
1 กาญจนบุรี ไทรโยค องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กาญจนบุรี เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน โรงเรยีนบานน้ําคลุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี สังขละบุรี องคการบริหารสวนตําบลไลโว บานเกาะสะเดงิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาญจนบุรี หวยกระเจา องคการบริหารสวนตําบลวังไผ วัดนาใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลกมลาไสย วัดโพธิ์ชัยโปโล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาฬสินธุ คํามวง เทศบาลตําบลนาทัน บานสรางแข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาฬสินธุ ดอนจาน องคการบริหารสวนตําบลนาจําปา บานดงเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลนางาม หนองบัว

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง)

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 34
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

8 ขอนแกน มัญจาคีรี องคการบริหารสวนตําบลนางาม หนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลตําบลพลวง เทศบาลตําบลพลวง ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน องคการบริหารสวนตําบลกอนแกว กอนแกวราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ลาดบัวขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลทุงพระยา บานวังคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลเจาพระยา วัดโพธิมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลตลกุ ชุมชนวัดโคกเข็ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลโพนางดําตก บานคลองยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลดงกลาง วัดสวางโนนสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลทุงพระ องคการบริหารสวนตําบลทุงพระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 ชัยภูมิ บานเขวา องคการบริหารสวนตําบลชีบน วัดทาสงา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 ชุมพร สวี องคการบริหารสวนตําบลครน บานควนสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย วัดทาเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลสถาน เชียงคาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 เชียงราย ดอยหลวง องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย ทุงกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานหวยเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก23 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานหวยเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานไมยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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25 เชียงราย พญาเม็งราย องคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา ปามวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลดอยฮาง ผาเสริฐพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลดอยฮาง บานจะเดอ ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โละปาหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลริมกก ริมงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู บานหวยชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง บานปาซางนาเงิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก บานอาแบ32 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก บานอาแบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 เชียงราย แมลาว เทศบาลตําบลดงมะดะ ผาบอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 เชียงราย แมลาว เทศบาลตําบลดงมะดะ หวยหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลศรีถอย บานแมยางมิ้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลมวงยาย หลู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานหลวง เมืองกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลสบเต๊ียะ หวยโจ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลแมนะ จอมคีรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 เชียงใหม ดอยหลอ องคการบริหารสวนตําบลดอยหลอ ดอยนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 เชียงใหม เมืองเชียงใหม เทศบาลตําบลสุเทพ บานดอยสุเทพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลบานทับ บานกองลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 เชียงใหม แมแจม องคการบรหิารสวนตําบลแมนาจร แมสะงะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก หวยผักกูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก แมจุมสาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลออนเหนือ ออนหลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 เชียงใหม เวียงแหง องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง บานหวยลึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก47 เชียงใหม เวียงแหง องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง บานหวยลึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลแมสาบ นากู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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49 เชียงใหม หางดง องคการบริหารสวนตําบลสบแมขา สบแมขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลอมกอย บานมะหินหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 ตรัง วังวิเศษ องคการบริหารสวนตําบลวังมะปราง บานทุงสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 ตราด คลองใหญ องคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ บานตาหนึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 ตราด แหลมงอบ เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว มัสยิดอัลกุบรอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลพระธาตผุาแดง บานถ้ําเสอื หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 ตาก แมสอด องคการบรหิารสวนตําบลแมกาษา บาแมกึ้ดสามทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 ตาก แมสอด องคการบรหิารสวนตําบลแมกาษา บานน้ําดิบ56 ตาก แมสอด องคการบรหิารสวนตําบลแมกาษา บานน้ําดิบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 ตาก อุมผาง องคการบริหารสวนตําบลอุมผาง บานแปโดทะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลพรหมณี วัดโคกลําดวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส วัดไทยาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 นครพนม นาแก เทศบาลตําบลพระซอง นาเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 นครพนม นาทม องคการบริหารสวนตําบลดอนเตย โนนอุดมดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลหนองเทาใหญ วัดไชยาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลหนองฮี วัดโชติการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 นครราชสีมา เทพารักษ องคการบริหารสวนตําบลวังยายทอง โรงเรียนบานคลองขามปอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลบัลลงัก โรงเรียนเทพคงคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลโนนไทย วัดปาหลักรอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลสําโรง บานสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลวังหมี บานวังหมี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ บานดอนแสบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 นครศรีธรรมราช นบพิตํา องคการบริหารสวนตําบลกะหรอ โพธิ์เตมี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 นครสวรรค เกาเลี้ยว องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน บานดงเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก71 นครสวรรค เกาเลี้ยว องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน บานดงเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลสรอยทอง บานทุงทะเลทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

