
1 กระป คลองทอม องคการบริหารสวนตําบลคลองทอมเหนือ บานบางครามเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กาญจนบุรี ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ โรงเรยีนวัดแสนตอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี บอพลอย องคการบริหารสวนตําบลหนองกราง บานหลังเขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ องคการบริหารสวนตําบลแมกระบุง พุชะนี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลธัญญา วัดสวางอารมณจิกงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาฬสินธุ ฆองชัย องคการบริหารสวนตําบลลําชี องคการบริหารสวนตําบลลําชี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลแซงบาดาล แซงบาดาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลแซงบาดาล บานเหลาภูพาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 กาฬสินธุ สมเด็จ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานดงคําพัฒนา
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9 กาฬสินธุ สมเด็จ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บานดงคําพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 กาฬสินธุ สมเด็จ องคการบริหารสวนตําบลหมูมน บานเม็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 กาฬสินธุ สมเด็จ องคการบริหารสวนตําบลหมูมน วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 กาฬสินธุ หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองสรวง วัดคําโองสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 กาฬสินธุ หวยเม็ก องคการบริหารสวนตําบลกุดโดน หนองแวงดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง องคการบริหารสวนตําบลหินดาต บานซับใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง องคการบริหารสวนตําบลหินดาต บานเขาน้ําอุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 กําแพงเพชร พรานกระตาย องคการบริหารสวนตําบลคยุบานโอง บานคุยแขวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลปอแดง บานมาบตากลารมเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 ขอนแกน ชุมแพ เทศบาลตําบลโนนหัน วัดแจงสวางนอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 ขอนแกน เปอยนอย เทศบาลตําบลสระแกว สระแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 ขอนแกน ภูผามาน องคการบริหารสวนตําบลภูผามาน นาน้ําซํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน วัดสวางเลิงแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 ขอนแกน แวงใหญ องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ตําบลโนนทอง (ชุมชนรวมใจ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 จันทบุรี แกงหางแมว องคการบริหารสวนตําบลแกงหางแมว วัดชองกะพัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 จันทบุรี แหลมสิงห องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปริด บานเขาตาหนวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก24 จันทบุรี แหลมสิงห องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปริด บานเขาตาหนวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลเสม็ดเหนือ วัดศรีสตุาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

26 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบรหิารสวนตําบลหัวไทร บานหัวไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว เทศบาลตําบลดอนเกาะกา วัดราษฎรบํารุงศักดิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลบึงน้ํารักษ วัดบึงน้ํารักษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลบางกรูด บางกรูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ดอนสีนนท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลทาถาน หนองเค็ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตําบลทาถาน โคกหัวขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเกาะขนุน โรงเรยีนบานไรดอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเกาะขนุน วัดนานอย34 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเกาะขนุน วัดนานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องคการบริหารสวนตําบลเกาะขนุน วัดดอนขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองอุดมชลจร วัดไชยธารา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลลาดกระทิง บานหวยหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 ชลบุรี เกาะจันทร เทศบาลเมืองปรกฟา บานหนองยายหมาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 ชลบุรี เกาะจันทร เทศบาลเมืองปรกฟา บานเขาวังแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 ชลบุรี บอทอง องคการบริหารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ โรงเรยีนบานขุนชํานาญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 ชลบุรี บอทอง องคการบริหารสวนตําบลพลวงทอง สวนปาคลองตาเพชรบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 ชลบุรี บานบึง เทศบาลตําบลหนองชาก วัดเนื่องจํานงค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 ชลบุรี บานบึง องคการบริหารสวนตําบลหนองบอนแดง วัดหนองบอนแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 ชลบุรี บานบึง องคการบริหารสวนตําบลหนองอิรุณ วัดอรุณรังษี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง บานเขาอํานวยสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 ชัยนาท มโนรมย องคการบริหารสวนตําบลอูตะเภา โรงเรยีนวัดหนองตาตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตําบลดอนกํา วัดสนามชยั หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตําบลหวยกรดพัฒนา วัดดอนโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ วัดมะฝอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก49 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ วัดมะฝอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลหวยงู ทาแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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51 ชัยนาท หันคา องคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง โรงเรยีนบานหนองอายสาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 ชัยนาท หันคา องคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง โรงเรยีนบานวังเดือนหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ องคการบริหารสวนตําบลหนองโพนงาม บานหนองบัวเหลือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง วัดอัมพวัน(ดงใต) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 ชัยภูมิ บานเขวา องคการบริหารสวนตําบลชีบน วัดจําปาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล บานหัวทะเล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู วัดใหมวิเวกประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู วัดทาแขกวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลทาแซะ แสงภักดีศึกษา59 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลทาแซะ แสงภักดีศึกษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลนากระตาม ไทรลอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 ชุมพร ทุงตะโก องคการบริหารสวนตําบลตะโก รร.วัดทาสุธาธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 ชุมพร ปะทิว องคการบริหารสวนตําบลเขาไชยราช มวงแถว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 ชุมพร พะโตะ องคการบริหารสวนตําบลปากทรง บานตะแบกงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 ชุมพร เมืองชมุพร เทศบาลตําบลขุนกระทิง ดอนสมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 ชุมพร สวี องคการบริหารสวนตําบลครน ปลายกริม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลหาดยาย รร.ประชาบุษยวิทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย บานมวงเจ็ดตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย บานทุงซาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลสถาน ทุงอาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 เชียงราย ดอยหลวง องคการบรหิารสวนตําบลโชคชัย หนองดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 เชียงราย เทิง องคการบรหิารสวนตําบลตับเตา บานพิทักษไทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย หนองเลียบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานหวยกางราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 เชียงราย พญาเม็งราย องคการบรหิารสวนตําบลแมเปา บานหวยน้ําฮาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก74 เชียงราย พญาเม็งราย องคการบรหิารสวนตําบลแมเปา บานหวยน้ําฮาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 เชียงราย พาน เทศบาลตําบลเมืองพาน เมืองพาน 2 (วัดปาซาง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

