
1 กระบี่ เกาะลันตา องคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญ มัสยิดนูรุลฮูดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กระบี่ คลองทอม องคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ บานคลองทอมเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี ทามะกา เทศบาลตําบลทามะกา วัดทามะกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาญจนบุรี ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน บานบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาญจนบุรี ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ โรงเรยีนวัดหนองพลับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาญจนบุรี เมือง เทศบาลตําบลปากแพรก ลุมดงกระเบา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาญจนบุรี เมือง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว บานปานางเยอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาญจนบุรี เมือง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว บานพุประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 กาญจนบุรี เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหนองนกแกว บานชองกลิ้งชองกรด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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10 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ ทาสนุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตําบลสามขา วัดโพธิ์ศรีหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลทุงคลอง วัดศรีสมุังคลาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลนาบอน วัดอรุณราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 กาฬสินธุ นามน องคการบริหารสวนตําบลยอดแกง วัดโพธารามบานแห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลบัวบาน คําแมด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 กาฬสินธุ ยางตลาด องคการบริหารสวนตําบลหัวงัว วัดธาตุกุดสังข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 กาฬสินธุ รองคํา องคการบริหารสวนตําบลเหลาออย ดานใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 กาฬสินธุ หนองกุงศรี เทศบาลตําบลคํากาว บานโคกเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 กําแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลตําบลวังยาง วังยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 กําแพงเพชร คลองลาน เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา บานทะเลพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 กําแพงเพชร คลองลาน องคการบริหารสวนตําบลสักงาม บานหนองปรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลคลองแมลาย บานยางเลียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลคลองแมลาย บานเขาน้ําเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลปอแดง บานหนองไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลดินดาํ บานหนองทุมโนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลบานกง หนองสระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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27 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองเรอื วัดศรีสงฆเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองเรอื หนองไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 ขอนแกน หนองเรือ องคการบริหารสวนตําบลหนองเรอื ทาศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 จันทบุรี ขลุง เทศบาลตําบลวันยาว เทศบาลตําบลวันยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 จันทบุรี แหลมสงิห เทศบาลตําบลพลิ้ว วัดคลองน้ําเค็ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลเสมด็ใต วักสนามชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว เทศบาลตําบลดอนเกาะกา วัดบึงตาหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลตําบลทาขาม คลองพานทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ประศาสนโสภณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง องคการบริหารสวนตําบลสเุหราหลวงแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน บานวังตะเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลหนามแดง วัดหนามแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 ชลบุรี เกาะจันทร เทศบาลเมืองปรกฟา บานเจ็ดเนิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลตําบลหมอนนาง หมอนนาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 ชลบุรี พานทอง องคการบริหารสวนตําบลบานเกา บานเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลตําบลนางลือ โรงเรียนวัดใหมศรัทธาราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลหวยงู โรงเรยีนชุมชนคลองจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 ชัยนาท หันคา องคการบริหารสวนตําบลวังไกเถื่อน บานดอนกะโดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 ชัยภูมิ แกงครอ องคการบริหารสวนตําบลบานแกง (อ.แกงครอ) ศูนยสาขาวัดทุงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 ชัยภูมิ เนนิสงา องคการบริหารสวนตําบลตาเนิน บานหนองขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลตลาดแรง วัดปาเรไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลลุมลําชี ทาแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 ชัยภูมิ บานเขวา องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา วัดศิลาอาสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล หนองประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 ชุมพร ทุงตะโก องคการบริหารสวนตําบลตะโก รร.วัดทาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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53 ชุมพร พะโตะ องคการบริหารสวนตําบลพะโตะ บานคลองแย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลปาตาล ปาตาลดอย ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลเวียง บานหวยเม็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย บานเขียะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลสถาน ทุงงิ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลเวียง (อ.เทิง) ใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานสันสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานไมยาคูเวียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 เชียงราย แมจัน เทศบาลตําบลปาซาง บานปาดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 เชียงราย แมจัน องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา ปายาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลเทอดไทย เทอดไทยหลวงจัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตาํบลแมสลองใน บานมะหินกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตาํบลแมสลองใน บานตนมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 เชียงราย แมลาว เทศบาลตําบลแมลาว อนุบาลแมลาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลทากอ บานบาหรา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลวาวี บานปางกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลวาวี บานปางก่ิว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลมวงยาย ไทยพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ บานผาตั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลตําบลดอนศิลา ชองลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลตําบลดอนศิลา ชัยพฤกษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 เชียงราย เวียงเชียงรุง องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน บานปงเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 เชียงราย เวียงเชียงรุง องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน บานรองหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลบานโปง อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบานปาตึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย บานปางมะกาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม บานหวยชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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79 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม โรงเรยีนบานเมืองนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลเวียง บานหนองยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานแปะ ขวงเปาใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง วัดพระบาท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลสบเต๊ียะ ทุงหมากหนุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลสบเต๊ียะ บานดงหาดนาค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง โปงทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 เชียงใหม ฝาง องคการบริหารสวนตําบลมอนปน หนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 เชียงใหม เมืองเชียงใหม เทศบาลตําบลหนองหอย บานเสาหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 เชียงใหม แมแจม เทศบาลตําบลทาผา ผานัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 เชียงใหม แมแจม องคการบรหิารสวนตําบลกองแขก บานผาผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง แมมิงค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 เชียงใหม แมแจม องคการบรหิารสวนตําบลแมนาจร สบแมรวม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก กองกาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก นาฮองใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก บานปางอุงใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน โปงนอยใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ปากลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลบานสหกรณ สหกรณ 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลดอยลาง บานตาดหมอก ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 เชียงใหม เวียงแหง องคการบริหารสวนตําบลเมืองแหง แมแพม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว หนองคริซูใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลทุงตอม เทศบาลตําบลทุงตอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลบานกลาง บานทุงฟาบด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 เชียงใหม หางดง เทศบาลตําบลน้ําแพรพัฒนา บานแสนตอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลแมต่ืน บานแมต่ืนนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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105 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลยางเปยง บานกองซาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลสบโขง องคการบรหิารสวนตําบลสบโขง 3 (บานขุนอมแฮดใน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลนาคอเรือ แมปาไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลบอสลี อมลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 ตรัง  หาดสาํราญ องคการบริหารสวนตําบลบาหวี บานนาเกาะสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 ตรัง ยานตาขาว เทศบาลตําบลทุงกระบือ บานคลองปะเหลียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 ตราด เกาะชาง องคการบริหารสวนตาํบลเกาะชางใต บานบางเบา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ บานทาประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 ตราด แหลมงอบ เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง บานยะแปทะ ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ หวยสลุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 ตาก อุมผาง เทศบาลตําบลแมจัน บานทิโพจิ ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 นครนายก บานนา เทศบาลตําบลพิกุลออก วัดแหลมไมยอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลเขาเพ่ิม บานเขาไมไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลบานใหญ โรงเรยีนวัดวังไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลพรหมณี วัดเอี่ยมประดิษฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลศรีจุฬา บานกําแพงเศียร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 นครปฐม เมืองนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลบางแขม วัดดอนเสาเกียต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 นครพนม ทาอุเทน องคการบริหารสวนตําบลไชยบุรี ดอนดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 นครพนม ทาอุเทน องคการบริหารสวนตําบลโนนตาล นาผักปอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลดอนนางหงส วัดบึงเหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลดอนนางหงส วัดบานนาแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลนาถอน ดงปายูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง วัดศรีสาํราญจิต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลคําพี้ วัดไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลหนองสังข วัดศรีเจริญสขุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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131 นครพนม นาหวา องคการบริหารสวนตําบลบานเสียว ดอนพะทาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง วัดสามัคคีธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 นครพนม ปลาปาก องคการบรหิารสวนตําบลปลาปาก วัดนารีศรีบัวบาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลตําบลหนองญาติ วัดเทพพนมสุทธาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลคําเตย วัดสามัคคีธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลคําเตย บานหนองยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนตําบลคําเตย บานโพนคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลตําบลสามผง บานแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลตําบลอรพิมพ โรงเรียนชุมชนนารากอรพิมพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 นครราชสีมา ครบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานใหม (อ.ครบุร)ี โรงเรียนบานอังโกน-หวยทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหวยบง โรงเรียนบานซับพลู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหวยบง โรงเรียนปารังงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 นครราชสีมา เทพารักษ องคการบริหารสวนตําบลวังยายทอง โรงเรยีนบานกุดสระแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 นครราชสีมา เทพารักษ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานโนนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 นครราชสีมา บานเหลื่อม องคการบริหารสวนตําบลชอระกา บานขามเวียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลเมืองโดน องคการบริหารสวนตําบลเมืองโดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลนกออก โรงเรยีนวัดโคกสระนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง โรงเรียนบานหนองกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลชองแมว บานมาบปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลหนองบัววง เทศบาลตําบลหนองบัววง บานใหมทะเมนชัย ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ บานหัวนาคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหลุงประดู บานโนนสุวรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง โรงเรียนบานควนชิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 นครศรีธรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลนางหลง วัดโคกทราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย บานบางเนียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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157 นครศรีธรรมราช เมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนการเคหะนครศรีฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด องคการบริหารสวนตําบลสี่ขีด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 นครสวรรค เกาเลี้ยว องคการบริหารสวนตําบลมหาโพธิ บานหนองหัวเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 นครสวรรค ตากฟา องคการบริหารสวนตําบลลําพยนต องคการบริหารสวนตําบลลาํพยนต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลจันเสน วัดหนองตะโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลดอนคา คอกควายใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 นครสวรรค บรรพตพิสัย องคการบริหารสวนตําบลบางแกว บานมิตรภาพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประสาท ตะเคียนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประสาท โรงเรียนบานบอไทยสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลวังนํ้าลัด บานวังนํ้าลัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบางมวง โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานมะเกลือ บานมะเกลือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลหนองกระโดน บานวังสวัสดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลเนินข้ีเหล็ก โรงเรยีนวัดสังฆวิถี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ บานหนองโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ หวยใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 นนทบุรี ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลราษฏรนิยม บานลากคอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย วัดสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 นราธิวาส เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบางปอ โคกติเต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลบาโงสะโต บาโงตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 นราธิวาส ศรีสาคร องคการบริหารสวนตําบลศรีสาคร มัสยิดอัลอีตีซอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 นราธิวาส สุคิริน องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง ภูเขาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 นราธิวาส สุคิริน องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง โนนสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 นราธิวาส สุคิริน องคการบริหารสวนตําบลสุคิริน ราษฎรประสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 นาน เชียงกลาง องคการบริหารสวนตําบลเชียงกลางพญาแกว งิ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลผาทอง สันเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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183 นาน ทุงชาง องคการบริหารสวนตําบลและ บานศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสันทะ สันทะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 นาน บอเกลือ เทศบาลตําบลบอเกลือใต บานนาขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลบอเกลือเหนือ น้ําจูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 นาน เมืองนาน เทศบาลเมืองนาน รร.ดรุณวิทยา (เทศบาลบานสวนตาล) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน สะเนยีน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน น้ําโคง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน กาใส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน บานกลางพัฒนา ม.13 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 นาน เวียงสา เทศบาลตําบลกลางเวียง ปงสนุกใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 นาน สองแคว เทศบาลตําบลยอด สะเกิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลโคกกอง วัดไทรทองธรรมจินดาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องคการบริหารสวนตําบลบึงกาฬ วัดวิริยะทองจําปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ บานหนองดุมนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ วัดบานโศกนาค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลดงพลอง วัดหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย วัดปามัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 บุรีรัมย พุทไธสง องคการบริหารสวนตําบลหายโศก องคการบริหารสวนตําบลหายโศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 บุรีรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลกระสัง บานหญาคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 บุรีรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก วัดใหมศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 บุรีรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย วัดบานพงแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 บุรีรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย วัดบานตาโหงก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง7 (โฮมเพลส) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว องคการบริหารสวนตําบลลาดหลุมแกว โรงเรยีนวัดบัวขวัญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว องคการบริหารสวนตําบลลาดหลุมแกว โรงเรียนบานคลองขวางบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงคอไห โรงเรยีนรวมใจประสิทธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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209 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลนพรัตน แสนชื่นปานนุกูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน องคการบริหารสวนตําบลทองมงคล ธรรมรัตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ บานหนองครา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลนนทรี โรงเรียนบานหนองหัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองก่ี บานคลองอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองก่ี โรงเรยีนบานทด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ บานวังรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลแกงดินสอ บานราษฎรเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