73 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลหวยหอม บานหนองตากลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 นครสวรรค พยุหะคีรี เทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก บานเขาไมเดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว บานหวยนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 นครสวรรค หนองบัว องคการบริหารสวนตําบลหวยรวม วัดเกาะแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี นครนนท 3 วัดนครอินทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 นาน เชียงกลาง องคการบริหารสวนตําบลเชียงกลางพญาแกว ผาน้ํายอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 นาน บอเกลือ เทศบาลตําบลบอเกลือใต หนองนาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลบอเกลือเหนือ วัยเตาะแตะบานน้ําวา80 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลบอเกลือเหนือ วัยเตาะแตะบานน้ําวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลภูคา หวยปูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 นาน แมจริม องคการบริหารสวนตําบลน้ําพาง น้ําปูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลโคกกอง วัดโพนงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหอคํา วัดสระบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหอคํา วัดสวางอัมภาวรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสติ เทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 ปทุมธานี หนองเสือ องคการบริหารสวนตําบลนพรัตน วัดนพรัตนาราม(วัดจตุพิธวราวาส) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 ปราจีนบุรี บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางปลารา โรงเรยีนบานบางปลารา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลบุฝาย วัดตะครอนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบรหิารสวนตําบลเนินหอม บอแร-ธารเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบริหารสวนตําบลบางย่ีโท บานโรงหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์สามตน วัดโพธิ์หอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลตําบลบานกรด วัดขนอนใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก องคการบริหารสวนตําบลสําพะเนียง สําพะเนียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน บานมอญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก95 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน บานมอญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ วัดราษฎรปุณณาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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97 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลรางจรเข องคการบริหารสวนตําบลรางจรเข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 พะเยา เชียงคํา เทศบาลตําบลฝายกวาง ฝายกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลอางทอง สันปูเลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลอางทอง บอนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต วัดบุญฮอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 พะเยา เมือง เทศบาลตําบลทาวังทอง พรอมวิทย  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 พิจิตร  สากเหล็ก องคการบริหารสวนตําบลวังทับไทร โรงเรยีนบานตลุกหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลทาฬอ องคการบริหารสวนตําบลทาฬอ104 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลทาฬอ องคการบริหารสวนตําบลทาฬอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลหัวดง เนินยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 พิษณุโลก นครไทย เทศบาลตําบลบานแยง โรงเรยีนบานถ้ําพริก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลตําบลบานมุง เทศบาล 5 (โรงเรียนบานหวยปอทอง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 พิษณุโลก เนินมะปราง องคการบริหารสวนตําบลเนนิมะปราง บานหนองขอนประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 พิษณุโลก บางระกํา องคการบริหารสวนตําบลบอทอง องคการบริหารสวนตําบลบอทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม บานดงสมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม บานหาดใหญ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลบานกราง บานแมระหัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง บานน้ํายาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 เพชรบุรี แกงกระจาน องคการบรหิารสวนตําบลพุสวรรค บานพุสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 เพชรบุรี แกงกระจาน องคการบรหิารสวนตําบลพุสวรรค บานหวยกวางจริง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 เพชรบุรี เขายอย เทศบาลตําบลเขายอย วัดดอนทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 เพชรบุรี เขายอย องคการบริหารสวนตําบลหนองชุมพลเหนือ บานเนินรัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 เพชรบุรี บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางครก วัดสุทธาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 เพชรบุรี เมืองฯ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ วัดบางทะลุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก119 เพชรบุรี เมืองฯ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ วัดบางทะลุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบานกุม บานโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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121 เพชรบูรณ เขาคอ องคการบริหารสวนตําบลเขาคอ บานเพชรดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลบานกลวย บานวังรวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท บานหวยตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 เพชรบูรณ บึงสามพัน องคการบริหารสวนตําบลสระแกว บานสระแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอรัง โรงเรียนบานหนองโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 เพชรบูรณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลกองทูล บานเนินพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 เพชรบูรณ หลมสัก เทศบาลเมืองหลมสกั บานสักงอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง บานรองกะถิน128 เพชรบูรณ หลมสัก องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง บานรองกะถิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 แพร เมืองแพร เทศบาลตําบลสวนเขื่อน วัดดงเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลนาจักร บานแต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลนาจักร บานเหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลนาจักร นาจักร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตาํบลแมยางตาล หนองเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตาํบลแมยางตาล แมยางกาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลรองกวาง แมยางโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 แพร ลอง องคการบริหารสวนตําบลบานปน แมหีด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลนาพูน บานไรหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา น้ําฮอก ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี แมคํามี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 มหาสารคาม แกดํา องคการบริหารสวนตําบลโนนภิบาล ไผลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 มหาสารคาม เชยีงยืน องคการบริหารสวนตําบลนาทอง หนองแวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสําโรง สําโรงใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสําโรง วัดสําโรงรัตนารม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก143 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสําโรง วัดสําโรงรัตนารม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา บานพยอมดงหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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145 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานคอ บานดานชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานคอ แข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 มุกดาหาร ดอนตาล องคการบริหารสวนตําบลบานบาก บานภูลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 มุกดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง โนนสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 มุกดาหาร หนองสงู เทศบาลตําบลบานเปา วัดศรีนันทาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลขุนยวม บานแมสะเปใต ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมเงา บานหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมอูคอ บานหัวแมสุริน152 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมอูคอ บานหัวแมสุริน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลถ้ําลอด บานแอโก-แสนคําลือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลผาบอง บานหวยน้ําสอม ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบรหิารสวนตําบลหวยปูลิง หวยปูลิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยผา บานนาปลาจาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง บานนาจางเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ สบหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลปาแป บานแมปุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 แมฮองสอน สบเมย องคการบรหิารสวนตําบลกองกอย บานผาเยอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 แมฮองสอน สบเมย องคการบรหิารสวนตําบลกองกอย กองกอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 ยโสธร กุดชมุ องคการบริหารสวนตําบลกําแมด วัดศรีนวลโคกสวาท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 ยโสธร กุดชมุ องคการบริหารสวนตําบลกุดชุม บานหนองเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลน้ําออม วัดศิริมังคลาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลน้ําออม วัดศรีสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 ยโสธร คําเขื่อนแกว เทศบาลตําบลดงแคนใหญ โรงเรียนบานบกนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลกุดกุง บานทรายงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก167 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลกุดกุง บานทรายงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลนาคํา ดอนเสาเรือน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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169 ยโสธร ทรายมูล องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ บานคําแขนศอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 ยโสธร ทรายมูล องคการบริหารสวนตําบลดูลาด วัดบานดูลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลคําไผ วัดบานโสกน้ําใส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลกระจาย วัดบานโคกพระเจา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร สระเกษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลพระเสาร หัวดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตําบลมวง เหลาใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลตําบลสําราญ วัดบานหนองนางตุม176 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลตําบลสําราญ วัดบานหนองนางตุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลขั้นไดใหญ วัดบานโพนขวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลดูทุง วัดบานพลับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลนาสะไมย บานนาจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง หนองแวง-โพนขอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 รอยเอ็ด จังหาร องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ หัวนายาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 รอยเอ็ด เชียงขวัญ เทศบาลตําบลเชียงขวัญ บานคุยขนวนไผลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 รอยเอ็ด ธวัชบุรี องคการบริหารสวนตําบลบึงนคร บานไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 รอยเอ็ด ธวัชบุรี องคการบริหารสวนตําบลบึงนคร บานสังข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลดอกล้ํา หนองคู-โคกเพ็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงกุลา สามโนนพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหินกอง ศูนยหินกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหินกอง โรงเรยีนเบญจคามวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 ราชบุรี ดําเนินสะดวก เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก โรงเรียน วัดโชติทายการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ องคการบริหารสวนตําบลวัดดอนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 ราชบุรี บานคา องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร โรงเรยีน หนองพันจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก191 ราชบุรี บานคา องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร โรงเรยีน หนองพันจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลยางหัก โรงเรียนสีวะรา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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193 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลยางหัก โรงเรียนบานหินสี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลเตาปูน องคการบริหารสวนตําบลเตาปูน (บานเขาราบ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลเตาปูน องคการบริหารสวนตําบลเตาปูน 2 (บานเขาพระ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 