตลิ่งชัน วัดวังหาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

526 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลปากุมเกาะ คุงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

527 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลเมืองบางขลัง โรงเรียนบานวัดโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

528 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา มาบปาเลา/โรงเรียนมาบปาเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

529 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลยานยาว โรงเรยีนวัดทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

530 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลทะเลบก บานหนองสานแตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

531 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลวังคนั บานรังงาม (ดงรงั)531 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลวังคนั บานรังงาม (ดงรงั) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

532 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลวังคัน ทับผึ้งนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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533 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลมะขามลม สะแกยางหมู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

534 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนกํายาน พันตําลึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

535 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลศาลาขาว บานดอนแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

536 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลปลายนา บานรางหางมา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

537 สุพรรณบุรี อูทอง เทศบาลตําบลจรเขสามพัน วังหลุมพอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

538 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลทาอุแท เขาหมอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

539 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลทาขนอน บานกะเปาใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

540 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลยานยาว บานมะเลาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

541 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลไทรขึง บานควนยอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

542 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลเปนสุข ขาม-เปนสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก542 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลเปนสุข ขาม-เปนสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

543 สุรินทร พนมดงรัก องคการบริหารสวนตําบลบักได วัดหัวอางสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

544 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลจารพัต บานกันจารย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

545 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตาํบลหนองเหล็ก โคกลาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

546 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลโพนโก หนองบัวแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

547 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลโพนโก บานเปอยปาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

548 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลบานจารย บานอังกอล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

549 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบรหิารสวนตําบลหนองฮะ ดูโศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

550 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลตําบลบานเดื่อ ชุมชนบานเดื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

551 หนองคาย รัตนวาป องคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮ วัดเสตมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

552 หนองคาย ศรีเชียงใหม เทศบาลตําบลหนองปลาปาก ดงบัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

553 หนองบัวลําภู นากลาง เทศบาลตําบลเกากลอย บานเกากลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

554 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลโคกมวง วัดโนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

555 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง หวยบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

556 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตาํบลกุดสะเทียน วัดสุทธิวิโมกข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

557 อางทอง ปาโมก เทศบาลตําบลปาโมก ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

558 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลยางชาย วัดงิ้วราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

559 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลย่ีลน วัดอบทม559 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลย่ีลน วัดอบทม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

560 อางทอง สามโก เทศบาลตําบลสามโก วัดสามโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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561 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลนาปาแซง วังยางเครือพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

562 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลหวย วัดศรีปุญญนิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

563 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลไมกลอน วัดโสภณาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

564 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ เทศบาลตําบลโคกกลาง บานมวงแดงหนองกะเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

565 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลยางชุม วัดทุงสวางโนนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

566 อุดรธานี กุดจับ องคการบริหารสวนตําบลกุดจับ วัดวิชัยวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

567 อุดรธานี ทุงฝน องคการบริหารสวนตําบลทุงฝน บานโพนสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

568 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลออมกอ วัดสมประสงค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

569 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง วัดสุพรรณาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

570 อุดรธานี พิบูลยรักษ องคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย บานโนนตาล-ดงยางนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก570 อุดรธานี พิบูลยรักษ องคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย บานโนนตาล-ดงยางนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

571 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลนาพู โรงเรียนบานศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

572 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลบะยาว โรงเรียน บานโคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

573 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลหาดลา โรงเรียนทาแฝกอนุสรณ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

574 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลไรออย โรงเรียนคลองละมุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

575 อุตรดิตถ ฟากทา องคการบริหารสวนตําบลฟากทา นาไพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

576 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานบึง บานวังตอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

577 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลทุงนางาม โรงเรยีน บานหวยโศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

578 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลปาออ บานคลองชะนี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

579 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง บานเนินสาธารณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

580 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง ทุงใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

581 อุทัยธานี หวยคต องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง บานคลองแหงวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

582 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลเทพวงศา วัดศรีสมบูรณฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

583 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลนาแวง วัดอรุณวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

584 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลนาแวง บานนาแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

585 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลกอเอ วัดนามน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

586 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลยางข้ีนก โพนสิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

587 อุบลราชธานี โขงเจียม บานหนองแสงนอย587 อุบลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ บานหนองแสงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

588 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลกลาง โนนสุขสันต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 27

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ ถึงวันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

589 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลขามเปย วัดสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

590 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลขามเปย วัดภูมิภาค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

591 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบรหิารสวนตําบลคอนสาย วัดศรีบูรพา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

592 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลหนองเตา ใหมศรีทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

593 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลบานตูม ทุงเงิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

594 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพะลาน วัดใหมสําราญรมย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

595 อุบลราชธานี น้ําขุน เทศบาลตําบลขี้เหล็ก หนองหัวลิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

596 อุบลราชธานี บุณฑรกิ องคการบริหารสวนตําบลบานแมด แมด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

597 อุบลราชธานี บุณฑรกิ องคการบริหารสวนตาํบลหนองสะโน บานสมเส้ียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

598 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตาํบลโนนกาหลง บานปากาว-หนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก598 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตาํบลโนนกาหลง บานปากาว-หนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

599 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตาํบลโนนกาหลง บานดอนโด-โคกเลียบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

600 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก องคการบรหิารสวนตําบลแพงใหญ บานแสง 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... 



 

- 2 - 
 
  (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 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 

กรุณาสงแบบตอบรับการฝกอบรม 

 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 

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

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

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

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

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

 

หมายเหต ุ 1. สงแฟกซ ถึง 0-2191

 2. กรุณาชําระคาลงทะเบยีน

              โดยสั่งจายเช็คในนาม

 3. รายงานตัวในวันพฤหัสบดี

              โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว

 4. สามารถเขาพกัไดวันพุ

  5. ติดตอสอบถามรายละเอยีดไดที่ โทรศัพท 

 

แบบตอบรับการเขาอบรม 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 27  

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ ถึงวันพุธที่ 7 มนีาคม 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

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 

สามารถเขาพักไดวันพุธท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 ตั้งแตเวลา 14.00 น เปนตนไป 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

2561 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

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 

8

  

 

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่27  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 27 

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 

     

         

7 

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 สามารถเขาพักไดโดยไมตองเสยีคาใชจายเพ่ิม และไมตอง

โทรสํารองหองพัก (ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาพกั) 

        *** ไมมกีารออกกําลัง การเตรียมชุดสําหรับออกกําลังกายใหดูตามความเหมาะสม  
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Scan QR code เพือขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน คลอง ๑ ( Line ) 


