
1 กระป คลองทอม องคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ บานนิคมหนาเขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องคการบริหารสวนตําบลชะแล คลต้ีิลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี ทามวง เทศบาลตําบลทาลอ วัดบานทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาญจนบุรี ทามะกา เทศบาลตําบลพระแทน บานดอนรัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาญจนบุรี ไทรโยค องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ หาดงิ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาญจนบุรี พนมทวน องคการบริหารสวนตําบลพนมทวน องคการบริหารสวนตําบลพนมทวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาญจนบุรี พนมทวน องคการบริหารสวนตาํบลหนองโรง บานหลุมหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน หมองกระแทะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 กาญจนบุรี หวยกระเจา องคการบริหารสวนตําบลดอนแสลบ โรงเรยีนบานหนองนางเลิ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลธัญญา วัดโพธิ์ทองสงเปลือย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลนาบอน วัดสวางคําสมบูรณศิลาอาสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 31

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

11 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลนาบอน วัดสวางคําสมบูรณศิลาอาสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลนาบอน วัดเทพรังษีศิลาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลแซงบาดาล บานบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลคลองสมบูรณ โรงเรยีนหนองปรืประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลคลองสมบูรณ บานหัวทุงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลคยุบานโอง บานปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลคยุบานโอง บานคุยปอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลปอแดง องคการบริหารสวนตําบลปอแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร วัดสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 จันทบุรี ขลุง เทศบาลตําบลซึ้ง โรงเรียนชางขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 จันทบุรี นายายอาม องคการบริหารสวนตําบลวังโตนด บานวังหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน องคการบริหารสวนตําบลกอนแกว วัดกอนแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน องคการบริหารสวนตําบลบางเลา วัดสามรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลคลองขุด วัดลาดบัวขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเขาหินซอน หนองกลางดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแหน วัดสระสองตอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองเปรง บานตลาดเปร็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาเริก วัดโปงปากดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก28 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาเริก วัดโปงปากดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาเริก บานเนินสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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30 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตําบลหวยกรดพัฒนา บานคลองขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง วัดโคกสวางราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลทุงพระ วัดโพธิ์วนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลทุงพระ วัดปาแดนสงบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลทุงพระ วัดสวางโนนสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบริหารสวนตําบลหวยยายจิ๋ว บานมะกอกงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 ชัยภูมิ บานเขวา องคการบริหารสวนตาํบลภูแลนคา วัดสวางวังน้ําเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู วัดทุงสวางสุธาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ บานหลังสัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลหงษเจริญ ตางิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 ชุมพร ทุงตะโก องคการบริหารสวนตําบลตะโก รร.บานแหลมยางนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก40 ชุมพร ทุงตะโก องคการบริหารสวนตําบลตะโก รร.บานแหลมยางนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 ชุมพร ทุงตะโก องคการบริหารสวนตําบลตะโก รร.บานทับชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 ชุมพร พะโตะ องคการบริหารสวนตําบลปงหวาน คลองนูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 ชุมพร เมืองชมุพร เทศบาลตําบลทายาง เทศบาลตําบลทายาง (บานคอสน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 ชุมพร เมืองชมุพร เทศบาลตําบลบางหมาก รร.บานคอเตี้ย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 ชุมพร เมืองชมุพร เทศบาลตําบลวังใหม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (นาเนียน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 ชุมพร เมืองชมุพร เทศบาลตําบลวังใหม โรงเรยีนบานนาแซะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลหาดยาย โรงเรยีนบานในกริม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลสถาน วัดสถาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลหวยซอ บานเกี๋ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย มอนหินแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลสันตสุิข ตําบลสันติสุข หมู 6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลแมยาว บานผามูบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม บานหวยเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย จะตี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย มงแปดหลัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน บานโปงไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน บานอาแหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก57 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน บานอาแหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน บานสามแยกอีกอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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59 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง รองบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลทากอ หวยมะขามปอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลวาวี บานขุนสรวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 เชียงราย แมสาย เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ผาหมี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลเกาะชาง สันบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลศรีเมืองชุม สันถนนใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลหลายงาว บานหวยเอียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลสนัสลี บานเดนศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบานจันทร หนองเจ็ดหนวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลดอยแกว ขุนแตะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานแปะ ปากลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก69 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานแปะ ปากลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง บานอางกานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองนะ ขุนหวยไส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 เชียงใหม พราว องคการบริหารสวนตําบลโหลงขอด ตําบลโหลงขอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลกองแขก บานกองแขกเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลบานทับ บานขุนปอนหวยวอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลบานทับ บานอมแรด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร บานแมแฮเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 เชียงใหม แมวาง เทศบาลตําบลแมวาง ดอนเปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา ทุงศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลทุงป ทุงปาคาเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน หนองเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลบานสหกรณ สหกรณ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 เชียงใหม แมอาย เทศบาลตําบลแมอาย แมอายหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 เชียงใหม แมอาย เทศบาลตําบลแมอาย บานเอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลทาตอน บานหวยสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง บานหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง ปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก86 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง ปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 เชียงใหม เวียงแหง องคการบริหารสวนตาํบลเมืองแหง เวียงแหง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 31

