
1 นครปฐม กําแพงแสน องคการบริหารสวนตําบลทุงบัว หนองไมงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 นครปฐม ดอนตูม องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง บานหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา บานคลองเจก ม. 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา บานพาดหมอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลกุดฉิม สรางแห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลนาถอน หนองหญามา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง จอมศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลนาเลียง นาเลยีง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 นครพนม นาทม องคการบริหารสวนตําบลหนองซน เทพนิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 28

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

10 นครพนม บานแพง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไชยศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลมหาชัย วัดศรีมงคล (วัดวังมวง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลหนองเทาใหญ วัดไทยงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลทาคอ วัดอัมพวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง วัดจอมศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลนาขาม วัดโพธิ์ศรีบานเหิบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลนาคํา วัดศรีตาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลบานขา วัดปทุมวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลหาดแพง วัดโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ วัดจําปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหวยบง โรงเรียนบานศิลารวมสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร บานหนองกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลตะขบ ปาไมอุทิศ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช วัดโพธินิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช โคกหนองแฟบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 นครราชสีมา ปากชอง องคการบรหิารสวนตําบลขนงพระ บานเขาจันทนหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลปากชอง บานบันไดมา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

27 นครราชสีมา เมืองยาง องคการบรหิารสวนตําบลโนนอุดม วัดบานโนนขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 นครราชสีมา สีดา องคการบรหิารสวนตําบลโพนทอง องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลสามเมือง บานแฝก-โนนสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลบุงข้ีเหล็ก บานโคกมะกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง บานบางไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลควนหนองหงส โรงเรยีนบานควนหนองหงษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 นครศรีธรรมราช ถ้ําพรรณรา องคการบริหารสวนตําบลคลองเส บานแพรกกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 นครศรีธรรมราช ทุงสง เทศบาลตําบลถ้ําใหญ โรงเรียนบานนาตาแยม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย บานแสงวิมาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองกรด โรงเรยีนวัดบานพลัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลเขากะลา หวยบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลนาขอม บานเขาใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลวังขอย บานซับสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลวังนํ้าลัด บานรองหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลวังนํ้าลัด บานเขาหินกลิ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลสําโรงชัย โรงเรยีนวัดสําโรงชยั หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหนองกรด บานบอพยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ บานเขามะเกลือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 นนทบุรี ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลขุนศรี วัดยอดพระพิมล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 นนทบุรี บางกรวย องคการบรหิารสวนตําบลบางขนุน วัดบางขนุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 นนทบุรี ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลทาอิฐ วัดเชิงเลน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 นนทบุรี ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลออมเกร็ด วัดสิงหทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี นครนนท 1 วัดทายเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี นครนนท 11 ทาทรายประชาอุปถัมภ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลบองอ จุฬาภรณพัฒนา 5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลบาโงสะโต มัสยิดตราแดะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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53 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลบาโงสะโต มัสยิดดารุลอิสละห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 นราธิวาส สุคิริน องคการบริหารสวนตําบลสุคิริน จุฬาภรณพัฒนา 12 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 นราธิวาส สุคิริน องคการบริหารสวนตําบลสุคิริน โรงเรียนนิคมพัมนา 7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลผาตอ นาหนุน 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลผาทอง แหน 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 บึงกาฬ เซกา เทศบาลตําบลศรีพนา วัดศรีพนา(เจริญไชยมงคล) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 บึงกาฬ เซกา องคการบริหารสวนตําบลน้ําจั้น บานน้ําจั้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 บึงกาฬ โซพิสัย องคการบริหารสวนตําบลโซ หวยสงคราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 บึงกาฬ บุงคลา องคการบริหารสวนตําบลบุงคลา นาจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลคูเมือง บานโสกแต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ วัดสุทธาราม (บานการะโก) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลดงพลอง บานยิ่งเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน องคการบริหารสวนตําบลหนองเยือง วัดพลรังษี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 บุรีรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตําบลประทัดบุ บานกระตายตาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย องคการบริหารสวนตําบลสะแกโพรง โรงเรยีนบานสมสนุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 บุรีรัมย ละหานทราย เทศบาลตําบลหนองตะครอง โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 ปทุมธานี เมืองปทมุธานี องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง วัดโพธิ์เลื่อน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย วัดแจงลําหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย โรงเรยีนวัดประชุมราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลบึงบอน โรงเรยีนวัดศรีสโมสร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลศาลาครุ โรงเรียนแสนจําหนายวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลนาหูกวาง องคการบริหารสวนตําบลนาหูกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลชัยเกษม ชัยเกษม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลชัยเกษม บานสามขุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน โรงเรยีนวัดหินกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย องคการบริหารสวนตําบลชางแรก คลองเตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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79 