
1 กาญจนบุรี ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ โรงเรยีนวัดทากระทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กาญจนบุรี เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระบ่ํา บานหนองหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี เลาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน โรงเรยีนบานหนองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลกมลาไสย โปโล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาฬสินธุ กมลาไสย องคการบริหารสวนตําบลโพนงาม วัดบานโนนไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาฬสินธุ กุฉินารายณ เทศบาลตําบลจุมจัง นาสีนวล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาฬสินธุ กุฉินารายณ เทศบาลตําบลเหลาใหญ วัดโพธารามจอมทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาฬสินธุ กุฉินารายณ องคการบริหารสวนตําบลสามขา วัดแสงอรุณวรารามแกงเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลดินจี่ วัดพูลสวัสดิ์ประชาสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 กาฬสินธุ คํามวง องคการบริหารสวนตําบลโพน วัดใหมแสงอุทัยสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 กาฬสินธุ ดอนจาน องคการบริหารสวนตําบลสะอาดไชยศรี วัดปาภูเงนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลนาตาล วัดดานชาง  ม. 10

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 35

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

12 กาฬสินธุ ทาคันโท เทศบาลตําบลนาตาล วัดดานชาง  ม. 10 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร องคการบริหารสวนตําบลโกสัมพี บานโละโคะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 กําแพงเพชร คลองขลุง องคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง รอยไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา เทศบาลตําบลทุงทราย โรงเรียนบานศรีอุดมธัญญะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลโนนพะยอม หวยไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 ขอนแกน ชนบท องคการบริหารสวนตําบลปอแดง บานหัวฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม ซําผักหนาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 ขอนแกน ชุมแพ องคการบริหารสวนตําบลวังหินลาด บานนาคํานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 ขอนแกน บานแฮด เทศบาลตําบลวังสวรรค เทศบาลตําบลวังสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร วัดศิริรัตนาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร วัดสวางโนนรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร วัดศิริวิทยาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 จันทบุรี นายายอาม องคการบริหารสวนตําบลนายายอาม โรงเรยีนบานเขามะปริง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 จันทบุรี แหลมสงิห องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปริด บานคลองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน องคการบริหารสวนตําบลคลองเขื่อน วัดคลองเขื่อน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ องคการบริหารสวนตําบลทาตะเกียบ บานหนองปลาซิว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลบางกระเจ็ด วัดสามแยก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก28 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลบางกระเจ็ด วัดสามแยก

29 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลสาวชะโงก ชุมชนวัดสาวชะโงก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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30 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว เทศบาลตําบลดอนเกาะกา โรงเรยีนบานคลอง 21 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลโพรงอากาศ วัดนีลราษฎรศรัทธาบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาน วัดทาสะอาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลหนองจอก คลองขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลหอมศีล สกัดส่ีสิบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลหอมศีล วัดหลอเจริญราษฎรฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลเทพราช วัดกลางราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น โรงเรียนไมแกวประชานุเคราะห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น โรงเรียนหนองปรือไมแกวประชานุเคราะห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 ชลบุรี เกาะจันทร เทศบาลเมืองปรกฟา บานสัตตพรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 ชลบุรี เกาะจันทร เทศบาลเมืองปรกฟา บานโคงประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 ชลบุรี บานบึง เทศบาลตําบลหนองซ้ําซาก วัดชากนิมิตรวิทยา41 ชลบุรี บานบึง เทศบาลตําบลหนองซ้ําซาก วัดชากนิมิตรวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลโคกเพลาะ วัดโคกเพลาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลนาวังหิน บานน้ําซับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลหนาพระธาตุ โรงเรยีนวัดหนาพระธาตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลหนองไมแดง โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 ชัยนาท มโนรมย เทศบาลตําบลศิลาดาน ตําบลศิลาดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลตลกุ วัดอินทาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลหาดอาษา วัดยางศรีเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 ชัยนาท หันคา องคการบริหารสวนตําบลไพรนกยูง โรงเรยีนบานรางจิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ องคการบริหารสวนตําบลกุดเลาะ กุดเลาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตาํบลทุงนาเลา บานน้ําอุน(สาขาวัดโนนจําปาทอง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 ชัยภูมิ จัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลหนองโดน โนนฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 ชัยภูมิ เทพสถิต องคการบรหิารสวนตําบลบานไร บานโนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลลุมลําชี บานปายาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 ชัยภูมิ บานเขวา องคการบริหารสวนตาํบลภูแลนคา วัดชีบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลตําบลบานแกง วัดทรายมูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลบานเลา วัดแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก57 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนตําบลบานเลา วัดแจง

58 ชุมพร ทาแซะ องคการบริหารสวนตําบลนากระตาม นาหอยโขง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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59 ชุมพร เมืองชมุพร องคการบริหารสวนตําบลตากแดด โรงเรยีนบานในหวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 ชุมพร ละแม องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง หัวมาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 ชุมพร ละแม องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง วัดโสมสริวิัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลแหลมทราย วัดวาลุการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลยางฮอม ชมพู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลเวียง บานดอนมหาวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 เชียงราย เชียงของ องคการบริหารสวนตําบลริมโขง เมืองกาญจน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลบานแซว สบกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย ทุงตอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานหวยกางใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานหวยกางนาลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานหวยกางตลาด70 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานหวยกางตลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน บานหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลดอยฮาง บานฮองออ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลแมยาว บานจะแล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนตาํบลหวยชมภู บานรมเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก บานแมจันหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน บานสามสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 เชียงราย แมลาว องคการบริหารสวนตําบลโปงแพร หวยสานพลับพลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลทากอ บานปาถอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลทากอ ดินดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลทาขาม บานขวากเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลทาขาม บานวังผา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลมวงยาย หวยลึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบานจันทร แจมนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบานจันทร หนองแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลดอยแกว หวยขนุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลทุงขาวพวง โรงเรยีนพัฒนาตนน้ําขุนคอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก86 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลทุงขาวพวง โรงเรยีนพัฒนาตนน้ําขุนคอง