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

88 เชียงใหม สะเมิง เทศบาลตําบลสะเมิงใต ปาคานอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว แมโต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลสะเมิงเหนือ แมเลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลปาไผ เทศบาลตําบลปาไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลบานกลาง ตนแหนหลวงฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลอมกอย บานตุงติง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลบอสลี กองลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลบอสลี แมโถหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลลิพัง ทุงปาหนัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลสุโสะ ทาเทศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 ตรัง เมือง องคการบริหารสวนตําบลนาทามใต นานอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก98 ตรัง เมือง องคการบริหารสวนตําบลนาทามใต นานอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 ตรัง สิเกา องคการบริหารสวนตําบลกะลาเส กะลาเส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 ตราด เกาะชาง องคการบริหารสวนตําบลเกาะชางใต บานสลักคอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 ตราด เขาสมิง องคการบรหิารสวนตําบลทาโสม วัดสลัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลหวยแรง บางปรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตําบลแมต่ืน บานคําหวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลมหาวัน บานหวยไมแปน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 ตาก วังเจา องคการบริหารสวนตําบลประดาง บานทาตะครอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลยกกระบัตร บานคลองไมแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลยกกระบัตร บานทาไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลสามเงา โรงเรยีนบานปายางใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลศรกีะอาง บานหนองกันเกรา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลอาษา วัดสะพาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 นครนายก ปากพลี เทศบาลตําบลเกาะหวาย อนุบาลปากพลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ วัดเกาะกระชาย ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตาํบลบานใหญ โรงเรยีนวัดวังตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลศรจีุฬา วัดบางหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 นครนายก เมือง องคการบรหิารสวนตําบลสาริกา วัดพราหมณี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก115 นครนายก เมือง องคการบรหิารสวนตําบลสาริกา วัดพราหมณี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลบางสมบูรณ โรงเรยีนบานเตยใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 31

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

117 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลบางสมบูรณ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์แทน โรงเรยีนบานปากคลอง 31 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลสัมปทวน วัดกลางคูเวียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตาํบลแหลมบัว บานหวยกรด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลนราภิรมย พระมอพิสัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 นครปฐม เมืองนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร ตําบลสนามจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 นครพนม ทาอุเทน องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล บานโพน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 นครพนม ทาอุเทน องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล บานธาตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลนาถอน ดงกอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลพระกลางทุง วัดดอนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง บานหวยทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก127 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง บานหวยทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลแสนพัน พันทะคีรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลกุตาไก วัดกุตาไกเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลโคกสูง วัดสวางสาํราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลโคกสูง วัดดุษฏีคณศิรบวรศรัทธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลโคกสูง วัดโพนนิสัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลมหาชัย วัดศรีประทุม (วัดหนองบัว) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลมหาชัย วัดนาอุดมวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลหนองเทาใหญ วัดโนนสวางธรรมิการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลหนองเทาใหญ วัดโพธิ์ศรีสมภิบาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลคาํเตย ทุงมน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง บานกลางนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลวังตามัว พรเจริญ ม.๗ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น วัดสระพังทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 นครพนม วังยาง องคการบริหารสวนตําบลวังยาง หนองนางดอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 นครราชสีมา แกงสนามนาง องคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ บานแกงสนามนาง-หนองโสมง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 นครราชสีมา แกงสนามนาง องคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล บานหนองบัวกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ โรงเรยีนบานขามทะเลสอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก144 นครราชสีมา ขามทะเลสอ องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ โรงเรยีนบานขามทะเลสอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลหนองมะนาว บานโจด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 31

