
1 กาญจนบุรี ทามวง องคการบริหารสวนตําบลทาตะครอ วัดทาตะครอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กาญจนบุรี ทามวง องคการบริหารสวนตําบลทาตะครอ องคการบริหารสวนตําบลทาตะครอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี ทามะกา เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาญจนบุรี พนมทวน องคการบริหารสวนตําบลพังตรุ วัดพังตรุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เทศบาลตําบลเขาโจด บานไกรเกรียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลกมลาไสย วัดโพธิ์ชัยสงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตําบลสามขา สามขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาฬสินธุ เขาวง เทศบาลตําบลกุดสิมคุมใหม โพนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลทุงคลอง วัดสวางคงคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลนาบอน บานหัวนาคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลเนินยาง วัดโพธิ์ชัยปฐมพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 29

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

11 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลเนินยาง วัดโพธิ์ชัยปฐมพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลกุงเกา วัดบานคําแคน ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลแซงบาดาล บานโพธิ์คํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 กาฬสินธุ สามชัย องคการบริหารสวนตําบลสําราญ โคกกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 กาฬสินธุ หวยเม็ก องคการบริหารสวนตําบลกุดโดน วัดหนองแวงศรีสวัสดิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา เทศบาลตําบลทุงทราย โรงเรียนบานวังนํ้าแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 กําแพงเพชร ไทรงาม องคการบริหารสวนตาํบลมหาชัย บานหวยใหญยางงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลทาไม บานเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล บานแปดออม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 ขอนแกน โคกโพธิ์ไชย เทศบาลตําบลบานโคก วัดจันทรสิรนทราวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 ขอนแกน โคกโพธิ์ไชย เทศบาลตําบลโพธิ์ไชย วัดมัชฌิมาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลโนนพะยอม บานหนองเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 ขอนแกน บานฝาง เทศบาลตําบลปามะนาว บานวังโพน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญ บานทุงแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 ขอนแกน ภูผามาน องคการบริหารสวนตําบลภูผามาน สวางโนนสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลนาหวา วัดชลดิษฐาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลนางาม หินแตก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน ชุมชนเทพารักษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก28 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน ชุมชนเทพารักษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 จันทบุรี ขลุง เทศบาลตําบลบอเวฬุ บานเขาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 29

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

30 จันทบุรี มะขาม เทศบาลตําบลทาหลวง เทศบาลตําบลทาหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ องคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา บานวังหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ องคการบริหารสวนตําบลทาตะเกียบ วัดทุงยายชี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ องคการบริหารสวนตําบลทาตะเกียบ บานหนองปรือกันยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลทาทองหลาง องคการบริหารสวนตําบลทาทองหลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร โรงเรยีนวัดทางขามนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว เทศบาลตําบลดอนเกาะกา บึงพระอาจารย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลโพรงอากาศ ตะพังคลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลหมอนทอง วัดพุทธอุดมวิหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องคการบริหารสวนตําบลหนองไมแกน โรงเรียนบานหนองน้ําขาวเจริญราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก40 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องคการบริหารสวนตําบลหนองไมแกน โรงเรียนบานหนองน้ําขาวเจริญราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลทาถาน ทาลาดเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเขาหินซอน สิริธร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลลาดกระทิง บานลาดกระทิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลลาดกระทิง บานสวนปาอุปถัมภ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลลาดกระทิง บานแปลงไผ-ขุนคลงั หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 ชลบุรี บานบึง เทศบาลตําบลหนองชาก บานหนองซาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาเริก วัดโคกพระศิลาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาวังหิน บานหนองสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาวังหิน บานนาวังหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 ชลบุรี เมืองชลบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองรี บานชองมะเฟอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 ชัยนาท มโนรมย องคการบริหารสวนตําบลไรพัฒนา บานหัวหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลตําบลเสือโฮก หนองพังนาค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตําบลดงคอน เทพรัตนวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลตําบลหวยยาง วัดชองสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง วัดบานทาศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลทุงนาเลา บานน้ําพุหินลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลโปงนก บานไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก57 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลโปงนก บานไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลตลาดแรง วัดอัมพวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 29

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

59 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลลุมลําชี บานไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 ชัยภูมิ บานเขวา องคการบริหารสวนตําบลชีบน วัดโคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลกวางโจน วัดเจดีย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด วัดสงาโนนรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลหนองคอนไทย มูลกระบือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลโอโล โรงเรยีนบานหวยพลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหวยตอน บานโปรงคลองเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตาํบลทาใหญ โนนศรีสงา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ บานสํานักตูมกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ บานปากดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลตําบลบางหมาก โรงเรยีนบานดอนไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก69 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลตําบลบางหมาก โรงเรยีนบานดอนไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลยางฮอม หวยหลวงเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลยางฮอม หวยสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 เชียงราย ขุนตาล องคการบริหารสวนตําบลตา พระเนตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลบุญเรือง บานบุญเรืองเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 เชียงราย เชียงของ องคการบริหารสวนตําบลริมโขง หวยเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 เชียงราย ดอยหลวง องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย แมบงใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 เชียงราย ดอยหลวง องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย โชคชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลตับเตา รมโพธิ์ทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย บานปาตึงงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลสันทราย ปาขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 เชียงราย แมจัน องคการบริหารสวนตําบลแมจัน ปงตอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย บานพญาไพรลิทู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย ลากู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลวาวี หวยปู(หวยขี้เหล็กใหม) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลเกาะชาง ปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลโปงงาม ผาฮี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลศรีเมืองชุม วัดมรรคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก86 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลศรีเมืองชุม วัดมรรคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลมวงยาย ตําบลมวงยาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 29