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี เทศบาลตําบลเมืองเกา โรงเรียนบานไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลนนทรี โรงเรียนบานโนนสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองก่ี โรงเรยีนวัดโคกขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ บานแกงใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ บานอุมพรรพต(บานเขาขาด) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ บานคลองมะไฟ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ บานวังอางปอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 ปราจีนบุรี บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางพลวง บานหนองงูเหลือม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตําบลกรอกสมบูรณ บานวังขอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ องคการบริหารสวนตําบลโคกไทย โรงเรยีนวัดแสงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 ปตตานี ยะหริ่ง องคการบริหารสวนตําบลตะโละกาโปร บานทาพง  ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 ปตตานี สายบุรี เทศบาลตําบลเตราะบอน มัสยิดยามูตีกอ(ชะเมาสามตน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 ปตตานี สายบุรี องคการบริหารสวนตําบลแปน บานเจาะโบ  ม. 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 ปตตานี สายบุรี องคการบริหารสวนตําบลแปน บานแปน  ม. 6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 ปตตานี สายบุรี องคการบริหารสวนตําบลละหาร มัสยิดชองแมวนูรุดดนี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน วัดโพธิ์เอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลเทพมงคล วัดสุคนธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลมหาพราหมณ โรงเรียนวัดแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องคการบริหารสวนตําบลน้ําเตา บางหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลพุทเลา วัดนนทรีย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลเสาธง โรงเรียนวัดทางกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลหันสัง โรงเรียนวัดไก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลตําบลบางกระสั้น โรงเรยีนวัดบางเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องคการบริหารสวนตําบลบานพลับ บานพลับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลดอนลาน องคการบริหารสวนตําบลดอนลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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105 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลโคกมวง ชมุชนโคกมวง(องคการบริหารสวนตําบล) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) เทศบาลตําบลสามเมือง วิทยานนท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลคูสลอด องคการบริหารสวนตําบลคูสลอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 พระนครศรีอยุธยา วังนอย(15) องคการบริหารสวนตําบลลําไทร หมูบานเจษฎา 5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลหัวเวียง โรงเรียนวัดโบสถ(ศุภพิทยา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลบานแพน วัดโพธิ์ (แจมวิทยาคาร) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ วัดกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 พระนครศรีอยุธยา อุทัย (16) องคการบริหารสวนตําบลบานหีบ โรงเรยีนวัดนางชี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลพระธาตขุิงแกง หมูที่ 8 (บานธาตุสันติสขุ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม ปงสนุกใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 พะเยา เชียงคํา เทศบาลตําบลหยวน แชแหง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 พะเยา เมือง เทศบาลตําบลแมกา แมต๋ําบุญโยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 พังงา เมืองพังงา องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี เกาะปนหยี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลอาวพะยูน บางเตง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 พัทลุง ปากพะยูน องคการบริหารสวนตําบลฝาละมี วัดโรจนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 พัทลุง ปาพะยอม เทศบาลตําบลลานขอย ถ้ําลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 พิจิตร  สากเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลวังทับไทร โรงเรียนบานหนองสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลคลองคูณ บานคลองแขก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 พิจิตร บางมูลนาก องคการบริหารสวนตําบลวังสําโรง โรงเรยีนวัดหนองกอไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง วัดคลองคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลบึงบัว บานยางสุขวัฒน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลสวนเม่ียง บานหวยชางแทง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ แกงทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 พิษณุโลก เนินมะปราง องคการบริหารสวนตําบลชมพู องคการบริหารสวนตําบลชมพู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลทับยายเชียง ทับยายเชียงวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลวังวน บานคลองทําเนียบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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131 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบรหิารสวนตําบลศรีภิรมย บุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบรหิารสวนตําบลหอกลอง วัดกระบังมังคลาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา บานปากยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 เพชรบุรี เขายอย องคการบริหารสวนตาํบลหวยทาชาง หวยทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 เพชรบุรี บานลาด องคการบริหารสวนตําบลหวยลึก บานหนองไกเถื่อน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 เพชรบูรณ ชนแดน เทศบาลตําบลศาลาลาย บานซับขลุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลลาดแค บานลาดแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลซบันอย โรงเรยีนรัฐประชานุสรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลพุเตย โรงเรียนบานหนองคลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลภูน้ําหยด ภูน้ําหยด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลคลองกระจัง โรงเรยีนมวงชุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลน้ําชุน ดงขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลแมยางรอง หลายยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลแมยางฮอ แมยางเปยว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง ครกหนานทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลวังหลวง วังหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3  (วัดเจริญสมณกิจ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลเขวาไร วัดดอนกลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลเขวาไร วัดรัมณียาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง วัดทรงศิลาปลาขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก หนองเม็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลดงดวน โคกยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบรหิารสวนตําบลนาสีนวล บานเขวาเตา ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา บานหนองฮี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด วัดหัวดงนาคาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแกว บานหนองแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 28