76 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว สันทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว หนองผกัจิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลทานตะวัน รองคต สันปูเลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลนางแล บานนางแล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลปาออดอนชัย บานปาตึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลแมยาว บานจะทอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลแมยาว บานอาดี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลแมยาว บานพนาสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลริมกก ฟารมสัมพันธกิจ84 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลริมกก ฟารมสัมพันธกิจ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลริมกก บานเวียงกือนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตาํบลหวยชมภู ผาลั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง บานสามัคคีเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง บานอาขาปากลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง บานลาบา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก บานแมเตอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน บานหัวแมคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลทากอ บานปาเกี๊ยะ ม.18 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลวาวี แสนเจริญเกา ม.10 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลแมเจดยีใหม โรงเรยีนบานหวยมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแมแดด บานแมแดดนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแมแดด หวยปู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานแปะ บานแมจร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง บานแมปอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลสบเต๊ียะ หนองอาบชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก99 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลสบเต๊ียะ หนองอาบชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลแมนะ สบคาบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

101 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลแมนะ ศิริมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตาํบลบานแอน แอนใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตาํบลบานแอน ศรีพิงคชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 เชียงใหม ดอยหลอ องคการบริหารสวนตาํบลดอยหลอ กรป.กลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 เชียงใหม แมแจม เทศบาลตําบลทาผา บานแมแรก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลกองแขก บานอมขูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลกองแขก บานแมคงคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง บนนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลปางหินฝน บานกอกนอย109 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลปางหินฝน บานกอกนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร แมมุใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก นากลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก โปงขนุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลปาแป บานหวยหก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 เชียงใหม แมแตง องคการบรหิารสวนตําบลสบเปง หนองบัวหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลสันปายาง หนองกาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 เชียงใหม แมริม เทศบาลตําบลขี้เหล็ก ขี้เหล็กนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 เชียงใหม แมริม องคการบรหิารสวนตําบลสะลวง แมกะเปยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 เชียงใหม แมริม องคการบริหารสวนตําบลเหมืองแกว ตนผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา หวยแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน หนองมณฑา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน หวยตอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน หวยเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 เชียงใหม สะเมิง เทศบาลตําบลสะเมิงใต ปาคาใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว แมขะปู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก124 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว แมขะปู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง มะขามหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

126 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลสบโขง องคการบริหารสวนตําบลสบโขง 2 (บานขุนอมแฮดนอก) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลหางดง โคงงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 ตรัง สิเกา องคการบริหารสวนตําบลบอหิน บานพรุจูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 ตราด คลองใหญ องคการบริหารสวนตําบลไมรูด บานคลองมะนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 ตราด บอไร องคการบริหารสวนตําบลบอพลอย บานปะอา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 ตราด แหลมงอบ องคการบริหารสวนตําบลแหลมงอบ มัสยิดนูรุลมูบีน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง บานพญาไมทอง ม.17 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 ตาก สามเงา เทศบาลตําบลสามเงา เทศบาลตาํบลสามเงา (บานจัดสรร) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร บานวังโพ134 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร บานวังโพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 ตาก อุมผาง องคการบริหารสวนตําบลอุมผาง บานแมละมุงคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลเขาเพิ่ม โรงเรยีนบานเขาเพ่ิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง บานคลอง 30 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง โรงเรยีนวัดทองหลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานพราว วัดทางกระบือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ โรงเรยีนวัดลําบัวลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลพรหมณี วัดเขานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลพรหมณี วัดธรรมปญญา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลวัดสําโรง ตําบลวัดสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลดอนนางหงส ดอนนางหงสทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลดอนนางหงส บานหนองสะโน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลพุมแก วัดจอมแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 นครพนม นาทม องคการบริหารสวนตําบลดอนเตย ดอนเตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตาํบลโคกสวาง วัดศรีนวลบูรพาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตาํบลโคกสวาง วัดโคกสวางวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก149 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตาํบลโคกสวาง วัดโคกสวางวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลนามะเขือ วัดจอมศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หมายเหตุ