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

88 เชียงราย เวียงปาเปา เทศบาลตําบลปางิ้ว รองกู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลสันสลี บานทุงหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลสันสลี โปงนก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลสันสลี บานโปงเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแจมหลวง บานกิ่วโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบานจันทร วัดจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง บานหนองหลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง บานแมกลางหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลสบเต๊ียะ บานหวยมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองนะ บานทุงดินดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลบานแอน พิงคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก98 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลบานแอน พิงคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลแมฮอยเงนิ เทศบาลตําบลแมฮอยเงนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 เชียงใหม ดอยหลอ เทศบาลตําบลสองแคว หัวขวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 เชียงใหม ดอยหลอ องคการบริหารสวนตําบลดอยหลอ วังขามปอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลมอนปน บานหนองเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 เชียงใหม พราว องคการบริหารสวนตําบลสันทราย บานแมปาคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลกองแขก บานนายางดนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง ตอเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง อินทนนท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร แมขอใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร หวยผา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก ผาละป (1) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 เชียงใหม แมแตง เทศบาลตําบลอินทขิล บานหวยตาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 เชียงใหม แมริม องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง โปงแยงใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 เชียงใหม เวียงแหง องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง บานหวยไครใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลบานแหวน บานทาวบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลบานแหวน ชางคําหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา วัดพระเจาเหลื้อม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก115 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา วัดพระเจาเหลื้อม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลนาเกียน บานอูตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 29