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561
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146 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลตําบลอรพิมพ อรพิมพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตาํบลกุดพิมาน โรงเรียนหนองกระเทียมเหนอื หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลดานใน วัดหนองบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหวยบง โรงเรียนบานหนองกราดนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหวยบง โรงเรยีนบานซับยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 นครราชสีมา เทพารักษ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานโคกกระบือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 นครราชสีมา เทพารักษ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานวังสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 นครราชสีมา โนนแดง เทศบาลตําบลวังหิน บานแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 นครราชสีมา โนนแดง องคการบริหารสวนตําบลสําพะเนียง บานซาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลบัลลงัก โรงเรียนบานเมืองเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลบัลลงัก บานกระดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก156 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลบัลลงัก บานกระดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว ตําบลหลุมขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 นครราชสีมา บัวลาย องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา หนองหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง โนนทองหลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 นครราชสีมา บานเหลื่อม องคการบริหารสวนตําบลวังโพธิ์ บานโนนทองหลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลนกออก โรงเรียนวัดทุงจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลตะขบ บานโคกสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลตะขบ บานเขาพญาปราบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช บานคลองเตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ บานขนงพระเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลโปงตาลอง บานหนองคุมวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลโปงตาลอง สระน้ําใสวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลทัพรั้ง แหงที่ 2 (หนองยาง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลพังเทียม บานหนองกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลกระชอน บานโนนพุทรา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลบานยาง บานหนองยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว โรงเรยีนบานบุตะโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 นครราชสีมา วังน้ําเขียว องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว โรงเรยีนบานคลองทุเรียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก173 นครราชสีมา วังน้ําเขียว องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว โรงเรยีนบานคลองทุเรียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 นครราชสีมา สีคิ้ว องคการบริหารสวนตําบลกุดนอย โรงเรียนบานใหมประชาอุปถัมภ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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175 นครราชสีมา สีคิ้ว องคการบริหารสวนตําบลคลองไผ เขายายเที่ยงใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือใหม บานดงมะไฟ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลเสมา บานโสกแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหลุงประดู บานหนองผักโพด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลควนหนองหงส โรงเรยีนบานทุงโปะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลตําบลเกาะทวด วัดโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลขนาบนาก ขนาบนาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 นครศรีธรรมราช หัวไทร องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว วัดโคกยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 นครศรีธรรมราช หัวไทร องคการบรหิารสวนตําบลหัวไทร วัดทะเลปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 นครสวรรค เกาเลี้ยว องคการบริหารสวนตําบลมหาโพธิ บานมหาโพธิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 นครสวรรค ชุมแสง องคการบรหิารสวนตําบลไผสิงห ไผสงิห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก185 นครสวรรค ชุมแสง องคการบรหิารสวนตําบลไผสิงห ไผสงิห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 นครสวรรค ตากฟา องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง โรงเรยีนบานไตรคีรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลตาคลี บานชวนเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง บานหนองหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง บานลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบางแกว บานบางแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตาํบลเขากะลา หนองเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตาํบลเขากะลา เขาสามยอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลนิคมเขาบอแกว เขาสระนางสรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลยางขาว ยางขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลโคกเดื่อ บานหวยตะโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลโคกเดื่อ บานคลองตักน้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลโคกเดื่อ บานหนองเสือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลสําโรงชัย โรงเรียนบานพระพุทธประสารธนวิทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบางมวง โรงเรยีนวัดบานคุงวารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 นครสวรรค แมเปน องคการบริหารสวนตําบลแมเปน เขามะตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลมาบแก บานมาบแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ บานมะเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก202 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ บานมะเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนตาํบลบางกราง หมูบานเอื้ออาทรราชพฤกษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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204 นราธิวาส ศรีสาคร องคการบริหารสวนตําบลศรีสาคร มัสยิดดารุลอามาน (สะกูปา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 นาน เชียงกลาง องคการบรหิารสวนตําบลเชียงกลางพญาแกว เกวต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 นาน นาหมื่น องคการบริหารสวนตําบลนาทะนุง หวยนาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 นาน บอเกลือ เทศบาลตําบลบอเกลือใต บอหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลดงพญา บานเดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลฝายแกว ตําบลฝายแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 นาน เมืองนาน เทศบาลตําบลกองควาย ธงหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 นาน เมืองนาน เทศบาลตําบลกองควาย นาผา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 นาน เมืองนาน เทศบาลตําบลกองควาย น้ําครกเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลบอสวก ตาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 นาน สองแคว องคการบริหารสวนตําบลนาไรหลวง สองแคว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก214 นาน สองแคว องคการบริหารสวนตําบลนาไรหลวง สองแคว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 บึงกาฬ เซกา เทศบาลตําบลทาสะอาด วัดศรีปทุมสามัคดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 บึงกาฬ บุงคลา องคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่น หนองเด่ินทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

217 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลไคสี วัดพรชัยธรรมคุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องคการบริหารสวนตาํบลโปงเปอย วัดสวางเทวกุล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 บึงกาฬ ศรีวิไล องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง วัดสุเทพสุนทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 บุรีรัมย กระสัง เทศบาลตําบลหนองเต็ง วัดปทุมคงคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลคเูมือง วัดบานจิกใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลคเูมือง วัดอุดมราษฎรวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย วัดโคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน องคการบริหารสวนตําบลหนองเยือง วัดสระจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 บุรีรัมย ประโคนชัย องคการบริหารสวนตาํบลประทัดบุ ประทัดบุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 บุรีรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก วัดบานยางโลน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 บุรีรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย วัดบานหนองแคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 บุรีรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย วัดแสงจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 บุรีรัมย หนองกี่ องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย โรงเรียนบานเพชรเจริญพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว องคการบรหิารสวนตําบลบอเงิน โรงเรยีนสังฆรักษบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม โรงเรยีนวัดพืชอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก231 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม โรงเรยีนวัดพืชอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตาํบลทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลทับสะแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 31

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

233 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลอางทอง บานสีดางาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน วัดเขาตะลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย องคการบริหารสวนตําบลชางแรก ศรีนคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลกบินทร โรงเรยีนชุมชนบานทุงแฝก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลเขาไมแกว คลองตามั่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลนนทรี โรงเรยีนบานหนองอนามัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานนา หนองนาใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลยานรี โรงเรียนบานหนองปรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 ปราจีนบุรี นาดี องคการบรหิารสวนตําบลทุงโพธิ์ โรงเรียนสหกรณนิคมบานคลองปลาดุกลาบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 ปราจีนบุรี บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางปลารา โรงเรยีนบางขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เทศบาลตําบลโพธิ์งาม วัดโพธิ์งาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก243 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เทศบาลตําบลโพธิ์งาม วัดโพธิ์งาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง วัดประดษิฐาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนเทศบาล6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ องคการบริหารสวนตําบลโคกปบ องคการบริหารสวนตําบลโคกปบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 ปตตานี โคกโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลควนโนรี องคการบรหิารสวนตําบลควนโนรี (บานหนองครก ม.4) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 ปตตานี โคกโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ทรายขาว ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลกระเสาะ มัสยิดกอลํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลศาลาลอย วัดนางคุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองขนาก ทุงมน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมลา องคการบริหารสวนตาํบลแมลา(โรงเรียนวัดสาํมะกัน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 พระนครศรีอยุธยา บางซาย เทศบาลตําบลบางซาย ตําบลบางซาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลบางซาย วัดวังชะโด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลปลายกลัด สามเพลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลปลายกลัด บานโคกตาพรหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลปลายกลัด ลําวังชัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลบางย่ีโท บานชางเหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลบางย่ีโท วัดหนาตางใน (จงนิลอุปถัมภ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลมหาพราหมณ โรงเรยีนวัดไผลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก260 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลมหาพราหมณ โรงเรยีนวัดไผลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