151 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลนามะเขือ วัดสวางธรรมาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลมหาชัย วัดดอนกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลมหาชัย วัดธนราษฎรอุทิศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานคอ องคการบริหารสวนตําบลบานคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 นครพนม วังยาง องคการบริหารสวนตําบลวังยาง วัดทานาขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลทาบอสงคราม วัดจําปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ วัดปาจอมศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลโพนสวาง วัดบางประสิทธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลศรีสงคราม บานหนองบาทาว159 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลศรีสงคราม บานหนองบาทาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลโนนเต็ง บานหนองกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลหนองมะนาว บานหวยทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 นครราชสีมา คง องคการบริหารสวนตําบลหนองมะนาว บานหมัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 นครราชสีมา ชุมพวง องคการบริหารสวนตําบลทาลาด บานนาสีนวล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตาํบลกุดพิมาน โรงเรยีนบานกุดพิมาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตาํบลดานนอก วัดบานดานนอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตาํบลสระจรเข โรงเรยีนบานหนองสาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 นครราชสีมา เทพารักษ องคการบริหารสวนตําบลวังยายทอง โรงเรยีนบานวังยายทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 นครราชสีมา โนนแดง องคการบริหารสวนตําบลโนนตาเถร องคการบริหารสวนตําบลโนนตาเถร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลบัลลงัก โรงเรียนบานบัลลังกสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลสาํโรง องคการบริหารสวนตาํบลสําโรง (บานหนองประดู) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ตําบลลําคอหงษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 นครราชสีมา บัวใหญ เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด บานหนองบัวสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง ดอนชุมชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง หันดอนดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก174 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง หันดอนดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง โคกสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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176 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง โนนกระพี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 นครราชสีมา ประทาย องคการบริหารสวนตําบลหันหวยทราย องคการบริหารสวนตําบลหันหวยทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลนกออก โรงเรียนวัดมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลตะขบ บานยางกระทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 นครราชสีมา ปกธงชัย องคการบริหารสวนตําบลสาํโรง โรงเรยีนวัดใหมสาํโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลตําบลวังไทร บานหนองแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลตําบลวังไทร ปาตะเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 นครราชสีมา ปากชอง องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย โรงเรยีนบานซับหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลกระชอน บานโนนตะแบก184 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลกระชอน บานโนนตะแบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลกระชอน บานกระเบ้ือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลดงใหญ บานศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ บานทาแดง-คลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ บานเมืองสงู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา บานหนองไมตาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหินดาด บานตะครอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหินดาด บานโคกสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 นครสวรรค เกาเลี้ยว องคการบริหารสวนตําบลหัวดง โรงเรยีนบานเนินพระยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 นครสวรรค โกรกพระ เทศบาลตําบลบางประมุง บานหนองตายาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลทาไม บานดงกะพ้ี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 นครสวรรค บรรพตพิสัย เทศบาลตําบลบานแดน วัดบานแดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 นครสวรรค บรรพตพิสัย เทศบาลตําบลบานแดน วัดเขาหวยลุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลยางขาว บานดอนกระชาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลสระทะเล สระทะเล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลสระทะเล โรงเรยีนบานใหมศึกษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก199 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลสระทะเล โรงเรยีนบานใหมศึกษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประสาท โรงเรียนบานวังทองประชานุกูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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201 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลสําโรงชัย โรงเรยีนบานโคกมะขวิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 นครสวรรค ลาดยาว องคการบริหารสวนตําบลเนินขี้เหล็ก บานหนองไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ บานทาเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ บานวังแรด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 นนทบุรี ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลออมเกร็ด วัดใหญสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 นราธิวาส เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอ กูแบสาลอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 นาน เฉลิมพระเกียรติฯ องคการบริหารสวนตําบลหวยโกน บานหวยโกน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 นาน ทาวังผา เทศบาลตําบลทาวังผา วังวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลปาคา ฝายมูล209 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลปาคา ฝายมูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 นาน ทาวังผา องคการบริหารสวนตําบลผาทอง น้ําแปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสนัทะ นาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสนัทะ เชตวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 นาน นาหมื่น องคการบริหารสวนตําบลนาทะนุง หวยเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 นาน เมืองนาน เทศบาลตําบลดูใต ธงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลบอ ผาขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลบอสวก ปาคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

217 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห ผาตูบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน หวยปุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 นาน แมจริม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง บานแควง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลน้ํามวบ บานหาดไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลสาน ผาเวียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลโคกกอง วัดรังสิตวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลไคสี วัดยอดแกวธรรมคุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 บุรีรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลหวยสําราญ รร.บานตาเปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก224 บุรีรัมย กระสัง องคการบริหารสวนตําบลหวยสําราญ รร.บานตาเปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ วัดพรหมประชานุรักษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม
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226 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ โรงเรยีนโนนยานาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย โรงเรยีนบานปอแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 บุรีรัมย พลับพลาชัย องคการบริหารสวนตําบลสะเดา บานโคกโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 บุรีรัมย หวยราช เทศบาลตําบลโคกเหล็ก บานโคกขมิ้นพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง โรงเรยีนวัดทศทิศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลนนทรี โรงเรยีนวัดศรีสวุรรณาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลยานรี โรงเรียนบานโนนหัวบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังดาล โรงเรยีนวัดรตันชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เทศบาลตําบลประจันตคาม วัดแจง234 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เทศบาลตําบลประจันตคาม วัดแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลบุฝาย วัดบุฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนเทศบาล3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ วัดโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 ปตตานี โคกโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลชางใหตก บานสวนนอก  ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 ปตตานี มายอ องคการบริหารสวนตําบลตรัง โรงเรียนตรัง ม. 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง เทศบาลตําบลอรัญญิก วัดทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลบางย่ีโท ตําบลบางย่ีโท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบรหิารสวนตําบลไผพระ วัดนาคสโมสร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลบางบาล โรงเรียนวัดกอไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์สามตน วัดดาวคะนอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องคการบริหารสวนตําบลบางประแดง องคการบริหารสวนตําบลบางปะแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตาํบลปากกราน วัดกลางปากกราน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลวัดตูม วัดชางใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.ชายนาพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลดอนหญานาง โรงเรยีนวัดวิมลสุนทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก249 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องคการบริหารสวนตําบลดอนหญานาง โรงเรยีนวัดวิมลสุนทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) เทศบาลตําบลสามเมือง วัดตรีพาราสีมาเขต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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251 พระนครศรีอยุธยา วังนอย(15) องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ ยมมาตามธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 พระนครศรีอยุธยา วังนอย(15) องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ กลางคลอง 27 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 พระนครศรีอยุธยา อุทัย (16) องคการบริหารสวนตําบลบานหีบ โรงเรยีนวัดบานหีบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 พะเยา จุน เทศบาลตําบลทุงรวงทอง สันหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุขิงแกง หมูที่ 7 (บานสันดงทอง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม หวยยางขามกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม หวยยางขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน ปางวัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลน้ําแวน ผาลาด259 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลน้ําแวน ผาลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลแมลาว ทุงเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