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

117 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลยางเปยง บานแมลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลหางดง แมทัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลฮอด ดงดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 ตรัง กันตัง องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง บานเจาไหม-หาดยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 ตรัง กันตัง องคการบริหารสวนตําบลบางเปา บานควนทองสหี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตาํบลบานนา แหลมยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 ตรัง สิเกา องคการบริหารสวนตําบลบอหิน บานหัวหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 ตราด เกาะกูด องคการบริหารสวนตําบลเกาะหมาก ตําบลเกาะหมาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 ตราด เกาะชาง องคการบริหารสวนตําบลเกาะชางใต บานสลักเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลหวยแรง บานคลองขุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง บานทีโบะคี ม.13 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก127 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง บานทีโบะคี ม.13 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง บานเคลอะเดคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 ตาก เมืองตาก เทศบาลตําบลไมงาม วังมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตําบลสามหมื่น บานตนผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตําบลสามหมื่น บานหวยขนุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 ตาก วังเจา องคการบริหารสวนตําบลประดาง บานประดาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 ตาก อุมผาง องคการบริหารสวนตําบลโมโกร ยะแมะคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 ตาก อุมผาง องคการบริหารสวนตําบลอุมผาง บานอุมผางคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 ตาก อุมผาง องคการบริหารสวนตําบลอุมผาง บานยะโมคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตาํบลเขาเพิ่ม บานเขาหัวนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง โรงเรยีนวัดโบสถเจริญธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลทาชาง วัดเจดียทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลบานใหญ โรงเรยีนวัดทาขอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลพรหมณี หนองเตยตั้งตรงจิตร 8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลบางสมบูรณ โรงเรยีนวัดจันทรเรอืง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลวัดละมุด วัดบานลานแหลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 นครพนม ทาอุเทน องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ดอนติ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลนาหนาด คําชะอี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก144 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลนาหนาด คําชะอี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลน้ําก่ํา น้ําก่ําใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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146 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลน้ําก่ํา แกงโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง วัดโพธิ์ชัย (ม.9) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง จําปาศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลนาเลียง นาอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลพุมแก วัดทุงศรีมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลนาคูณใหญ วัดชนะสังวร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลกุตาไก วัดโพนทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลโคกสูง วัดโพนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตาํบลนาขมิ้น ขามเตี้ยนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลคําเตย บานวังไฮ-หนองกุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลวังตามัว บานโนนชมภู ม.๔ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก156 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลวังตามัว บานโนนชมภู ม.๔ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น นาดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลหนองมะนาว บานเกาคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ศพด.บานดอนผวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลดานชาง โรงเรียนบานตระครอโนนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลกระทุมราย บานดอนตะหนิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลหันหวยทราย วัดโกรกหิน หมูท่ี 8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลสําโรง โรงเรยีนวัดโพนทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลดงใหญ บานกลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องคการบรหิารสวนตาํบลพะเนา องคการบริหารสวนตําบลพะเนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 นครราชสีมา สีคิ้ว องคการบริหารสวนตาํบลกุดนอย โรงเรยีนพรพิทยาคม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลโนนคา โรงเรยีนบานกุดปลาเข็งเมืองลี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตาํบลหินดาด บานหนองพลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก บานบางดวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 นครศรีธรรมราช ลานสกา องคการบริหารสวนตําบลลานสกา องคการบริหารสวนตําบลลานสกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 นครศรีธรรมราช หัวไทร เทศบาลตําบลเกาะเพชร บานไชยราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 นครสวรรค โกรกพระ องคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง บานกระจังงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลฆะมัง บานฆะมัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก173 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลฆะมัง บานฆะมัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 นครสวรรค ตากฟา องคการบริหารสวนตําบลเขาชายธง วิฑูรยประชารักษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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175 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลลาดทพิรส โรงเรยีนวัดหนองคูนอย ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลลาดทพิรส ราษฎรเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลหวยหอม บานโคกเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย โรงเรยีนวัดวิวิตตาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลยานมัทรี ตําบลยานมัทรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลตะครอ บานวังกระโดนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 นนทบุรี ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลคลองพระอุดม องคการบริหารสวนตําบลคลองพระอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางกราง วัดบางระโหง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางกราง วัดปราสาท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลยม เสี้ยว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 นาน นานอย องคการบริหารสวนตาํบลนานอย บานบุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก185 นาน นานอย องคการบริหารสวนตาํบลนานอย บานบุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลภูฟา หางทางหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา เสี้ยว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลฝายแกว ดงปาสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 นาน เมืองนาน เทศบาลตําบลกองควาย น้ําครกใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลถืมตอง ดอนถืมตอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตาํบลบอสวก เชียงยืน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 นาน สันติสขุ องคการบริหารสวนตําบลพงษ ปางชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลไคสี วัดบานโนนแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องคการบริหารสวนตําบลชัยพร วัดบานโนนสวางวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลสระบัว บานหนองสรวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 บุรีรัมย พลับพลาชัย องคการบริหารสวนตําบลสําโรง บานตะโกรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 บุรีรัมย ละหานทราย เทศบาลตําบลหนองตะครอง โรงเรียนบานหนองกราด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลบึงบอน โรงเรียนนิกรราษฎรบํารุงวิทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด องคการบริหารสวนตําบลสามรอยยอด พุนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ บานหินเทิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลคาํโตนด องคการบริหารสวนตําบลคาํโตนด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลกระเสาะ บานลางสาด  ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก202 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลกระเสาะ บานลางสาด  ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลกระเสาะ บานกําปงบารู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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204 ปตตานี แมลาน องคการบริหารสวนตําบลมวงเตี้ย บานมวงเต้ีย  ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 ปตตานี แมลาน องคการบริหารสวนตําบลแมลาน ตําบลแมลาน ม. 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 ปตตานี ยะหริ่ง องคการบริหารสวนตําบลสาบัน บานสาบัน ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรยีน บานเสอืขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลดอนหญานาง ตะโกดอนหญานาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลสามตุม วัดสามตุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลรมเย็น ตนผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 พะเยา เชียงมวน เทศบาลตําบลเชียงมวน เทศบาลตําบลเชียงมวน 4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลตําบลบานถ้ํา วัดสุวรรณาคูหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต วัดดอนไขย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 พังงา เมืองพังงา องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี โรงเรยีนเกาะหมากนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก214 พังงา เมืองพังงา องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี โรงเรยีนเกาะหมากนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 พัทลุง เมืองพัทลุง องคการบริหารสวนตําบลชัยบุรี ปากสระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 พิจิตร ดงเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหวยรวม องคการบริหารสวนตําบลหวยรวม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

217 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลดงเสือเหลือง บานดงเสือเหลือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม บัวยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ นาเปอะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตาํบลนครชุม วัดนาฟองแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 พิษณุโลก บางกระทุม องคการบริหารสวนตําบลไผลอม ไผลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา ทรัพยไพวัลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลทางาม องคการบริหารสวนตําบลทางาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลดงขุย บาน กม.28 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลบานกลวย บานโคกสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 เพชรบูรณ น้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลโคกมน หวยสนามทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลคลองกระจัง บานเขาคลัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลสระกรวด บานโคกหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลสระกรวด บานทุงเศรษฐี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 เพชรบูรณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลบานเนิน บานเนิน ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง บานบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก231 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง บานบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลหนองไขว โรงเรยีนบานหนองไขว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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233 แพร เมืองแพร เทศบาลตําบลแมคํามี ศรีภูมิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลนาพูน บานนาปลากั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลหนองจิก ดอนบม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลกามปู วัดบานหนองผือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว บานขามเรียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแกว บานหนองบัวแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลโคกกอ หนองแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลโคกกอ หนองหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลประชาพัฒนา วัดสระบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลคําชะอี บานหนองกะปาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลเหลาสรางถอ วัดศรีสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก243 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลเหลาสรางถอ วัดศรีสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลปาไร บานหนองเม็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 มุกดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง หนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลคําปาหลาย นาคํานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลคําอาฮวน วัดอัมพวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลผึ่งแดด หนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 มุกดาหาร หนองสงู เทศบาลตําบลภูวง นาตะแบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 มุกดาหาร หวานใหญ องคการบริหารสวนตําบลปงขามดงหมู วัดมะรุกขาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหมอกจําแป แมสะงา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง บานแมขีด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลหวยหอม ละอูบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลสบเมย แมทะลุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลกูจาน นาเวียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลทุงมน วัดบานทุงมน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตาํบลเหลาไฮ เหลาไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 ยโสธร ไทยเจริญ เทศบาลตําบลคําเตย บานดงสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา โรงเรยีนบานน้ําคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลกระจาย วัดบานเชยีงเครือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก260 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลกระจาย วัดบานเชยีงเครือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