ราชบุรี สวนผึ้ง องคการบริหารสวนตําบลทาเคย โรงเรยีน บานชัฎหนองหมี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 ลพบุรี โคกเจริญ องคการบริหารสวนตําบลวังทอง โรงเรียนบานหวยสาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง บานเขาสะพานนาค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลเกาะรัง บานลังกาประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 ลพบุรี บานหมี่ องคการบรหิารสวนตําบลบางกะพี้ วัดบางกะพี้ (ดงพลบั)200 ลพบุรี บานหมี่ องคการบรหิารสวนตําบลบางกะพี้ วัดบางกะพี้ (ดงพลบั) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 ลพบุรี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลชองสาริกา โรงเรยีนวัดมณศีรีโสภณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลโคกตูม ซับเสือแมบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 ลพบุรี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลชอนสมบูรณ บานหนองขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานรอง แมงาวใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลบานหวด บานปางหละ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลปงเตา ปงเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 ลําปาง แจหม เทศบาลตําบลทุงผ้ึง แจคอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลเถินบุรี หนองซาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 ลําปาง เมืองปาน เทศบาลตําบลเมืองปาน ทุงโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว ทุงกวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร ผาลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลนายาง ดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลนายาง แกน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ วัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลทุงงาม บานแมกึ๊ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก215 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลทุงงาม บานแมกึ๊ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมซาย นาเดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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217 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมซาย แมตํ๋า หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลเมืองยาว เวียงเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล บานปนงาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลปาพลู หายโทก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลเหมืองจี้ บานกูเสา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทาทุงหลวง เหมืองลกึ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทาทุงหลวง หนองยางฟา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 ลําพูน ลี้ องคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว บานไร224 ลําพูน ลี้ องคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว บานไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 ลําพูน ลี้ องคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว บานสันปาสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 ลําพูน ลี้ องคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว บานสันวิไล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลกกสะทอน วัดบานน้ําหมัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโคกงาม วัดสวางอรุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโคกงาม วัดสระแกวเจริญธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโคกงาม วัดโคกงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโปง วัดเนินสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 เลย ผาขาว องคการบริหารสวนตําบลโนนปาซาง วัดศรีสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลหวยสม วัดถํ้าผาฆอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 เลย วังสะพุง เทศบาลตําบลปากปวน ปาเปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ บานจันทนหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ วัดทาสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ บานตาเสก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 ศรีสะเกษ กันทรลักษ องคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ บานหนองติม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลทาม วัดบานหมัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก239 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลทาม วัดบานหมัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลทาม โรงเรียนบานทาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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241 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลละทาย โรงเรียนบานเขวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลละทาย โรงเรียนบานกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลอีปาด องคการบริหารสวนตําบลอีปาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข ท่ี7  บานหนองคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลบักดอง วัดตาเส็ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลพราน โรงเรียนบานอาราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องคการบริหารสวนตําบลหวยจันทร ม.2 หวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลหนองเชียงทูน วัดศาลา248 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลหนองเชียงทูน วัดศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลหนองเชียงทูน โรงเรยีนบานหนองระนาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 ศรีสะเกษ พยุห องคการบริหารสวนตําบลพยุห หนองหวาทับทัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพนเขวา บานดอนสั้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 ศรีสะเกษ ราษีไศล องคการบรหิารสวนตําบลหวานคํา วัดหนองโงง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 ศรีสะเกษ วังหิน เทศบาลตําบลวังหิน วัดบานสะมัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 ศรีสะเกษ วังหิน องคการบริหารสวนตําบลธาตุ วัดบานดงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลพิงพวย บานตระกวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องคการบริหารสวนตําบลสระเยาว บานตายู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง วัดเมืองหลวง (โทะ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ชัย วัดบานสะเดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 สกลนคร โคกศรีสพุรรรณ เทศบาลตําบลตองโขบ บานนามน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 สกลนคร โคกศรีสพุรรรณ องคการบริหารสวนตาํบลดานมวงคํา ลาดคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

