
1 กระบี่ ล าทับ เทศบาลต าบลล าทับ เทศบาลต าบลล าทับ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

2 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลพรุดินนา พรุดินนา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี เมือง เทศบาลเมืองกาญจนบรีุ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

4 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลพระแท่น วัดพระแท่นดงรัง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

5 กาญจนบุรี เมือง เทศบาลเมืองกาญจนบรีุ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

6 กาญจนบุรี หนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

7 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลกุดหว้า วัดกกต้อง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

8 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลหนองบัว หนองบัว หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

9 กาฬสินธุ์ ห้วยผ้ึง เทศบาลต าบลห้วยผ้ึง เทศบาลต าบลห้วยผ้ึง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

10 กาฬสินธุ์ เขาวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ หนองผือ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

11 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

12 ขอนแก่น ชุมแพ เทศบาลต าบลโนนหัน หนองคอง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

13 ขอนแก่น น้ าพอง เทศบาลต าบลกดุน้ าใส วัดศรีมงคล หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

14 ขอนแก่น เขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเมืองแอม ต าบลดงเมืองแอม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

15 ขอนแก่น เขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเมืองแอม พัฒนาชุมชน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

16 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าช้าง เทศบาลเมืองท่าช้าง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

17 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลต าบลแปลงยาว เทศบาลต าบลแปลงยาว หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

18 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชงิเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

19 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเปด็ วดัดอนทอง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

20 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ บ้านเขาชี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

21 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

22 ชลบุรี บางละมุง เทศบาลเมืองหนองปรือ วัดหนองปรือ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

23 ชัยนาท หันคา เทศบาลต าบลหันคา วัดท่ากฤษณา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

24 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นยาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

25 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม 1 หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

26 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

27 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พัฒนาชุมชน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

28 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลดอยลาน เทศบาลต าบลดอยลาน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

29 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลแม่จัน เทศบาลต าบลแม่จัน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

30 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ เทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

31 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ เทศบาลต าบลสุเทพ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

บัญชรีายชื่อผู้เขา้รับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่2

ระหว่างวันที ่21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน (ศูนย์อบรมคลอง 6) อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย จังหวัดปทุมธานี

ต าแหน่งผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่2

ระหว่างวันที ่21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน (ศูนย์อบรมคลอง 6) อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย จังหวัดปทุมธานี

ต าแหน่งผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

32 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว เทศบาลต าบล เจดีย์แมค่รัว หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

33 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลท่าข้าม เทศบาลต าบลท่าข้าม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

34 ตรัง รัษฎา เทศบาลต าบลคลองปาง เทศบาลต าบลคลองปาง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

35 ตรัง นาโยง เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

36 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวิเศษ เขาวิเศษ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

37 ตาก เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก เทศบาล 1 กิตติขจร หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

38 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลมหาวนั บ้านเจดีย์โคะ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

39 ตาก พบพระ องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพฒันา รวมไทยเสริมสุข หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

40 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

41 นครปฐม สามพราน เทศบาลต าบลออ้มใหญ่ เทศบาลต าบลออ้มใหญ่ (วัดออ้มใหญ)่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

42 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม ประปานคร หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

43 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม กระทุม่ล้ม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

44 นครปฐม ดอนตูม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยพระ บา้นทุ่งพชิัย หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

45 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม หนองไผ่ล้อม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

46 นครราชสีมา สีค้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ บ้านหนองไทร หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

47 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

48 นครศรีธรรมราช ฉวาง เทศบาลต าบลจันดี เทศบาลต าบลจันดี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

49 นครศรีธรรมราช ขนอม เทศบาลต าบลอา่วขนอม จงถนอม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

50 นครศรีธรรมราช นบพิต า องค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ บ้านอู่ทอง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

51 นครศรีธรรมราช ลานสกา องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน วัดโคกโพธิส์ถิตย์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

52 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย วัดมะปรางงาม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

53 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยปริก วัดสุวรรณาราม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

54 นครศรีธรรมราช นบพิต า องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า วดัถ  าเขาเหล็ก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

55 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ (ร.ร.วัดหนองโพ) หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