261 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลหันสัง โรงเรยีนวัดตลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

262 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน โรงเรยีนราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องคการบริหารสวนตําบลบานแปง บานแปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องคการบริหารสวนตําบลบานหวา โรงเรยีนวัดบานหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย สองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 พระนครศรีอยุธยา ผักไห เทศบาลเมืองผักไห โรงเรียนวัดบานออ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตาํบลปากกราน วัดทําใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบรหิารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรยีนวัดสงางาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบรหิารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรยีนวัดโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลโคกมวง บานโคกกรวด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ รุงวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 พระนครศรีอยุธยา วังนอย(15) องคการบรหิารสวนตําบลวังจุฬา วัดลําพระยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก272 พระนครศรีอยุธยา วังนอย(15) องคการบรหิารสวนตําบลวังจุฬา วัดลําพระยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลสามตุม คูสลอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 พระนครศรีอยุธยา อุทัย (16) องคการบริหารสวนตําบลหนองไมซุง สนามทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 พระนครศรีอยุธยา อุทัย (16) องคการบริหารสวนตําบลหนองไมซุง องคการบริหารสวนตําบลหนองไมซงุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 พะเยา จุน เทศบาลตําบลทุงรวงทอง วัดรองแมด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 พะเยา จุน เทศบาลตําบลเวียงลอ เทศบาลตําบลเวียงลอ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุขิงแกง บานพระธาตุขิงแกงใหม (ม.9) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลทุงผาสุข บานหัวทุงใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลตําบลบานถ้ํา ถ้ําอนามัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลบานปน วัดตนตอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย น้ําคะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลออย ดอนแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 พะเยา ภูกามยาว องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว ใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง รองเชยีงแรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 พะเยา แมใจ เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา ปาตึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 พังงา กะปง องคการบริหารสวนตําบลเหมาะ องคการบริหารสวนตําบลเหมาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 พังงา คุระบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางวัน บานบางวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก289 พังงา คุระบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางวัน บานบางวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 พังงา ตะกั่วทุง องคการบริหารสวนตําบลคลองเคยีน โรงเรยีนอาวมะขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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291 พังงา ตะกั่วปา เทศบาลตําบลบางนายสี โรงเรียนบานทาจูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลเกาะนางคํา บานทาเนียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลตําบลหารเทา ควนนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 พัทลุง ปากพะยูน องคการบริหารสวนตําบลฝาละมี วัดควนนางพิมพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 พัทลุง ศรีนครินทร เทศบาลตําบลบานนา นาวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 พิจิตร ดงเจริญ เทศบาลตําบลวังบงค เทศบาลตําบลวังบงค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลไผหลวง วัดคลองขอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลวังสําโรง วัดวังสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 พิจิตร ทับคลอ องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ บานหนองน้ําเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 พิจิตร ทับคลอ องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ ชุมชนวัดสายดงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลไผทาโพ บานลํานัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก301 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลไผทาโพ บานลํานัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลสายคําโห องคการบริหารสวนตําบลสายคําโห (โรงเรียนสายคําโห) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลวังโมกข บานโนนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 พิจิตร วังทรายพูน องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล วัดวังทับไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 พิษณุโลก ชาติตระการ เทศบาลตําบลปาแดง บานปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 พิษณุโลก ชาติตระการ เทศบาลตําบลปาแดง วัดปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลบอภาค บานบอภาคใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 พิษณุโลก นครไทย เทศบาลตําบลบานแยง โรงเรยีนบานเข็กใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลบานพราว โรงเรยีนบานหวยทรายทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลหนองกะทาว บานนาหนอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลหนองกะทาว บางยางพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 พิษณุโลก เนินมะปราง องคการบริหารสวนตําบลชมพู บานปลวกงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

313 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลดงประคํา บานเขานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องคการบรหิารสวนตําบลวังน้ําคู องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลทาหมื่นราม องคการบริหารสวนตําบลทาหมื่นราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลตําบลนายาง บานดอนขุนหวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลตําบลนายาง บานเนินทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 เพชรบุรี ทายาง องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก บานเขาอางแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก318 เพชรบุรี ทายาง องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก บานเขาอางแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 เพชรบุรี ทายาง องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก วัดพระพุทธบาทเขาลูกชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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320 เพชรบุรี บานลาด เทศบาลตําบลบานลาด เทศบาลตําบลบานลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

321 เพชรบุรี บานลาด องคการบริหารสวนตําบลหนองกะปุ บานโปงสลอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

322 เพชรบุรี บานแหลม เทศบาลตําบลบางตะบูน โรงเรียนวัดเกาะแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

323 เพชรบุรี บานแหลม องคการบรหิารสวนตําบลทาแรง ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดกุฏิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

324 เพชรบุรี บานแหลม องคการบรหิารสวนตําบลทาแรง องคการบริหารสวนตําบลทาแรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

325 เพชรบุรี เมืองฯ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ หาดเจาสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

326 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง วัดทาศิริ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

327 เพชรบูรณ ชนแดน เทศบาลตําบลชนแดน เทศบาลตําบลชนแดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

328 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท บานกกจั่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

329 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท บานลาดนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

330 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เทศบาลตําบลวังชมภู วังชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก330 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เทศบาลตําบลวังชมภู วังชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

331 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ องคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ บานปาปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

332 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอรัง บานหนองไมสอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

333 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลสระประดู บานลํานารวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

334 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลประดูงาม บานดานไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

