
1 กระป เกาะลันตา องคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญ เกาะปอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กาญจนบุรี ทามวง องคการบรหิารสวนตําบลบานใหม โรงเรยีนบานหนองมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี ทามะกา องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เกาหลัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาฬสินธุ กุฉินารายณ เทศบาลตําบลจุมจัง หนองหัวแฮด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาฬสินธุ ยางตลาด เทศบาลตําบลหัวนาคํา โรงเรยีนวัดบานดอนกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลแซงบาดาล บานบึงบาดาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 กาฬสินธุ สมเด็จ เทศบาลตําบลแซงบาดาล บานคําบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 กาฬสินธุ หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองสรวง วัดสวางศรีคงคา
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

8 กาฬสินธุ หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองสรวง วัดสวางศรีคงคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลบานเรือ โคกสงา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

10 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร วัดเกษมสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 จันทบุรี ขลุง องคการบริหารสวนตําบลบางชนั บานบางชนั หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 จันทบุรี ขลุง องคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส รอยรู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทนิมิต เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 จันทบุรี แหลมสงิห องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปริด บานเกาะเปริด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน องคการบริหารสวนตําบลบางตลาด วัดราษฎรนุกูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ องคการบริหารสวนตําบลคลองตะเกรา บานกรอกสะแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ องคการบริหารสวนตาํบลทาตะเกียบ หนองปรือนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ องคการบริหารสวนตาํบลทาตะเกียบ ทาคาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว องคการบริหารสวนตําบลบึงน้ํารักษ คลองสิบหา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาน จันทรเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลทาสะอาน ศดว.ทาสะอาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลคลองเปรง วัดจรเขนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน องคการบริหารสวนตําบลดงนอย วัดสะแกงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก23 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน องคการบริหารสวนตําบลดงนอย วัดสะแกงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม โรงเรยีนวัดไผขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

25 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน บานทากระดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลทุงพระยา บานอางตะแบก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

27 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลบานชาง รร.บานเนินหลังเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตาํบลไรหลักทอง โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลหนองเหียง วัดหนองขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 ชัยนาท มโนรมย องคการบริหารสวนตําบลวัดโคก โรงเรียนบานเนินไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 ชัยนาท หันคา องคการบริหารสวนตําบลเดนใหญ สระแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตาํบลโนนสะอาด ดอนหัน32 ชัยภูมิ คอนสวรรค องคการบริหารสวนตาํบลโนนสะอาด ดอนหัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องคการบริหารสวนตําบลวังชมภู วัดพนันมวงวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลปาตาล เจดยี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย บานดงหลวง (โรงเรียนบานเกา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลเวียง บานวังลาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานไมยามิตรภาพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 เชียงราย พาน เทศบาลตําบลเมืองพาน ตําบลเมืองพาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลทานตะวัน ดงเวียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน บานปาสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลดอยฮาง บานดอยฮาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลนางแล ลิไข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง บานสวนปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตาํบลแมสลองใน บานหัวแมคําลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลทากอ สันมะแฟน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลศรีเมืองชุม สันธาตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ ดอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก47 เชียงราย เวียงแกน องคการบริหารสวนตําบลปอ ดอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลสันสลี บานสันสลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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49 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแจมหลวง บานใหมพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแจมหลวง บานแมละอูป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแมแดด บานมะโน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลดอยแกว แมเต๊ียะใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

53 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลดอยแกว หวยมะนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลสบเต๊ียะ วัดพุทธนิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลทาเด่ือ บานวังหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 เชียงใหม พราว องคการบรหิารสวนตําบลสนัทราย บานผาแดง56 เชียงใหม พราว องคการบรหิารสวนตําบลสนัทราย บานผาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 เชียงใหม แมแจม องคการบรหิารสวนตําบลกองแขก บานอมเม็ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลปางหินฝน บานแมหงานหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลปางหินฝน บานเฮาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก นากลางเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก แมสะตอบใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลสบเปง ตนลาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 เชียงใหม แมริม เทศบาลตําบลสันโปง สระฉันทันต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลทุงป หนองเย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 เชียงใหม แมวาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน หวยขาวลีบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลแมสาบ แมตุงติง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลบานแม บานเปยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลยางเปยง บานยางเปยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลยางเปยง บานยางเปยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 เชียงใหม อมกอย องคการบริหารสวนตําบลอมกอย บานกะเบอะดนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 เชียงใหม ฮอด เทศบาลตําบลบานตาล แมยุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก71 เชียงใหม ฮอด เทศบาลตําบลบานตาล แมยุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลบอสลี ทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

