
1 กระป เกาะลันตา องคการบริหารสวนตําบลเกาะลนัตาใหญ บานสังกาอู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2 กระป เขาพนม องคการบริหารสวนตําบลโคกหาร บานไสควน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ ดานแมแฉลบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

4 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ องคการบริหารสวนตําบลแมกระบุง ปลายดินสอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5 กาฬสินธุ รองคํา องคการบริหารสวนตําบลสามัคคี โนนเสียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

6 ขอนแกน พล องคการบริหารสวนตําบลหนองมะเขือ องคการบริหารสวนตําบลหนองมะเขือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7 ขอนแกน ภูเวียง องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงธนสาร วัดสุทธวีศิลป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8 จันทบุรี ขลุง เทศบาลตําบลซึ้ง โรงเรียนวัดซึ้งบน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9 จันทบุรี นายายอาม องคการบริหารสวนตําบลวังโตนด บานวังเวียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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10 จันทบุรี เมืองจันทบุรี องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว โรงเรยีนวัดเสม็ดงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

11 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน องคการบริหารสวนตําบลคลองเขื่อน วัดบานกลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

12 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน องคการบริหารสวนตําบลบางตลาด วัดบางตลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

13 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน องคการบริหารสวนตําบลบางโรง ดอนสนาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

14 ฉะเชิงเทรา บางคลา องคการบริหารสวนตําบลบางกระเจ็ด วัดบางกระดาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องคการบริหารสวนตําบลหอมศีล คลองตาเอี่ยม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ องคการบริหารสวนตําบลคลองขุด โรงเรยีนวัดพนมพนาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

17 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องคการบริหารสวนตําบลหนองไมแกน โรงเรยีนบานเขาสะทอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

18 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องคการบริหารสวนตําบลทาไข วัดนิโครธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน องคการบริหารสวนตําบลดงนอย วัดน้ําฉา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน องคการบริหารสวนตาํบลเมืองใหม วัดบางคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

21 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องคการบริหารสวนตําบลลาดกระทิง บานหวยน้ําทรัพย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

22 ชลบุรี บอทอง องคการบริหารสวนตําบลบอทอง บานทับสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23 ชลบุรี บอทอง องคการบริหารสวนตําบลบอทอง บานคลองยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

24 ชลบุรี บอทอง องคการบริหารสวนตําบลพลวงทอง โรงเรยีนบานคลองกุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25 ชลบุรี บานบึง เทศบาลตําบลหัวกุญแจ วัดกุณฑธีาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

26 ชลบุรี บานบึง เทศบาลตําบลหัวกุญแจ หัวกุญแจ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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27 ชลบุรี บานบึง องคการบริหารสวนตําบลหนองบอนแดง วัดหนองยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

28 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลโคกเพลาะ เนินตามาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

29 ชลบุรี พนัสนิคม องคการบริหารสวนตําบลบานเซดิ วัดบานศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 ชลบุรี พานทอง องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย วัดชลธีบุญญาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

31 ชัยนาท มโนรมย เทศบาลตําบลมโนรมย วัดพิกุลงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

32 ชัยนาท มโนรมย เทศบาลตําบลมโนรมย ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

33 ชัยนาท มโนรมย องคการบริหารสวนตําบลทาฉนวน บานดอนฉนวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

34 ชัยนาท มโนรมย องคการบรหิารสวนตําบลวัดโคก บานคลองกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

35 ชัยนาท วัดสิงห เทศบาลตําบลหนองขุน โรงเรียนบานทุงกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

36 ชัยนาท วัดสิงห องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว วัดหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

37 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลตําบลโพงาม วัดธรรมมิกาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

38 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลเจาพระยา วัดกําแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

39 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลหาดอาษา วัดหาดอาษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

40 ชัยภูมิ คอนสาร องคการบริหารสวนตําบลดงบัง วัดแกนจันทรคงคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

41 ชัยภูมิ ซับใหญ องคการบริหารสวนตําบลซับใหญ หนองใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

42 ชัยภูมิ ซับใหญ องคการบริหารสวนตําบลทากูบ โรงเรยีนบานวังกุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

43 ชัยภูมิ บานเขวา เทศบาลตําบลลุมลําชี บานปาไมแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

44 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตาํบลกวางโจน วัดโนนจําปาทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

45 ชัยภูมิ ภูเขียว องคการบริหารสวนตําบลผักปง โรงเรยีนบานหนองสองหอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 ชุมพร หลังสวน องคการบริหารสวนตําบลหาดยาย โรงเรยีนบานสวนจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

47 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลปาตาล ปาตาลเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

48 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลปาตาล ปาตาลใต ม.4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

49 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลยางฮอม ทุงศรีเกิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลตําบลยางฮอม ปาบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

51 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลสถาน ใหมทุงหมด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

52 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลสถาน แฟน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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53 เชียงราย เทิง องคการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย ปารวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

54 เชียงราย ปาแดด เทศบาลตําบลปาแดด สันโคงพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