335 เพชรบูรณ หลมสัก เทศบาลเมืองหลมสกั บานศรีมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

336 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลหนองไขว โรงเรยีนวัดหนองปลาซิว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

337 แพร เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลไทรยอย บอแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

338 แพร เมืองแพร เทศบาลตําบลแมคํามี ตนมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

339 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลแมยม นันทาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

340 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลบานเวียง บานปากลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

341 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลรองกวาง ทุงศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

342 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลแมยางฮอ วัดแมยางเปยว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

343 แพร ลอง เทศบาลตําบลเวียงตา แสนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

344 แพร ลอง องคการบริหารสวนตําบลตาผามอก ผามอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

345 แพร ลอง องคการบรหิารสวนตําบลทุงแลง วังเลียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

346 แพร ลอง องคการบริหารสวนตําบลบานปน วัดดงลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

347 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลบานกวาง บานกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก347 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลบานกวาง บานกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

348 ภูเก็ต ถลาง องคการบริหารสวนตําบลไมขาว โรงเรยีนบานไมขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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349 มหาสารคาม แกดํา เทศบาลตําบลมิตรภาพ โนนลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

350 มหาสารคาม แกดํา องคการบริหารสวนตําบลโนนภิบาล โนนภิบาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

351 มหาสารคาม ชื่นชม เทศบาลตําบลหนองกุง บานหลุบแซง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

352 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลเขวาไร วัดหนองบัวแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

353 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลนาเชือก วัดคอธิหนองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

354 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก วัดหนองเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

355 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก วัดราษฎรสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

356 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ บานโคกลาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

357 มหาสารคาม นาดูน องคการบริหารสวนตําบลดงบัง บานโนนเขวา ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

358 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลวังไชย วัดวังหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

359 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล บานเตาบา ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก359 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล บานเตาบา ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

360 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา บานเม็กดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

361 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา บานโคกสาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

362 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลโคกกอ หนองโจด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

363 มหาสารคาม ยางสีสุราช องคการบริหารสวนตําบลแวงดง บานดงแคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

364 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลคําบก วัดขัวสะพานภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

365 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลคําบก วัดศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

366 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลเหลาสรางถอ วัดศรีสมุังค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

367 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตาํบลนาสะเม็ง บานหนองกระยัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

368 มุกดาหาร นิคมคําสรอย เทศบาลตําบลนิคมคําสรอย วัดพุทโธธัมมธโร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

369 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลนาโสก วัดสังวรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

370 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลนาโสก บานแกง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

371 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลนาโสก วัดบุปผาลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

372 มุกดาหาร หนองสงู เทศบาลตําบลบานเปา คําพี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

373 มุกดาหาร หนองสงู องคการบริหารสวนตําบลโนนยาง วัดศรีสวางวงศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

374 มุกดาหาร หนองสงู องคการบริหารสวนตําบลหนองสูงใต วัดอรุณสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

375 มุกดาหาร หวานใหญ เทศบาลตําบลหวานใหญ โรงเรียนบานหนองผือ-ดอนมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

376 มุกดาหาร หวานใหญ องคการบริหารสวนตําบลปงขามดงหมู ปงขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก376 มุกดาหาร หวานใหญ องคการบริหารสวนตําบลปงขามดงหมู ปงขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

377 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลเมืองปอน บานมะหินหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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378 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมก๊ิ บานหวยโปงเลา(ศูนยฯชั่วคราว) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

379 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตาํบลนาปูปอม บานซอแบะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

380 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลแมนาเติง บานไทรงาม ม.10 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

381 แมฮองสอน ปาย องคการบริหารสวนตําบลแมฮี้ แมปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

382 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง บานหนองเขียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

383 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง ปาลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

384 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลขุนแมลานอย ขุนแมลานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

385 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมลาหลวง สันตสุิข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

386 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลสันตคิีรี บานหัวแมลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

387 แมฮองสอน แมสะเรียง เทศบาลตําบลแมยวม ทุงแพม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

388 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลแมสามแลบ บานซิวาเดอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก388 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลแมสามแลบ บานซิวาเดอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

389 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลฟาหวน บานฟาหวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

390 ยโสธร ทรายมูล องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ โรงเรยีนบานโคกกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

391 ยโสธร ทรายมูล องคการบริหารสวนตําบลไผ บานไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

392 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลกระจาย วัดมวงไข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

393 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลคเูมือง บานขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

394 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลสงยาง บานซํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

395 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลคอเหนือ วัดบานดอนกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

396 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลคอเหนือ วัดบานคอเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

397 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลตําบลลําใหม บานตลาดลาํใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

398 ยะลา รามัน องคการบริหารสวนตําบลเนินงาม มัสยิดบันนังตาบู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

399 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกูกาสิงห วัดสวางศรีวิลัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

400 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลศรีโคตร อีโคตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

401 รอยเอ็ด จังหาร เทศบาลตําบลดินดํา บานเลิงคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

402 รอยเอ็ด เชียงขวัญ องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ ดอนสําราญใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

403 รอยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลตําบลธงธานี โรงเรยีนบานงิ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

404 รอยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลตําบลอุมเมา โรงเรียนบานนาคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

405 รอยเอ็ด ปทุมรัตต เทศบาลตําบลปทุมรัตต บานคุยแต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก405 รอยเอ็ด ปทุมรัตต เทศบาลตําบลปทุมรัตต บานคุยแต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

406 รอยเอ็ด ปทุมรัตต เทศบาลตําบลโพนสูง วัดบานโคกกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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407 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลดอกล้ํา หนองสระ-ตาจอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