73 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลบอสลี ดอกแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลบอสลี บอสลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 ตรัง ปะเหลียน องคการบริหารสวนตําบลบานนา หัวควน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 ตราด เกาะกูด องคการบริหารสวนตําบลเกาะกูด อาวสลัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนตําบลแมทอ บานหนองแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลยานรี โรงเรียนบานปายางตะวันตก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

79 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร บานนาตาโพ ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลเขาเพ่ิม โรงเรยีนวัดโคกสวาง80 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลเขาเพ่ิม โรงเรยีนวัดโคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานพริก วัดศรีสวุรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตําบลบานพริก โรงเรยีนวัดหนองคันจาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลดงละคร วัดสันตวิัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลสาริกา วังดอกไม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลตําบลน้ําก่ํา วัดโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 นครพนม ธาตุพนม องคการบรหิารสวนตําบลโพนแพง วัดยางเด่ียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 นครพนม นาแก องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง ดอนขาวหลาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลกุตาไก วัดวังโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 นครพนม ปลาปาก องคการบริหารสวนตําบลมหาชัย วัดหวยไหล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลตําบลครบุรีใต โรงเรียนบานหนองโสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลดานนอก วัดละเลงิพิมาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลดานนอก บานมะขามนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลบานแปรง โรงเรยีนบานประดูงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองกราด บานวังสนวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองกราด บานใหมชัยสีสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก95 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองกราด บานใหมชัยสีสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวละคร เขื่อน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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97 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลบัลลงัก โรงเรียนบานโพธิ์ตาสี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 นครราชสีมา โนนไทย องคการบริหารสวนตําบลคางพลู บานหนองราง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลตะขบ บานบุหัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 นครราชสีมา พิมาย องคการบรหิารสวนตําบลกระชอน บานตูมเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 นครราชสีมา สีดา องคการบริหารสวนตําบลสีดา บานดอนโกย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 นครศรีธรรมราช ฉวาง องคการบรหิารสวนตําบลนากะชะ วัดมะเฟอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ องคการบริหารสวนตําบลเสือหึง โรงเรียนบานบางปรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย โรงเรยีนวัดปยาราม104 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย โรงเรยีนวัดปยาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

105 นครศรีธรรมราช เมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนบุญพาสันติ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 นครศรีธรรมราช เมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนตลาดหัวอิฐ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลหนองหมอ บานหนองหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลหวยหอม บานหนองบัวทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลหวยหอม บานลาดตะกุด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 นครสวรรค พยุหะคีรี เทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก เขาบอพลับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลเขากะลา ยานคีรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 นครสวรรค พยุหะคีรี องคการบริหารสวนตําบลนิคมเขาบอแกว บานโปงสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 นครสวรรค ไพศาลี องคการบริหารสวนตําบลสําโรงชัย โรงเรยีนวัดบานใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 นนทบุรี ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลขุนศรี บานคลองโตะนุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 นนทบุรี บางกรวย องคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง รร.วัดซองพลู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 นราธิวาส ศรีสาคร องคการบริหารสวนตําบลกาหลง วัดบานกาหลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 นาน เชียงกลาง องคการบริหารสวนตําบลเปอ บานหวยพาน หมูที่ 13 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสถาน บานรอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสันทะ บานสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก119 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสันทะ บานสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 นาน บอเกลือ องคการบริหารสวนตําบลดงพญา บานสะปน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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121 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลถืมตอง ใหมสุขสันต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลบอสวก มวงเจริญราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลเรือง ดอนเฟอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 บึงกาฬ บุงคลา องคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน หวยเล็บมือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลโคกกอง วัดศรีมงคลสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหอคํา วัดโพธิ์ชัยนิมิต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหอคํา วัดสุวรรณธรรมคุณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลปะเคียบ วัดบานหนองขุนพรม128 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลปะเคียบ วัดบานหนองขุนพรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 บุรีรัมย คูเมือง องคการบริหารสวนตําบลพรสําราญ โรงเรยีนสระบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 บุรีรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลทุงวัง โคกอะโตด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