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

157 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลขามปอม วัดบานหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลโคกสีทองหลาง บานโคกแปะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสน บานกุดนาดี ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลเหลาสรางถอ วัดยอดแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลนาสะเม็ง บานภูผาหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลบานบาก บานหนองบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 มุกดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลกกแดง บานบะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลคําปาหลาย คําปาหลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลคําอาฮวน โนนสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลผึ่งแดด วัดสระบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 มุกดาหาร หนองสงู เทศบาลตําบลภูวง วังไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 มุกดาหาร หนองสงู องคการบริหารสวนตําบลหนองสูงใต วัดโสมมนัสสถาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมยวมนอย บานหัวปอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลปางหมู ปางหมู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง บานไมโครเวฟ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ บานแมริดปาแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 ยโสธร กุดชมุ องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม วัดเกลี้ยงเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 ยโสธร คําเขื่อนแกว เทศบาลตําบลดงแคนใหญ นาถม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก บานดอนเขือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลคําไผ วัดคําไผเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ โรงเรยีนบานหวยยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลเชียงเพ็ง บานเซซง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร หนองแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลขั้นไดใหญ วัดหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลทุงนางโอก วัดทุงนางโอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองคู วัดเทพรังษี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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183 ยะลา บันนังสตา องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน คีรีลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเมืองบัว วัดสําราญนิวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลน้ําออม บานโนนจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง อารางหนองสิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง สระพังทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 รอยเอ็ด จังหาร เทศบาลตําบลจังหาร บานเหลางิ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 รอยเอ็ด เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลพระเจา พระเจา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 รอยเอ็ด โพนทอง เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง โรงเรยีนบานนาทม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลสวาง โคกกง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนองหมื่นถาน วัดราษฏรเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 ราชบุรี ดําเนินสะดวก องคการบริหารสวนตําบลแพงพวย เนกขัมเจริญวัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 ราชบุรี บางแพ เทศบาลตําบลบางแพ ชุมชนบานดอนเซง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 ราชบุรี บานคา องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร โรงเรียน วัดยอดสุวรรณคีรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลดอนทราย โรงเรยีน บานหนองบัวหิ่ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตาํบลหนองกวาง โรงเรยีน บานหนองใยบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลเจดียหัก โรงเรยีน วัดเจติยาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลสามเรือน องคการบริหารสวนตําบลสามเรือน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบานเบิก บานลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 ลพบุรี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลบอทอง บานหนองเสมา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานรอง ผาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 ลําปาง แจหม องคการบริหารสวนตําบลเมืองมาย ตําบลเมืองมาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 ลําปาง แมทะ องคการบริหารสวนตําบลวังเงนิ ทุงตอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 ลําพูน แมทา องคการบริหารสวนตําบลทาแมลอบ ปงแมลอบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลปาไผ วัดปาไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลภูเรือ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลสังเม็ก โรงเรยีนบานไหลดุม-ตาเหมา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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209 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวชาง โรงเรยีนบานทุงพาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 ศรีสะเกษ บึงบูรพ องคการบริหารสวนตําบลเปาะ องคการบริหารสวนตําบลเปาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 ศรีสะเกษ เบญจลกัษ องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ วัดโนนสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลสมอ วัดจานโง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 ศรีสะเกษ ไพรบึง องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ม.2 ปราสาทเยอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 ศรีสะเกษ เมืองจันทร เทศบาลตําบลเมืองจันทร ม.5 โคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลตําบลน้ําคํา ม.1 ใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 ศรีสะเกษ วังหิน องคการบริหารสวนตําบลดวนใหญ ม.11 ดวนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