408 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลดอกล้ํา คอ-แสนสี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

409 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลสระบัว บานบัวขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

410 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลสระบัว วัดบานเขวาทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

411 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย องคการบริหารสวนตําบลสะอาด โรงเรยีนบานสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

412 รอยเอ็ด โพนทอง เทศบาลตําบลโนนชัยศรี โนนชัยศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

413 รอยเอ็ด โพนทอง เทศบาลตําบลแวง หนองแสงทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

414 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลสระนกแกว บานนาหัวรัตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

415 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลสระนกแกว บานกุดสระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

416 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง โรงเรยีนบานโนนสั้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

417 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงหลวง วัดสระเคียนชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก417 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงหลวง วัดสระเคียนชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

418 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหินกอง โรงเรียนบานสมโฮง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

419 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลสระคู บานโพนครกนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

420 รอยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลตําบลหนองหลวง ต.หนองหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

421 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลบานนา บานหวงหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

422 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลดอนคา โรงเรยีน วัดดอนพรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

423 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลวัดแกว บานหนองเอี่ยน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

424 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลหัวโพ บานแหลมทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

425 ราชบุรี บานคา องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร โรงเรยีน บานชองลาภ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

426 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง โรงเรยีน วัดสัมมาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

427 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลคุงพยอม วัดตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

428 ราชบุรี ปากทอ เทศบาลตําบลทุงหลวง โรงเรยีน บานพุคาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

429 ราชบุรี ปากทอ เทศบาลตําบลทุงหลวง โรงเรยีน บานหนองน้ําใส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

430 ราชบุรี ปากทอ เทศบาลตําบลทุงหลวง โรงเรยีน บานหนองวัวดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

431 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลยางหัก โรงเรยีนบานทายาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

432 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลดอนทราย โรงเรยีน วัดบางลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

433 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลหนองโพ องคการบริหารสวนตําบลหนองโพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

434 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลหวยชินสีห โรงเรยีน วัดโพธิ์ดก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก434 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลหวยชินสีห โรงเรยีน วัดโพธิ์ดก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

435 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลน้ําพุ โรงเรียน บานหนองนางแพรว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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436 ราชบุรี สวนผึ้ง องคการบริหารสวนตําบลปาหวาย บานหนองขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

437 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม บางดงมะรุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

438 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเพนียด บานหนองปลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

439 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลซับตะเคียน บานเขาตะแคง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

440 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน วัดถ้ําตะโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

441 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมอคอน อนามัยบานเขาสมอคอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

442 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบางลี่ บางลี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

443 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง โรงเรยีนวัดมะคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

444 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบางขาม โรงเรยีนวัดเทพอําไพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

445 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตาํบลมหาสอน วัดมหาสอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

446 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองเมือง บานหนองแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก446 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองเมือง บานหนองแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

447 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ บานไทรยอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

448 ลพบุรี ลําสนธิ องคการบริหารสวนตําบลกุดตาเพชร บานราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

449 ลพบุรี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย บานดานจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

450 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลลําปางหลวง ลําปางหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

451 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลศาลา ศาลาดงลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

452 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลนาแก บานแมฮาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

453 ลําปาง แจหม องคการบริหารสวนตําบลปงดอน บานแมตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

454 ลําปาง เถิน องคการบริหารสวนตําบลแมปะ ปางกุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

455 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว ทุงจี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

456 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร บานฟอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

457 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร ศรีหมวดเกลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

458 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร บุญเกิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

459 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานแลง แมอาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

460 ลําปาง แมทะ องคการบริหารสวนตําบลบานกิ่ว ตําบลบานกิ่ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

461 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลสบปาด สบปาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

462 ลําปาง วังเหนือ องคการบรหิารสวนตําบลวังทอง ตึงใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

463 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมงาม นาเอ้ียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก463 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมงาม นาเอ้ียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

464 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมซาย ทาโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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465 ลําพูน ทุงหัวชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง สัญชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

466 ลําพูน ทุงหัวชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง บานหนองผํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

467 ลําพูน ปาซาง องคการบริหารสวนตําบลนครเจดีย วัดหนองสมณะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

468 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลบานแปน เทศบาลตําบลบานแปน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

469 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลปาไผ บานหวยน้ําเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

470 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลศรีวิชัย วัดบานปาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

471 ลําพูน ลี้ องคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว บานแมแนต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

472 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลเชียงคาน วัดลุมพินีวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

473 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลบุฮม วัดศรีชมชื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

474 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลกกสะทอน วัดบานหมากแขง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

475 เลย ดานซาย องคการบรหิารสวนตําบลโพนสูง กกโพธิ์วังกํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก475 เลย ดานซาย องคการบรหิารสวนตําบลโพนสูง กกโพธิ์วังกํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

476 เลย ทาลี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ บานขอนแกน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

477 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลผานกเคา วัดโนนพลทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

478 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลศรฐีาน วัดแทนศิลาอาสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

479 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลหวยสม วัดพุทธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

480 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลรองจิก บานแกง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

481 เลย เมืองเลย เทศบาลตําบลนาออ ทามะนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

482 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลเมือง โรงเรียนกําเนดิเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

483 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลศรสีองรัก บานวังโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

484 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว วัดโนนสวางพัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

485 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว บุงคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

486 เลย เอราวัณ เทศบาลตําบลเอราวัณ วัดวังประทุมพัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

487 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลบึงมะลู บานโนนเปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

488 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลสังเม็ก วัดเขื่อนชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

489 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลคาํเนียม วัดสุวรรณาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