131 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม โรงเรยีนวัดนิเทศน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลลําไทร โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก บานปากแพรก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลนนทรี โรงเรียนบานหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอทอง โรงเรียนวัดปากน้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา โรงเรยีนบานโคกหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังดาล โรงเรยีนบานหนองจิก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลวังดาล วัดวังหวาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลประจันตคาม วัดดงไชยมัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด หนองเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลตําบลบางไทร โรงเรียนวัดเทพสนทวารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบรหิารสวนตําบลบานกลึง วัดแกว(ประโชติวิทยาภรณ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลบางบาล บานบางหัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก143 พระนครศรีอยุธยา บางบาล เทศบาลตําบลบางบาล บานบางหัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องคการบริหารสวนตําบลน้ําเตา วัดตะกู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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145 พระนครศรีอยุธยา ผักไห เทศบาลเมืองผักไห โรงเรียนวัดตาลานเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 พระนครศรีอยุธยา ผักไห องคการบริหารสวนตําบลลาดน้ําเค็ม องคการบริหารสวนตําบลลาดนํ้าเค็ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.วัดแกวตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือ ประสิทธิวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลหัวเวียง วัดบางกระทิง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 พระนครศรีอยุธยา เสนา องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง โรงเรยีนจุฬาราษฎรวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลเจดียคํา บานดอนลาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 พะเยา เชียงมวน องคการบริหารสวนตําบลสระ วัดทาฟาเหนือ152 พะเยา เชียงมวน องคการบริหารสวนตําบลสระ วัดทาฟาเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม ทุงหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลนาปรัง หนองทาควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลออย ดอนเงนิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 พะเยา ภูกามยาว องคการบรหิารสวนตําบลหวยแกว มวงคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

157 พะเยา ภูซาง องคการบรหิารสวนตําบลเชียงแรง ดอนไชย ม.10 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 พะเยา ภูซาง องคการบรหิารสวนตําบลเชียงแรง ดอนมูล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 พะเยา ภูซาง องคการบรหิารสวนตําบลเชียงแรง ดอนไชย ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลภูซาง ฮวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 พังงา กะปง องคการบริหารสวนตําบลรมณยี โรงเรียนบานปากคลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 พังงา เกาะยาว เทศบาลตําบลพรุใน โรงเรียนบานคลองดินเหนียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 พังงา เมืองพังงา องคการบริหารสวนตําบลเกาะปนหยี เกาะไมไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลตําบลหนองพยอม หนองแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 พิจิตร บางมูลนาก องคการบริหารสวนตําบลวังกรด ตําบลวังกรด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ บานหวยคําตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลหัวดง บานน้ําโจนเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก167 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลหัวดง บานน้ําโจนเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 พิษณุโลก บางระกํา เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม บานตะโมประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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169 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลมะตอง บานมะตอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลวงฆอง วัดทาสี่รอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบรหิารสวนตําบลหอกลอง โรงเรยีนประชาอุปถัมภ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 พิษณุโลก วัดโบสถ เทศบาลตําบลวัดโบสถ วัดโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 เพชรบุรี บานแหลม องคการบริหารสวนตําบลทาแรง บานดอนเทพศักดิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลไรสม โรงเรียนวัดเวียงคอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลชนแดน บานโคกเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 เพชรบูรณ น้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน หลักดาน  2    176 เพชรบูรณ น้ําหนาว องคการบริหารสวนตําบลหลักดาน หลักดาน  2    หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน บานคลองบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 เพชรบูรณ ศรีเทพ องคการบริหารสวนตําบลสระกรวด โรงเรยีนบานวังขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 เพชรบูรณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลหลมเกา องคการบริหารสวนตําบลหลมเกา สาขา โรงเรียนหนองบัวแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลกาญจนา ดอนดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลรองกวาง ใหมจัดสรร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 แพร ลอง เทศบาลตําบลแมลานนา แมเก่ียม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