87 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลทุงขาวพวง โรงเรียนบานแมกอนใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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88 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลทุงขาวพวง โรงเรียนบานหวยทรายขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองนะ บานหนองวัวแดง ม.12 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลลวงเหนือ ปาสักงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 เชียงใหม ดอยหลอ องคการบริหารสวนตาํบลดอยหลอ บานดงปาหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 เชียงใหม พราว เทศบาลตําบลปาไหน ตําบลปาไหน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร แมวาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร สบขอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร แมเอาะเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก แมสะตอบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก สบจอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก หวยขี้เปอะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตาํบลเมืองกาย บานมอนเงาะ99 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตาํบลเมืองกาย บานมอนเงาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 เชียงใหม แมแตง องคการบรหิารสวนตําบลสบเปง ปางฮาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน หวยยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลบานสหกรณ สหกรณ 6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 เชียงใหม แมออน องคการบริหารสวนตําบลออนเหนือ หัวฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง วัดศรีสองเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 เชียงใหม แมอาย องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง วัดสวางไพบูลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 เชียงใหม เวียงแหง องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง บานมวงเครือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 เชียงใหม สะเมิง เทศบาลตําบลสะเมิงใต แมสาบใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว เดนฮอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว แมขะปูหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว หวยเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลแมสาบ งิ้วเฒา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลสะเมิงเหนือ แมแพะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลทุงสะโตก บานดงกํ๋า หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลบานกลาง บานทองฝาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว ทุงหลุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก115 เชียงใหม สันปาตอง องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว ทุงหลุก

116 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลยางเปยง บานหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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117 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลอมกอย บานขุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลอมกอย ตุงลอยใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลอมกอย บานโปงดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลนาคอเรือ บานหวยฝาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 ตราด คลองใหญ องคการบริหารสวนตําบลไมรูด บานหนองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 ตราด บอไร องคการบริหารสวนตําบลบอพลอย มะนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 ตราด บอไร องคการบริหารสวนตําบลบอพลอย คลองแอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 ตราด แหลมงอบ เทศบาลตําบลแหลมงอบ มัสยิดนุรูลการิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง บานแมระเมิงโกร ม.14 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง บานโปะพอคี ม.12 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 ตาก เมืองตาก เทศบาลตําบลหนองบัวใต ทาเล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 ตาก วังเจา องคการบริหารสวนตําบลประดาง บานทุงกง128 ตาก วังเจา องคการบริหารสวนตําบลประดาง บานทุงกง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร บานดงลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 ตาก อุมผาง เทศบาลตําบลแมจัน มะโอโคะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตาํบลบานพริก โรงเรยีนบานคลอง 33 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 นครนายก เมือง เทศบาลเมืองนครนายก โรงเรียนเทศบาล 3 บานต่ําบุญศิริ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลทรายมูล โรงเรยีนบานคลอง 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย โรงเรยีนบานคลอง 22 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 นครปฐม นครชัยศรี องคการบริหารสวนตาํบลดอนแฝก องคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลบางภาษี บานรางปลาหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมืองไรขิง ศูนยชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลนาถอน นาถอนทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 นครพนม ธาตุพนม องคการบริหารสวนตําบลพระกลางทุง ศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง วัดหนองแคนสุนทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 นครพนม บานแพง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง วัดโคกชาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 นครพนม บานแพง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง วัดศรีสมพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลนามะเขือ วัดโพธิ์คําแหลมทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลนาขมิ้น วัดโนนเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก144 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลนาขมิ้น วัดโนนเจริญ

145 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานคอ วัดโพธิ์ศรี  ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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146 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานคอ วัดศรีสมบูรณ  ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบานคอ วัดสวาง ม.12 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลเรณู วัดโนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 นครพนม ศรีสงคราม องคการบริหารสวนตําบลโพนสวาง วัดยางสงู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 นครราชสีมา ขามสะแกแสง องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวฟาน องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวฟาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลตําบลอรพิมพ โรงเรียนบานโคกสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลตะเคยีน โรงเรยีนบานหินหลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลตะเคยีน โรงเรยีนบานหินลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลบานเกา บานมะเริง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 นครราชสีมา โนนสูง องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ศพด.บานกระถินหนองเครอืชุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 นครราชสีมา บัวลาย องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน บานศาลาดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 นครราชสีมา บัวใหญ เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด บานกระพี้157 นครราชสีมา บัวใหญ เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด บานกระพี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 นครราชสีมา บัวใหญ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ บานดอนฆาเสือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 นครราชสีมา บานเหลื่อม องคการบริหารสวนตําบลวังโพธิ์ บานนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลตะขบ เทศบาลตําบลตะขบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลตําบลสีมามงคล เทศบาลตําบลสีมามงคล(โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 นครราชสีมา พิมาย องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ บานคลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลบานยาง บานหนองดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว โรงเรยีนบานน้ําซับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว โรงเรยีนบานซับไทรทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 นครราชสีมา สีคิ้ว องคการบริหารสวนตําบลคลองไผ บานซับศรีจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ บานดอนเตง็ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลเสมา โรงเรยีนบานสมกบงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 นครราชสีมา หวยแถลง องคการบริหารสวนตําบลหินดาด บานสระมะคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 นครศรีธรรมราช ฉวาง องคการบริหารสวนตําบลละอาย โรงเรยีนบานปาพาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 นครศรีธรรมราช ทุงสง องคการบรหิารสวนตําบลนาโพธ์ิ บานเกาะปราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 นครศรีธรรมราช บางขัน องคการบริหารสวนตําบลบางขัน ควนตอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลบานใหม วัดสุวรรณภูมิวิหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก173 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลบานใหม วัดสุวรรณภูมิวิหาร

174 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย องคการบริหารสวนตําบลเสาธง ทาเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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175 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลเทพราช บานเผยีน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 นครสวรรค เกาเลี้ยว องคการบริหารสวนตําบลหัวดง โรงเรยีนวัดหาดเสลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 นครสวรรค โกรกพระ องคการบริหารสวนตําบลศาลาแดง ต.ศาลาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลพันลาน ตําบลพันลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 นครสวรรค ตากฟา องคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง โรงเรยีนบานพุนกยูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลดอนคา วังปลาสรอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 นครสวรรค ทาตะโก องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง บานเขาดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 นครสวรรค บรรพตพิสัย เทศบาลตําบลบานแดน วัดนาหุบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลสระทะเล โรงเรยีนบานธารหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลนาขอม บานเขาชางฟุบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลสําโรงชัย สําโรงชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 นครสวรรค เมืองนครสวรรค วัดทาลอ186 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนตําบลบางพระหลวง วัดทาลอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 นนทบุรี ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลขุนศรี บานคลองพระพิมล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลตําบลศาลากลาง นุมประสงควิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 นนทบุรี บางบัวทอง องคการบริหารสวนตําบลบางรักใหญ วัดบางรักใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 นราธิวาส เจาะไอรอง องคการบริหารสวนตําบลบูกิต บูเกะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 นาน เชียงกลาง องคการบรหิารสวนตําบลเชียงกลางพญาแกว กอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสนัทะ หวยสม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 นาน นาหมื่น องคการบริหารสวนตําบลปงหลวง ปงใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 นาน นาหมื่น องคการบริหารสวนตําบลปงหลวง น้ําแพะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 นาน นาหมื่น องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี น้ําอูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลดงพญา บานหวยหมี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลดงพญา บานสวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลดงพญา หวยโทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลบอสวก นามน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห ผาสิงห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลเรือง เรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน วังตาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก202 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน วังตาว