261 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร บานโพธิญาณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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262 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง วัดหัวเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลตําบลสําราญ วัดบานสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลสิงห วัดหนองขอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลสิงห บานสิงห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลสิงห วัดบานหนองแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองเปด วัดบานโตงโตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ วัดบานนาสีนวล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 ยโสธร เลงินกทา เทศบาลตําบลหองแซง บานโนนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 ยะลา เมืองยะลา องคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ํา องคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกูกาสิงห วัดเบญจธรรมาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลดงครั่งนอย บานแสนสี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก272 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลดงครั่งนอย บานแสนสี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานอีเมง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลปาสังข บานดอนแคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 รอยเอ็ด จังหาร เทศบาลตําบลผักแวน บานผักแวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 รอยเอ็ด ธวัชบุรี องคการบริหารสวนตําบลธวัชบุรี บานดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลคาํไฮ บานโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลดอกล้ํา ดอกล้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลดอกล้ํา โนนสะอาด-หนองแต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 รอยเอ็ด โพนทอง เทศบาลตําบลโนนชัยศรี บานหนองขี้มา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 รอยเอ็ด โพนทอง เทศบาลตําบลโนนชัยศรี รวมน้ําใจโคกสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตาํบลนาอุดม มวงคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตาํบลนาอุดม วัดชัยศรีสวางวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรีสวาง บานปอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรีสวาง โพธิ์ศรีหัวงัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลตําบลปอภาร บานโคกสงา ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา โรงเรียนไตรราษฎรคุรุสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 รอยเอ็ด หนองฮี เทศบาลตําบลหนองฮี บานหนองชมพู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนองหมื่นถาน หนองหมื่นถาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก289 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนองหมื่นถาน หนองหมื่นถาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนองหมื่นถาน ทองหลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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291 ระนอง เมือง เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ มัสยิดอุบูดียะห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 ระยอง นคิมพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลพนานิคม โรงเรยีนบานหนองระกํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 ระยอง เมืองระยอง องคการบริหารสวนตําบลตะพง วัดชางชนศิริราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร โรงเรยีนบานหนองศาลเจา ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 ราชบุรี ดําเนินสะดวก องคการบริหารสวนตําบลดอนไผ องคการบริหารสวนตําบลดอนไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 ราชบุรี บางแพ เทศบาลตําบลบางแพ วัดหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลหัวโพ บานดอนมะขามเทศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตาํบลเขาขลุง บานหนองไกขัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลดอนทราย องคการบริหารสวนตําบลดอนทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน โรงเรยีน บานหนองตาพุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม บานตะกุดหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก301 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม บานตะกุดหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลสะแกราบ วัดสะพานคง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง โรงเรยีนวัดคงคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบานกลวย วัดบานกลวย (องคการบริหารสวนตําบลบานกลวย) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 ลพบุรี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา โรงเรยีนบานหนองโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 ลพบุรี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม บานสวนมะเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานแหง บอหอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 ลําปาง เถิน องคการบริหารสวนตาํบลแมถอด แมเติน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร โทกหัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 ลําปาง แมทะ เทศบาลตําบลสิริราช เทศบาลตําบลสิริราช หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 ลําปาง แมทะ องคการบริหารสวนตําบลบานบอม บอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 ลําปาง แมทะ องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน แพะใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

313 ลําปาง แมพริก เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง แมเชียงรายบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลจางเหนือ นาแช หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตาํบลสบปาด สบเมาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 ลําปาง วังเหนือ องคการบริหารสวนตําบลวังทอง ปงถ้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 ลําปาง วังเหนือ องคการบริหารสวนตําบลวังทอง ตึงเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลสมัย วัดอุมลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก318 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลสมัย วัดอุมลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง ศรีลงักา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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320 ลําพูน ทุงหัวชาง องคการบริหารสวนตําบลบานปวง หนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

321 ลําพูน ปาซาง เทศบาลตําบลปาซาง เทศบาลตําบลปาซาง 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

322 ลําพูน ปาซาง องคการบริหารสวนตําบลทาตุม หนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

323 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลทาเชียงทอง สันมะกรูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

324 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทาสบชัย เทศบาลตําบลทาสบชัยบานดอยแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

325 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลลี้ วัดสนโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

326 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลลี้ โฮง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

327 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลลี้ กลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

328 ลําพูน ลี้ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ผาลาดเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

329 เลย เชียงคาน เทศบาลตําบลเขาแกว นาเบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

330 เลย ทาลี่ องคการบริหารสวนตําบลอาฮี นากระเซ็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก330 เลย ทาลี่ องคการบริหารสวนตําบลอาฮี นากระเซ็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