217 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลพิงพวย โรงเรียนบานหนองสังข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย เทศบาลตําบลอุทุมพรพิสัย เทศบาลตําบลอุทุมพรพิสัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 สกลนคร พรรณานิคม องคการบริหารสวนตําบลเชิงชุม นาขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลบานโพน วังปลาเซือม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน บานหนองบัวแพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 สงขลา เทพา องคการบริหารสวนตําบลทามวง โคกนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 สงขลา บางกล่ํา เทศบาลตําบลทาชาง บานยางงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลบานขาว คูวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 สมุทรปราการ บางเสาธง องคการบริหารสวนตําบลศรีษะจรเขใหญ โรงเรยีนวัดศรีวารีนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย วัดแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลคลองโคน บานคลองโคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ บานลาดใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 สมุทรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลหลักหา โรงเรียนวัดหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลทัพไทย ทัพไทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง โรงเรยีนสามัคคีประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ โรงเรียนบานธรรมยานประยุต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทร หนองหมูนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลตาลเดี่ยว บานขอนหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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235 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี วัดหนองโสน (ปาสัก) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลตนตาล-พระยาทด โรงเรียนวัดพระยาทด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ โรงเรยีนวัดหนองปลาหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง(โรงเรียนวัดหนองปลิง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง โรงเรยีนวัดราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลกง โรงเรียนหนองหญาปลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลไกรนอก โรงเรยีนบานโปงแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม เทศบาลตําบลทุงเสลี่ยม บานทาชุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลลานหอย วังตะแบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองมะคาโมง บานใหมกิโลแปด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลทาเสด็จ ศูนยวัดเขาดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบานโพธิ์ โรงเรียนวัดศรีษะเกษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลสนามคลี สํานักตะคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลปลายนา วัดปาพระเจา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 สุพรรณบุรี ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลมดแดง วัดศรีจันต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง บานทัพหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 สุราษฎรธานี พนม เทศบาลตําบลคลองชะอุน โรงเรียนบานแสนสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 สุรินทร เขวาสินรินทร องคการบริหารสวนตําบลบานแร บานพระปด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลจอมพระ วัดจอมพระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลทุงกุลา บานโนนระเวียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลคําผง องคการบริหารสวนตําบลคําผง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลโนน วัดอิสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลยางสวาง กลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลตรึม วัดวิมนทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว สะโน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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261 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลโพนโก บานโพนดวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม วัดบานหนองแคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 หนองคาย สระใคร องคการบริหารสวนตําบลคอกชาง บานดงมุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 หนองคาย สระใคร องคการบริหารสวนตําบลสระใคร บานหนองบัวเงนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลผาตั้ง นาโคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 หนองบัวลําภู โนนสงั เทศบาลตําบลบานคอ บานทาศิลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลโคกมวง วังมน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองสวรรค โนนงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลโนนมวง วัดศรีสนุทรวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา องคการบริหารสวนตําบลกุดผึ้ง นาคํานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลเกษไชโย วัดไชโย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลไชโย วัดบานปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ วัดวิเศษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลหัวตะพาน วัดแปดแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 อางทอง สามโก เทศบาลตําบลสามโก วัดเกษทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น วังน้ําเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 อางทอง แสวงหา องคการบรหิารสวนตําบลสบีัวทอง โรงเรยีน วัดแกวกระจาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลนาแต บานหัวภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลนาผือ บานเหลาหนาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 อํานาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลตําบลเค็งใหญ วัดบานดูพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 อุดรธานี กุดจับ องคการบริหารสวนตําบลขอนยูง วัดปาลําภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 อุดรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตําบลคําเลาะ บานโนนมวงหวาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 อุดรธานี นายูง เทศบาลตําบลนายูง ชุมพล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลโพนสูง บานนาจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลขาวสาร บานหินตั้งโคกกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลคําดวง บานลาดหอคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 28