203 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลทุงศรีทอง วัดศรีนาชื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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204 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลแมขะนิง ชุมชนมลาบรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลยาบหัวนา นากา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 นาน สองแคว เทศบาลตําบลยอด น้ําเกาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 นาน สองแคว องคการบริหารสวนตําบลนาไรหลวง ปางปุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 นาน สันติสขุ องคการบริหารสวนตําบลปาแลวหลวง บานปาออย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลโคกกอง วัดอินทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหอคํา วัดสวางคงคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ วัดโนนมาลัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 บุรีรัมย แคนดง องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย โนนเขวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 บุรีรัมย ชํานิ เทศบาลตําบลหนองปลอง โรงเรียนบานดอนหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย เทศบาลตําบลบานบัว รร.บานโคกระกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 บุรีรัมย สตกึ องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก วัดศิริมงคล(หนองดุม)215 บุรีรัมย สตกึ องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก วัดศิริมงคล(หนองดุม) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลบึงทองหลาง โรงเรยีนวัดอดิศร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

217 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลลําไทร โรงเรยีนวัดมงคลรตัส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก องคการบริหารสวนตําบลนาหูกวาง วัดนาหูกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว ทาวังหิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 ประจวบคีรีขันธ เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลคลองวาฬ บานทางหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี เทศบาลตําบลเมืองเกา เทศบาลตําบลเมืองเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลนนทรี โรงเรยีนวัดตันทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลนาแขม โรงเรยีนบานหนองมันปลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลยานรี โรงเรียนบานซง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังดาล โรงเรยีนวัดรตันโชตกิาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังดาล โรงเรยีนวัดเกาะแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 ปราจีนบุรี นาดี องคการบรหิารสวนตําบลทุงโพธิ์ โรงเรยีนบานทุงแฝก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 ปราจีนบุรี นาดี องคการบริหารสวนตําบลสะพานหิน บานหนองตะแบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 ปราจีนบุรี บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางยาง โรงเรยีนบานบางรุงโรจน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลเนินหอม วัดเนินสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 ปตตานี แมลาน องคการบริหารสวนตําบลมวงเตี้ย มัสยิดดารุลอามานฮูยงตันหยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก231 ปตตานี แมลาน องคการบริหารสวนตําบลมวงเตี้ย มัสยิดดารุลอามานฮูยงตันหยง

232 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลทาเจาสนุก วัดจงกลณี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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233 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง วัดไกจน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองสะแก วัดทองทรงธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตาํบลวังพัฒนา โรงเรยีนคชเวกวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลตําบลบางไทร โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลบางบาล โรงเรียนวัดไทรนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเตา โรงเรยีนวัดสีกุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลบานขลอ โรงเรยีนวัดบางเพลิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลเสาธง โรงเรยีนวัดเสาธง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลตําบลคลองจิก โรงเรยีนคลองจิก(สุขสิน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย โรงเรยีนวัดนครโปรดสัตว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก องคการบริหารสวนตําบลสําพะเนียง บานแพรก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 พระนครศรีอยุธยา ผักไห เทศบาลเมืองผักไห โรงเรียนวัดยานอางทอง(นิยม)244 พระนครศรีอยุธยา ผักไห เทศบาลเมืองผักไห โรงเรียนวัดยานอางทอง(นิยม) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลดอนลาน ลําตะเคียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.วัดอุโลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ วัดฉัตรทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลลาดบัวหลวง วัดอินทอารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลหลักชัย วัดปทุมวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลหัวเวียง วัดบันไดชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลหัวเวียง บานกระทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลชายนา โรงเรยีนวัดแกวสุวรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย วัดอูตะเภา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลมารวิชัย วัดเจาแปดทรงไตรย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 พระนครศรีอยุธยา อุทัย (16) องคการบริหารสวนตําบลขาวเมา บานเปด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 พระนครศรีอยุธยา อุทัย (16) องคการบริหารสวนตําบลเสนา โรงเรยีนบานขอยโทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 พะเยา จุน เทศบาลตําบลเวียงลอ น้ําจุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุขิงแกง หมูที่ 1 (บานแมวังชาง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลเชียงบาน สบแวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลน้ําแวน ปาแดงสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก260 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลน้ําแวน ปาแดงสามัคคี

261 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลน้ําแวน ชัยเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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262 พะเยา เชียงมวน องคการบริหารสวนตําบลสระ นาบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 พะเยา เชียงมวน องคการบริหารสวนตําบลสระ ทุงหนอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 พะเยา ดอกคําใต เทศบาลตําบลบานถ้ํา วัดรัตนาคูนาวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลคือเวียง วัดศรีปนตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม วัดบานทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย บานหวยเฟอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลออย แมทาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลออย วัดบานดอนแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลออย หลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 พะเยา ภูกามยาว องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว วัดหวยแกวหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 พะเยา ภูกามยาว องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว อิงโคง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลภูซาง ทุงต้ิว273 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลภูซาง ทุงต้ิว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 พะเยา เมือง เทศบาลตําบลทาวังทอง ดอกบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 พะเยา เมือง เทศบาลตําบลทาวังทอง หนองบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 พะเยา เมือง เทศบาลตําบลทาวังทอง ปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 พะเยา แมใจ เทศบาลตําบลศรีถอย ทุงปาขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 พังงา ตะกั่วปา เทศบาลตําบลบางนายสี มัสยิดตอรีกอตุลยะนะห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 พังงา ตะกั่วปา องคการบริหารสวนตําบลเกาะคอเขา โรงเรยีนบานนอกนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 พังงา ทับปุด องคการบริหารสวนตําบลทับปุด บานในวัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 พังงา เมืองพังงา เทศบาลตําบลบางเตย วัดบางเสยีด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 พัทลุง เขาชัยสน องคการบริหารสวนตาํบลควนขนุน บานนาหยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 พิจิตร ดงเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหวยรวม บานหนองสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลตําบลหนองพยอม บานเขาพนมกาว - หนองนกยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลทับหมัน บึงประดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 พิจิตร ทับคลอ องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ วัดศรีรัตนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 พิจิตร บางมูลนาก องคการบริหารสวนตําบลภูมิ ชุมชนภูมิวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 พิจิตร บางมูลนาก องคการบรหิารสวนตําบลวังกรด องคการบริหารสวนตาํบลวังกรด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทาขมิ้น ชุมชนวัดหนองคลายางพะเนียด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก289 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทาขมิ้น ชุมชนวัดหนองคลายางพะเนียด

