
1 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องคการบริหารสวนตําบลชะแล บานเกริงกระเวีย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กาญจนบุรี ทามวง เทศบาลตําบลทาลอ โรงเรยีนวัดทาลอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี ทามวง เทศบาลตําบลมวงชุม หนองโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาญจนบุรี ทามวง องคการบรหิารสวนตําบลบานใหม โรงเรยีนบานหนองน้ําขุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาญจนบุรี ไทรโยค องคการบริหารสวนตําบลศรีมงคล บานทามะเดื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาญจนบุรี เมือง องคการบริหารสวนตําบลหนองหญา บานเขาปูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาญจนบุรี เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหนองฝาย บานชุมนุมพระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เทศบาลตําบลเขาโจด บานเขาเหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลธัญญา วัดสวางดอนแกวโนนคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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10 กาฬสินธุ กุฉินารายณ เทศบาลตําบลเหลาใหญ วัดศรีสุขกุดฝงแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลนาบอน วัดอุทัยทิพพาวาสทุงมน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 กาฬสินธุ นามน องคการบริหารสวนตําบลนามน ดงสยาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลหัวนาคํา ดงบัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลหัวนาคํา บานหนองหัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลยางตลาด วัดชุมทาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลแซงบาดาล บานหนองแหว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง มาบคลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลสักงาม บานปางลับแล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลสักงาม บานทามะเขือ ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 กําแพงเพชร พรานกระตาย เทศบาลตําบลเขาคีรีส บานเขาคีรีส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลปากดง เทศบาลตําบลปากดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 ขอนแกน ชุมแพ องคการบรหิารสวนตําบลโนนอุดม บานโนนอุดม  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 ขอนแกน เมืองขอนแกน องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน บานดอนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 จันทบุรี แหลมสงิห องคการบริหารสวนตําบลบางสระเกา องคการบริหารสวนตําบลบางสระเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลโพรงอากาศ สิทธิสุนทรอุทิศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองเปรง สุเหราลาดน้ําขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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27 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง บานคลองเจา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลบางเตย วัดแพรกนกเอี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 ชลบุรี เกาะจันทร เทศบาลเมืองปรกฟา บานเนินทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลตําบลเกร็ดแกว บานเขาชีจรรย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ องคการบริหารสวนตําบลกุดเลาะ วัดขามเวียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลตําบลหวยยาง วัดราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง วัดนาผักเสี้ยน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส บานสําโรงโคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 ชัยภูมิ ซับใหญ องคการบริหารสวนตําบลซบัใหญ ซับเจริญสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลตลาดแรง วัดศรีมหาโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 ชัยภูมิ บานเขวา องคการบริหารสวนตําบลชีบน วัดโนนนาพวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง จําปาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ขัวสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลกุตาไก วัดนางาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลโคกสูง วัดอรุณศรีวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลนาคํา วัดคําสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลสามผง วัดกัลยาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลทาบอสงคราม ดอนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลโพนสวาง บานโคกกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง บานโนนหาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลบานแปรง โรงเรยีนบานแปรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 นครราชสีมา โนนแดง องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ บานปาตะแบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลโนนไทย เทศบาลตําบลโนนไทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลตําบลดานคลา บานคอนนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลกระทุมราย โรงเรยีนวัดบานสี่เหลี่ยม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลตําบลสีมามงคล เทศบาลตําบลสีมามงคล(โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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53 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลวังกะทะ องคการบริหารสวนตําบลวังกะทะ(บานวังกะทะ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย บานหนองหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเอง บานโนนกระเบื้อง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 นครราชสีมา เมืองยาง องคการบริหารสวนตําบลละหานปลาคาว โรงเรยีนบานโนนเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลขุย เทศบาลตําบลขุย แหงที่ 2 หนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลวังหมี บานคลองใบพัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลวังหมี บานโนนสาวเอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 นครราชสีมา สีคิ้ว องคการบริหารสวนตําบลกฤษณา วังกระสวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 นครราชสีมา สีคิ้ว องคการบริหารสวนตําบลคลองไผ บานมะคางาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลสีดา บานหญาคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา บานหนองเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลวังอาง บานวังหอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 นครศรีธรรมราช ทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลทาขึ้น บานวัดเทวดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 นครศรีธรรมราช เมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนบุญนารอบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลเขานอย ทุงขันหมาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยน บานไสพลู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 นครศรีธรรมราช หัวไทร องคการบริหารสวนตําบลเขาพังไกร องคการบริหารสวนตําบลเขาพังไกร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 นครสวรรค โกรกพระ องคการบริหารสวนตําบลเนินกวาว องคการบริหารสวนตําบลเนินกวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลจันเสน บานหนองกระทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 นครสวรรค พยุหะคีรี เทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก อนุบาลพยุหะคีรี (วัดปรางคเหลือง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลนิคมเขาบอแกว บานหนองไมแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประสาท โรงเรียนบานไรประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลวังขอย บานหนองสะแกยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลวังขอย บานหัวพุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลบานไร องคการบริหารสวนตําบลบานไร 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 นนทบุรี ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย วัดเสนียวงศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