261 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลรมเย็น หวยเดื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลออย ดอนไชยปาแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 พังงา ทับปุด องคการบริหารสวนตําบลโคกเจริญ บานทุงตอเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 พัทลุง เมืองพัทลุง องคการบริหารสวนตําบลชัยบุรี มะกอกใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลดงตะขบ บานดงตะขบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลวังหลุม บานเนินทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 พิจิตร บึงนาราง องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทรงาม วัดบานบึงลีใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทายน้ํา โรงเรยีนบานเนินโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลปากทาง บานยางคอยเกลือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลโรงชาง โรงชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 พิจิตร วชิรบารมี องคการบริหารสวนตําบลบึงบัว บานมาบฝาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลตําบลบานมุง โรงเรียนบานลําภาศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลตําบลบานมุง บานหัวเขาราษฎรบํารุง ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 พิษณุโลก เนินมะปราง องคการบริหารสวนตําบลวังยาง บานไทรดงยั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก274 พิษณุโลก เนินมะปราง องคการบริหารสวนตําบลวังยาง บานไทรดงยั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 พิษณุโลก พรหมพิราม เทศบาลตําบลวงฆอง หนองตม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หมายเหตุ

276 เพชรบุรี ทายาง เทศบาลตําบลทายาง บานทากระเทียม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 เพชรบุรี ทายาง องคการบริหารสวนตําบลมาบปลาเคา วัดมาบปลาเคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 เพชรบุรี เมืองฯ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ บานบางกุฬา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 เพชรบูรณ หนองไผ เทศบาลตําบลบานโภชน บานคลองกระโบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 เพชรบูรณ หลมสัก เทศบาลเมืองหลมสกั บานน้ําพุง  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 แพร เดนชัย เทศบาลตําบลเดนชัย วัดศรีศิรินทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลรองฟอง น้ําชํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลรองกวาง ผาราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลไผโทน ปางยาว284 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลไผโทน ปางยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลแมทราย แมทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 แพร ลอง เทศบาลตําบลแมลานนา แมจองไฟ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลบานกวาง บานกวางใหมถาวร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลตาํหนักธรรม บานสะเลียม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลน้ํารัด น้ํารัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 มหาสารคาม แกดํา องคการบริหารสวนตําบลโนนภิบาล บานโคกลิ่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลเขวาไร องคการบริหารสวนตําบลเขวาไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลปอพาน วัดเหลาคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลวังไชย วัดโนนเกษตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลวังไชย วัดดอนกอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลวังใหม วัดศาลาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา บานตาลอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเวียงชัย วัดบานจอมพระลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเวียงชัย ตะโงน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแกว บานหนองปาชาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก299 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแกว บานหนองปาชาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแกว บานหนองบัวคูสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

301 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลโคกกอ บานสมศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลนาขา บานโคกเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา วัดวรวิหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลหนองเอี่ยน หนองเอ่ียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลหนองเอี่ยน วัดศรีฐาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 มุกดาหาร ดงหลวง องคการบริหารสวนตําบลพังแดง โพนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลดงมอน วัดอรัญญิกกาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 มุกดาหาร หนองสงู เทศบาลตําบลภูวง วัดธรรมรังษี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 มุกดาหาร หนองสงู เทศบาลตําบลหนองสงูเหนือ หนองแต309 มุกดาหาร หนองสงู เทศบาลตําบลหนองสงูเหนือ หนองแต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 มุกดาหาร หนองสงู องคการบริหารสวนตําบลหนองสูงใต วัดจันทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลเมืองปอน เมืองปอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลถํ้าลอด เมืองแพม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

313 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลถํ้าลอด บานถ้ําลอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลปางหมู กุงไมสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลผาบอง บานหวยเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 แมฮองสอน แมลานอย เทศบาลตําบลแมลานอย วังคัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลขุนแมลานอย บานสมปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมลาหลวง แมสุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลสันตคิีรี วัดแมปาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

320 แมฮองสอน แมสะเรียง เทศบาลตําบลแมยวม หวยทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

321 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลกองกอย บานทะโลง ม.8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

322 ยโสธร กุดชมุ องคการบริหารสวนตําบลกุดชุม บานเหลาตําแย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

323 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลน้ําออม บานน้ําออม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

324 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลกุดกุง บานนาโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก324 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลกุดกุง บานนาโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

325 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลกูจาน บานหนองเสียว ม.10 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

326 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตาํบลโคกนาโก วัดบานนาดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

327 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลบากเรือ ดงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

328 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตาํบลพระเสาร วัดบานโนนยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

329 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลตําบลสําราญ บานหัวคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

330 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลดูทุง วัดบานสามเฟย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

331 ยโสธร เลงินกทา เทศบาลตําบลสวาท บานแย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

332 ยะลา ธารโต องคการบริหารสวนตําบลบานแหร บาตูปูเตะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