331 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลผานกเคา วัดผาแดงพัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

332 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลภูกระดึง วัดเฉลียงทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

333 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลภูกระดึง วัดจันทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

334 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน วัดปาบุปผาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

335 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน หวยเดื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

336 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลหวยสีเสียด วังเดอืนหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

337 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลหวยสีเสียด น้ําพุพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

338 เลย เมืองเลย เทศบาลตําบลนาอาน บานไรทาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

339 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย โรงเรียนบานสะอาดลายเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

340 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย บานลายเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

341 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก วัดศรีสมุังคลาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

342 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลผาบิ้ง กกเกลี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

343 เลย เอราวัณ เทศบาลตําบลเอราวัณ หมูที่ 3 บานวังมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

344 เลย เอราวัณ เทศบาลตําบลเอราวัณ หมูที่ 7 บานโคกรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

345 เลย เอราวัณ เทศบาลตําบลเอราวัณ หมูที่ 15 บานโปงศรีโทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

346 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตาํบลน้ําออม บานหนองเขื่อง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

347 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลเมือง บานน้ําเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก347 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลเมือง บานน้ําเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

348 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตาํบลผักแพว วัดบานนาดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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349 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลยาง องคการบริหารสวนตําบลยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

350 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานหนามแทง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

351 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร บานภูมิศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

352 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลใจดี บานพะเยียวตาสุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

353 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลดองกําเม็ด วัดบานดองกําเม็ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

354 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลสําโรงตาเจ็น วัดบานสําโรงตาเจ็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

355 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลหวยใต บานแขว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

356 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข ที่5 ม.4 บานพยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

357 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข ที่4 ม.10 บานพอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

358 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลพราน ม.13สุขสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

359 ศรีสะเกษ บึงบูรพ องคการบริหารสวนตําบลเปาะ วัดบานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก359 ศรีสะเกษ บึงบูรพ องคการบริหารสวนตําบลเปาะ วัดบานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

360 ศรีสะเกษ เบญจลกัษ องคการบริหารสวนตําบลเสยีว โรงเรยีนบานแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

361 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลพยุห บานหนองรัง ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

362 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ องคการบริหารสวนตําบลอีเซ วัดปาเจริญธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

363 ศรีสะเกษ ไพรบึง องคการบริหารสวนตําบลดินแดง โรงเรยีนบานดินแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

364 ศรีสะเกษ ไพรบึง องคการบริหารสวนตําบลดินแดง บานหนองหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

365 ศรีสะเกษ ภูสิงห องคการบริหารสวนตําบลละลม บานธาตุทอง ม.8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

366 ศรีสะเกษ เมืองจันทร เทศบาลตําบลเมืองจันทร วัดหนองแคนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

367 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว วัดโนนอีปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

368 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ บานหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

369 ศรีสะเกษ วังหิน องคการบริหารสวนตําบลดวนใหญ วัดนิวาสสุวรรณาฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

370 ศรีสะเกษ วังหิน องคการบริหารสวนตําบลดวนใหญ วัดศิริโภคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

371 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง ม.7 ออ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

372 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง วัดหนองเหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

373 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแขม วัดโนนแตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

374 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ชัย วัดบานโนนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

375 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลรังแรง วัดไตรมาศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

376 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลนาเพียง บานซงเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก376 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลนาเพียง บานซงเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

377 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลนาเพียง บานศรีคงคาํ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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378 สกลนคร โคกศรีสพุรรรณ องคการบริหารสวนตําบลดานมวงคํา ดานมวงคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

379 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลตําบลนาใน หนองผือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

380 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลบานโพน โพนนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

381 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลตําบลคําบอ หนองแปน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

382 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลคําสะอาด บานดงจันทู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

383 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ นาถอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

384 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลวาใหญ บานบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

385 สงขลา ควนเนียง องคการบริหารสวนตาํบลหวยลึก บานปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

386 สงขลา ควนเนียง องคการบริหารสวนตาํบลหวยลึก มัสยิดดารุลอาหมาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

387 สงขลา นาทวี เทศบาลตําบลนาทวีนอก โรงเรียนบานใหญปลายรํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

388 สงขลา บางกล่ํา เทศบาลตําบลทาชาง โรงเรยีนบานปายาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก388 สงขลา บางกล่ํา เทศบาลตําบลทาชาง โรงเรยีนบานปายาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

389 สงขลา ระโนด องคการบรหิารสวนตําบลระวะ วัดเถรแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

390 สงขลา ระโนด องคการบรหิารสวนตําบลระวะ วัดแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

391 สงขลา ระโนด องคการบรหิารสวนตําบลระวะ วัดพังตรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

392 สงขลา สะบายอย องคการบริหารสวนตําบลทุงพอ บานซาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

393 สงขลา สิงหนคร องคการบริหารสวนตาํบลวัดขนุน วัดหนองหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

394 สงขลา หาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลคลองอูตะเภา องคการบริหารสวนตําบลคลองอูตะเภา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

395 สงขลา หาดใหญ องคการบริหารสวนตาํบลทุงใหญ บานทุงใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

396 สงขลา หาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลพะตง องคการบริหารสวนตําบลพะตง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