56 นนทบุรี ไทรน้อย เทศบาลต าบลไทรน้อย เทศบาลต าบลไทรน้อย หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

57 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางใหญ่ เทศบาลต าบลบางใหญ่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

58 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี นครนนท์ 4 ต าบลตลาดขวญั หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

59 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลต าบลต้นไทร เทศบาลต าบลต้นไทร หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

60 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส มัสยิดอิสละห์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

61 นราธิวาส รือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ มัสยดิราวฏอตุลยนันะห์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

62 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มัสยิดอะมาดียะ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่2

ระหว่างวันที ่21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน (ศูนย์อบรมคลอง 6) อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย จังหวัดปทุมธานี

ต าแหน่งผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

63 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลกาวะ จาแบป๊ะ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

64 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ บริจ๊ะ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

65 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่า ต าบลแม่สา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

66 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

67 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภ(ูอ.พรเจริญ) ปฐมวัยต าบลศรีชมภ ู: ศรีชมภโูมเดล หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

68 บุรีรัมย์ หนองกี่ เทศบาลต าบลดอนอะราง วัดดงเย็น หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

69 บุรีรัมย์ สตึก เทศบาลต าบลสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

70 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

71 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลสวายจีก วัดหนองปรือ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

72 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพัน วัดแสลงพัน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

73 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

74 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลุโละ บ้านตันหยงลุโละ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

75 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธิ ์ มัสยิดก าปงบูดี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

76 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) เทศบาลต าบลสามเมือง วัดลาดบัวหลวง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

77 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา เทศบาลนครพระนครศรีฯ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

78 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย(15) เทศบาลเมืองล าตาเสา เทศบาลเมืองล าตาเสา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

79 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกล้วย ต าบลทุง่กล้วย หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

80 พังงา เกาะยาว องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวนอ้ย บ้านใหญ่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

81 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลทะเลน้อย ทะเลน้อย หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

82 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลท่าแค ควนปอม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

83 พัทลุง บางแก้ว เทศบาลต าบลทา่มะเด่ือ เทศบาลต าบลท่ามะเด่ือ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

84 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลแม่ขรี แม่ขรี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

85 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง วัดชัยชนะสงคราม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

86 พัทลุง เขาชัยสน องค์การบริหารส่วนต าบลหานโพธิ์ พัฒนาชุมชน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

87 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

88 เพชรบุรี ชะอ า องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยทรายเหนือ ต าบลห้วยทรายเหนือ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

89 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ องค์การบริหารส่วนต าบลกนัจุ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

90 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

91 มหาสารคาม บรบือ เทศบาลต าบลบรบือ ก่อนวยัเรียน เทศบาลต าบลบรบือ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

92 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลต าบลพยคัฆภมูพิสัิย เทศบาลต าบลพยคัฆภูมิพิสัย หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

93 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเขวา องค์การบริหารส่วนต าบลเขวา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่2

ระหว่างวันที ่21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน (ศูนย์อบรมคลอง 6) อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย จังหวัดปทุมธานี

ต าแหน่งผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

94 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลแคน ต าบลแคน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

95 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

96 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร วัดค าสายทอง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

97 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลเดิด เทศบาลต าบลเดิด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

98 ยะลา กาบัง องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

99 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง (แวง) วัดบ้านโนนสวรรค์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

100 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

101 ระยอง ปลวกแดง เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง เทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

102 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลต าบลบ้านเพ เทศบาลต าบลบ้านเพ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

103 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลสองสลึง สองสลึง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

104 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกรับใหญ่ เทศบาลต าบลกรับใหญ่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

105 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

106 ราชบุรี ด าเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด วัดอมรญาติสมาคม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

107 ล าพูน ล้ี องค์กาบริหารส่วนต าบลนาทราย เด่นยางมูล หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

108 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบอ่ซืน ห้วยบ่อซืน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

109 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ เทศบาลต าบลเมืองขขุนัธ์ (ห้วยเหนือ) วัดไทยเทพนิมิตร หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

110 สงขลา เทพา เทศบาลต าบลล าไพล ศาสนา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

111 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร (วดัใหม่ทุง่คา) หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