79 นนทบุรี บางบัวทอง องคการบริหารสวนตําบลละหาร ขันติธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางกราง วัดแคใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 นราธิวาส เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบางปอ มัสยิดนูรุลอิสซัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 นาน ทุงชาง องคการบริหารสวนตําบลปอน บานปาเปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลถืมตอง วังฆอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลบอ วังหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลบอสวก ซาวหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน บานใหมในฝน ม.12 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลโคกกอง วัดโพนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหนองเลงิ วัดนิมิตสวางนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังกพง บานวังยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 ประจวบคีรีขันธ เมืองฯ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ โรงเรียนเทศบาลบานคาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลกบินทร โรงเรยีนวัดปากแพรก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลนาแขม โรงเรียนบานทาอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา บานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน โรงเรยีนวัดจันทรังษีถาวร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องคการบริหารสวนตาํบลศรีมหาโพธิ์ บานหนองหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 ปตตานี ยะรัง องคการบริหารสวนตําบลกระโด บานบาซากะจิ ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลปากทา บานอรัญญิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองขนาก หนองกระเบียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง เทศบาลตําบลอรัญญิก บานสันเจา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมลา วัดปรีดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลวังพัฒนา วัดดอนพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลตําบลบางไทร โรงเรียนวัดไทรโสภณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลโพแตง โรงเรียนบานเชียงรากนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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105 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลปากกราน วัดปากกราน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลไผลอม วัดนาอุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลลาดบัวหลวง วัดสุทธาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 พระนครศรีอยุธยา อุทัย (16) องคการบริหารสวนตําบลขาวเมา วัดโตนด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลเจดียคํา รองคอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลแมลาว บานแฮะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 พะเยา เชียงมวน องคการบริหารสวนตําบลบานมาง ทุงมอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 พังงา คุระบุรี องคการบริหารสวนตําบลคุระ โรงเรียนบานสวนใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลเขาหัวชาง มัสยิดนูรลุฮูดา(บานคลองนุย) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 พิจิตร  สากเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม บานทาคลอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลตําบลหนองพยอม วัดปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประทับชาง บานบึงโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 พิษณุโลก บางกระทุม องคการบริหารสวนตําบลนครปาหมาก บานแหลมพระธาตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลวังนกแอน บานวังตาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ บานคลองชางใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 เพชรบุรี ชะอํา องคการบริหารสวนตําบลหนองศาลา วัดหนองศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 เพชรบุรี บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร บานดอนวัดหมู 6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลลาดแค บานถ้ําแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เทศบาลตําบลวังชมภู เทศบาลตําบลวังชมภู (บานคลองหวยนา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ องคการบริหารสวนตําบลทาพล บานอมกง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 เพชรบูรณ วังโปง องคการบริหารสวนตําบลวังหิน บานใหมวังตะเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลโคกปรง บานซับอีลุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลประดูงาม บานหนองหมู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 เพชรบูรณ หนองไผ เทศบาลตําบลบานโภชน วัดน้ําวิ่ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบานโสก บานสมเลาเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลปากชอง บานปากออก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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131 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลวัดปา โรงเรยีนบานบุงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 แพร เมืองแพร เทศบาลตําบลแมคํามี ชางทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลนาจักร อนุบาลแพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลรองกวาง น้ําโคง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลปาสัก บานสองแควบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลสะเอียบ นาหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลสะเอียบ ปาเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลทุงแคว ทุงแคว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 มหาสารคาม กันทรวิชยั องคการบริหารสวนตําบลกุดใสจอ องคการบริหารสวนตําบลกุดใสจอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลนาเชือก วัดสุกาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลปอพาน วัดเหลาคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลวังใหม บานหนองแซง-โนนทัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานคอ โนนสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลเหลาสรางถอ เหลาสรางถอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลปาไร บานปาไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลมุก วัดดานฆองมุกดาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลปางหมู ในสอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตาํบลแมลาหลวง หวยกูปะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลหวยหอม บานแมและ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 ยโสธร ทรายมูล องคการบริหารสวนตําบลดูลาด วัดบานโสกผักหวาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลคําไผ โรงเรียนบานหนองสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ โรงเรยีนบานปาตาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลคูเมือง บานคูเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลตําบลน้ําคําใหญ วัดบานน้ําคําใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลขุมเงนิ บานขุมเงนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองหิน วัดบานหนองหงอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 30