397 สตลู ทาแพ องคการบริหารสวนตําบลแป-ระ บานเกาะไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

398 สมุทรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน บานสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

399 สมุทรปราการ บางพลี องคการบริหารสวนตําบลบางโฉลง ปฐมวัยศาสตรประเสริฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

400 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง รร.สามัคคีธรรมอิสลาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

401 สมุทรปราการ เมืองฯ เทศบาลตําบลแพรกษา เทศบาลตําบลแพรกษา เอื้ออาทร 14 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

402 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลตําบลบางนกแขวก เทศบาลตําบลบางนกแขวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

403 สมุทรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลโรงหีบ โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

404 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลคลองเขิน ปากลัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

405 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ บานเขตเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก405 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ บานเขตเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

406 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ บานลาดใหญสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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407 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ โรงเรยีนบานเขาขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

408 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลวัฒนานคร หนองคุม ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

409 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลตําบลบานใหมหนองไทร บานหนองเทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

410 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลตําบลฟากหวย หนองผกับุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

411 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลตําบลฟากหวย บานทดเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

412 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําใส สลองคอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

413 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลชะอม โรงเรยีนวัดบึงไม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

414 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตาํบลทาคลอ วัดทาคลอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

415 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลหินซอน โรงเรยีนบานผังสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

416 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี วัดเจดยีงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

417 สระบุรี เมืองสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก417 สระบุรี เมืองสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

418 สระบุรี เมืองสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน (บานหวยลี)่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

419 สระบุรี วิหารแดง องคการบริหารสวนตําบลหนองหมู วัดสรางบุญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

420 สระบุรี เสาไห องคการบริหารสวนตําบลชางไทยงาม องคการบริหารสวนตําบลชางไทยงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

421 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลคชสทิธิ์ เทศบาลตําบลคชสทิธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

422 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง โรงเรยีนวัดลําบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

423 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง โรงเรยีนวัดหนองโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

424 สิงหบุรี พรหมบุรี เทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว โรงเรยีนอนุบาลพรหมบุรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

425 สิงหบุรี พรหมบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานแปง องคการบริหารสวนตําบลบานแปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

426 สิงหบุรี พรหมบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ โรงเรยีนวัดโคปูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

427 สิงหบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ลาดเคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

428 สิงหบุรี อินทรบุรี เทศบาลตําบลทับยา เทศบาลตําบลทับยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

429 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลทาฉนวน คลองยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

430 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลนาเชิงคีรี บานโวงบอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

431 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลบานน้ําพุ โรงเรียนมหาตมคานธีอนุสรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

432 สุโขทัย บานดานลานหอย เทศบาลตําบลตลิ่งชัน บานวังโตก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

433 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลบานดาน วัดสังฆาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

434 สุโขทัย ศรีสาํโรง องคการบริหารสวนตําบลนาขุนไกร บานโซกเปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก434 สุโขทัย ศรีสาํโรง องคการบริหารสวนตําบลนาขุนไกร บานโซกเปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

435 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลปากุมเกาะ บานนาพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

436 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง องคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

437 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลไรรถ บานธัญญวารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

438 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ชลประทานเทพนิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

439 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลดานชาง วัดหนองเปาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

440 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลนิคมกระเสยีว บานหนองกระดี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

441 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองมะคาโมง หนองมะคาโมง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

442 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลองคพระ ไผสทีอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

443 สุพรรณบุรี บางปลามา เทศบาลตําบลบานแหลมพัฒนา ปาพฤกษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

444 สุพรรณบุรี บางปลามา เทศบาลตําบลบานแหลมพัฒนา บานศุขเกษม ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

445 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลวัดดาว โพธิ์ตะควน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

446 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน สระประทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก446 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน สระประทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

447 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลพิหารแดง โรงเรยีนวัดพิหารแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

448 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลสนามคลี วัดสกุณปกษี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

449 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลบานกราง วัดละหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

450 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลวังหวา โรงเรยีนวัดเกาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

451 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลตนตาล บานโคกงูเหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

452 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร โรงเรยีนวัดทาขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

453 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลหนองราชวัตร มาบพะยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

454 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบรหิารสวนตําบลเลม็ด ปากทอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

455 สุราษฎรธานี ดอนสกั เทศบาลเมืองดอนสัก ปากดอนสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

456 สุราษฎรธานี ทาชนะ องคการบริหารสวนตําบลสมอทอง องคการบริหารสวนตําบลสมอทอง 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

457 สุราษฎรธานี บานนาเดิม องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ เขาพลู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

458 สุราษฎรธานี บานนาเดิม องคการบริหารสวนตาํบลบานนา น้ําเกลี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

459 สุราษฎรธานี บานนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร วสุนธราภิวัฒน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

460 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลสินเจริญ บานบางเหรียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

461 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลบางมะเด่ือ ทามวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

462 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลศรีวิชัย โรงเรยีนวัดสามัคคีธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

463 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก463 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

464 สุรินทร เขวาสินรินทร เทศบาลตําบลเขวาสินรินทร ตระแบกใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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465 สุรินทร เขวาสินรินทร องคการบริหารสวนตําบลบานแร บานบึง-เบาะอุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

466 สุรินทร จอมพระ เทศบาลตําบลบุแกรง บานวาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