261 สกลนคร เตางอย องคการบริหารสวนตําบลเตางอย เตางอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 สกลนคร บานมวง องคการบริหารสวนตาํบลโนนสะอาด สามแยกพิทักษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลตําบลนาใน บานนาใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก263 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลตําบลนาใน บานนาใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลระวะ วัดเบิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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265 สตลู มะนัง องคการบริหารสวนตําบลปาลมพัฒนา โรงเรยีนผังปาลม 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 สตลู ละงู องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา บอเจ็ดลูก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 สมุทรปราการ บางเสาธง องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง วัดบัวโรย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ วัดนอยแสงจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลตําบลอัมพวา ชุมชนริมเขื่อน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 สระแกว คลองหาด เทศบาลตําบลคลองหาด บานเขาชองแคบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 สระแกว ตาพระยา องคการบริหารสวนตําบลทัพราช เจริญสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 สระแกว วังน้ําเย็น องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ แกงสะเดา272 สระแกว วังน้ําเย็น องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ แกงสะเดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําใส คลองน้ําใส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําใส เนินสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลทาคลอ วัดหาดสองแคว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 สระบุรี แกงคอย องคการบรหิารสวนตําบลสองคอน โรงเรยีนวัดบอโศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 สระบุรี แกงคอย องคการบรหิารสวนตําบลหวยแหง โรงเรยีนวัดบุรีการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 สระบุรี เมืองสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองโน โรงเรยีนวัดนารอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลกุมหัก องคการบริหารสวนตําบลกุมหัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองจรเข โรงเรยีนวัดหนองตะเฆ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 สิงหบุรี คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม โรงเรียนวัดสาธุการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 สิงหบุรี พรหมบุรี เทศบาลตําบลปากบาง เทศบาลตําบลปากบาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 สิงหบุรี เมืองฯ เทศบาลเมืองสิงหบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 สิงหบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลตนโพธิ์ หมื่นหาญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย วัดไผขาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลกง วัดสงฆาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลตําบลบานโตนด วัดวาลุการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก287 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลตําบลบานโตนด วัดวาลุการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลบานดาน โรงเรยีนบานดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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289 สุโขทัย บานดานลานหอย องคการบริหารสวนตําบลวังลึก บานหนองสองตอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลแมสิน รองตลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเกาะตาเลี้ยง โรงเรยีนบานเกาะตาเลี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเกาะตาเลี้ยง โรงเรยีนบานวงฆอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลคลองยาง บานคลองวังทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลเมืองบางขลัง บานคลองแหง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง กรงทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลนาทุง โรงเรยีนบานเขาทอง296 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลนาทุง โรงเรยีนบานเขาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลโคกโคเฒา บานโคกโคเฒา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลวังนํ้าซับ โรงเรียนบานหวยเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง บานทัพตาแทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 สุราษฎรธานี ดอนสกั องคการบริหารสวนตําบลชลคราม พอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลเมอืงลีง วัดอุทุมพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลหนองเทพ วัดสวางโนนสะเดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลหนองเทพ บานอีโสด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 สุรินทร บัวเชด องคการบริหารสวนตําบลอาโพน บานหนองหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลกุดขาคีม บานดงเค็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 หนองคาย รัตนวาป องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห ตาดทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลปางกู วัดศรีจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองภัยศูนย นาลาดควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลทรายทอง วัดโพธิ์ศิลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 อางทอง โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง วัดใหมบุญศิริ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 อางทอง โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก311 อางทอง โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลยานซื่อ ทองคุง ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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313 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลบางจัก วัดคลองพูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลศาลเจาโรงทอง บานศาลาดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น วันจันทรมณี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 อํานาจเจริญ ชานุมาน องคการบริหารสวนตําบลคําเขื่อนแกว โคกจักจั่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลหนองขา บานหนองหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลปะโค วัดศรีวิไลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 อุดรธานี โนนสะอาด องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงศรี โรงเรียนบานปาไมโนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