333 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเมืองบัว บานโพนเงนิโพนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

334 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกูกาสิงห วัดไตรตรึษ334 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลกูกาสิงห วัดไตรตรึษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

335 รอยเอ็ด จังหาร เทศบาลตําบลจังหาร โรงเรยีนบานจังหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

336 รอยเอ็ด ธวัชบุรี องคการบริหารสวนตําบลเมืองนอย บานมะยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

337 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบรหิารสวนตําบลขี้เหลก็ บานขามปอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

338 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบรหิารสวนตําบลขี้เหลก็ บานนาแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

339 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลสระบัว วัดหนองมะเขือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

340 รอยเอ็ด โพนทอง เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง วัดโพธาวารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

341 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรีสวาง วัดโนนทองหลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

342 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรีสวาง หนองโกโพธิ์เงนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

343 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลหนองใหญ ดงดิบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

344 รอยเอ็ด ศรีสมเดจ็ องคการบรหิารสวนตําบลโพธิ์สัย โคกกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

345 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงหลวง บานคูดินทราย ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

346 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงหลวง บานรานหญา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

347 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงหลวง ทุงทรายทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

348 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหินกอง โรงเรียนหนองอีเข็ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

349 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหินกอง โรงเรยีนบานเลาขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก349 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหินกอง โรงเรยีนบานเลาขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

350 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหินกอง โรงเรียนบานตังหมอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

351 รอยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลตําบลทามวง หนองสมิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

352 รอยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลตําบลวังหลวง บานกกทัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

353 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนองหมื่นถาน หนองหัวคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

354 รอยเอ็ด อาจสามารถ องคการบริหารสวนตําบลหนองหมื่นถาน กระจาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

355 ระนอง เมือง องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง บานทรายแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

356 ระนอง สุขสําราญ เทศบาลตําบลกําพวน นรูุลบะหรี (บานทากลาง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

357 ระยอง บานคาย เทศบาลตําบลชากบก วัดหวงหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

358 ระยอง บานฉาง องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน (โรงเรียนบานคลองไผ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

359 ราชบุรี จอมบึง บานหุบพริก359 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลดานทับตะโก บานหุบพริก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

360 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลรางบัว หนองนกกระเรียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

361 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลบานมวง บานหนองคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

362 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตาํบลหนองกบ หนองปลาดุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

363 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลเขาขวาง โรงเรียน วัดโคกทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

364 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลคลองตาคต โรงเรียน วัดบานหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

365 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตาํบลเขาชะงุม โรงเรยีน วัดระฆังทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

366 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลบางโตนด บางโตนด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

367 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลคุงนํ้าวน คุงนํ้าวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

368 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา องคการบรหิารสวนตําบลหนองกลางนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

369 ราชบุรี สวนผึ้ง องคการบริหารสวนตําบลทาเคย โรงเรยีน วัดรางเสนหนครจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

370 ราชบุรี สวนผึ้ง องคการบริหารสวนตําบลปาหวาย บานทุงศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

371 ลพบุรี โคกเจริญ องคการบริหารสวนตําบลยางราก โรงเรยีนบานเขาราบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

372 ลพบุรี โคกเจริญ องคการบรหิารสวนตําบลวังทอง โรงเรยีนบานพุกระซัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

373 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลดงมะรุม บานเนินจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

374 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม บานหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก374 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม บานหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

375 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว บานพรมทิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

376 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง โรงเรยีนวัดหนองคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

377 ลพบุรี ทาวุง องคการบริหารสวนตําบลบานเบิก วัดเกาะวิมุตตาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

378 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบางขาม บานมอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

379 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเบียน โรงเรยีนวัดหนองกระเบียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

380 ลพบุรี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา ชองสาริกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

381 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลโคกตูม วัดนิคมสามัคคีชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

382 ลพบุรี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย บานวังแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

383 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลนาแก บานแมแปน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

384 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานรอง แมคําหลา384 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานรอง แมคําหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

385 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตาํบลบานหวด บานหวด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

386 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานแหง แหงเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

387 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลแมตีบ บานงิ้วงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

388 ลําปาง แจหม เทศบาลตําบลแจหม เทศบาลตําบลแจหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

389 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลเวียงมอก แมพุเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

390 ลําปาง เถิน องคการบริหารสวนตําบลนาโปง นาเบ้ียหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

391 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว เฮี้ย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

392 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร บานไรนานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

393 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร บานหนองยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

394 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ เมาะพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

395 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลบานดง บานกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

396 ลําปาง วังเหนือ องคการบรหิารสวนตําบลวังทอง แมเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

397 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมงาม วัดนาเอี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

398 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง บานกลางสันโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

399 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตาํบลเสริมขวา บานแมเลียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก399 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตาํบลเสริมขวา บานแมเลียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

400 ลําพูน ทุงหัวชาง เทศบาลตําบลทุงหัวชาง วัดทุงเปด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

401 ลําพูน ทุงหัวชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง แมปนเด็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

402 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลปาพลู หวยแทง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

403 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลปาพลู ปาพลู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

404 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลปาพลู แมหาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

405 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลศรีบัวบาน จําบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

406 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลหนองชางคืน เทศบาลตําบลหนองชางคืน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

407 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลลี้ มวงสามป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

408 ลําพูน ลี้ องคการบริหารสวนตําบลแมลาน ผาตาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

409 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลปากตม วัดโพธิ์ศรีหายโศก409 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลปากตม วัดโพธิ์ศรีหายโศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