217 ปราจีนบุรี บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางยาง โรงเรยีนวัดอินทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 ปราจีนบุรี บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบานสราง โรงเรยีนบานคลองสอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด บานแหลมไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ องคการบริหารสวนตําบลโคกไทย บานสระขอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 ปตตานี ปะนาเระ องคการบริหารสวนตําบลคอกกระบือ ตําบลคอกกระบือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 ปตตานี ยะรัง เทศบาลตําบลยะรัง เทศบาลตําบลยะรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลบานรอม วัดดอนประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์เอน วัดสามเรือน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลเทพมงคล วัดมฤคทายวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลตําบลบางไทร โรงเรียนบานบางพลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลสนามไชย โรงเรยีนบางไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 พระนครศรีอยุธยา ผักไห เทศบาลเมืองผักไห โรงเรียนวัดตาลานใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลกุฎี ตําบลกุฎี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลปากกราน ในคลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลม พรพินิตพิทยาคาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.บานชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.วัดตะบอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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235 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.วัดน้ําเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลโคกมวง วัดโคกสังข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องคการบริหารสวนตําบลบานนา องคการบริหารสวนตําบลบานนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลหัวเวียง วัดประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 พระนครศรีอยุธยา อุทัย (16) องคการบริหารสวนตําบลบานหีบ วัดไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 พระนครศรีอยุธยา อุทัย (16) องคการบริหารสวนตําบลโพสาวหาญ วัดโพธิ์สาวหาญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 พะเยา เชียงคํา เทศบาลตําบลหยวน วัดแชแหง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลแมลาว สบทุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 พะเยา เมือง เทศบาลตําบลแมปม วัดศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 พังงา ตะกั่วทุง องคการบริหารสวนตาํบลคลองเคียน โรงเรยีนยานสะบา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลตําบลแหลมโตนด บานเตง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 พัทลุง ควนขนุน องคการบริหารสวนตําบลพนมวังก ทุงยางเปล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 พิจิตร ดงเจริญ องคการบริหารสวนตําบลวังง้ิว บานดงเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลวังสําโรง บานหนองหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลวังสําโรง บานบึงน้ํากลัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 พิจิตร ทับคลอ องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ บานวัดปาเรไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 พิจิตร บึงนาราง องคการบริหารสวนตําบลบึงนาราง โรงเรยีนวัดบานหวงปลาไหล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ บานหนองพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลโรงชาง บานวังทับยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลวังโมกข วัดสระบอระเพ็ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลบานดง บานน้ําทองนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลสวนเม่ียง บานโคกใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลบานพราว บานพราว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 พิษณุโลก บางกระทุม องคการบริหารสวนตําบลโคกสลุด องคการบริหารสวนตําบลโคกสลุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลทาชาง บานคลองแคตะวันออก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลมะตอง มะตองประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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261 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลวงฆอง โรงเรียนวัดยานยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบรหิารสวนตําบลศรีภิรมย บานบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง สายใจแหงรกัรุงทิพยอุปถัมภ (ปาขนุน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลวังนกแอน บานวังดินสอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลทางาม บานเขาไรศรีราชา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 เพชรบุรี ชะอํา เทศบาลตําบลนายาง บานดอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 เพชรบุรี ชะอํา องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา โรงเรียนวัดชางแทงกระจาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 เพชรบุรี ทายาง องคการบริหารสวนตําบลเขากระปุก บานหนองโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 เพชรบุรี ทายาง องคการบริหารสวนตําบลมาบปลาเคา วัดตาลกง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 เพชรบุรี บานลาด องคการบริหารสวนตําบลโรงเข โรงเรยีน วัดหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 เพชรบุรี บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร วัดดอนผิงแดด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบานกุม วัดบันไดทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง บานลาดโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 เพชรบูรณ บึงสามพัน องคการบริหารสวนตําบลซับไมแดง บานหินดาดใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลภูน้ําหยด โรงเรียนบานพรหมประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 เพชรบูรณ ศรีเทพ เทศบาลตําบลโคกสะอาด บานซับหินเพลิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 เพชรบูรณ ศรีเทพ เทศบาลตําบลโคกสะอาด โรงเรยีนบานหนองสะแกสี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลสระกรวด บนหนองจอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลสระกรวด โรงเรยีนบานวังใหมสาริกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลน้ําชุน หวยลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลเมืองเบตง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 สระบุรี เสาไห องคการบริหารสวนตําบลเริงราง เริงราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหวยขมิ้น องคการบริหารสวนตําบลหวยขมิ้น (โรงเรียนวัดหวยทองหลาง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 สระบุรี หนองแซง องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวโพ องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวโพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 สิงหบุรี คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลคายบางระจัน โรงเรยีนคายบางระจัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลบานน้ําพุ บานเขาทองผางับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