290 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลดงเสือเหลือง หนองขานาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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291 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลดงเสือเหลือง เนินพยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ บานหวยนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 พิจิตร สามงาม เทศบาลตําบลเนินปอ บานเนินพยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 พิจิตร สามงาม เทศบาลตําบลเนินปอ วัดเนินพลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 พิจิตร สามงาม องคการบริหารสวนตําบลรังนก องคการบริหารสวนตําบลรังนก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 พิจิตร สามงาม องคการบริหารสวนตําบลรังนก บานหนองน้ําเขียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 พิจิตร สามงาม องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน บานไผใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลบอภาค เทอดชาติ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 พิษณุโลก ชาติตระการ องคการบริหารสวนตําบลสวนเมี่ยง บานหนองขาหยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลน้ํากุม องคการบริหารสวนตําบลนํ้ากุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 พิษณุโลก นครไทย องคการบริหารสวนตําบลบอโพธิ์ บานบอโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 พิษณุโลก เนินมะปราง องคการบริหารสวนตําบลเนินมะปราง เนินพินราษฎรอุทิศ302 พิษณุโลก เนินมะปราง องคการบริหารสวนตําบลเนินมะปราง เนินพินราษฎรอุทิศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบรหิารสวนตําบลทาชาง บานคลองแคตะวันตก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลมะตอง วัดสนามไชย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 พิษณุโลก วังทอง องคการบริหารสวนตําบลชัยนาม ราษฎรอุปถัมภ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลคนัโชง บานน้ําโจน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 เพชรบุรี บานลาด องคการบริหารสวนตําบลโรงเข โรงเรยีนวัดหนองกาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 เพชรบุรี บานแหลม องคการบรหิารสวนตําบลทาแรง บานคลองมอญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 เพชรบุรี บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลบางครก บานบางหอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบานกุม วัดขุนตรา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลโพไรหวาน วัดเพรียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลโพไรหวาน โรงเรยีนบานบอหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

313 เพชรบุรี หนองหญาปลอง องคการบริหารสวนตําบลทาตะครอ บานหนองรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลดงขุย บานบุงคลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลบานกลวย บานกลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท บานโปงเจ็ดหัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลพุขาม โรงเรยีนบานหนองกระทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 เพชรบูรณ วิเชยีรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังใหญ บานดาดอุดม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก318 เพชรบูรณ วิเชยีรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังใหญ บานดาดอุดม

319 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังใหญ บานหนองโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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320 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลประดูงาม บานสันติธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

321 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลสระกรวด บานรองหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

322 เพชรบูรณ หนองไผ เทศบาลตําบลบานโภชน บานซับชมภู  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

323 เพชรบูรณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลนาแซง นาแซง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

324 แพร เดนชัย เทศบาลตําบลปงปาหวาย แมยุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

325 แพร เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลไทรยอย ปากปาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

326 แพร เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลหวยไร ม. 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

327 แพร เมืองแพร เทศบาลตําบลบานถิ่น โปงศรี ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

328 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลปาแดง บานหนองแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

329 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลเหมืองหมอ เหมืองหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

330 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลบานเวียง บุญเรงิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

331 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลรองกวาง วัดวังหมอ331 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลรองกวาง วัดวังหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

332 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล แมยางตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

333 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล แมยางโทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

334 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง น้ําพุสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

335 แพร ลอง องคการบรหิารสวนตําบลทุงแลง อายลิ่ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

336 แพร ลอง องคการบริหารสวนตําบลบานปน ทุงตากลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

337 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลนาพูน บานเปาปม-ดงยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

338 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลแมเก๋ิง บานสบปาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

339 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง หนองสวุรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

340 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง วัดวังดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

341 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลเขวาไร วัดหนองคูนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

342 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง วัดโนนยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

343 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสาํโรง วัดโนนหมากเหลี่ยม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

344 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก วัดธรรมาภิรตาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

345 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ วัดหนองเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

346 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล บานหนองบะ ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

347 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา วัดบานสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก347 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา วัดบานสําโรง

348 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา บานนอยหนองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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349 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเวียงสะอาด วัดหนองจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

350 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว บานหนองนาใน-หนองบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

351 มหาสารคาม ยางสีสุราช องคการบริหารสวนตําบลแวงดง บานเปลงโนนกระยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

352 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลเสือโกก วัดบานหนองผือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

353 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบริหารสวนตําบลเสือโกก ดงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

354 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานคอ ตาเปอะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

355 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา วัดจันโทวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

356 มุกดาหาร ดงหลวง องคการบริหารสวนตําบลพังแดง หวยเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

357 มุกดาหาร ดอนตาล เทศบาลตําบลดอนตาลผาสุก บานหวยกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

358 มุกดาหาร นิคมคําสรอย เทศบาลตําบลนิคมคําสรอย วัดปุญญานุสรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

359 มุกดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง หนองกะโซ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

360 มุกดาหาร หวานใหญ เทศบาลตําบลหวานใหญ วัดศรีสะอาด360 มุกดาหาร หวานใหญ เทศบาลตําบลหวานใหญ วัดศรีสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

361 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลขุนยวม แมสรุนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

362 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมอูคอ บานแมอูคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

363 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมอูคอ บานใหมพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

364 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลปางมะผา บานไมลัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

365 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลปางมะผา ปางคาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

366 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลสบปอง บานน้ําริน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

367 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง ใหมหวยหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

368 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง บานหวยหมากลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

369 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง หวยโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

370 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง บานแมนาจางใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

371 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมลาหลวง ทุงปาคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

372 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมลาหลวง สันตพิัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

373 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลปาแป หวยเดื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

374 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลปาแป บานชางหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

375 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลปาแป บานอมพาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

376 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบรหิารสวนตําบลเสาหิน แมเหลอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก376 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบรหิารสวนตําบลเสาหิน แมเหลอ

377 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบรหิารสวนตําบลเสาหิน บานแมโป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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378 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลสบเมย แมคะตวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