410 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลกกสะทอน บานกกจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

411 เลย ดานซาย องคการบรหิารสวนตําบลโพนสูง นาลานขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

412 เลย ดานซาย องคการบรหิารสวนตําบลโพนสูง หัวฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

413 เลย ปากชม เทศบาลตําบลคอนสา หวยผักกูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

414 เลย ผาขาว องคการบริหารสวนตําบลบานเพิ่ม วัดถ้ําผาสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

415 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลศรฐีาน วัดโพธิ์ตาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

416 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลหวยสม วัดศรีสมชาติ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

417 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลหวยสม วัดใหมโนนสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

418 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ แกงศรีภูมิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

419 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลแกงศรีภูมิ หวยน้ําอุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

420 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ บานโพนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

421 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว บานน้ําคิว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

422 เลย วังสะพุง องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว วัดตะนาวศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

423 เลย เอราวัณ องคการบริหารสวนตําบลทรพัยไพวัลย ผาสะนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

424 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ ม.7 รุงอรุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก424 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ ม.7 รุงอรุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

425 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลดูน วัดศรีมังคลาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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426 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลดูน วัดบานสิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

427 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลบักดอง โรงเรยีนออป.8 (บานสวนปา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

428 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง องคการบริหารสวนตําบลตองปด โรงเรยีนบานยางนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

429 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบรหิารสวนตําบลโพธิ์ศรี วัดนาดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

430 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลสมอ วัดบานสมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

431 ศรีสะเกษ ภูสิงห องคการบริหารสวนตําบลละลม โรงเรยีนบานขะยูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

432 ศรีสะเกษ เมืองจันทร เทศบาลตําบลหนองใหญ ม.8 บานเขวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

433 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลคูซอด วัดคูซอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

434 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ ม.1 โพธิ์434 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ ม.1 โพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

435 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพนขา ม.3 บก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

436 ศรีสะเกษ ราษีไศล เทศบาลตําบลเมืองคง วัดกัลยาโฆสติาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

437 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบริหารสวนตําบลเมืองแคน วัดบานแคนนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

438 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบริหารสวนตําบลหนองแค วัดบานมะยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

439 ศรีสะเกษ วังหิน องคการบริหารสวนตําบลทุงสวาง บานเจาทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

440 ศรีสะเกษ วังหิน องคการบริหารสวนตําบลทุงสวาง บานสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

441 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลศรแีกว บานตาแบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

442 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลศรแีกว บานหนองสาํโรงหนองหมากแซว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

443 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม บานหนองใหญ-ตาไทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

444 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องคการบริหารสวนตําบลคลีกลิ้ง ม.2 บานโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

445 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลผักไหม บานกระเต็ล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

446 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลหวยทับทัน บานสรางเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

447 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย เทศบาลตําบลโคกจาน วัดบานแสนคูณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

448 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแข วัดบานแข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

449 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแขม วัดบานเหงี่ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก449 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแขม วัดบานเหงี่ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

450 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแขม วัดบานแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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451 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลปะอาว วัดบานฝาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

452 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลรังแรง ม.3 ขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

453 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบรหิารสวนตําบลสาํโรง ม.9 สวนฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

454 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบรหิารสวนตําบลหัวชาง วัดบานหนองหวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

455 สกลนคร คําตากลา องคการบริหารสวนตําบลคําตากลา บานดงน้ําเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

456 สกลนคร คําตากลา องคการบริหารสวนตําบลนาแต บานดอนคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

457 สกลนคร โคกศรีสพุรรรณ องคการบริหารสวนตําบลดานมวงคํา บานกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

458 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตําบลดงเหนือ บานคํายาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

459 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลบานแปน โพนบก459 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลบานแปน โพนบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

460 สกลนคร ภูพาน เทศบาลตําบลโคกภู นางเต่ิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

461 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง หวยยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

462 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลคาํสะอาด บานยางคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

463 สงขลา ระโนด องคการบรหิารสวนตําบลพังยาง พังยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

464 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลระวะ วัดพราว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

465 สงขลา หาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลฉลุง บานหนาควน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

466 สตลู ควนกาหลง องคการบริหารสวนตําบลทุงนุย มัสยิดนูริลฮูดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

467 สมุทรปราการ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลบางบอ คลองหลุมลึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

468 สมุทรปราการ บางพลี องคการบริหารสวนตําบลบางปลา คลองบางกะอี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

469 สมุทรปราการ บางพลี องคการบริหารสวนตําบลบางปลา คลองบางกะสี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

470 สมุทรปราการ พระประแดง องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง วัดบางน้ําผึ้งใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

471 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน วัดธรรมาวุธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

472 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน วัดลาดเปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

473 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบางแกว บานลัดกะป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

474 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลตําบลเหมืองใหม วัดอินทาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก474 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลตําบลเหมืองใหม วัดอินทาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

475 สมุทรสาคร กระทุมแบน องคการบริหารสวนตําบลบางยาง บางยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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476 สมุทรสาคร กระทุมแบน องคการบริหารสวนตําบลบางยาง วัดอางทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

477 สมุทรสาคร บานแพว เทศบาลตําบลหลักหา โรงเรยีนบานโรงเข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

478 สระแกว เขาฉกรรจ องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา หนองโสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

479 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลทพัราช บานใหมไทยถาวร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

480 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลบานแกง บานเนินดินแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

481 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน หนองผกูเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

482 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บุกะสัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

483 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง โรงเรยีนวัดเขาลาดนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

484 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลตําบลหวยปาหวาย484 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลตําบลหวยปาหวาย เทศบาลตําบลหวยปาหวาย (วัดหนองสุทธะ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