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

157 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลตําบลลําใหม น้ําเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตาํบลดงครั่งนอย โพนทอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตาํบลดงครั่งนอย โพนฮาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 รอยเอ็ด จังหาร องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ บานโพน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 รอยเอ็ด เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ ดอนวิเวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 รอยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลตําบลอุมเมา บานปาสุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 รอยเอ็ด ปทุมรัตต เทศบาลตําบลโนนสวรรค หัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 รอยเอ็ด ปทุมรัตต เทศบาลตําบลปทุมรัตต ดงชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส ดงมัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลหนองทัพไทย ทุงหมื่น-ทุงแสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย องคการบริหารสวนตําบลขามเปย บานหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลอุมเมา วัดศรีอุดมวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลตําบลปอภาร บานโคกพิลา ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนอม บานกลอยโนนสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 ระนอง เมือง เทศบาลตําบลปากน้ํา โรงเรียนบานปากน้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 ระนอง เมือง เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ บานเกาะสินไห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลดานทับตะโก บานหวยทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 ราชบุรี บานคา องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร โรงเรยีน บานหนองจอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 ราชบุรี ปากทอ เทศบาลตําบลทุงหลวง โรงเรียน บานเขาพระเอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลเขาชะงุม โรงเรยีน วัดเขาสม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตาํบลหนองกวาง โรงเรยีน บานหนองครึม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลหวยชินสีห โรงเรียนวัดใหญอางทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเพนียด บานนกเขาเปลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง โรงเรยีนวัดหวยโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน อนามัยเขาสมอคอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบางคู ปากคลองบางคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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183 ลพบุรี บานหมี่ องคการบรหิารสวนตําบลชอนมวง บานดงกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบางพ่ึง องคการบริหารสวนตําบลบางพึ่ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลพุคา วัดสระตาแวว (ตําบลพุคา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเบียน โรงเรยีนวัดหนองโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก วัดอัมพวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 ลําปาง เกาะคา องคการบริหารสวนตําบลนาแสง หาดปูดาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลปงเตา ปนเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 ลําปาง แจหม เทศบาลตําบลทุงผ้ึง หวยวาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลเถินบุรี วังหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลเวียงมอก แมพุหอรบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลแจซอน สบลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลตําบลตนธงชัย หวยฮี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 ลําปาง แมพริก เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง แมตั๋ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 ลําปาง แมพริก องคการบริหารสวนตําบลแมพริก แมเชียงรายลุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 ลําปาง วังเหนือ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ปงวัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลศรีบัวบาน วัดบานมา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลศรีบัวบาน ทุงยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลปากตม ทาดีหมี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลกกสะทอน บานหมันขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโคกงาม หนองสนุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 เลย ผาขาว องคการบริหารสวนตําบลโนนปาซาง หวยไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 เลย ผาขาว องคการบรหิารสวนตําบลบานเพิ่ม วัดศรีทองสามัคคีธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลผานกเคา วัดปรางคสามยอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลผานกเคา บานซําไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลภูกระดึง หนองโสนพัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน วัดปาธรรมวิเวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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209 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลหวยสม ซําบาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 เลย ภูเรือ องคการบริหารสวนตําบลลาดคาง หวยติ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 เลย ภูเรือ องคการบริหารสวนตําบลสานตม บานหวยลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ นาบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 เลย เอราวัณ เทศบาลตําบลเอราวัณ หมูท่ี 5 บานโคกสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 เลย เอราวัณ เทศบาลตําบลเอราวัณ หมูท่ี 8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลดูน วัดบานดูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลบักดอง ม.13สันตสุิข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