55 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลตําบลไมยา บานรองกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

56 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ทรายขาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

57 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลทานตะวัน หวยบงใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

58 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลทานตะวัน ปาสักใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

59 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลทานตะวัน สันโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลปาหุง งิ้วเฒา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

61 เชียงราย พาน องคการบริหารสวนตําบลปาหุง บานผาวี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

62 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลบานดู บานปูไข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

63 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลแมยาว บานยะฟู (ปูเขาะ) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

64 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง บานสี่หลัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

65 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง บานปายาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

66 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง บานปาซางแสนสุดแดน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

67 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง บานลิเช หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

68 เชียงราย แมฟาหลวง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน บานมอลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

69 เชียงราย แมลาว องคการบริหารสวนตําบลโปงแพร บานหวยสานพลับพลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 เชียงราย แมลาว องคการบริหารสวนตําบลโปงแพร หวยสานอาขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

71 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง บานแมตาแมว ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

72 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลทากอ ปาลัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

73 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลแมพริก บานปางออย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

74 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลแมพริก บานปาเมี่ยงแมพริก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

75 เชียงราย แมสรวย องคการบริหารสวนตําบลแมพริก วัดบานโฮง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

76 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลเกาะชาง เหมืองแดงนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

77 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลบานดาย ปาบงงาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

78 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลโปงงาม บานมูเซอผาอี้ หมู 11 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 37

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

79 เชียงราย แมสาย องคการบริหารสวนตําบลศรีเมืองชุม ทุงเกลี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

80 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลทาขาม บานปาตึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

81 เชียงราย เวียงแกน เทศบาลตําบลมวงยาย หวยจอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

82 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย บานทุงยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

83 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลแมเจดยีใหม โรงเรยีนบานขุนลาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

84 เชียงราย เวียงปาเปา องคการบริหารสวนตําบลแมเจดยีใหม โรงเรยีนบานปางฮายหวยชมภู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

85 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแจมหลวง บานหวยยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

86 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแจมหลวง บานนาเกล็ดหอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

87 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแจมหลวง บานแจมหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

88 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแจมหลวง บานเสาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

89 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบานจันทร หวยฮอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

90 เชียงใหม กัลยาณิวัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแมแดด แมตะละเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

91 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลดอยแกว ใหมแมเตี๊ยะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

92 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลบานแปะ อมติง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

93 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลสบเต๊ียะ ทาหลุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

94 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลทุงขาวพวง โรงเรียนบานหวยเปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

95 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลทุงขาวพวง โรงเรียนบานทุงขาวพวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

96 เชียงใหม เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองนะ แกนอย (แมแกน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

97 เชียงใหม ดอยเตา องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง กองวะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

98 เชียงใหม ดอยหลอ เทศบาลตําบลสันตสุิข สบอาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

99 เชียงใหม แมแจม เทศบาลตําบลทาผา บานเหลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง ปาตึง-ตีนผา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

101 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลปางหินฝน บานแมตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร แมน้ําเขียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

103 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก ผาละป (2) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

104 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก หวยบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 37

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

105 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก แมหยอด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

106 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก ปากลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

107 เชียงใหม แมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมศึก บานสบแมสะตอบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

108 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตาํบลเมืองกาย บานกายนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

109 เชียงใหม แมแตง องคการบริหารสวนตําบลสันปายาง บานเอียก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

110 เชียงใหม แมวาง เทศบาลตําบลแมวาง ศิริชัยนิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

111 เชียงใหม แมวาง เทศบาลตําบลแมวาง ปาแดด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

112 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลแมสาบ ปางเติม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

113 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลแมสาบ บานขุนสาบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

114 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลแมสาบ อมลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

115 เชียงใหม สะเมิง องคการบริหารสวนตําบลย้ังเมิน แมตะละ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

116 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลบานแม บานดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

117 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลบอสลี แมแวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

118 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลบอสลี ใหมทุงสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

119 เชียงใหม ฮอด องคการบริหารสวนตําบลหางดง ผาแตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120 ตราด เขาสมิง องคการบริหารสวนตําบลสะตอ วงษพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

121 ตราด เมืองตราด องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ วัดคลองเพชร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

122 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง บานตะพิเดอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

123 ตาก ทาสองยาง องคการบริหารสวนตําบลแมสอง บานสันดอยงาม ม.16 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

124 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนตําบลแมทอ บานลานสาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

125 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนตําบลแมทอ บานหวยนึ่ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

126 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลแมกาษา บานแมกึ้ดสามทาใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

127 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลแมกาษา บานโกกโก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

128 ตาก รอประสาน จาก องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลโมโกร โรงเรยีนอนุบาลบานแมกลองคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

129 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลบานนา โรงเรยีนบานหินลาด-นาไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

130 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลบานนา โรงเรียนเคลื่อนที่บานอูมฮวบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