379 แมฮองสอน สบเมย องคการบริหารสวนตําบลสบเมย หวยน้ําใส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

380 ยโสธร คอวัง เทศบาลตําบลคอวัง วัดบานผิผวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

381 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลน้ําออม วัดสระแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

382 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลทุงมน วัดโพนสิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

383 ยโสธร ไทยเจริญ องคการบริหารสวนตําบลคําไผ บานพอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

384 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลขั้นไดใหญ บานเชอืกนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

385 ยโสธร เลงินกทา เทศบาลตําบลกุดเชียงหมี วัดบานหวยยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

386 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเมืองบัว ดอนกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

387 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลดงครั่งนอย วัดสวางทุงรังษี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

388 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลดงครั่งใหญ โพนเงินนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

389 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง บานหนองไผลุม389 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง บานหนองไผลุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

390 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลลิ้นฟา บานปาดวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

391 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องคการบริหารสวนตําบลปาสังข บานโคกมอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

392 รอยเอ็ด จังหาร เทศบาลตําบลผักแวน บานดงเครือวัลย หมูที่ 7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

393 รอยเอ็ด ธวัชบุรี องคการบริหารสวนตําบลเมืองนอย บานสวนออย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

394 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม บึงคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

395 รอยเอ็ด โพนทอง องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม บานสี่แยก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

396 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลตําบลปอภาร เทศบาลตําบลปอภาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

397 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง โรงเรยีนบานเขวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

398 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลน้ําคํา โรงเรียนบานเหวอดงสวนผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

399 รอยเอ็ด หนองพอก องคการบริหารสวนตําบลหนองขุนใหญ โรงเรยีนบานหนองบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

400 ระนอง กระบุรี องคการบริหารสวนตําบลมะมุ ดอนพลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

401 ระนอง เมือง องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง บานบางสีก้ิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

402 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลวังหวา บานเขาหินแทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

403 ราชบุรี ดําเนินสะดวก เทศบาลตําบลศรีดอนไผ โรงเรียน วัดหลักหกรัตนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

404 ราชบุรี ดําเนินสะดวก องคการบริหารสวนตําบลดอนไผ วัดเวฬุวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

405 ราชบุรี ดําเนินสะดวก องคการบริหารสวนตําบลตาหลวง อนุบาล 3 ขวบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก405 ราชบุรี ดําเนินสะดวก องคการบริหารสวนตําบลตาหลวง อนุบาล 3 ขวบ

406 ราชบุรี บานคา องคการบริหารสวนตําบลหนองพันจันทร โรงเรยีน บานหนองโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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407 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลสวนกลวย โรงเรยีน วัดหนองหญาปลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

408 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลยางหัก โรงเรยีนบานแมประจัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

409 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลยางหัก โรงเรยีนบานไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

410 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว มณีลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

411 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลวัดยางงาม วัดยางงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

412 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตาํบลเขาชะงุม โรงเรยีน บานพุลุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

413 ราชบุรี โพธาราม องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย มณีโชติ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

414 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลคุงกระถิน โรงเรยีน วัดศาลเจา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

415 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลคูบัว โรงเรียน วัดบานโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

416 ราชบุรี สวนผึ้ง องคการบริหารสวนตําบลทาเคย โรงเรยีน บานมะขามเอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

417 ราชบุรี สวนผึ้ง องคการบริหารสวนตําบลทาเคย โรงเรยีน สมนึกวิทิศวรการ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

418 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลเกาะรัง บานหนองปลอง418 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลเกาะรัง บานหนองปลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

419 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลชัยนารายณ บานหนองเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

420 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตาํบลศิลาทิพย วัดสุนทรเทพคีรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

421 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตาํบลศิลาทิพย บานซับไทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

422 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตาํบลศิลาทิพย บานซับผาสุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

423 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองเตา โคกสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

424 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองเมือง หนองเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

425 ลพบุรี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม โรงเรยีนบานหนองปกนก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

426 ลพบุรี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม โรงเรยีนบานคลองกุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

427 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลโคกตูม ซอยพิเศษสาย 4 ซาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

428 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลโคกตูม ซอย 5 สาย 2 ซาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

429 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ วัดดอนโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

430 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลตะลุง โรงเรยีนวัดยาง ณ รังสี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

431 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก วัดทองแทง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

432 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานขอย องคการบริหารสวนตําบลบานขอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

433 ลพบุรี สระโบสถ องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย บานหวยเขวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

434 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลศาลา ศาลาไชย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก434 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลศาลา ศาลาไชย

435 ลําปาง เกาะคา องคการบริหารสวนตําบลใหมพัฒนา ดอนธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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436 ลําปาง แจหม เทศบาลตําบลทุงผ้ึง บานทุงผึ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

437 ลําปาง แจหม องคการบริหารสวนตาํบลเมืองมาย นาไหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

438 ลําปาง เถิน เทศบาลตําบลเวียงมอก ทาเวียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

439 ลําปาง เถิน องคการบริหารสวนตําบลนาโปง บานนาโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

440 ลําปาง เมืองปาน เทศบาลตําบลเมืองปาน ดอนแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

441 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลแจซอน หลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

442 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว หัวทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

443 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลตําบลบอแฮว ทุงโคง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

444 ลําปาง แมพริก เทศบาลตําบลแมปุ บานตนธง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

445 ลําปาง แมพริก องคการบริหารสวนตําบลแมพริก วัดหวยขี้นก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

446 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลจางเหนือ วังตม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

447 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลนาสัก สบจาง447 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลนาสัก สบจาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

448 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลสบปาด แมเก๋ียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

449 ลําปาง วังเหนือ องคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ องคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

450 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลนายาง นายาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

451 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลสมัย วัดนํ้าหลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

452 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมซาย นาจะลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

453 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง เหลายาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

454 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลเมืองยาว ทุงหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

455 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล แมฮาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

456 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล ขามแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

457 ลําปาง หางฉัตร องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล แมตาลนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

458 ลําพูน ทุงหัวชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง บานสันดอนมูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

459 ลําพูน ปาซาง องคการบริหารสวนตําบลนครเจดีย หวยไฟ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

460 ลําพูน ปาซาง องคการบริหารสวนตําบลบานเรือน วัดเกาะกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

461 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลมะเขือแจ วัดบานแจม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

462 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลเวียงยอง เทศบาลตําบลเวียงยอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

463 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทากาศเหนือ บานแมสะแงะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก463 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทากาศเหนือ บานแมสะแงะ

464 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลปาไผ หลายทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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465 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลปาไผ วัดหวยแหน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