287 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลลานหอย บานวังโคนเปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลแมสิน โปงตีนตั่ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลทับผึ้ง บานเตว็ดกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย วัดบานกรวด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลดานชาง โรงเรยีนวัดดอนประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลวังยาว ละวาวังควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลหวยขมิ้น บานกกตาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 สุพรรณบุรี เดมิบางนางบวช เทศบาลตําบลเขาดิน บานกาบบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ วัดเวฬุวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร โรงเรยีนบานโคกเจ็ดลูก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบานกุม โรงเรยีนวัดบางสะแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบานชาง โรงเรยีนวัดยานซื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 สุพรรณบุรี สามชุก องคการบริหารสวนตําบลหนองผักนาก วัดหนองผกันาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง บานทุงหนองแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 สุพรรณบุรี อูทอง องคการบริหารสวนตําบลสระพังลาน หรรษาสุจิตตวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 สุราษฎรธานี ทาชนะ องคการบริหารสวนตําบลวัง ต.วัง (บานหาดสมบูรณ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 สุราษฎรธานี บานตาขุน องคการบริหารสวนตําบลพรุไทย บานเชี่ยวขวาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบรหิารสวนตําบลสนิเจริญ หมูบานปาไมพระราชประสงค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 สุรินทร จอมพระ เทศบาลตําบลบุแกรง อาผอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 สุรินทร ชุมพลบุรี เทศบาลตําบลยะวึก วัดรุงสวางโนนจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลน้ําเขียว วัดบานหนองคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลแตล บานนาทม (วัดปานมิิตมงคล) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 สุรินทร สังขะ องคการบริหารสวนตําบลสะกาด วัดสุวรรณราฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง บานรองโน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 หนองคาย รัตนวาป องคการบรหิารสวนตําบลโพนแพง วัดศรีชมชื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 หนองบัวลําภู โนนสงั เทศบาลตําบลบานคอ โคกปากุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