112 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ มัสยิดมูซาฟีรีน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

113 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลจะแหน วังโอ๊ะ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

114 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลชิงโค วัดบ่อสระ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

115 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพอ มัสยิดมูฮาบาดาตีมะมุด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

116 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนต าบลสะท้อน องค์การบริหารส่วนต าบลสะท้อน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

117 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นควน บ้านทุง่วิมาน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

118 สมุทรปราการ เมืองฯ เทศบาลต าบลบางเมือง บางเมือง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

119 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ เทศบาลต าบลพระสมทุรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

120 สมุทรปราการ บางพลี องค์กาบริหารส่วนต าบลบางโฉลง บางโฉลง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

121 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด วัดใหญ่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

122 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด วัดใหม่สมุทรกิจโกศล หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

123 สมุทรปราการ บางพลี องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา สุเหร่าบางปลา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

124 สมุทรปราการ เมืองสุมทรปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง บ้านบางโปรง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก



บัญชรีายชื่อผู้เขา้รับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่2

ระหว่างวันที ่21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน (ศูนย์อบรมคลอง 6) อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย จังหวัดปทุมธานี

ต าแหน่งผู้เข้ารับการอบรม หมายเหตุที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

125 สมุทรปราการ เมืองสุมทรปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

126 สมุทรสงคราม เมืองสุมทรปราการ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

127 สมุทรสาคร เมืองสุมทรปราการ เทศบาลต าบลนาดี บางปิง้ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

128 สมุทรสาคร เมืองสุมทรปราการ เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก วัดศรีสุทธาราม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

129 สมุทรสาคร เมืองสุมทรปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย ศรีเมือง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

130 สระบุรี มวกเหล็ก เทศบาลต าบลมวกเหล็ก มวกเหล็ก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

131 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง เทศบาลต าบลทุง่คอก ต าบลทุง่คอก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

132 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระกระโจม หนองสลัดได หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

133 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เทศบาลต าบลบา้นเสด็จ พรุหวายน้ า หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

134 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เทศบาลต าบลบา้นเสด็จ ทับใหม่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

135 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลวัดคงคาราม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

136 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์ คลองโสด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

137 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลเสวยีด เสวียด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

138 สุรินทร์ ศีขรภูมิ เทศบาลต าบลผักไหม ผักไหม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

139 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลสระขุด ต าบลสระขุด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

140 หนองบัวล าภู นาวัง เทศบาลต าบลนาเหล่า วัดมัชฌิเขตมงคล หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

141 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลหนองแก เทศบาลต าบลหนองแก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

142 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลนาสี ซ าภูทอง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

143 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ วัดเทพมงคล หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

144 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลกมุภวาปี เทศบาลต าบลกุมภวาปี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

145 อุดรธานี ทุง่ฝน เทศบาลต าบลทุง่ฝน วัดโพธิศ์รีทุง่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

146 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองวัวซอ วัดบุญญานุสรณ์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

147 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า บ้านเหล่า หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

148 อุบลราชธานี น้ ายืน เทศบาลต าบลน้ ายืน เทศบาลต าบลน้ ายืน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

149 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ เทศบาลต าบลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

150 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม วัดนาหว้า หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

หมายเหตุ 1. ให้ส่งทะเบียนประวติัภายในวนัศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ทางโทรสาร  02-516-2106  , 02-191-4804

2. ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 29,500 บาท (สองหมื่นเกา้พันหา้ร้อยบาทถ้วน) ภายในวันศุกร์ที ่24 มนีาคม 2560

3. ส่ังจา่ยเช็ค ในนาม สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ตามแบบฟอร์มทีส่่งมา
4. รายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560  เวลา 07.00 - 09.00 น. แต่งกายชดุกากแีขนยาว พร้อมเอกสารส าเนาการช าระเงิน



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร  :              นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ 2 
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :        29,500  บาท (สองหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร  :                นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 

    ****ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม******

            
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :          29,500  บาท 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      สองหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน 
        ลงชื่อผู้น าฝาก 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 

- กรุณาช าระค่าลงทะเบียนอบรม ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 

- สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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เอกสาร 5 



หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวัย  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 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. 