467 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง บานชุมแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

468 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลกังแอน บานสีโค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

469 สุรินทร เมืองสรุนิทร องคการบริหารสวนตาํบลแกใหญ โรงเรยีนบานนาเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

470 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลแก วัดอํานวยศรีบานจอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

471 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลธาตุ บานแต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

472 สุรินทร ลําดวน องคการบริหารสวนตําบลลําดวน จรวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

473 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลโพนโก โนนเปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

474 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลหนองฮะ บานหนองกานเหลือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

475 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลกุดบง บานโนนฤาษี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก475 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลกุดบง บานโนนฤาษี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

476 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเซิม คําตอยูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

477 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง บานนาตาลเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

478 หนองคาย สระใคร องคการบริหารสวนตําบลบานฝาง วัดปาอัมพวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

479 หนองคาย สระใคร องคการบริหารสวนตําบลสระใคร องคการบริหารสวนตําบลสระใคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

480 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลแกงไก บานโสกกลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

481 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง วัดชัยชนะวิทยาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

482 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง โคกมวงชมุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

483 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลนาคําไฮ หนองกุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

484 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลโนนมวง วัดศรีรัตนวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

485 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลบางจัก วัดสี่รอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

486 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ วัดราชสกุณา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

487 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลหวยคันแหลน เทศบาลตําบลหวยคันแหลน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

488 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว วัดใหมทางขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

489 อางทอง สามโก เทศบาลตําบลสามโก วัดหนองกราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

490 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา องคการบริหารสวนตําบลโนนงาม บานคําไหล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

491 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลพนา บานดอนขวัญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

492 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลไมกลอน วัดศรีมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก492 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลไมกลอน วัดศรีมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

493 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ เทศบาลตําบลไกคํา บานไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 29

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

494 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตาํบลนาเวียง หองเตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

495 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย บานคําขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

496 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลเชียงเพ็ง วัดโพธิ์ไทรสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

497 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลปะโค วัดบวรรัตนคุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

498 อุดรธานี กุดจับ องคการบริหารสวนตําบลกุดจับ วัดสันตพิัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

499 อุดรธานี กุมภวาป เทศบาลตําบลเวียงคํา โรงเรยีนบานโนนเห็นวังชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

500 อุดรธานี กูแกว เทศบาลตําบลคอนสาย บานคําแคนแกนคูณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

501 อุดรธานี กูแกว องคการบริหารสวนตําบลโนนทองอินทร โนนทองอินทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

502 อุดรธานี กูแกว องคการบริหารสวนตําบลโนนทองอินทร บานวังแข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

503 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลตําบลโพนสูง วัดชลขันธ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

504 อุดรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตําบลคําเลาะ หนองแวงตาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก504 อุดรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตําบลคําเลาะ หนองแวงตาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

505 อุดรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตําบลคําเลาะ วัดสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

506 อุดรธานี นายูง เทศบาลตําบลนายูง วัดชัยมงคลสามัคคีธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

507 อุดรธานี นายูง เทศบาลตําบลนายูง ปากราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

508 อุดรธานี นายูง เทศบาลตําบลนายูง บานนาคลงั หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

509 อุดรธานี นายูง องคการบริหารสวนตําบลบานกอง วัดไชยคงคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

510 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาไหม วัดศรีสวุอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

511 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาไหม โรงเรยีน บานทาบอยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

512 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตาํบลบานชยั วัดสุวรรณมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

513 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานดุง สันตสุิข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

514 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานดุง บานถอนคําหวด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

515 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานตาด บานมีชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

516 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลโพนสูง ศรีสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

517 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลโพนสูง โชคอํานวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

518 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลวังทอง กําแมด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

519 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตาํบลออมกอ วัดศรีสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

520 อุดรธานี บานผือ เทศบาลตําบลคําบง บานดงเย็นพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

521 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลขาวสาร วัดศรีทรายทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก521 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลขาวสาร วัดศรีทรายทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

522 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง วัดโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 29

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

523 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน วัดพระพุทธบาทบัวบาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

524 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน วัดโพธิสมภรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

525 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลเชียงยืน โรงเรยีน บานอีหลุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

526 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลเชียงยืน โรงเรยีน บานจําปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

527 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลนิคมสงเคราะห โรงเรยีนบานปากดงสงเสริมธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

528 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลบะยาว โรงเรียน บานนาตาด-นาโปรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

529 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลบะยาว นาโปรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

530 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลบะยาว โรงเรียน บานโคกเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

531 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลผาสุก โรงเรียนบานดานใหญพิทยาคาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

532 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตําบลจําป บานดูนเลา-ไทรทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

533 อุดรธานี ศรีธาตุ องคการบริหารสวนตําบลศรีธาตุ บานหวยวังปลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก533 อุดรธานี ศรีธาตุ องคการบริหารสวนตําบลศรีธาตุ บานหวยวังปลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

534 อุดรธานี ศรีธาตุ องคการบริหารสวนตําบลหนองนกเขียน บานคํามวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

535 อุดรธานี สรางคอม องคการบริหารสวนตาํบลเชียงดา บานแมด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

536 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลอูบมุง บานดงบัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