183 แพร ลอง เทศบาลตําบลแมลานนา แมลานพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 แพร สอง เทศบาลตําบลหวยหมาย ลูนิเกตุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลเขวาไร (อ.นาเชือก) วัดหนองแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสําโรง วัดโพธิ์ศรีสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสําโรง วัดโพนทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลวังไชย วัดโนนสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 มหาสารคาม บรบือ องคการบริหารสวนตําบลวังไชย วัดอัมพวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว บานหัวชาง-หนองกระทุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลตําบลหนองแคน บานโคกยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก191 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลตําบลหนองแคน บานโคกยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 มุกดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลกกแดง หินลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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193 มุกดาหาร หนองสงู องคการบริหารสวนตําบลหนองสูงใต วัดโพธิ์สวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมเงา วัดตอแพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมอูคอ บานคําสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมอูคอ บานแมอูคอหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลปางมะผา ลุกขาวหลาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลปางมะผา บอไคร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลปางมะผา บานแมลานา ม.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลปางหมู บานดอยแสง200 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลปางหมู บานดอยแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหมอกจําแป บานหวยโปงออน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง พะนอดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมโถ แมจอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ ปาหมาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ แมตอบเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลปาแป อุมปอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ บานแมสวรรคนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 ยโสธร คําเขื่อนแกว องคการบริหารสวนตําบลยอ บานสวางดอนดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

209 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลตําบลทุงแต บานคําน้ําเกลี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบรหิารสวนตําบลคอเหนือ วัดบานดอนยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองเรอื บานดอนกลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลหนองหิน วัดบานหนองบอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบลทุงทอง วัดนอยเจริญศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 รอยเอ็ด ปทุมรัตต องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก บานพิลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย องคการบริหารสวนตําบลสะอาด บานดอนควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก215 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย องคการบริหารสวนตําบลสะอาด บานดอนควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 ระยอง แกลง องคการบริหารสวนตําบลทุงควายกิน บานเนินสุขสํารอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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217 ระยอง เมืองระยอง องคการบริหารสวนตําบลเพ บานเกาะเสม็ด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลดานทับตะโก บานหนองสีนวล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลดานทับตะโก บานโกรกสิงขร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 ราชบุรี ดําเนินสะดวก เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก โรงเรียน ชุมชนวัดราษฎรเจริญธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 ราชบุรี ดําเนินสะดวก องคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ โรงเรยีน บานดอนฟกทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 ราชบุรี ดําเนินสะดวก องคการบริหารสวนตําบลสี่หมื่น โรงเรียน วัดคูหาสวรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลดอนคา โรงเรียน วัดดอนคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ วัดดอนสาลี224 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ วัดดอนสาลี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 ราชบุรี บางแพ องคการบริหารสวนตําบลวัดแกว วัดทํานบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 ราชบุรี บานโปง องคการบริหารสวนตําบลคุงพยอม วัดลําพยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน องคการบริหารสวนตําบลบอกระดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลชัยนารายณ องคการบริหารสวนตําบลชัยนารายณ (บานโกรกรกฟา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 ลพบุรี ชัยบาดาล องคการบริหารสวนตําบลศิลาทิพย บานดงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเบียน โรงเรยีนวัดทายลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 ลพบุรี พัฒนานิคม เทศบาลตําบลดีลงั ซอย 12 สาย 4 ซาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก วัดหนองแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 ลําปาง เกาะคา องคการบริหารสวนตําบลนาแสง แมไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 ลําปาง แจหม เทศบาลตําบลทุงผ้ึง แมชอฟา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

235 ลําปาง เถิน องคการบริหารสวนตําบลแมปะ ทามะเกวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว ปาเวียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมซาย สบแมทํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมซาย นาไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมซาย วัดมวงชุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก239 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมซาย วัดมวงชุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตําบลเสรมิขวา ปงแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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241 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตําบลเสรมิขวา ปงแลง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทากาศเหนือ ผาดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโคกงาม วัดมัชฌิมาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 เลย ภูกระดึง องคการบริหารสวนตําบลหวยสม วัดศรีพรหมาพัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลรองจิก บานนาคูณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลภูหอ วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลเลยวังไสย ไรสุขสันต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลคําเนียม วัดบานหนองทามใหญ248 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลคําเนียม วัดบานหนองทามใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวชาง โรงเรยีนบานหนองหัวชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวชาง วัดบานหนองดุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองหัวชาง วัดบานหนองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โรงเรยีนบานเปยมตะลวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตําบลสําโรงตาเจ็น วัดกระโพธิ์เริงรมย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 ศรีสะเกษ บึงบูรพ องคการบริหารสวนตําบลเปาะ วัดหมากยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 ศรีสะเกษ ปรางคกู องคการบริหารสวนตําบลหนองเชียงทูน วัดมัดกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ โรงเรียนบานโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว วัดบานโนนดั่ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ โรงเรียนบานหนองเหล็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลรังแรง ม.4 รังแรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องคการบริหารสวนตําบลหัวชาง วัดสําโรงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