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

287 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลคําดวง บานตาดน้ําพุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง บานโพนเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลหนองขอนกวาง บานโคกนาคอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลเชียงยืน บานโนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลนาดี กุดลิงงอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลพังงู วัดสวางลัฏฐิวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 อุตรดิตถ ฟากทา องคการบรหิารสวนตําบลสองคอน บานวังกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 อุตรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลหัวดง เทศบาลตําบลหัวดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 อุทัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม คอดยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 อุทัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลหนองยายดา ศรีวิสัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลบานไร อีมาดอีทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ บานเกาะเทโพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน โนนเหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลประดูยืน โรงเรยีนบานหนองผักกาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลระบํา บานปางไมไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลเขากวางทอง บานเขากวางทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหัวนา วัดโคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลนาแวง วัดสังวรวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตาํบลหนองเหลา คูขาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน วัดศรีสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลคอนสาย วัดนาคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโนนกุง วัดศรีพลแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลสะพือ วัดฉิมพลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลหนองเตา เขื่องนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 อุบลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลหนองกุง วัดหนองกุงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลบานตูม วัดบานโนนเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 28

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

313 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลกองโพน วัดสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 อุบลราชธานี บุณฑรกิ องคการบริหารสวนตําบลหนองสะโน สมพรรัตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตําบลบานแขม บานโนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเหลาบก วัดหนองหลัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเหลาบก บานสงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 อุบลราชธานี สําโรง องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ หนองไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 อุบลราชธานี สิรินธร องคการบริหารสวนตําบลโนนกอ บานปาเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

320 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก องคการบริหารสวนตําบลแพงใหญ จิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ

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

1. สงแบบตอบรับการอบรม ตั้งแตบัดน้ีไปจนถึงวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ทางโทรสาร  02-516-2106 , 02-191-4804

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

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

เวลา 

วัน      
07.00 – 
08.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันศุกร 
(1) 

 

ลงทะเบียน 
 

 

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

 (พ.ศ.2560 – 2574) 

    
   

   
   

   
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

วิชา ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และโครงสรางอํานาจหนาทีข่อง อปท. ตาม
กฎหมายจัดตั้ง 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
มิติตางๆ 

- แนวทางการบริหารงาน 
ตามหลักทศพิธราชธรรม 

วันเสาร 
(2) 

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

วชิา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติตางๆ 
- การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติราชการ 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติ
ตางๆ 

- การสงเสริมอาชีพ 
ตามหลักศาสตรพระราชา 

วชิา การบรหิารงานบุคคลทองถิ่น  
และทิศทางความกาวหนาของผูดํารงตําแหนง

หัวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวยั 

วนัอาทิตย 
(3) 

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

วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
. วชิา การเงนิ/พัสดุ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไป

จัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. พ.ศ. 2551 

วันจันทร 
(4) 

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

วชิา การจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

ของศูนยพฒันาเด็กปฐมวยั 
วชิา การจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

ของศูนยพฒันาเด็กปฐมวยั 
วิชา ยุทธศาสตรชาตสิูการศกึษาทองถิ่น 

วันอังคาร 

(5) 

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

วชิา ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ 
วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยสูหลัก     

สูตรสถานศึกษา 

วชิา หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวยัสูหลักสตูรสถานศึกษา 

วันพุธ 

(6) 

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

วิชา จิตวิทยาพฒันาการเด็กปฐมวัย 
วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

ในศตวรรษที่ 21 
วชิา สือ่และนวตักรรมการศึกษาสําหรับเด็ก

ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
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ตารางการอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย” 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จ.ปทุมธานี 

เวลา 

วัน      
09.00 – 12.00 น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

วนัพฤหัสบด ี

(7) 

 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

    

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

วันศุกร 
(8) 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

วันเสาร 
(9) 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

วนัอาทิตย 
(10) 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

วิชา การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

วันจันทร 
(11) 