537 อุดรธานี หนองวัวซอ องคการบริหารสวนตําบลหมากหญา โรงเรยีนบานผาสิงห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

538 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลโคกสูง วัดโพธิ์ศรีสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

539 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก โรงเรยีนบานนาอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

540 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลพังงู บานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

541 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลสรอยพราว บานสรอยพราว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

542 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลสะแบง โรงเรยีนดงบังพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

543 อุตรดิตถ ทาปลา เทศบาลตําบลจริม โรงเรียนจริมอนุสรณ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

544 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลหาดลา องคการบริหารสวนตําบลหาดลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

545 อุตรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร บานหวยแมง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

546 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลคอรมุ บานกองโค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

547 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลทามะเฟอง วัดดอกไม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

548 อุตรดิตถ ฟากทา องคการบริหารสวนตําบลสองคอน บานหนองหัวนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

549 อุตรดิตถ เมืองฯ เทศบาลตําบลผาจุก บานคลองนาพงษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

550 อุตรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลพระเสด็จ เนินซาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก550 อุตรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลพระเสด็จ เนินซาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

551 อุทัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ ชุมชนบานโคกหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 29

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

552 อุทัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม บานเนินเควา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

553 อุทัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม หนองหญาปลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

554 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลตําบลหาดทนง เทศบาลตําบลหาดทนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

555 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอบ หนองเจกกวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

556 อุทัยธานี สวางอารมณ เทศบาลตําบลสวางแจงสบายใจ บานดงแขวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

557 อุทัยธานี หนองขาหยาง องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

558 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล หวยไผขุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

559 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตาํบลแกงเค็ง วัดหนองลมุพุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

560 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหนองนกทา วัดบานนาสะแบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

561 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหัวนา วัดโคกสวางศรีทองมงคลการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

562 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอ ศรีบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก562 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอ ศรีบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

563 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตาํบลหัวดอน ทาวารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

564 อุบลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ วัดดอนมณี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

565 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลดอนมดแดง กุดกั่ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

566 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องคการบริหารสวนตําบลเหลาแดง วัดทาศิลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

567 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลตําบลกุดประทาย โนนบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

568 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม บานโนนแฝกหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

569 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกระเดียน วัดสระบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

570 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลคอนสาย วัดหวยหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

571 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลคอนสาย ดอนมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

572 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโคกจาน บานโนนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

573 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลถํ้าแข วัดศีลาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

574 อุบลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลสําโรง หนองสะเดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

575 อุบลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลหนองกุง บานคําเตยใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

576 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตาํบลบานตูม บานตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

577 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลพรสวรรค แกงขอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

578 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลกองโพน วัดศรีสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

579 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลกองโพน วัดศรีสวาง (สาขาโนนสําราญ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก579 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลกองโพน วัดศรีสวาง (สาขาโนนสําราญ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

580 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลกองโพน วัดศรีมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 29

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

581 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลกองโพน วัดศรีสวาง (สาขาไทรงาม) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

582 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพังเคน วัดสระเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

583 อุบลราชธานี น้ํายืน เทศบาลตําบลโซง บานหนองเทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

584 อุบลราชธานี น้ํายืน เทศบาลตําบลโซง โซง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

585 อุบลราชธานี น้ํายืน เทศบาลตําบลสีวิเชียร บานหวยแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

586 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ บานหนองกระตาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

587 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตําบลโนนกาหลง บานแกงดูกใส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

588 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตําบลบานแขม บานแขมใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

589 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตําบลอางศิลา บานราษฎรเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

590 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร วังแซ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

591 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลมวงใหญ วัดโนนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก591 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลมวงใหญ วัดโนนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

592 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลมวงใหญ วัดสิงหทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

593 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเตย บานผาสุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

594 อุบลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บานขัวไมแกน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

595 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลนาคํา บานนาคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

596 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลวาริน บานโนนมวง (โนนจิก) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

597 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลหนามแทง บานดงนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

598 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลหนามแทง บานโหงนขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

599 อุบลราชธานี สําโรง เทศบาลตําบลสําโรง นาเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

600 อุบลราชธานี สิรินธร เทศบาลตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย ประชามีสขุ 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 
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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 

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 29  

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

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

 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

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 

8

  

 

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่29  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 29 

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

:          29,500  บาท 

)  :      สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน 

    ลงชื่อผูนําฝาก 

    โทรศัพท ผูนําฝาก 

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกบัทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

8 5 4 0 2 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

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

       สวนของธนาคาร 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

สาํหรับฝกอบรม****  

ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทาน้ัน 

    



 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม (กรุณาศึกษา) 

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

๒. การแตงกาย  

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

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

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

 การชาํระเงินคาลงทะเบียน  เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

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

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

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

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

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม  

 

         *** เขาพักกอนการอบรม 1 คืน สามารถเขาพักไดโดยไมตองเสยีคาใชจายเพ่ิม และไมตอง

โทรสํารองหองพัก (ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาพกั) 

        *** ไมมกีารออกกําลัง การเตรียมชุดสําหรับออกกําลังกายใหดูตามความเหมาะสม  

 

เอกสาร 6 



 

Scan QR code เพือขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน คลอง ๑ ( Line ) 