261 สงขลา ระโนด องคการบริหารสวนตําบลระวะ วัดใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 สตลู เมืองสตูล องคการบริหารสวนตําบลปูยู บานเกาะยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 สมุทรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก263 สมุทรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 สมุทรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลบางสะแก บางสะแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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265 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ วัดบางประจันต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 สมุทรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลแควออม วัดบางเกาะเทพศักดิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 สมุทรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลปลายโพงพาง วัดประชา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 สระบุรี แกงคอย องคการบรหิารสวนตําบลหวยแหง โรงเรยีนวัดหนองน้ําเขียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 สระบุรี ดอนพุด องคการบริหารสวนตําบลดงตะงาว ดงตะงาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 สระบุรี บานหมอ องคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ หรเทพรุงเรืองฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลตําบลธารเกษม ธารเกษม (วัดตรีบุญญาราม) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 สระบุรี พระพุทธบาท องคการบริหารสวนตําบลพุคาํจาน โรงเรียนนิคมสงเคราะห 2 272 สระบุรี พระพุทธบาท องคการบริหารสวนตําบลพุคาํจาน โรงเรียนนิคมสงเคราะห 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 สระบุรี วิหารแดง องคการบริหารสวนตําบลหนองหมู บานหัวถนน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 สระบุรี เสาไห เทศบาลตําบลตนตาล-พระยาทด โรงเรียนวัดตนตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม-โพนทอง โคกตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองจรเข โรงเรยีนวัดหนองตาเดี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 สิงหบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลจักรสีห วัดจักรสหี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 สิงหบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลโพกรวม วัดโคกพระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลทองเอน วัดคลองโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลกง องคการบริหารสวนตําบลกง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลบานปอม โรงเรยีนบานนาไผลอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลบานสวน ไผขวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 สุโขทัย ศรีนคร องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ ทุงมหาชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเกาะตาเลี้ยง โรงเรยีนบานหนองกระดี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลวัดเกาะ ประชาอุทิศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลเมืองบางขลัง วัดปากคลองชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

287 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลหวยขมิ้น บานปาขี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก287 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลหวยขมิ้น บานปาขี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ บานศาลาทาทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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289 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลพิหารแดง โรงเรยีนวัดสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลวังนํ้าซับ โรงเรียนวัดพังมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 สุพรรณบุรี ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลดอนปรู โรงเรยีนวัดดอนสุธาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลปาเว โรงเรียนวัดเดิมเจา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 สุราษฎรธานี พนม เทศบาลตําบลคลองชะอุน โรงเรียนบานคลองชะอุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 สุรินทร โนนนารายณ องคการบริหารสวนตําบลคําผง มวงหนองตาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 หนองคาย เฝาไร องคการบริหารสวนตําบลวังหลวง บานโพนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวใต บานบุงแกว296 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวใต บานบุงแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ โนนสงา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 อางทอง ปาโมก องคการบริหารสวนตําบลสายทอง อนุบาลปาโมก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลบางระกํา วัดสามประชุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลบางระกํา วัดโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบรหิารสวนตําบลองครักษ วัดจุฬามุนี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลตําบลโพสะ โรงเรียน วัดราชปกษี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลตําบลศาลาแดง โรงเรียน วัดทายยาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลไผวง องคการบริหารสวนตําบลไผวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น วัดรางฉนวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 อางทอง แสวงหา องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเย็น วัดหมื่นเกลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลหวย วัดสุวัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลหวย วัดบานดอนดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 อํานาจเจริญ พนา องคการบรหิารสวนตําบลไมกลอน วัดศรีสนุทราราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ องคการบริหารสวนตําบลแมด โรงเรียนบานน้ําซับ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม เทศบาลตําบลสิริเสนางค วัดนาสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก311 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม เทศบาลตําบลสิริเสนางค วัดนาสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลจิกดู โพนขวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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313 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย บานคํานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย นาคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลปะโค วัดโนนมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลบานคอ วัดอุตมาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน บานหนองกาลึม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลโนนหวาย เสาเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 อุดรธานี หนองแสง องคการบริหารสวนตําบลทับกุง บานโนนเชียงค้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