320 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาคํา วัดสุพรรณแสงศรี320 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลนาคํา วัดสุพรรณแสงศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

321 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลขาวสาร วัดศรีชมชื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

322 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง วัดโพธิ์ศรีสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

323 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน วัดธาตุอุปสมาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

324 อุดรธานี สรางคอม องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม ศรีชมชื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

325 อุตรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ บานนาผักฮาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

326 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลนาขุม มวงชุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

327 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลมวงเจ็ดตน บานวังสัมพันธ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

328 อุตรดิตถ เมืองฯ เทศบาลตําบลงิ้วงาม งิ้วงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

329 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลดอนขวาง โรงเรยีน วัดหนองตางู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

330 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลทาซุง องคการบริหารสวนตําบลทาซุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

331 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลสะแกกรัง โรงเรยีน วัดอุโปสถาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

332 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลทุงนางาม บานบุงฝาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

333 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอบ บานหวยทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

334 อุทัยธานี หนองขาหยาง องคการบริหารสวนตําบลดงขวาง องคการบริหารสวนตําบลดงขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

335 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลทุงโพ บานเนินพยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก335 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลทุงโพ บานเนินพยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

336 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลทุงโพ น้ําพุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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337 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล วัดทาขามสาคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

338 อุทัยธานี หวยคต องคการบริหารสวนตําบลหวยคต โรงเรียนบานหินโหงน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

339 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหนองผอื วัดบานนาดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

340 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลนาแวง วัดโพธิ์ศรีธรรมฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

341 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุศกร วัดบุรีรัฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

342 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลคอนสาย ดงเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

343 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลถ้ําแข วัดกันตภาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

344 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโนนกุง วัดนกเขียน344 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโนนกุง วัดนกเขียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

345 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบรหิารสวนตําบลบานแดง วัดอุดมธัญญาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

346 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลบานตูม วัดบานตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

347 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลโสกแสง วัดบานปาไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

348 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลนาตาล วัดบูรพา (สาขาดอนงิ้ว) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

349 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องคการบริหารสวนตาํบลโนนกาหลง บานโนนคูณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

350 อุบลราชธานี สิรินธร องคการบริหารสวนตําบลคันไร นาเจริญใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ

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

1. สงแบบตอบรับการอบรม ตั้งแตบัดนี้ไปจนถึงวันศกุรที่ 27 มษายน 2561 ทางโทรสาร  02-516-2106 , 02-191-4804

2. ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 29,500 บาท (สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ภายในวันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2561 (กรุณาสงแบบตอบรับกอน)

3. สั่งจายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามแบบฟอรมที่สงมา
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ตารางการอบรม “หลักสูตรนกับริหารงานศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย”  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จ.ปทุมธานี 

เวลา 

วัน      
07.00 – 
08.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันศุกร 
(1) 

 

ลงทะเบียน 
 

 

วชิา ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -
2579) และแผนการศึกษาแหงชาติระยะ 15 ป 

 (พ.ศ.2560 – 2574) 

    
   

   
   

   
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

วิชา ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และโครงสรางอํานาจหนาทีข่อง อปท. ตาม
กฎหมายจัดตั้ง 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
มิติตางๆ 

- แนวทางการบริหารงาน 
ตามหลักทศพิธราชธรรม 

วันเสาร 
(2) 

          09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 บ. 

วชิา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติตางๆ 
- การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติราชการ 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติ
ตางๆ 

- การสงเสริมอาชีพ 
ตามหลักศาสตรพระราชา 

วชิา การบรหิารงานบุคคลทองถิ่น  
และทิศทางความกาวหนาของผูดํารงตําแหนง

หัวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวยั 

วนัอาทิตย 
(3) 

                     09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
. วชิา การเงนิ/พัสดุ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไป

จัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. พ.ศ. 2551 

วันจันทร 
(4) 

                     09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วชิา การจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

ของศูนยพฒันาเด็กปฐมวยั 
วชิา การจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 

ของศูนยพฒันาเด็กปฐมวยั 
วิชา ยุทธศาสตรชาตสิูการศกึษาทองถิ่น 

วันอังคาร 

(5) 

          09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วชิา ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ 
วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยสูหลัก     

สูตรสถานศึกษา 

วชิา หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวยัสูหลักสตูรสถานศึกษา 

วันพุธ 

(6) 

          09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา จิตวิทยาพฒันาการเด็กปฐมวัย 
วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

ในศตวรรษที่ 21 
วชิา สือ่และนวตักรรมการศึกษาสําหรับเด็ก

ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
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ตารางการอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย” 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จ.ปทุมธานี 

เวลา 

วัน      
09.00 – 12.00 น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

วนัพฤหัสบด ี

(7) 

 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

    

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

วันศุกร 
(8) 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

วันเสาร 
(9) 

ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

วนัอาทิตย 
(10) 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

วิชา การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

วันจันทร 
(11) 

วิชา การจัดประสบการณการเรียนรู 
สําหรับเด็กปฐมวยั 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การจัดประสบการณการเรียนรู 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

วิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วันอังคาร 

(12) 
วิชา การวิจัยและพัฒนาโดยใชปญหาเปนฐาน 

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การเขียนและประเมินโครงการ วิชา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 