466 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลปาไผ วัดปาจี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

467 ลําพูน ลี้ องคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว บานวังมน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

468 เลย เชียงคาน เทศบาลตําบลธาตุ เทศบาลธาตุ (บานผากลางดง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

469 เลย เชียงคาน องคการบริหารสวนตําบลนาซาว วัดจอมพล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

470 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโคกงาม นาเจียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

471 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโปง บานทุงเทิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

472 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโปง วัดศรัทธาธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

473 เลย ดานซาย องคการบรหิารสวนตําบลโพนสูง โพนสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

474 เลย ทาลี่ องคการบริหารสวนตําบลทาลี่ โนนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

475 เลย ทาลี่ องคการบริหารสวนตําบลน้ําแคม หวยดาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

476 เลย นาแหว เทศบาลตําบลนาแหว วัดศรีสวางมงคล476 เลย นาแหว เทศบาลตําบลนาแหว วัดศรีสวางมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

477 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลปากชม วัดหาดทรายคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

478 เลย ผาขาว เทศบาลตําบลโนนปอแดง บานซํากกคอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

479 เลย ผาขาว องคการบริหารสวนตําบลบานเพิ่ม บานหนองไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

480 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลศรฐีาน วัดโพธิ์นิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

481 เลย ภูเรือ องคการบริหารสวนตําบลปลาบา บานโปงกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

482 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลเมือง บานปากภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

483 เลย เอราวัณ องคการบริหารสวนตําบลผาสามยอด บานซํามวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

484 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลละทาย วัดบานหนองเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

485 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบรหิารสวนตําบลหัวเสือ ม.8 อรุณพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

486 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข ท่ี6  บานหนองขนาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

487 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง องคการบริหารสวนตําบลตองปด วัดตองปด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

488 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลสมอ องคการบริหารสวนตําบลสมอ 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

489 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลหนองเชียงทูน โรงเรยีนบานศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

490 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลหนองเชียงทูน โรงเรยีนบานมัดกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

491 ศรีสะเกษ ไพรบึง องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ม.7 คูสี่แจ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

492 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ วัดโนนติ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก492 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ วัดโนนติ้ว

493 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลบึงบอน ศูนยบานจอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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494 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องคการบริหารสวนตําบลคลีกลิ้ง วัดโจดมวงนาหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

495 ศรีสะเกษ หวยทับทัน องคการบริหารสวนตําบลผักไหม บานหนองลุง ม.14 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

496 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง ม.11 หนองคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

497 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลแขม ม.5 โนนสาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

498 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลกุสุมาลย นาลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

499 สกลนคร คําตากลา องคการบริหารสวนตําบลคําตากลา บานดงแสนสขุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

500 สกลนคร โพนนาแกว องคการบริหารสวนตําบลบานแปน โพนงามทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

501 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ หนองกุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

502 สกลนคร อากาศอํานวย องคการบริหารสวนตําบลอากาศ โพธิ์ไทรทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

503 สมุทรปราการ เมืองฯ เทศบาลตําบลแพรกษา เทศบาลตําบลแพรกษา เอ้ืออาทร 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

504 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลตําบลบางย่ีรงค โรงเรียนคลองตาจา (คงจีบอุทิศ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

505 สมุทรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลโรงหีบ505 สมุทรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลโรงหีบ โรงเรียนวัดเกตุการาม (อนุบาล 3 ขวบ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

506 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน โรงเรยีนบานคลองบางกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

507 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก โรงเรยีนวัดบางขันแตก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

508 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก โรงเรยีนวัดศรีสวุรรณคงคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

509 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ บานตะวันจาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

510 สมุทรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลย่ีสาร เขาย่ีสาร ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

511 สมุทรสาคร เมืองฯ เทศบาลตําบลทาจีน เทศบาลตําบลทาจีน หมูที่ 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

512 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน หนองอีซอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

513 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ โรงเรยีนบานแกงสเีสียด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

514 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลผกัขะ หนองหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

515 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลผกัขะ ทดนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

516 สระบุรี แกงคอย องคการบริหารสวนตําบลทาตูม โรงเรยีนวัดบานธาตุใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

517 สระบุรี วิหารแดง องคการบริหารสวนตําบลวิหารแดง โรงเรยีนวัดเกาะเชิงหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

518 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองนาก โรงเรยีนวัดบานจาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

519 สิงหบุรี ทาชาง องคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ ละเมาะยุบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

520 สิงหบุรี พรหมบุรี เทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว เทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

521 สิงหบุรี พรหมบุรี องคการบริหารสวนตําบลโรงชาง โรงเรยีนพรหมเทพาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก521 สิงหบุรี พรหมบุรี องคการบริหารสวนตําบลโรงชาง โรงเรยีนพรหมเทพาวาส

522 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลทองเอน วัดไผดํา (มิตรภาพที่ 183) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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523 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลกกแรต วัดกกแรต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

524 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลปากแคว บานบางคลองฯ(ราษฎรอุทิศ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

525 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลยางซาย โรงเรียนวัดวังสวรรค (บานใหมบางกระบาน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

526 สุโขทัย ศรีนคร องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

527 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลหนองออ หนองออบําเพ็ญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

528 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลบานนา บานนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

529 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลวังยาว ตะเพินคี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

530 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตาํบลหวยขมิ้น บานกกเตน็ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

531 สุพรรณบุรี บางปลามา เทศบาลตําบลตนคราม วัดขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

532 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลมะขามลม วัดโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

533 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ ทาตลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

534 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง สามเหลี่ยม534 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทอง สามเหลี่ยม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

535 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน สามทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

536 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ องคการบริหารสวนตําบลแจงงาม บานดงเชือก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

537 สุราษฎรธานี เกาะพงัน เทศบาลตําบลเพชรพะงัน โรงเรียนบานโฉลกหลํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

538 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตําบลถํ้าสิงขร บานตนมะพราว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

539 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนคิม องคการบริหารสวนตาํบลทาขนอน บานไทรงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

540 สุราษฎรธานี ชัยบุรี องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง บานบางปาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

541 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลตะกรบ มัสยิดอายีดีตตอฮีรีน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

542 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลปากหมาก โรงเรยีนบานนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

543 สุราษฎรธานี บานนาเดิม องคการบริหารสวนตาํบลทรัพยทวี ควนทาแร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

544 สุราษฎรธานี พนม เทศบาลตําบลคลองชะอุน ถ้ําเลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

545 สุราษฎรธานี วิภาวดี องคการบริหารสวนตําบลตะกุกใต โพธิ์นอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

546 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลเมืองลีง บานยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