131 ตาก สามเงา องคการบริหารสวนตําบลยานรี โรงเรียนบานทาปุยตก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

132 ตาก อุมผาง องคการบริหารสวนตําบลอุมผาง บานแมละมุงคี สาขาเดลอปอบอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

133 นครนายก บานนา องคการบริหารสวนตาํบลบานพริก โรงเรยีนบานชะวากยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

134 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลเกาะโพธิ์ วันครู 2504 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

135 นครนายก ปากพลี องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง ตําบลหนองแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

136 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลดอนยอ บานคลอง 3 วิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

137 นครนายก เมือง องคการบริหารสวนตําบลวังกระโจม ชุมชนบานคลองเหมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

138 นครนายก องครักษ องคการบริหารสวนตําบลทรายมูล วัดทวีพลูรังสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

139 นครปฐม บางเลน องคการบริหารสวนตําบลนราภิรมย บานนราภิรมย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

140 นครปฐม สามพราน องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา บานคลองจินดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

141 นครพนม โพนสวรรค องคการบริหารสวนตาํบลนาหัวบอ บานโพนเพ็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

142 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลโคกหินแฮ วัดศรีธนนชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

143 นครพนม เรณูนคร องคการบริหารสวนตําบลทาลาด วัดอัมพวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

144 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตาํบลกุดพิมาน โรงเรยีนสํานักพิมาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

145 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลตะเคยีน โรงเรยีนดงกระสัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

146 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลบานแปรง โรงเรยีนบานฝายโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

147 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองกราด บานหนองขุยคูเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

148 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองกราด โรงเรยีนบานเกาะลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

149 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองกราด บานหนองแหน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

150 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองกราด บานใหมชัยพฤกษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

151 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองไทร บานหนองแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

152 นครราชสีมา ดานขุนทด องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวละคร บานโคงตะครอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

153 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลบัลลงัก โรงเรียนบานหนองแจง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

154 นครราชสีมา บัวลาย องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน บานหวยมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

155 นครราชสีมา บานเหลื่อม องคการบริหารสวนตําบลบานเหลื่อม บานโตน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

156 นครราชสีมา ปกธงชัย เทศบาลตําบลนกออก วัดหงษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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157 นครราชสีมา พระทองคํา องคการบริหารสวนตําบลพังเทียม อนุบาลสามขวบชายพะเนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว โรงเรยีนบานคลองบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

159 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว โรงเรยีนบานคลองทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

160 นครราชสีมา สีคิ้ว องคการบริหารสวนตําบลคลองไผ เขายายเที่ยงเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

161 นครราชสีมา สูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลนากลาง โรงเรยีนบานหนองบอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

162 นครศรีธรรมราช บางขัน องคการบริหารสวนตาํบลบานนิคม บานเขาวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

163 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย บานคลองนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

164 นครศรีธรรมราช สิชล องคการบริหารสวนตําบลเทพราช บานน้ําฉา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

165 นครศรีธรรมราช หัวไทร องคการบริหารสวนตําบลควนชะลิก ดอนผาสุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

166 นครสวรรค ชุมแสง องคการบริหารสวนตําบลทาไม วัดหนองขอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

167 นครสวรรค ตากฟา เทศบาลตําบลอุดมธัญญา บานโคงบานใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

168 นครสวรรค ตากฟา องคการบริหารสวนตําบลเขาชายธง ตําบลเขาชายธง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

169 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลหนองหมอ บานหนองสีซอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

170 นครสวรรค ตาคลี องคการบริหารสวนตําบลหนองหมอ บานหนองแอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

171 นครสวรรค แมวงก องคการบรหิารสวนตําบลวังซาน วัดคลองมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

172 นนทบุรี ไทรนอย องคการบริหารสวนตําบลราษฏรนิยม โรงเรียนบานราษฏรนิยม ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

173 นนทบุรี ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด วัดปรมัยยิกาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

174 นนทบุรี ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด บานทาน้ํา ม.5 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

175 นนทบุรี ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด โรงเรยีนวัดศาลากุล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

176 นนทบุรี ปากเกร็ด องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย วัดตําหนักเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

177 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางไผ วัดโชติการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

178 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางไผ วัดตึก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

179 นราธิวาส ระแงะ องคการบริหารสวนตําบลกาลิซา บานบาโง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

180 นาน ทุงชาง เทศบาลตําบลงอบ ทุงสุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

181 นาน นานอย องคการบริหารสวนตําบลสนัทะ บานหวยจอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

182 นาน นาหมื่น องคการบริหารสวนตําบลปงหลวง น้ําเดิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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183 นาน นาหมื่น องคการบริหารสวนตําบลปงหลวง บานน้ําลีใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

184 นาน นาหมื่น องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี นาหมอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

185 นาน นาหมื่น องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี ปาซาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

186 นาน นาหมื่น องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี นาคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