313 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองภัยศูนย หนองภัยศูนย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแมไก วัดสนธิธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลบานอิฐ วัดอรัญญิกาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลบานอิฐ วัดบานอิฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก วัดโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 อางทอง แสวงหา เทศบาลตําบลเพชรเมืองทอง โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น วัดหนองยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

320 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา องคการบริหารสวนตําบลลือ ชูชาติ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

321 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา องคการบริหารสวนตําบลลือ วัดโฆสิตาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

322 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ เทศบาลตําบลนายม บานหนองแห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

323 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลจิกดู จิกดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

324 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลตําบลโพนสูง บานโนนสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

325 อุดรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตําบลคําเลาะ ดงพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

326 อุดรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตําบลคําเลาะ บานคําบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

327 อุดรธานี ไชยวาน องคการบริหารสวนตําบลหนองหลัก หนองหลักโนนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

328 อุดรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลทมนางาม บานหาดสถาพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

329 อุดรธานี ประจักษฯ องคการบริหารสวนตําบลอุมจาน น้ําเท่ียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

330 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลผาสุก บานสุมณฑา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

331 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลหนองหญาไซ โรงเรียน เลิงกอนโนนสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

332 อุดรธานี สรางคอม เทศบาลตําบลบานโคก โรงเรียนบานดอนบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