547 สุรินทร ชุมพลบุรี เทศบาลตําบลยะวึก บานยางน้ําออม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

548 สุรินทร ทาตูม องคการบรหิารสวนตําบลกระโพ บอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

549 สุรินทร พนมดงรัก องคการบริหารสวนตําบลบักได บานนาพูน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

550 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว หนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก550 สุรินทร ศีขรภูมิ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว หนองบัว 

551 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตาํบลเกาะแกว โนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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552 หนองคาย โพนพิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง บานหนองแหวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

553 หนองคาย รัตนวาป องคการบริหารสวนตําบลรัตนวาป วัดราษฎรดาํริ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

554 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลนางิ้ว โรงเรียนบานเทานาบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

555 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลนางิ้ว องคการบริหารสวนตําบลนางิ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

556 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว โคกแกนชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

557 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลหนองภัยศูนย วัดอุดมพัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

558 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลยางหลอ วัดศรีวิไลทุงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

559 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวใต หนองโน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

560 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลไชโย อนุบาลวัดสระเกษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

561 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลไชโย วัดไทรย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

562 อางทอง ปาโมก เทศบาลตําบลปาโมก โรงเรยีนเทศบาลวัดแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

563 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลโผงเผง องคการบริหารสวนตําบลโผงเผง563 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลโผงเผง องคการบริหารสวนตําบลโผงเผง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

564 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลยางชาย วัดศรีกุญชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

565 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลองครกัษ วัดทองกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

566 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลองครกัษ วัดยางมณี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

567 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลตําบลโพสะ อนุบาลเมืองอางทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

568 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลตําบลศาลาแดง โรงเรียน วัดไผลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

569 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลปางิ้ว โรงเรียน วัดไทรย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

570 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลปางิ้ว วัดมหาดไทย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

571 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว วัดคลองสําโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

572 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา องคการบริหารสวนตําบลนาหวา วัดโนนสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

573 อํานาจเจริญ พนา เทศบาลตําบลพระเหลา บานตําแย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

574 อํานาจเจริญ พนา เทศบาลตําบลพระเหลา บานนาสะแบง (วัดแสงทอง) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

575 อํานาจเจริญ พนา องคการบริหารสวนตําบลไมกลอน บานโพนเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

576 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ องคการบริหารสวนตําบลดงบัง วัดศรีโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

577 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ องคการบริหารสวนตําบลแมด โรงเรยีนเหลาฝายศาลาสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

578 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลเชียงเพ็ง วัดใหมนาแค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

579 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลยางชมุ วัดศรีสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก579 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลยางชมุ วัดศรีสวางอารมณ

580 อุดรธานี กุดจับ องคการบริหารสวนตําบลกุดจับ วัดถ้ําจันได หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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581 อุดรธานี กุดจับ องคการบริหารสวนตําบลขอนยูง วัดมงคลนิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

582 อุดรธานี กุมภวาป เทศบาลตําบลเวียงคํา สวนมอนคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

583 อุดรธานี กุมภวาป เทศบาลตําบลเวียงคํา คําไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

584 อุดรธานี นายูง องคการบริหารสวนตําบลบานกอง ทุงศรีทอง ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

585 อุดรธานี น้ําโสม องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง โสมสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

586 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานชัย บานโนนสีทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

587 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลบานชัย บานทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

588 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน วัดเกษศิริวิหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

589 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน วัดโนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

590 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลเตาไห วัดศรีอุดมพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

591 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลเตาไห บานคอนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

592 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลเตาไห บานนาพัง592 อุดรธานี เพ็ญ องคการบริหารสวนตําบลเตาไห บานนาพัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

593 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลบานตาด บานอินทรแปลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

594 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลตําบลผาสุก บานวังทอง (ศูนยแยก) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

595 อุดรธานี หนองวัวซอ องคการบริหารสวนตําบลหนองออ โคกสีแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

596 อุดรธานี หนองแสง องคการบริหารสวนตาํบลแสงสวาง วัดสามัคคีธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

597 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลโคกสูง บานตายสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

598 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลโคกสูง บานหนองนกทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

599 อุดรธานี หนองหาน องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก บานโคกสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

600 อุตรดิตถ ตรอน องคการบริหารสวนตําบลบานแกง บานชําทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

601 อุตรดิตถ ทาปลา เทศบาลตําบลจริม บานปากดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

602 อุตรดิตถ ทาปลา เทศบาลตําบลจริม บานเนินสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

603 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลทาแฝก งอมสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

604 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลน้ําหมัน บานน้ําลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

605 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลนาขุม วัดหวยเหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

606 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลนาขุม บานหวยเหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

607 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลมวงเจ็ดตน บานหวยยศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

608 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลทาสัก ชําตก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก608 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลทาสัก ชําตก

609 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลบานดารา ดารา ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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610 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตาํบลบานหมอ บานทายน้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

611 อุตรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลไผลอม โพธิ์ทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

612 อุตรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลไผลอม โรงเรยีนวัดดงสระแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

613 อุตรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง บานเชยีงแสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

614 อุตรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง วัดเจดียคีรีวิหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

615 อุทัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม วังสาลิกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

616 อุทัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม หนองแหว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

617 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลคอกควาย บานดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

618 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง บานหวยพลู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

619 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน วังปลากด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

620 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอบ บานหนองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

621 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลระบํา บานโปงมะคา621 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลระบํา บานโปงมะคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

622 อุทัยธานี หนองฉาง เทศบาลตําบลเขาบางแกรก บานปาเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

623 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหนองนกทา บานปาติ้ว ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

624 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหนองผอื วัดโคกสวางวราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

625 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหนองผอื บานบาพอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

626 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลเจียด องคการบริหารสวนตาํบลเจียด ม.9 บานภูเขาเงิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

627 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลเจียด วัดโพธิ์พฤกษาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

628 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบรหิารสวนตําบลนาแวง วัดโพธิ์ศรีบานโบกมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

629 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลหนองสิม วัดบานโนนประทาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

630 อุบลราชธานี เขมราฐ องคการบริหารสวนตําบลหนองสิม วัดวังมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

631 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง นาผาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

632 อุบลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กลาง โนนสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

633 อุบลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง วัดโพนแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

634 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน วัดศรีดาวเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

635 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน วัดเวฬุวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

636 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุศกร วัดไชยมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

637 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลคอนสาย วัดหัวสะพาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

638 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลคาํเจริญ บานดอนหมากมาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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639 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเซเปด วัดปาดอนบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