320 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลทาแฝก ปากั้ง320 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลทาแฝก ปากั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

321 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลทาแฝก บานงอมถ้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

322 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลนางพญา บานหวยตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

323 อุตรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลหวยมุน บานโปงพาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

324 อุตรดิตถ บานโคก เทศบาลตําบลบานโคก วัดบานโคกเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

325 อุตรดิตถ บานโคก เทศบาลตําบลบานโคก บานหวยครั่ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

326 อุตรดิตถ บานโคก องคการบริหารสวนตําบลมวงเจ็ดตน บานหวยนอยกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

327 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลนาอิน บานฟากบึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

328 อุตรดิตถ ฟากทา องคการบริหารสวนตําบลฟากทา วัดโพธิ์ชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

329 อุตรดิตถ ฟากทา องคการบริหารสวนตําบลฟากทา วัดปากไพร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

330 อุตรดิตถ ฟากทา องคการบรหิารสวนตําบลสองคอน บานสองคอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

331 อุตรดิตถ ฟากทา องคการบรหิารสวนตําบลสองคอน บานโพนดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

332 อุตรดิตถ ลับแล เทศบาลตําบลหัวดง แสนสิทธิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

333 อุทัยธานี ทัพทัน องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางดง ดงพิกุล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

334 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง บานปาอูสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

335 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหนองบมกลวย บานหินงามสามัคคี 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก335 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหนองบมกลวย บานหินงามสามัคคี 2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

336 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหูชาง โรงเรยีน บานรองมะดกู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

337 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลทุงนางาม บานเขาน้ําโจน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

338 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลเทพวงศา วัดชัยภูมิการามฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

339 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหนองนกทา โนนศิลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

340 อุบลราชธานี โขงเจียม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ ดงบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

341 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลบัวงาม บานราษฎรสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

342 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลเซเปด วัดมณีจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

343 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลถ้ําแข บานถ้ําเตา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

344 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโนนกุง วัดน้ําคํา344 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลโนนกุง วัดน้ําคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

345 อุบลราชธานี นาจะหลวย องคการบริหารสวนตําบลโสกแสง วัดคํามวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

346 อุบลราชธานี นาตาล องคการบริหารสวนตําบลพังเคน วัดโนนสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

347 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร บานโนนใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

348 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบรหิารสวนตําบลสองคอน วัดโนนสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

349 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลสารภี หินหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

350 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองบอ วัดบานจานตะโน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ

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

1. สงแบบตอบรับการอบรม ตั้งแตบัดนี้ไปจนถึงวันศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทางโทรสาร  02-516-2106 , 02-191-4804

2. ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 29,500 บาท (สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ภายในวันศกุรท่ี 18 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 36  

ระหวางวันพฤหัสบดทีี่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 6 มถุินายน 2561

100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยการปกครอง

กรุณาสงแบบตอบรับการฝกอบรม กอนวันศุกรที่ 11 พฤษภาคม 256

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

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

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

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

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

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

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

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

ชําระคาลงทะเบียน 29,500 บาท ต้ังแตบดันี้ ไปจนถึงวันศุกรที่ 18

สั่งจายเช็คในนาม   สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00-09.00 น. พรอมสําเนาการชาํระเงนิ

โดยแตงเคร่ืองแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

สามารถเขาพักไดวันพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ตั้งแตเวลา 14.00 น โดยไมมีคาใชจาย

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 09-0678-0186 หรือ โทรศัพท 09

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

2561 

วิทยาลัยการปกครอง) 

2561 

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

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

ขาราชการ สังกัด อปท.เทานั้น) 

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

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

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

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

lovei9@hotmail.com 

18 พฤษภาคม 2561 

สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

พรอมสําเนาการชาํระเงนิ 

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 ่36  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 36 

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 

     

         

6 

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 

 