490 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลคาํเนียม องคการบริหารสวนตําบลคาํเนียม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

491 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว วัดโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

492 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวชาง วัดหนองถมธรรมาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก492 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวชาง วัดหนองถมธรรมาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

493 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตาํบลโคกเพชร วัดบานโคกเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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494 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลสําโรงตาเจ็น องคการบริหารสวนตําบลสําโรงตาเจ็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

495 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลสําโรงตาเจ็น วัดเศวต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

496 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลหวยใต บานชําเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

497 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลบักดอง ม.15ทับทมิสยาม07 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

498 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง องคการบริหารสวนตําบลละเอาะ วัดบานแวด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

499 ศรีสะเกษ บึงบูรพ เทศบาลตําบลบึงบูรพ วัดบานคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

500 ศรีสะเกษ เบญจลกัษ องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา บานหนองบัวใหญ ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

501 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลตูม บานบึงกระโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

502 ศรีสะเกษ ภูสิงห องคการบริหารสวนตําบลดงรกั วัดจําปานวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

503 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบรหิารสวนตําบลสรางป วัดดานนอกดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

504 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบรหิารสวนตําบลสรางป องคการบริหารสวนตําบลสรางป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก504 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบรหิารสวนตําบลสรางป องคการบริหารสวนตําบลสรางป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

505 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลตูม บานไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

506 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลสระเยาว บานขนาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

507 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องคการบริหารสวนตําบลคลีกลิ้ง ม.7 คลกีลิ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

508 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแขม วัดโพนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

509 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลปะอาว วัดบานหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

510 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบรหิารสวนตําบลสาํโรง วัดสําโรงใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

511 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ บานโนนเค็ง ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

512 สกลนคร คําตากลา เทศบาลตําบลแพด กุดจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

513 สกลนคร นิคมน้ําอูน องคการบริหารสวนตําบลนิคมน้ําอูน บานนิคมพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

514 สกลนคร นิคมน้ําอูน องคการบริหารสวนตําบลนิคมน้ําอูน บานหนองเบญจ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

515 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด นาเตาสุขสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

516 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ดงมะไฟ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

517 สกลนคร พังโคน เทศบาลตําบลไฮหยอง สงเปลือย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

518 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลตําบลกุดเรือคํา ดงปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

519 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ ดอนหัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

520 สงขลา ควนเนียง องคการบรหิารสวนตําบลควนโส โรงเรยีนควนโส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

521 สงขลา บางกล่ํา เทศบาลตําบลทาชาง วัดทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก521 สงขลา บางกล่ํา เทศบาลตําบลทาชาง วัดทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

522 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลตะเครียะ โรงเรยีนบานดอนแบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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523 สงขลา หาดใหญ เทศบาลตําบลบานไร โรงเรยีนบานคลองปอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

524 สตลู ควนกาหลง องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ประชานิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

525 สมุทรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลบางบอ วัดคอลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

526 สมุทรปราการ บางเสาธง องคการบริหารสวนตําบลศรีษะจรเขใหญ บานเอื้ออาทรสวุรรณ 1 (วัดศรีวารีนอย) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

527 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย องคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ คลองทะเล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

528 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลคลองโคน บานคลองชอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

529 สมุทรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลบางแค บานวัดปรก ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

530 สมุทรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลวัดประดู องคการบริหารสวนตาํบลวัดประดู (วัดชองลม) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

531 สมุทรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลหลักหา โรงเรยีนวัดดอนโฆสิตาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

532 สมุทรสาคร เมืองฯ องคการบรหิารสวนตําบลนาโคก นาโคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

533 สระแกว คลองหาด เทศบาลตําบลคลองหาด ปาชากวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก533 สระแกว คลองหาด เทศบาลตําบลคลองหาด ปาชากวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

534 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลทพัราช บานทดวงศสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

535 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลผกัขะ โปงคอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

536 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง หนองหมู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

537 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

538 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลชะอม โรงเรยีนวัดกะเหรี่ยงคอมา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

539 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง โรงเรยีนวัดศรัทธาเรืองศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

540 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลหินซอน โรงเรยีนบานหินซอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

541 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

542 สระบุรี เสาไห องคการบริหารสวนตําบลบานยาง บานสันประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

543 สิงหบุรี บางระจัน องคการบริหารสวนตําบลพักทัน วัดชะอมสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

544 สิงหบุรี พรหมบุรี องคการบริหารสวนตาํบลบานหมอ โรงเรยีนบานเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

545 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลกง หนองสามพญา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

546 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตาํบลไกรกลาง บานกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

547 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลปาแฝก วัดทุงเนินพยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

548 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก วัดแมทุเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

549 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําขาว ลานทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

550 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา บานปากคลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก550 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา บานปากคลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

551 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลไรรถ บานชีธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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552 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลวังคัน บานทับละคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

553 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองมะคาโมง บานหนองอุโลก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

554 สุพรรณบุรี เดมิบางนางบวช เทศบาลตําบลเขาดิน บานปากดงทาศาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

555 สุพรรณบุรี บางปลามา เทศบาลตําบลตนคราม ตนคราม** หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

556 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลบางใหญ บานรางทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

557 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบานโพธิ์ โพธิ์ตะวันออก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

558 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลโคกโคเฒา บานหนอสุวรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

559 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง อุทุมพราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

560 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลวังนํ้าซับ โรงเรียนวัดเถรพลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

561 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลตนตาล วัดสองพ่ีนอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