485 สิงหบุรี คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลคายบางระจัน โรงเรยีนวัดประดับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

486 สิงหบุรี ทาชาง องคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ บานเสาธงหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

487 สิงหบุรี ทาชาง องคการบริหารสวนตําบลวิหารขาว วิหารขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

488 สิงหบุรี บางระจัน องคการบริหารสวนตําบลพักทัน โรงเรียนวัดกลางชูศรเีจริญสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

489 สิงหบุรี บางระจัน องคการบริหารสวนตําบลไมดัด เรืองเดชประชานุเคราะห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

490 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย วัดเพ่ิมประสิทธิผล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

491 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย วัดนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

492 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลชีน้ําราย วัดบางปูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

493 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลทองเอน วัดเชาสิงห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

494 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตาํบลไกรกลาง รร.วัดศรีเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

495 สุโขทัย บานดานลานหอย เทศบาลตําบลตลิ่งชัน บานวังหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

496 สุโขทัย บานดานลานหอย เทศบาลตําบลลานหอย วัดลานหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

497 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลลานหอย โรงเรยีนเชิงครีี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

498 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง หนองไมกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

499 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลปากแคว บานบางคลองฯ(สามัคคีประชาคาร) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก499 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลปากแคว บานบางคลองฯ(สามัคคีประชาคาร) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

500 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลแมสนิ ศพด.บานแมฮู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

501 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเกาะตาเล้ียง บานหนองยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

502 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลนาขุนไกร วังพิกุล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

503 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย โรงเรยีนวัดหนองหลอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

504 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลไรรถ บานดงกระเชา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

505 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลสาลี วัดลาดน้ําขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

506 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง หัวไมซุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

507 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลสนามคลี ทาขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

508 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลปลายนา บานหนองสรวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

509 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลวังน้ําซับ โรงเรยีนวัดปลายนา509 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลวังน้ําซับ โรงเรยีนวัดปลายนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

510 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลวังหวา โรงเรยีนวัดดงขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

511 สุพรรณบุรี ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลศรีประจันต ลาดปลาเคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

512 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอง องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร โรงเรยีนบานไผตาโม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

513 สุพรรณบุรี สามชุก องคการบริหารสวนตําบลหนองผักนาก วัดหนองสงัขทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

514 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลชางขวา อนุบาล โรงเรยีนบานหัวหมากลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

515 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลยานยาว ยานมะปราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

516 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลปาเว บานเขาพนมแบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

517 สุราษฎรธานี ทาชนะ องคการบริหารสวนตําบลวัง ต.วัง (บานดินกอง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

518 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลสินเจริญ โรงเรยีนวัดบางกํายาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

519 สุราษฎรธานี พระแสง องคการบริหารสวนตําบลสินเจริญ บานบางเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

520 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลบางมะเดื่อ บานศรีปทุมวัลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

521 สุรินทร ชุมพลบุรี เทศบาลตําบลยะวึก บานโคกเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

522 สุรินทร ชุมพลบุรี เทศบาลตําบลยะวึก บานขี้เหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

523 สุรินทร ทาตูม องคการบรหิารสวนตําบลกระโพ บานอาคุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

524 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลคําผง บานนาแกน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก524 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลคําผง บานนาแกน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

525 สุรินทร บัวเชด องคการบริหารสวนตําบลสําเภาลูน ตาปน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

526 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนแรด หนองตอ-บัวเสียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

527 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลรัตนบุรี วัดสวางหนองกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

528 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลชางป วัดบานหนองผอื หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

529 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม หนองคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

530 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเหลาตางคํา บานหวยน้ําเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

531 หนองคาย รัตนวาป องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห วัดสีหราช หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

532 หนองคาย รัตนวาป องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง วัดทรงธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

533 หนองคาย สระใคร องคการบริหารสวนตําบลสระใคร วัดไชยาประดิษฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

534 หนองบัวลําภู นาวัง องคการบริหารสวนตําบลนาเหลา บานหินตั้งบังพระจันทร534 หนองบัวลําภู นาวัง องคการบริหารสวนตําบลนาเหลา บานหินตั้งบังพระจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

535 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลปาไมงาม หวยหามตาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

536 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองสวรรค วัดโพธิ์ศรีสมสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

537 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงแกว วัดศิริมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

538 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลนาดี โนนสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

539 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา องคการบริหารสวนตําบลกุดผึ้ง นาไก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

540 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลไชโย วัดมหานาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

541 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลนรสิงห วัดลาดเคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

542 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลสายทอง พายทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

543 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลเอกราช บางแพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

544 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลบางพลับ วัดทาอิฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

545 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลอางแกว วัดโพธิ์เกรียบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

546 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลจําปาหลอ โรงเรยีนวัดโพทูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

547 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลบานอิฐ ทายตาล   (โรงเรียนกระทุมราย) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

548 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลทาชาง วัดทํานบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

549 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลทาชาง ทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก549 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลทาชาง ทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

550 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลคลองขนาก วัดนางชํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

551 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว วัดลานชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

552 อางทอง สามโก องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์มวงพันธ วัดทาชุมนมุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

553 อางทอง สามโก องคการบริหารสวนตําบลอบทม วัดสามขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

554 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลปทุมราชวงศา วัดนาถาวร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

555 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลพนา วัดเนกขัมมาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

556 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ เทศบาลตําบลสามหนอง วัดหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

557 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลคาํพระ วัดโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