187 นาน บอเกลือ เทศบาลตําบลบอเกลือใต หวยโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

188 นาน บอเกลือ เทศบาลตําบลบอเกลือใต นาบง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

189 นาน บอเกลือ เทศบาลตําบลบอเกลือใต บานยอดดอยพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

190 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา หวยทาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

191 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลไชยวัฒนา แดนพนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

192 นาน ปว องคการบริหารสวนตําบลสกาด บานสกาดใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

193 นาน ภูเพียง องคการบริหารสวนตําบลฝายแกว บานหวยไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

194 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลบอ หวยยื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

195 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลบอ ภูเวียง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

196 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนตําบลเรือง ศรีนาปาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

197 นาน แมจริม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง บานกิ่วน้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

198 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลน้ํามวบ บานน้ําป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

199 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลแมขะนิง บานหวยเลยีบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

200 นาน เวียงสา องคการบริหารสวนตําบลแมขะนิง บานหัวนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

201 บึงกาฬ เซกา เทศบาลตําบลซาง หนองยาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

202 บึงกาฬ บุงคลา องคการบริหารสวนตําบลหนองเดิ่น ภูสวาท หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

203 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลโคกกอง วัดจันทวารี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

204 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหอคํา วัดบํารุงราษฎรสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

205 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหอคํา วัดไพรสนฑสามัคคีธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

206 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย เทศบาลตําบลหลักเขต โรงเรียนวิมลวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

207 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย เทศบาลตําบลหลักเขต บานโคกเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

208 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย องคการบริหารสวนตําบลเสม็ด รร.โสภณวรวัฒนวิทยา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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209 บุรีรัมย ละหานทราย องคการบริหารสวนตําบลโคกวาน บานสมจิต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

210 บุรีรัมย สตึก เทศบาลตําบลศรีสตึก บานสําโรงพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

211 บุรีรัมย สตึก องคการบริหารสวนตําบลเมืองแก วัดหนองดวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

212 ปทุมธานี ลําลูกกา องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา โรงเรยีนวัดลานนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

213 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี องคการบริหารสวนตําบลเขาจาว แพรกตะลุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

214 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลยานรี โรงเรียนบานโคกสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

215 ปราจีนบุรี นาดี องคการบรหิารสวนตําบลทุงโพธิ์ บานคลองตาหมื่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

216 ปราจีนบุรี บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางยาง โรงเรยีนวัดคลองเฆ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

217 ปราจีนบุรี บานสราง องคการบริหารสวนตําบลบางยาง โรงเรยีนวัดใหมโพธิ์เย็น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

218 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง วัดบานไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

219 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลโนนหอม วัดประชาวาสอัมพวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

220 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตาํบลบางเดชะ โรงเรยีนวัดหัวกรด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

221 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตาํบลบางเดชะ โรงเรยีนวัดสามัคคีภิรมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

222 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง วัดบางคาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

223 ปตตานี แมลาน องคการบริหารสวนตําบลมวงเตี้ย บานปลักปรือ ม. 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

224 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตําบลเทพมงคล วัดเทพมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

225 พระนครศรีอยุธยา บางซาย องคการบริหารสวนตาํบลวังพัฒนา วัดใหมหนองคต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

226 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลตําบลบางไทร โรงเรยีนวัดทาซุงทกัษิณา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

227 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องคการบรหิารสวนตําบลโพแตง โรงเรยีนวัดโพธิ์แตงใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

228 พระนครศรีอยุธยา บางบาล องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเตา ทางชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

229 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลตานิม โรงเรยีนวัดโตนด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

230 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลบางเดื่อ วัดบางเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

231 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์สามตน วัดมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

232 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องคการบริหารสวนตําบลบานหวา โรงเรยีนเสรมิปญญา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

233 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก องคการบริหารสวนตําบลคลองนอย โรงเรยีนวัดไกเตี้ย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

234 พระนครศรีอยุธยา ผักไห เทศบาลเมืองผักไห โรงเรียนวัดอมฤต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หมายเหตุ

235 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตาํบลบานปอม วัดกษัตราธิราช หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

236 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ วัดบันลือธรรม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

237 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) องคการบริหารสวนตําบลสิงหนาท หงสประภาสประสิทธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

238 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลเจาเจ็ด วัดเจาเจ็ดใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

239 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุขิงแกง หมูที่ 2 (บานแมทะลาย) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

240 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม หวยเกี๋ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

241 พะเยา จุน องคการบริหารสวนตําบลหวยยางขาม หวขัว-ฝงหมิ่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

242 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลเจดียคํา วังเค็มใหม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

243 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลเจดียคํา วังเค็ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

244 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลน้ําแวน แมตํ๋าทาขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

245 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลน้ําแวน ไครปาคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

246 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลน้ําแวน น้ําแวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

247 พะเยา เชียงคํา องคการบริหารสวนตําบลแมลาว กาญจนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