333 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลโคกสูง วัดศรีแกวบัวบาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

334 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก บานบอคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

335 อุตรดิตถ บานโคก เทศบาลตําบลบานโคก วัดโพธิ์ชัยศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

336 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลนาขุม สุมขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

337 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลบานดารา วังสะโม ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

338 อุตรดิตถ เมืองฯ เทศบาลตําบลผาจุก โรงเรียนวัดพระฝาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หมายเหตุ

339 อุตรดิตถ เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบานดานนาขาม บานหวยกั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

340 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลวังหิน บานวังพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

341 อุทัยธานี เมือง องคการบริหารสวนตําบลหนองแก องคการบริหารสวนตําบลหนองแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

342 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง บานหนองยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

343 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลแกงเคง็ วัดศรีสวางวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

344 อุบลราชธานี กุดขาวปุน องคการบริหารสวนตําบลขาวปุน โนนหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

345 อุบลราชธานี เขื่องใน เทศบาลตําบลหวยเรือ จานเขื่อง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

346 อุบลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กลาง วัดโพธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

347 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง บานประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

348 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลขามเปย วัดทาบอแบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

349 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโคกจาน วัดอภัยคีรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

350 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลตระการ ตระการ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

351 อุบลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง วัดบานจิกเทิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

352 อุบลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลสําโรง (อ.ตาลสุม) บานสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

353 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลพรสวรรค วัดบานมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

354 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพะลาน นาดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

355 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลตําบลนาเยีย เทศบาลตําบลนาเยีย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

356 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร เกาะแกด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

357 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร บานทุงศรีอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

358 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบรหิารสวนตําบลสองคอน วัดโปรงเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

359 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเตย บานหนองเค็ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

360 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ 1. สงแบบตอบรับการอบรม ตั้งแตบัดนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน 2561 ทางโทรสาร  02-516-2106 , 02-191-4804

2. ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 29,500 บาท (สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ภายในวันศกุรท่ี 20 เมษายน 2561 (กรุณาสงแบบตอบรับกอน)

3. สั่งจายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามแบบฟอรมที่สงมา



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 32

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

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



 

- 3 - 
 
 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 

กรุณาสงแบบตอบรับการฝกอบรม 

 

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. สามารถเขาพกัไดวันพุธท่ี 

  5. ติดตอสอบถามรายละเอยีดไดที่ โทรศัพท 

 

แบบตอบรับการเขาอบรม 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 32  

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง

กรณุาสงแบบตอบรับการฝกอบรม กอนวันพฤหัสบดทีี่ 5 เมษายน 

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

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

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

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

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

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

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

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

ชําระคาลงทะเบียน 29,500 บาท ต้ังแตบดันี้ ไปจนถึงวันศุกรที่ 20 

สั่งจายเช็คในนาม   สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 07.00-09.00 น. พรอมสําเนาการชาํระเงิน

โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

สามารถเขาพักไดวันพุธท่ี 25 เมษายน 2561 ตั้งแตเวลา 14.00 น เปนตนไป โดยไมมีคาใชจาย

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

2561 

วิทยาลัยการปกครอง) 

 2561 

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

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

ขาราชการ สังกัด อปท.เทานั้น) 

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

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

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

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

lovei9@hotmail.com 

20 เมษายน 2561 

สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

พรอมสําเนาการชาํระเงิน 

น เปนตนไป โดยไมมคีาใชจาย 

09-0678-0189  



พื้นท่ีวางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร

 

 

          ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม 

ชื่อหลักสูตร  :              นักบริหารงานศนูยพัฒนาเด็กปฐมวัย

ชื่อ – สกุลของผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน :  

อําเภอ  :                                                                           

จํานวนเงิน  :        29,500  บาท (สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน

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

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร  

     

     

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชื่อหลักสูตร  :                นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุน : (Ref.No.1) 

 

ชื่อ – สกุลผูเขารับการฝกอบรม  :  

 

รหัสหนวยงาน  : (Ref.No.2) 

****ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรบัอบรม 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข)  :          

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ)  

     

     

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแลว 

- สั่งจายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

- คาลงทะเบียนรวมคาท่ีพักและอาหาร 

8

  

 

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่32  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 32 

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 

     

         

2 

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 

 