558 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว บานหนองแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

559 อุดรธานี นายูง องคการบริหารสวนตําบลบานกอง บานคําเจริญ ม. 13559 อุดรธานี นายูง องคการบริหารสวนตําบลบานกอง บานคําเจริญ ม. 13 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

560 อุดรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลบุงแกว วัดสวางบุงแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

561 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาคํา วัดสมโภชนจันทสาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

562 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาไหม โรงเรยีน บานผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

563 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานตาด วัดโพธิ์ศรี  ก. หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

564 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานตาด วัดพุธไธสงค (วัดโนนทองหลาง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

565 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตาํบลจําปาโมง กลางนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

566 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตาํบลจําปาโมง วัดโพธิ์ศรีสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

567 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง วัดโนนหิตาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

568 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง วัดสวางศรีชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

569 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลบานคอ วัดศรีสวางอรุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

570 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน วัดโยธานิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

571 อุดรธานี พิบูลยรักษ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย โรงเรยีนบานดอนมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

572 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลตําบลบานธาตุ วัดอินทรสรณสงา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

573 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลสุมเสา บานแพงศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

574 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลสุมเสา หวยวังโตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก574 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลสุมเสา หวยวังโตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

575 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลนาดี บานเหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

576 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลนิคมสงเคราะห โรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลักวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

577 อุดรธานี วังสามหมอ องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โรงเรยีนบานทาลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

578 อุดรธานี วังสามหมอ องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง บานแหลมทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

579 อุดรธานี ศรีธาตุ องคการบริหารสวนตําบลนายูง บานโคกหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

580 อุดรธานี หนองวัวซอ องคการบริหารสวนตําบลหนองออ วัดโนนสําราญราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

581 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลผักตบ บานหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

582 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก บานหนองกลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

583 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลพังงู วัดอุทุมวารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

584 อุตรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลบอทอง วังเบน584 อุตรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลบอทอง วังเบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

585 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลผาเลือด บานยานดู ม.10 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

586 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลหาดลา บานนิคม 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

587 อุตรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย มวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

588 อุตรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย บานหนองแหว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

589 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลนาขุม วัดนาขุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

590 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลบอเบี้ย ปางคอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

591 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลในเมือง หนาพระธาตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

592 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตาํบลบานหมอ บานโรงหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

593 อุตรดิตถ ฟากทา องคการบริหารสวนตําบลฟากทา นาหน่ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

594 อุตรดิตถ เมืองฯ เทศบาลตําบลปาเซา บานบุงวังงิ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

595 อุตรดิตถ เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบานดานนาขาม แมเฉย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

596 อุตรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง บานนารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

597 อุตรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลแมพูล หวยใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

598 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลเมืองการุง โรงเรยีน บานหนองอาสา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

599 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลน้ําซึม โรงเรยีน วัดสังกัสรัตนคีรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก599 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลน้ําซึม โรงเรยีน วัดสังกัสรัตนคีรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

600 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองแก โรงเรยีนวัดเน้ือรอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

601 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน หนองโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

602 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลระบํา อางหวยดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

603 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลลานสัก บานเพชรน้ําผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

604 อุทัยธานี หวยคต องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง บานสมอทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

605 อุทัยธานี หวยคต องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง บานตลิ่งสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

606 อุทัยธานี หวยคต องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง บานภูเหม็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

607 อุทัยธานี หวยคต องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง บานหนองผักแพว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

608 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลเจียด วัดอรุณธราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

609 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ โคก609 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ โคก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

610 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอ ปลาฝา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

611 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลตบหู บานสองคอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

612 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุศกร วัดโพธิ์สระปทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

613 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโคกจาน นาตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

614 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโคกจาน วัดจอมศรีมณีวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

615 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเซเปด วัดนันทาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

616 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเปา วัดศรีไสยาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

617 อุบลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง วัดเชียงแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

618 อุบลราชธานี ตาลสุม องคการบริหารสวนตําบลสาํโรง หนองโน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

619 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลบานตูม บานหนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

620 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลพรสวรรค หนองกระโดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

621 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลโสกแสง วัดบานทับไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

622 อุบลราชธานี นาตาล องคการบรหิารสวนตําบลพังเคน วัดศรีรัตนะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

623 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลตําบลนาเรือง บานแกงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

624 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ วัดสวายนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก624 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ วัดสวายนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

625 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ บานหนองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 33

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

626 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตาํบลบานแขม หนองสาํราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

627 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลสารภี วัดอุดมมณีวรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

628 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลหนองฮาง บานเหลาบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

629 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนตาํบลหนองบอ วัดบานดงบัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

630 อุบลราชธานี วารินชําราบ องคการบริหารสวนตําบลโนนโหนน โนนโหนน 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 ตามแบบฟอรมที่สงมา3. สั่งจายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามแบบฟอรมที่สงมา

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 
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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 

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. สามารถเขาพกัไดวันพุ

  5. ติดตอสอบถามรายละเอยีดไดที่ โทรศัพท 

www.lpdi.go.th (สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

แบบตอบรับการเขาอบรม 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 33  

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

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 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 

20 เมษายน 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

8

  

 

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่33  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 33 

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

:          29,500  บาท 

)  :      สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน 

    ลงชื่อผูนําฝาก 

    โทรศัพท ผูนําฝาก 

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินไดตกลงกบัทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

คาลงทะเบียนรวมคาที่พักและอาหาร 

8 5 4 0 3 

     

         

3 

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 ) 