วิชา การจัดประสบการณการเรียนรู 
สําหรับเด็กปฐมวยั 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การจัดประสบการณการเรียนรู 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

วิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วันอังคาร 

(12) 
วิชา การวิจัยและพัฒนาโดยใชปญหาเปนฐาน 

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การเขียนและประเมินโครงการ วิชา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 

วนัพุธ 

(13) 
วชิา สขุภาวะและความปลอดภัย 

สําหรับเด็กปฐมวยั 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา ภาวะผูนําและทักษะ 
การสื่อสาร 

วิชา เทคนิคการบริหารงานและวธิีสรางสุขใน
สถานศึกษา 

วนัพฤหัสบด ี

(14) 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและ 

วิธีการสมาคม 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิพากษผลงานทางวชิาการ พิธีปด 

 



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

1. ปรัชญา มุงพฒันานักบรหิารงานศูนยการศึกษาปฐมวัย 
              ไดอยางมืออาชีพ 

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

 
 
 

 
 

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

นกับริหารงานศูนยการศึกษาปฐมวัย ใหใหสามารถบรหิารจัดการงานศูนยการศึกษา

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว เพื่อใหการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาในทุกดาน
ขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเตม็ตามศักยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 

ประการ และกําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทุกระดับต้ังแตระดับการศึกษาปฐมวัย (รวมถึงศูนยพัฒนาเด็ก
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาอาชีวศึกษาใชเปนแนวทางปฏิบัตใินการจดัการเรียนการสอนและการจัด

เหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย
คุณภาพผูเรียนและสงเสรมิการเรียนรู ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา ยกระดับ

ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาคร ูผลติและพัฒนากาํลังคนเพื่อรองรับการพัฒนา
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

การศึกษา 
ป ใหทุกภาคสวนขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูวิสัยทัศนประเทศไทยมีความ

มั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 

ทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย 

รู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม

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

เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภมูิใจในความเปน
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
ศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน, สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง สาํหรับระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา
มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏบิัติ  

นาจไปสูเขตพื้นที่การศกึษา สถานศกึษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศกึษาเด็กปฐมวัย 

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
เพื่อใหการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาในทุกดานตามลําดับ

ขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเต็มตามศกัยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 
รวมถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
เรียนการสอนและการจัด

และปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยมีความ 
ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา ยกระดับ

ผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ปสูวิสัยทัศนประเทศไทยมีความ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดแปลง

ปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ และนอมนําหลัก 
 – ๑๑ โดยยึด “คนเปน

พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย 
และจริยธรรม พัฒนาคน 

การจัดการศึกษาตองเปนไป
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและมีวัฒนธรรม

ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 

และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มคีวามภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา
การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 

 มีความสามารถในการ
 การจัดการศึกษาใหยึด

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา, พัฒนาสาระและ
ารศึกษาใหยึดหลัก ดังนี ้

นาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

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

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

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

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

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

4.3 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานและพัฒนา
งานดานการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 
 

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

5. กลุมเปาหมาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  

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

หมวดวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน
ชั่วโมง 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
จํานวน 9 วิชา  

30 ชั่วโมง 
 

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

3 

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

3 

3. วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ย่ังยืนในมิติตางๆ   
    3.1 แนวทางการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรม 
    3.2 การนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติราชการ 
    3.3 การสงเสริมอาชีพตามหลักศาสตรพระราชา 

 
3 
3 
3 

4.วิชา การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน และทิศทางความกาวหนาของผูดํารงตําแหนง
หัวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย 

3 

5.วิชา ระเบียบวินัยของขาราชการและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 3 

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

6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
จํานวน 13 วิชา 

54 ชั่วโมง 
 

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

3 

2.วิชา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 6 

3.วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยสูหลักสูตรสถานศึกษา 6 

4.วิชา จิตวิทยาพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 3 

5.วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 6 

6.วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 6 

7.วิชา การจัดประสบการณการเรียนรูสาํหรับเด็กปฐมวัย 6 

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

3 

9.วิชา สุขภาวะและความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย 3 

10. วิชา การวิจัยและพัฒนาโดยใชปญหาเปนฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 

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

- อบรม สัมมนา บรรยาย ตอบขอชักถาม 
- ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กที่มีมาตรฐาน 
- ประเมินการผลทางวิชาการกอน และหลังการฝกอบรม 
  