วันศุกร์ 
(1) 

 
ลงทะเบียน 

 
 

วิชา ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 -2579) และแผนการ

ศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ป ี
 (พ.ศ.2560 – 2574) 

    
   

   
   

   
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

วิชา ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ปัจจุบัน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ 

อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง 

วิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในมิติต่างๆ 

- แนวทางการบริหารงาน 
ตามหลักทศพิธราชธรรม 
 

วันเสาร์  
(2) 

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

- การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัตริาชการ 
วิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืนในมิติต่างๆ 
- การส่งเสริมอาชีพ 

ตามหลักศาสตร์พระราชา 

วิชา การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
และทิศทางความก้าวหน้าของผูด้ ารง

ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาเดก็ปฐมวัย 

วันอาทิตย์  
(3) 

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

 
วิชา ระเบียบวินัยของข้าราชการและ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

วิชา ระเบียบงานสารบรรณและ
เทคนิคการบรหิารงานธุรการ 

วิชา การเงิน/พัสดุ และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ 

ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

ของ อปท. พ.ศ. 2551 
วันจันทร์ 

 (4) 
                     09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

. วิชา การเงิน/พัสดุ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. พ.ศ. 2551 

วิชา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ
 พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน(ฉนับท่ี ๓) พ.ศ. 2553 

วิชา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

วันอังคาร  
(5) 

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

วิชา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย วิชา หลักสูตรการศึกษา
ระดับปฐมวัยสู่หลักสูตร
สถานศึกษา 

วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัยสู่หลักสตูรสถานศึกษา 

 
วันพุธ  
(6) 

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

วิชา จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวยั วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยัในศตวรรษที่ 21 

วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวยัในศตวรรษที่ 21 

     
      

เอกสาร 3 



หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวัย  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

เวลา 
วัน      

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

วันพฤหัสบดี  
(7) 

 
ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) 

    
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) 
 

วันศุกร์ 
(8) 
 

ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) 

วันเสาร ์
(9) ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) 

 
ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) 

 
วันอาทิตย์ 

(10) 
 

 
วิชา เทคนิคและรูปแบบการจดักิจกรรมส าหรบัเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจดั
กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

วิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

วันจันทร์ 
 (11) 

 

 
 

วิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (Developmental 
assessment and evaluation 

for early childhood children) 

 
 

วิชา สุขภาวะและความปลอดภยัส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

 

วันอังคาร 
(12) 

วิชา การวิจัยและพัฒนาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
วิชา การเขียนและประเมิน

โครงการ 
วิชา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 

วันพุธ 
(13) 

 
วิชา การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
วิชา ภาวะผู้น าและทักษะ 

การสื่อสาร 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและ 

วิธีการสมาคม 
 

วันพฤหัสบด ี
(14) 

 

 
วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ารสนเทศเพื่อการศึกษา 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
วิชา เทคนิคการบริหารงานและวิธี

สร้างสุขในสถานศึกษา 
พิธีปิด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2  

ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560 
 
 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ......................................................................................................... ....................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก............................................................................................... ....................                                                                                                          

ต าแหน่ง.......................................................................................................................................................................... 

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

อ าเภอ............................................................................จังหวัด....................................................................................... 

โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรศัพท์ผู้ประสานงาน..................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………..โทรศัพท์ส านักงาน..................................................  
 
 

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2191-4804 
  2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท์ 09-0678-0186 
      หรือ นายชญานนท์ จุลมานพ โทรศัพท์ 09-0678-0189  
  3. กรุณาส่งทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 

 4. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  

              สั่งจ่ายเช็คในนาม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 5. รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 07.00-09.00 น. พร้อมส าเนาการช าระเงิน 
              โดยแต่งเครื่องแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

 
 

เอกสาร 4 



 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ พร้อมหนังสือส่งตัวจาก    

ต้นสังกัด และส าเนาการช าระเงิน  

๒. การแต่งกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์

๓. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ และสั่งจ่ายในนาม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
         (Ref.No.๑) ให้ใส ่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
         (Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน  

- ตรวจสอบได้ที ่www.lpdi.go.th รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม  
         (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้ 
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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