217 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลหวยจันทร วัดกันตรวจ-หวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลหวยจันทร หนองผอื ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลพยุห บานหนองมวง ม.10 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ องคการบริหารสวนตําบลอีเซ วัดบานแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หนองยางหนองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลซํา วัดบานแทง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลลิ้นฟา ม.7 เมืองทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบริหารสวนตําบลจิกสังขทอง วัดบานมะฟก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบริหารสวนตําบลจิกสังขทอง วัดบานเชอืก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบริหารสวนตําบลสรางป โรงเรยีนจินดาวิทยาคาร 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง ม.10 ธาตุนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 สกลนคร บานมวง เทศบาลตําบลหวยหลัว บานไชยนนท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม บานโพนยางคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 สงขลา ควนเนียง องคการบริหารสวนตําบลควนโส บานกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 สงขลา เมือง องคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ วัดทายยอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 สงขลา สะบายอย องคการบริหารสวนตําบลบานโหนด บานนามวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 สตลู ควนกาหลง องคการบริหารสวนตําบลอุใดเจริญ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต  2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 สตลู ควนกาหลง องคการบริหารสวนตําบลอุใดเจริญ ผัง  2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

235 สมุทรปราการ เมืองฯ เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 สมุทรสาคร เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ โรงเรยีนวัดเกาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 สระแกว โคกสูง องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากมุน ศพด.บานอางศิลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 สระบุรี แกงคอย องคการบรหิารสวนตําบลหวยแหง โรงเรียนบานหนองสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 สิงหบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ บางสกัเหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง รร.บานปาสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลศรีคีรีมาศ สุวรรณคีรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม องคการบริหารสวนตําบลบานใหมไชยมงคล วัดทาวิเศษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา บานวังวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลแมสิน บานสุเมน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลแมสิน สะทอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลดานชาง บานปรักประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบรหิารสวนตําบลบางใหญ บางใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบรหิารสวนตําบลบางใหญ ดอนกระเบ้ือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลไผกองดนิ โรงเรยีนวัดราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลรั้วใหญ วัดกุฏีทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลปลายนา คลองชะอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลเนินพระปรางค วัดเนินพระปรางค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ บานวังตะกู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 สุพรรณบุรี สามชุก องคการบริหารสวนตําบลวังลึก วัดนางพิมพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไซ บานหนองโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ องคการบริหารสวนตําบลทาอุแท โรงเรยีนบานดอนหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 สุราษฎรธานี บานนาสาร องคการบริหารสวนตําบลลําพูน คลองหาเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง หนองขวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 สุรินทร ทาตูม องคการบริหารสวนตําบลบะ เฉนียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 สุรินทร พนมดงรัก องคการบริหารสวนตําบลบักได บานสกอร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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261 สุรินทร ศรีณรงค องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข บานโคกอํานวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 สุรินทร สนม องคการบริหารสวนตําบลหนองระฆัง นาดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลทับทัน วัดโพธิ์วิเวกธรรมโสภณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 สุรินทร สําโรงทาบ เทศบาลตําบลหมื่นศรี บานศรีมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองภัยศูนย โนนสงเปลือย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลอางแกว วัดทาโขลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลบานอิฐ โรงเรยีน วัดรุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 อางทอง สามโก องคการบริหารสวนตําบลอบทม บานดอนตาวงษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโนนโพธิ์ นาหวยยางสองคอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาเวียง นาเวียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 อุดรธานี กุดจับ องคการบริหารสวนตําบลสรางกอ องคการบริหารสวนตําบลสรางกอ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 อุดรธานี กูแกว องคการบริหารสวนตําบลโนนทองอินทร บานเหลาสวนกลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 อุดรธานี ทุงฝน องคการบริหารสวนตําบลนาชุมแสง วัดชัยศิริมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 อุดรธานี นายูง เทศบาลตําบลนายูง บานนาสมนึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาคํา โรงเรียน บานหัวดงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาคํา โรงเรียน บานดงวัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาคํา บานพรสันติ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานชัย คอเขียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลคําดวง บานนาหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลบานคอ บานคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 อุดรธานี ประจักษฯ องคการบริหารสวนตําบลอุมจาน บานลานเต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 อุดรธานี พิบูลยรักษ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย โรงเรยีนบานหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลตําบลบานธาตุ นิคมสงเคราะห 4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลบานตาด ผานศึก 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลเชียงยืน โรงเรยีนบานหนองน้ําเค็ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลเชียงยืน โรงเรยีนบานปอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