248 พะเยา เชียงมวน องคการบริหารสวนตําบลบานมาง วัดปาแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

249 พะเยา เชียงมวน องคการบริหารสวนตําบลสระ หวยกั้งปลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

250 พะเยา ดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลบานปน วัดงิ้วหงก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

251 พะเยา ปง เทศบาลตําบลแมยม วัดบานหวยสิงห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

252 พะเยา ปง เทศบาลตําบลแมยม วัดบานคาไพบูลย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

253 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลนาปรัง บานหมุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

254 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย บานปางมะโอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

255 พะเยา ปง องคการบริหารสวนตําบลออย ฝายแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

256 พะเยา ภูกามยาว องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว บานอิงโคง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

257 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลภูซาง ทุงแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

258 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลภูซาง หนองเลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

259 พะเยา ภูซาง องคการบริหารสวนตําบลภูซาง นาหนุน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

260 พะเยา เมือง เทศบาลตําบลบานต๊ํา หมู 8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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261 พะเยา เมือง เทศบาลตําบลบานต๊ํา บานต้ําใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

262 พะเยา แมใจ เทศบาลตําบลเจริญราษฎร บานปาเมี่ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

263 พังงา ทายเหมือง องคการบริหารสวนตําบลทายเหมือง เขานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

264 พังงา ทายเหมือง องคการบริหารสวนตําบลนาเตย โรงเรยีนวัดประชาธิการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

265 พิจิตร ดงเจริญ องคการบริหารสวนตําบลหวยรวม บานหนองสนวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

266 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลตําบลหนองพยอม วัดหนองพยอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

267 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลวังสําโรง บานสามบึงบาตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

268 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลหวยเหตุ โรงเรยีนวัดธงไทยยาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

269 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลหวยเหตุ โรงเรยีนวัดพรหมประสิทธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

270 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลหวยเหตุ บานโพธิ์ลอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

271 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลหวยเหตุ โรงเรยีนวัดหวงสลิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

272 พิจิตร ตะพานหิน องคการบริหารสวนตําบลหวยเหตุ โรงเรยีนวัดคลองทองหลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

273 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

274 พิจิตร บางมูลนาก องคการบรหิารสวนตําบลวังกรด วัดหวยเรียงใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

275 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทาขมิ้น วัดบานทุงใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

276 พิจิตร โพทะเล องคการบริหารสวนตําบลทายน้ํา โรงเรยีนบานปากน้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

277 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลหัวดง บานหนองนาดํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

278 พิจิตร เมือง องคการบริหารสวนตําบลหัวดง วัดลําชะลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

279 พิจิตร สามงาม องคการบริหารสวนตําบลรังนก เนินไผขุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

280 พิษณุโลก พรหมพิราม องคการบริหารสวนตําบลศรีภิรมย บึงธรรมโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

281 พิษณุโลก วัดโบสถ องคการบริหารสวนตําบลคนัโชง บานแกงคันนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

282 เพชรบุรี บานลาด องคการบริหารสวนตําบลโรงเข โรงเรยีน วัดดอนกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

283 เพชรบุรี บานลาด องคการบริหารสวนตําบลโรงเข บานลาดโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

284 เพชรบุรี บานลาด องคการบริหารสวนตําบลโรงเข โรงเรยีน วัดวังบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

285 เพชรบุรี บานลาด องคการบริหารสวนตําบลหนองกะปุ โรงเรยีน บานหนองโสนฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

286 เพชรบุรี บานแหลม เทศบาลตําบลบางตะบูน วัดลัด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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287 เพชรบุรี บานแหลม เทศบาลตําบลบานแหลม โรงเรยีน วัดอุตมิงค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

288 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลธงชัย วัดอินทราราม (วัดบานขลู) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

289 เพชรบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลหนองโสน หัวขอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

290 เพชรบุรี หนองหญาปลอง องคการบริหารสวนตําบลยางน้ํากลัดใต บานลิ้นชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

291 เพชรบูรณ เขาคอ องคการบริหารสวนตําบลเขาคอ บานปาแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

292 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม บานโคกสูง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

293 เพชรบูรณ ชนแดน องคการบริหารสวนตําบลทาขาม บานวังปลาซอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน (อ.วิเชียรบุรี) ถ้ํามงคลชัย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

295 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี องคการบริหารสวนตําบลบอรัง หนองสะแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

296 เพชรบูรณ หนองไผ องคการบริหารสวนตําบลกองทูล บานวังชงโค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

297 เพชรบูรณ หลมเกา องคการบริหารสวนตําบลหลมเกา องคการบริหารสวนตําบลหลมเกา สาขาบานวังเวิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

298 แพร เดนชัย เทศบาลตําบลปงปาหวาย สวนหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

299 แพร เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลไทรยอย ปาไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

300 แพร เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลไทรยอย ปางเคาะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

301 แพร เมืองแพร เทศบาลตําบลทุงกวาว เทศบาลตําบลทุงกวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