9. สถานที่ดําเนินการ 
 - สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือ  

- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยฝกอบรมคลองหก อาคารหอประชุมอนุสรณ ๑๐๐ ป มหาดไทย  
  อาํเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี 

หมวดวิชา ช่ือวิชา 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

 12. วิชา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 3 
13. วิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 

หมวดวิชาเสริม 
จํานวน 4 วิชา 

12 ช่ัวโมง 
 

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



 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนักบริหารง

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 

อาคารหอประชมุอนุสรณ 100 

กรณุาสงแบบตอบรับการฝกอบรม 

 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 

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

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

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

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

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

 

หมายเหต ุ 1. สงแฟกซ ถึง 0-2191

 2. กรุณาชําระคาลงทะเบยีน

              โดยสั่งจายเช็คในนาม

 3. รายงานตัวในวันพฤหัสบดี

              โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว

 4. สามารถเขาพกัไดวันพุ

  5. ติดตอสอบถามรายละเอยีดไดที่ โทรศัพท 

 

แบบตอบรับการเขาอบรม 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 28  

ระหวางวันพฤหสับดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพธุที่ 21 มีนาคม 2561

100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง

กรณุาสงแบบตอบรับการฝกอบรม กอนวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 256

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

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

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

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

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

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

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

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

ชําระคาลงทะเบียน 29,500 บาท ต้ังแตบดันี้ ไปจนถึงวันศุกรที่ 2 

สั่งจายเช็คในนาม   สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 07.00-09.00 น. พรอมสําเนาการชาํระเงิน

โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

สามารถเขาพักไดวันพุธท่ี 7 มนีาคม 2561 ต้ังแตเวลา 14.00 น เปนตนไป 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

2561 

วิทยาลัยการปกครอง) 

2561 

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

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

ขาราชการ สังกัด อปท.เทานั้น) 

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

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

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

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

lovei9@hotmail.com 

2 มีนาคม 2561 

สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

พรอมสําเนาการชาํระเงิน 

น เปนตนไป โดยไมมีคาใชจาย 

09-0678-0189  



พื้นท่ีวางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร

 

 

          ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม 

ชื่อหลักสูตร  :              นักบริหารงานศนูยพัฒนาเด็กปฐมวัย

ชื่อ – สกุลของผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน :  

อําเภอ  :                                                                           

จํานวนเงิน  :        29,500  บาท (สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน

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

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร  

     

     

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชื่อหลักสูตร  :                นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุน : (Ref.No.1) 

 

ชื่อ – สกุลผูเขารับการฝกอบรม  :  

 

รหัสหนวยงาน  : (Ref.No.2) 

****ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรบัอบรม 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข)  :          

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ)  

     

     

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแลว 

- สั่งจายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

- คาลงทะเบียนรวมคาท่ีพักและอาหาร 
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พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่28  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 28 

รหัสหนวยงานสาํหรับอบรม ไดที ่www.lpdi.go.th ไปที ่รหัส อปท. สาํหรับฝกอบรม
 

:          29,500  บาท 

)  :      สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน 

    ลงชื่อผูนําฝาก 

    โทรศัพท ผูนําฝาก 

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกบัทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

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

       สวนของธนาคาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

สาํหรับฝกอบรม****  

ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทาน้ัน 

    



 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม (กรุณาศึกษา) 

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

๒. การแตงกาย  

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

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

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

 การชาํระเงินคาลงทะเบียน  เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

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

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

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

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

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม  

 

         *** เขาพักกอนการอบรม 1 คืน สามารถเขาพักไดโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่ม พรอม

อาหารเย็น และไมตองโทรสํารองหองพัก (ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาพัก) 

        *** กรุณาเดินทางเขาพกักอนเวลา 20.00 น . เพราะประตูทางเขาจะปด 

        *** ไมมกีารออกกําลังกาย การเตรียมชุดสําหรับออกกําลังกายใหดูตามความเหมาะสม  

 

เอกสาร 6 



 

Scan QR code เพือขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน คลอง ๖ ( Line ) 

ประตูเปด เวลา 05.00 น. 

ประตูปด เวลา 22.00 น. 

*หมายเหตุ: ใหผูอบรมเดิน

ทางเขาพกักอนเวลา ประตูปด 

 