562 สุรินทร จอมพระ เทศบาลตําบลบุแกรง วัดกลางหนองขอนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก562 สุรินทร จอมพระ เทศบาลตําบลบุแกรง วัดกลางหนองขอนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

563 สุรินทร จอมพระ เทศบาลตําบลบุแกรง โรงเรียนบานบุแกรง-ตะเคียนปานอุทิศวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

564 สุรินทร ปราสาท องคการบริหารสวนตําบลไพล บานไพล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

565 สุรินทร เมืองสรุนิทร องคการบริหารสวนตําบลเฉนยีง บานตาอํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

566 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนแรด ยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

567 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว บานโกสม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

568 สุรินทร ศรีณรงค องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข วัดบานออมแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

569 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลหนองฮะ คอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

570 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลจุมพล ปกหมู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

571 หนองคาย รัตนวาป องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห โนนหงษทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

572 หนองคาย สระใคร องคการบริหารสวนตําบลบานฝาง บานทุงสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

573 หนองบัวลําภู โนนสงั เทศบาลตําบลหนองเรอื วัดสวางศรีวิลัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

574 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลบานถิ่น หินสิ่ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

575 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลปาไมงาม ปาไมงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

576 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลปาไมงาม บุงบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

577 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลนาดี เซิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

578 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลไชโย บานชะไว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

579 อางทอง โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อนุบาลโพธิ์ทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก579 อางทอง โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อนุบาลโพธิ์ทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

580 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลบานแห บานแห ม.4  (วัดปลดสัตว) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 31

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

581 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลบานแห วัดโพธิวงษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

582 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลมวงเตี้ย วัดยางมณี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

583 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลตลาดใหม วัดตลาดใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

584 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลย่ีลน วัดนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

585 อางทอง แสวงหา องคการบรหิารสวนตําบลจําลอง โรงเรยีนวัดหัวสะแกตก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

586 อางทอง แสวงหา องคการบรหิารสวนตําบลจําลอง โรงเรยีนวัดรตันาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

587 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลศรีพราน โรงเรยีนวัดบานพราน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

588 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลนาปาแซง วัดสามแยกชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

589 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลไมกลอน วัดสุคันธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

590 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม องคการบริหารสวนตําบลไรสีสุก วัดไรสีสกุ หมูที่ 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

591 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย หนองไหล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก591 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย หนองไหล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

592 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว วัดโนนคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

593 อุดรธานี นายูง องคการบริหารสวนตําบลบานกอง วัดเวฬุวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

594 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาไหม ทุงกวางพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

595 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตาํบลจําปาโมง วัดชัยสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

596 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลตําบลบานธาตุ โรงเรียน บานดอนแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

597 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลผาสุก โรงเรยีนบานคําจวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

598 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลอูบมุง วัดทุงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

599 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลอูบมุง วัดหนองบัวเลิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

600 อุดรธานี หนองแสง องคการบริหารสวนตําบลทับกุง โรงเรียนบานหนองประเสริฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

601 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก บานโนนสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

602 อุตรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลปาคาย วังปรากฏ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

603 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลรวมจิต ทาแฝกอนุสรณ 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

604 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลทามะเฟอง วัดศรีจําปาศักดิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

605 อุตรดิตถ เมืองฯ องคการบรหิารสวนตําบลหาดงิ้ว บานชองลม ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

606 อุตรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ตนเกลือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

607 อุทัยธานี บานไร องคการบรหิารสวนตําบลบานใหมคลองเคียน โรงเรยีน บานใหมคลองเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

608 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลทุงนางาม โรงเรยีน บานน้ําวิ่ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก608 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลทุงนางาม โรงเรยีน บานน้ําวิ่ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

609 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลระบํา เขาเขียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 31

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

610 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลเขากวางทอง หนองกระทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

611 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลทุงพง ตําบลทุงพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

612 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลขาวปุน บานบุงแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

613 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลโนนสวาง ดงบัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

614 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลกอเอ กอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

615 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลทาไห ทาคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

616 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลตบหู คําสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

617 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลตบหู บานโนนแกง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

618 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุศกร ศรีสกุาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

619 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลนาพิน วัดราษฎรอํานวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

620 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลโนนสวรรค แกงกกไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก620 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลโนนสวรรค แกงกกไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

621 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลพรสวรรค วัดบานฝงเพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

622 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพะลาน วัดโอภาสธรรมธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

623 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลโดมประดิษฐ บานคําระหงส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

624 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลสารภี วัดรมณียกูฏาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

625 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลนาเลิง หนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

626 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง วัดบานเปด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

627 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองชางใหญ หนองชางใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

628 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเหลาบก บานโนนชาติ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

629 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด นาคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

630 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลหนามแทง บานหุงหลวง 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 
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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 

www.lpdi.go.th (สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

แบบตอบรับการเขาอบรม 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 31  

ระหวางวันพฤหสับดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพธุที่ 4 เมษายน 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

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

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

2561 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

2561 

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

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

ขาราชการ สังกัด อปท.เทานั้น) 

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

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

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

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

lovei9@hotmail.com 

16 มีนาคม 2561 

สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

พรอมสําเนาการชาํระเงิน 

น เปนตนไป โดยไมมีคาใชจาย 

09-0678-0189  

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 



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

- คาลงทะเบียนรวมคาที่พักและอาหาร
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พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่31  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 31 

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

:          29,500  บาท 

)  :      สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน 

    ลงชื่อผูนําฝาก 

    โทรศัพท ผูนําฝาก 

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกบัทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

คาลงทะเบียนรวมคาที่พักและอาหาร 
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1 

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 ) 