302 แพร เมืองแพร เทศบาลตําบลทุงกวาว วัดทุงกวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

303 แพร เมืองแพร เทศบาลตําบลแมคํามี สันปาสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

304 แพร เมืองแพร เทศบาลเมืองแพร โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

305 แพร เมืองแพร เทศบาลเมืองแพร โรงเรยีนเทศบาลวัดชัยมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

306 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตาํบลกาญจนา ทุงอวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

307 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลปาแดง น้ํากลาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

308 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลปาแดง บานแมลัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

309 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนตําบลเหมืองหมอ เหมืองคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

310 แพร รองกวาง เทศบาลตําบลบานเวียง หวยออย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

311 แพร รองกวาง องคการบริหารสวนตําบลไผโทน ไทรพราว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

312 แพร ลอง เทศบาลตําบลแมลานนา นาแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หมายเหตุ

313 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลนาพูน บานสวนปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

314 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลนาพูน บานดอนกวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

315 แพร วังช้ิน องคการบริหารสวนตําบลนาพูน บานแมแปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

316 แพร สอง เทศบาลตําบลหวยหมาย หวยกาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

317 แพร สอง องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง เหลาเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

318 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ กาศเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

319 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ มวงเกษม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

320 แพร หนองมวงไข องคการบริหารสวนตําบลน้ํารัด ยานยาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

321 มหาสารคาม แกดํา องคการบริหารสวนตําบลโนนภิบาล วัดบานนาคูณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

322 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสาํโรง วัดบุรารัฐโพธาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

323 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลสาํโรง วัดปาราษฎรบํารุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

324 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ บานหัวสระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

325 มหาสารคาม นาเชือก องคการบริหารสวนตําบลหนองเรือ วัดตลาดมวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

326 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา บานโคกจันทรหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

327 มหาสารคาม วาปปทุม องคการบรหิารสวนตําบลโพธิ์ชัย บานแกนเทา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

328 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลคําบก วัดศรีจอมแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

329 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลคําบก วัดศรีออมแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

330 มุกดาหาร คําชะอี องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา วัดเวฬุวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

331 มุกดาหาร ดงหลวง องคการบริหารสวนตําบลพังแดง บานติ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

332 มุกดาหาร ดงหลวง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว วัดโพธิ์ชัย (หนองบัว) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

333 มุกดาหาร ดงหลวง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว วัดโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

334 มุกดาหาร นิคมคําสรอย องคการบริหารสวนตําบลกกแดง อุมไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

335 มุกดาหาร หนองสงู เทศบาลตําบลภูวง วัดโพธิ์ศรีพันธ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

336 มุกดาหาร หนองสงู เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ วัดพุทธรูปโพธิ์ศรี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

337 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลขุนยวม หวยฮุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

338 แมฮองสอน ขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลแมอูคอ หยอมบานแมสุรินทรนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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339 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลปางมะผา บานน้ําจาง ม.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

340 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลปางมะผา ผาเผือก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

341 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลสบปอง แมหมูลีซอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

342 แมฮองสอน ปางมะผา องคการบริหารสวนตําบลสบปอง แมอุมอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

343 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหมอกจําแป วัดหมอกจําแป หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

344 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหมอกจําแป บานทบศอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

345 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง ทุงมะขามปอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

346 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง บานแมจา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

347 แมฮองสอน แมลานอย เทศบาลตําบลแมลานอย วัดแมลานอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

348 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลแมโถ หัวแมโถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

349 แมฮองสอน แมลานอย องคการบริหารสวนตําบลสันตคิีรี บานขุนแมฮุ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

350 แมฮองสอน แมสะเรียง เทศบาลตําบลแมยวม บานหวยสิงห หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

351 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ โปงดอยชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

352 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ แมตอบใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

353 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ แมหาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

354 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ บานแพะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

355 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ พะมอลอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

356 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลปาแป แมอุมลองหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

357 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ บานแมกะไน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

358 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ บานปาหมาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

359 ยโสธร คอวัง องคการบริหารสวนตําบลน้ําออม วัดศรีสาํราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

360 ยโสธร คําเขื่อนแกว เทศบาลตําบลดงแคนใหญ บานผักบุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

361 ยโสธร คําเขื่อนแกว เทศบาลตําบลดงแคนใหญ โรงเรียนบานกลางนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

362 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร บานกลางสระเกษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

363 ยโสธร ปาติ้ว องคการบริหารสวนตําบลศรฐีาน บานกุดสําโรง ม.6 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

364 ยโสธร มหาชนะชัย องคการบริหารสวนตาํบลพระเสาร บานแดง ม.7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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365 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนตําบลสิงห วัดบานหนองไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

366 รอยเอ็ด เมืองสรวง เทศบาลตําบลเมืองสรวง วัดเมืองสรวงเกา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

367 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงกุลา บานดอนแคน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

368 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงหลวง บานโนนสมบูรณ ม.9 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