640 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

641 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลนาพิน องคการบริหารสวนตําบลนาพิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

642 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบรหิารสวนตําบลโนนกุง วัดรองหมู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

643 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลบานแดง วัดมะลิวัลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

644 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลโสกแสง ดอนชัยชนะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

645 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพะลาน วัดทุงเกลี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

646 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพะลาน วัดพระโต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

647 อุบลราชธานี น้ํายืน องคการบริหารสวนตําบลยางใหญ บานมหาชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

648 อุบลราชธานี บุณฑรกิ องคการบริหารสวนตาํบลบานแมด บานบกเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

649 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลสารภี หนองผักแวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

650 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเตย บานเตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก650 อุบลราชธานี มวงสามสิบ องคการบริหารสวนตําบลเตย บานเตย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ 1. สงแบบตอบรับการอบรม ตั้งแตบัดนี้ไปจนถึงวันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 ทางโทรสาร  02-516-2106 , 02-191-4804

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

3. 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

 
/(4) มีหลกัการ... 
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  (๔) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  
  (๕) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา  
  (๖) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 การจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดถึง ๕ ปนั้นเนนหลักการท่ีคํานึงถึงการพัฒนาเด็ก
อยางเปนองครวม เพื่อใหโอกาสในการพัฒนาเด็กในทุกดานตามลําดับขั้นตอนของพัฒนาการอยางสมดุล และเต็มตาม
ศักยภาพ โดยการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และตามสภาพความเปนอยูจริงของเด็กโดยมี
ผูใหญในชุมชนเปนผูเชื่อมโยงองคความรูตางๆ ใหแกเด็ก และเปดโอกาสใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยผานการเลนซึ่งเปน
พัฒนาการตามธรรมชาต ิรวมทั้งผานกิจกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก โดยมีผูใหญเปนแบบอยาง
ที่ดีของการเรียนรู และในการจัดประสบการณการเรียนรูตางๆ  
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งมีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนและประสานการศึกษา 
ในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และพัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีความทันสมัย ม ี
ขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ พิจารณาเห็นถึงความสําคัญของเด็กปฐมวัยและการยกระดับศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีมาตรฐาน และเห็นวาผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของศูนยการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย คือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลบุคลากรและการดําเนินงานในศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวอยางถูกตองตามหลักวิชาการและนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

 ในการนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีความรู สมรรถนะ เปนมือ
อาชีพในการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนภารกิจดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ มีวินัย  
ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมตอไป 

 3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู สมรรถนะ เปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจที่ชัดเจนตอนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวง และกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 
 3.3 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อปรับใชกับการทํางานและ
พัฒนางานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.4 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรพระราชาและสามารถนอมนําแนวพระราชดํารัส                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในการทํางานดานการพัฒนาปฐมวัย 
 3.5 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีเครือขายในการปรึกษาหารือ และประสานการทํางานรวมกันตอไปในอนาคต 

4. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 4.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู สมรรถนะ เปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.2 ผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจท่ีชัดเจนตอนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวง และกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 

4.3 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานและพัฒนา
งานดานการพัฒนาเด็กปฐมวยั 
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 4.4 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในเก่ียวกับศาสตรพระราชาและสามารถนอมนําแนวพระราชดํารัส                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในการทํางานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.5 ผูเขารับการฝกอบรมมีเครือขายในการปรึกษาหารือ และประสานการทํางานรวมกันตอไปในอนาคต 

5. กลุมเปาหมาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  

6. เน้ือหาหลักสูตร  และระยะเวลาฝกอบรม จํานวน  14   วัน (จํานวน 26 วิชา  96 ชั่วโมง) 

หมวดวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน
ชั่วโมง 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
จํานวน 9 วิชา  

30 ชั่วโมง 
 

1.วิชา ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) และแผนการศึกษา
แหงชาติระยะ 15 ป (พ.ศ.2560 – 2574) 

3 

2. วิชา ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน   
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และโครงสรางอํานาจหนาท่ีของ อปท. ตามกฎหมาย
จัดตั้ง 

3 

3. วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ย่ังยืนในมิติตางๆ   
    3.1 แนวทางการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรม 
    3.2 การนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติราชการ 
    3.3 การสงเสริมอาชีพตามหลักศาสตรพระราชา 

 
3 
3 
3 

4.วิชา การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน และทิศทางความกาวหนาของผูดํารงตําแหนง
หัวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย 

3 

5.วิชา ระเบียบวินัยของขาราชการและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 3 

6.วิชา ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ 3 
7.วิชา การเงนิ/พัสดุ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารนําเงินรายไดของ
สถานศกึษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. 
พ.ศ. 2551 

6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
จํานวน 13 วิชา 

54 ชั่วโมง 
 

1.วิชา พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน(ฉนับที่ ๓) 
พ.ศ. 2553 

3 

2.วิชา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 6 

3.วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยสูหลักสูตรสถานศึกษา 6 

4.วิชา จิตวิทยาพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 3 

5.วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 6 

6.วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 6 

7.วิชา การจัดประสบการณการเรียนรูสาํหรับเด็กปฐมวัย 6 

8.วิชา การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
assessment and evaluation for early childhood children) 

3 

9.วิชา สุขภาวะและความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย 3 

10. วิชา การวิจัยและพัฒนาโดยใชปญหาเปนฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 

11. วิชา การเขียนและประเมินโครงการ 3 
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7. ระยะเวลาในการอบรม  
    - หลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 14  วัน  
    - ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีจํานวน 3 วัน 
 
8. แนวทางในการดําเนินงาน 

- อบรม สัมมนา บรรยาย ตอบขอชักถาม 
- ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กที่มีมาตรฐาน 
- ประเมินการผลทางวิชาการกอน และหลังการฝกอบรม 
  

9. สถานที่ดําเนินการ 
 - สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือ  

- สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยฝกอบรมคลองหก อาคารหอประชุมอนุสรณ ๑๐๐ ป มหาดไทย  
  อาํเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี 

หมวดวิชา ช่ือวิชา 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

 12. วิชา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 3 
13. วิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 

หมวดวิชาเสริม 
จํานวน 4 วิชา 

12 ช่ัวโมง 
 

1. วิชา ภาวะผูนาํและทักษะการสื่อสาร 3 
2. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม 3 
3. วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3 
4. วิชา เทคนิคการบรหิารงานและวิธีสรางสุขในสถานศึกษา 3 



 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนักบริหารง

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 

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 35  

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 23 พฤษภาคม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

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 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

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

- คาลงทะเบียนรวมคาที่พักและอาหาร
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พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่35  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 35 

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 

     

         

5 

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 ) 