วนัพุธ 

(13) 
วชิา สขุภาวะและความปลอดภัย 

สําหรับเด็กปฐมวยั 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา ภาวะผูนําและทักษะ 
การสื่อสาร 

วิชา เทคนิคการบริหารงานและวธิีสรางสุขใน
สถานศึกษา 

วนัพฤหัสบด ี

(14) 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและ 

วิธีการสมาคม 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิพากษผลงานทางวชิาการ พิธีปด 

 



หลักสูตร
**********************************

1. ปรัชญา มุงพฒันานักบรหิารงานศูนยการศึกษาปฐมวัย 
              ไดอยางมืออาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลโดย ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ของการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว 
ขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ และกําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับต้ังแตระดับการศึกษาปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาอาชีวศึกษาใชเปนแนว
กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน โดยมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการเรียนรู
มาตรฐานการศึกษา ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
การเขาสูประชาคมอาเซียน สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
และสงเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการก
 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหทุกภาคสวนขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
ศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย
ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี
ทุกชวงวัย 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธ ิ
หนาที่ เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา 
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง
หลักการ 3 ประการ คือ ศึกษาตลอดชีวิตสํา
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
  (๑) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
  (๒) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
  (๓) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา  

 
 
 

 
 

หลักสตูรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 
********************************** 

นกับริหารงานศูนยการศึกษาปฐมวัย ใหใหสามารถบรหิารจัดการงานศูนยการศึกษา

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว เพื่อใหการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาในทุกดาน
ขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเตม็ตามศักยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 

ประการ และกําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทุกระดับต้ังแตระดับการศึกษาปฐมวัย (รวมถึงศูนยพัฒนาเด็ก
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาอาชีวศึกษาใชเปนแนวทางปฏิบัตใินการจดัการเรียนการสอนและการจัด

เหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย
คุณภาพผูเรียนและสงเสรมิการเรียนรู ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา ยกระดับ

ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาคร ูผลติและพัฒนากาํลังคนเพื่อรองรับการพัฒนา
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

การศึกษา 
ป ใหทุกภาคสวนขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูวิสัยทัศนประเทศไทยมีความ

มั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 

ทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย 

รู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีจุดมุงหมายและหลักการวาการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สตปิญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 

เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภมูิใจในความเปน
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
ศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน, สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง สาํหรับระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา
มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏบิัติ  

นาจไปสูเขตพื้นที่การศกึษา สถานศกึษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศกึษาเด็กปฐมวัย 

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
เพื่อใหการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาในทุกดานตามลําดับ

ขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุลและเต็มตามศกัยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 
รวมถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
เรียนการสอนและการจัด

และปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยมีความ 
ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา ยกระดับ

ผลติและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ปสูวิสัยทัศนประเทศไทยมีความ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดแปลง

ปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ และนอมนําหลัก 
 – ๑๑ โดยยึด “คนเปน

พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย 
และจริยธรรม พัฒนาคน 

การจัดการศึกษาตองเปนไป
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและมีวัฒนธรรม

ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 

และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มคีวามภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา
การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 

 มีความสามารถในการ
 การจัดการศึกษาใหยึด

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา, พัฒนาสาระและ
ารศึกษาใหยึดหลัก ดังนี ้

นาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
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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 

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. สามารถเขาพกัไดวันพุ

  5. ติดตอสอบถามรายละเอยีดไดที่ โทรศัพท 

www.lpdi.go.th (สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

แบบตอบรับการเขาอบรม 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 34  

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 23 พฤษภาคม

100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง

กรณุาสงแบบตอบรับการฝกอบรม กอนวันศุกรที่ 27 เมษายน 256

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

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

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

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

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

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

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

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

ชําระคาลงทะเบียน 29,500 บาท ต้ังแตบดันี้ ไปจนถึงวันศุกรที่ 4 

สั่งจายเช็คในนาม   สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00-09.00 น. พรอมสําเนาการชาํระเงนิ

โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

สามารถเขาพักไดวันพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ต้ังแตเวลา 14.00 น เปนตนไป 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

พฤษภาคม 2561 

วิทยาลัยการปกครอง) 

2561 

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

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

ขาราชการ สังกัด อปท.เทานั้น) 

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

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

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

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

lovei9@hotmail.com 

4 พฤษภาคม 2561 

สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

พรอมสําเนาการชาํระเงนิ 

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

- คาลงทะเบียนรวมคาท่ีพักและอาหาร 
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พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่34  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 34 

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 

     

         

4 

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 

 