369 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลหินกอง โรงเรียนบานคัดเคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

370 รอยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลตําบลหนองหลวง บานหนองเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

371 ระยอง บานคาย องคการบริหารสวนตําบลหนองตะพาน วัดเกาะอรัญญิกาวาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

372 ราชบุรี จอมบึง องคการบริหารสวนตําบลดานทับตะโก บานหนองไกเถื่อน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

373 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลปาไก โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 64 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

374 ราชบุรี ปากทอ องคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว วังมะนาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

375 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลคุงกระถิน โรงเรยีน วัดเกตุนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

376 ลพบุรี โคกสําโรง องคการบริหารสวนตําบลหวยโปง วัดสัมพันธมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

377 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบางกะพี้ เหนือเขต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

378 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลบานชี วัดทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

379 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

380 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองกระเบียน โรงเรยีนวัดหนองคู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

381 ลพบุรี บานหมี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองเตา วัดพานิชธรรมการาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

382 ลพบุรี พัฒนานิคม องคการบริหารสวนตําบลมะนาวหวาน บานแสนสุข หมูที่ 4 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

383 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลทาแค โรงเรยีนวัดปากลวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

384 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลทาแค โรงเรยีนคายพิบูลสงคราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

385 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลบางขันหมาก วัดสิงหทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

386 ลพบุรี เมืองลพบุรี องคการบริหารสวนตําบลบานขอย ตําบลสี่คลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

387 ลพบุรี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลดงดินแดง บานดงดินแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

388 ลพบุรี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลดงดินแดง บานบอดินสอพอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

389 ลพบุรี หนองมวง องคการบริหารสวนตําบลดงดินแดง บานปาเขวา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

390 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลลําปางหลวง จูด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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391 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลลําปางหลวง นางเหลียว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

392 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลลําปางหลวง จูดทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

393 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลลําปางหลวง มาเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

394 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลศาลา หนองแหวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

395 ลําปาง เกาะคา องคการบริหารสวนตําบลนาแสง นาแกวตะวันออก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

396 ลําปาง เกาะคา องคการบริหารสวนตําบลนาแสง นากิ๋ม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

397 ลําปาง เกาะคา องคการบริหารสวนตําบลนาแสง เกาะยะแมหยวก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

398 ลําปาง เกาะคา องคการบริหารสวนตําบลใหมพัฒนา ทุงขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

399 ลําปาง เกาะคา องคการบริหารสวนตําบลใหมพัฒนา โปงรอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

400 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลปงเตา บานหวยน้ําตื้น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

401 ลําปาง งาว องคการบริหารสวนตําบลปงเตา บานสามเหลี่ยม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

402 ลําปาง แจหม เทศบาลตําบลทุงผ้ึง บานทุงฮาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

403 ลําปาง แจหม เทศบาลตําบลทุงผ้ึง แมจอกฟา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

404 ลําปาง แจหม องคการบริหารสวนตําบลปงดอน เปยงใจ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

405 ลําปาง แจหม องคการบริหารสวนตําบลปงดอน บานเลาสู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

406 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลแจซอน บานแมแจม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

407 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลแจซอน ปาเหมี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

408 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว วัดปลายนาหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

409 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว ทุงปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

410 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว ทุงขวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

411 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว วัดบานถ้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

412 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

413 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง บานขาม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

414 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง หัวเมือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

415 ลําปาง เมืองปาน องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ทาเดื่อ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

416 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลตําบลบอแฮว บานบอแฮว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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417 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร บานกาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

418 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลเมืองพิชัย มอนเขาแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

419 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานแลง หัวทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

420 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานแลง บานแตะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

421 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานแลง ศรีปรีดา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

422 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนตําบลบานแลง บานดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

423 ลําปาง แมทะ องคการบริหารสวนตําบลวังเงิน ปางมะโอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

424 ลําปาง แมพริก องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ผาปงกลาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

425 ลําปาง แมพริก องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ผาปงหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

426 ลําปาง แมเมาะ องคการบริหารสวนตําบลบานดง บานแมสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

427 ลําปาง วังเหนือ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ทุงฮี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

428 ลําปาง วังเหนือ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ปาสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

429 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลนายาง นาไมแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

430 ลําปาง สบปราบ องคการบริหารสวนตําบลนายาง หนองวัวแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

431 ลําปาง เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมงาม ฮองฮี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

432 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง โปงน้ํารอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

433 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตาํบลเสริมขวา ปงปาปอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

434 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตาํบลเสริมขวา แมเลียงพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

435 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตาํบลเสริมขวา บานทุงไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

436 ลําปาง เสริมงาม องคการบริหารสวนตาํบลเสริมขวา ปงหัวทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

437 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลเมืองยาว สันกําแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

438 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลเมืองยาว แมยามเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

439 ลําปาง หางฉัตร เทศบาลตําบลเมืองยาว เวียงใต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