287 อุดรธานี ศรีธาตุ องคการบริหารสวนตําบลนายูง บานหนองกุงปาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 อุตรดิตถ ทาปลา เทศบาลตําบลจริม บานทาใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 อุตรดิตถ น้ําปาด องคการบรหิารสวนตําบลบานฝาย บานทรายขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 อุตรดิตถ บานโคก เทศบาลตําบลบานโคก บานโคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย บอเบ้ีย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย หวยยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลคอรุม บานบึงทายวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 อุตรดิตถ เมืองฯ เทศบาลตําบลงิ้วงาม ชุมชนเมืองปากฝาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 อุตรดิตถ เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลขุนฝาง ขุนฝาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 อุทัยธานี ทัพทัน องคการบรหิารสวนตําบลโคกหมอ โรงเรยีนวัดเขานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 อุทัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม บานหนองขุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลแกงเคง็ วัดศรีบัวไข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลขาวปุน บานโคกกลาง-หนองยอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลเจียด องคการบริหารสวนตําบลเจียด ม.5 ดอนต้ิว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลกอเอ วัดโนนโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 อุบลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ กุดเรือคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 อุบลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ บานวังใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน วัดจันทะนที หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน วัดถ้ําพระวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลขามเปย วัดแสนสนุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลถ้ําแข วัดโนนสาํราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลนาสะไม วัดปจฉิมมณีวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลหนองเตา วัดธัมปติฎฐาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 อุบลราชธานี นาจะหลวย เทศบาลตําบลภูจองนายอย วัดบานดงขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลกองโพน ไหลธาตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลกองโพน วัดศรมีงคล(สาขาสมสะอาด) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 30

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

313 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพะลาน วัดศรีจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลตําบลนาจาน บานนาประชุม 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ บานโนนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตําบลอางศิลา โนนสวางพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเหลาบก ขมิ้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม บานทัพไทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 อุบลราชธานี สวางวีระวงศ เทศบาลตําบลทาชาง บานใหมสารภี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

320 อุบลราชธานี สําโรง องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ บานตลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ

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

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

2. ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 29,500 บาท (สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ภายในวันศกุรท่ี 16 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 30  

ระหวางวันพฤหสับดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง

กรุณาสงแบบตอบรับการฝกอบรม กอนวันศุกรที่ 9 มีนาคม 256

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

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

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

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

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

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

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

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

ชําระคาลงทะเบียน 29,500 บาท ต้ังแตบดันี้ ไปจนถึงวันศุกรที่ 16

สั่งจายเช็คในนาม   สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 07.00-09.00 น. พรอมสําเนาการชาํระเงิน

โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

สามารถเขาพักไดวันพุธท่ี 21 มีนาคม 2561 ต้ังแตเวลา 14.00 น เปนตนไป 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

2561 

วิทยาลัยการปกครอง) 

2561 

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

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

ขาราชการ สังกัด อปท.เทานั้น) 

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

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

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

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

lovei9@hotmail.com 

16 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 ่30  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 30 

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 3 

     

         

0 

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 

 