440 ลําพูน ทุงหัวชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง ดอยวงค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

441 ลําพูน บานโฮง องคการบริหารสวนตําบลปาพลู วัดทุงมาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

442 ลําพูน ปาซาง องคการบริหารสวนตําบลทาตุม ทาตุม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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443 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลเวียงยอง ศรีบุญชวูังไฮ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

444 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทากาศเหนือ ปงผาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

445 ลําพูน แมทา เทศบาลตําบลทากาศเหนือ บานแพะยันต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

446 ลําพูน แมทา องคการบริหารสวนตําบลทาแมลอบ หวยฮอมนอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

447 ลําพูน แมทา องคการบริหารสวนตําบลทาแมลอบ ขุนกอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

448 ลําพูน แมทา องคการบริหารสวนตําบลทาแมลอบ บานหวยฮอมใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

449 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลกอ กอทุง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

450 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลลี้ ปู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

451 เลย ดานซาย เทศบาลตําบลศรีสองรัก ปาพัฒนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

452 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโคกงาม  ชั่งสี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

453 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตาํบลปากหมัน บานปากโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

454 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโปง วัดศรีกาญจนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

455 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโปง วัดสวางพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

456 เลย ดานซาย องคการบริหารสวนตําบลโปง วัดศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

457 เลย ดานซาย องคการบรหิารสวนตําบลโพนสูง วัดสามัคคีธรรม  (ศาลานอย) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

458 เลย ทาลี่ องคการบริหารสวนตําบลน้ําแคม หาดเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

459 เลย ทาลี่ องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ บานหาดพระ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

460 เลย นาแหว องคการบริหารสวนตําบลนาพึง บานเกลี้ยง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

461 เลย นาแหว องคการบริหารสวนตําบลแสงภา หวยน้ําผัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

462 เลย นาแหว องคการบริหารสวนตําบลแสงภา บอเหมืองนอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

463 เลย นาแหว องคการบริหารสวนตําบลแสงภา บานนาปอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

464 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลหวยบอซืน วังผา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

465 เลย ปากชม องคการบริหารสวนตําบลหวยบอซืน บานเลงิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

466 เลย ภูหลวง องคการบริหารสวนตําบลเลยวังไสย วัดหวยสมปอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

467 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว บานกอไรใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

468 เลย เอราวัณ องคการบริหารสวนตําบลทรพัยไพวัลย บานใหมชัยเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 37

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

469 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลผักแพว วัดบานสวนออย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

470 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลยาง วัดบานหนองกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

471 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลยาง โรงเรยีนบานหนองกก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

472 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลละทาย โรงเรยีนบานยางนอยสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

473 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลละทาย โรงเรยีนบานเหมาหนองเรือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

474 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว วัดบานหนองบัว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

475 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว โรงเรยีนหนองบัวทาชาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

476 ศรีสะเกษ กันทรารมย องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว วัดบานขามปอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

477 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบริหารสวนตาํบลโคกเพชร โรงเรยีนบานโนนสาํราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

478 ศรีสะเกษ ขุขันธ องคการบรหิารสวนตําบลหัวเสือ ม.11 ตาทึง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

479 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง องคการบริหารสวนตําบลตองปด วัดกะวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

480 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง องคการบริหารสวนตําบลตองปด โรงเรยีนบานกะวัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

481 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ องคการบริหารสวนตําบลอีเซ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

482 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย องคการบริหารสวนตําบลโนนคูณ วัดโนนดู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

483 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องคการบริหารสวนตําบลคลีกลิ้ง บานเด่ือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

484 สกลนคร กุดบาก เทศบาลตําบลกุดไห วัดบานงิ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

485 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลกุสุมาลย บานโนนสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

486 สกลนคร กุสุมาลย องคการบริหารสวนตําบลอุมจาน สนามบิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

487 สกลนคร โพนนาแกว เทศบาลตําบลนาแกว บานโคกแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

488 สกลนคร สวางแดนดิน เทศบาลตําบลโคกสี ปารักน้ํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

489 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ โคกสวัสดิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

490 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ จําปา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

491 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ โนนสะอาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

492 สกลนคร สวางแดนดิน องคการบริหารสวนตําบลบงเหนือ บานบาก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

493 สงขลา เทพา เทศบาลตําบลเทพา เทศบาลตําบลเทพา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

494 สงขลา นาทวี องคการบริหารสวนตําบลคลองทราย ต.คลองทราย(อายุรกิจโกศล) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม
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ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

495 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลเมืองกําแพงเพชร เทศบาลเมืองกําแพงเพชร (บานปลายละหาน) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

496 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร มัสยิดยาบัลโรดเหราะหมะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

497 สมุทรปราการ บางเสาธง องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง ละมูลรอดศิริ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

498 สมุทรปราการ บางเสาธง องคการบริหารสวนตําบลศรีษะจรเขใหญ องคการบริหารสวนตําบลศีระจรเขใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

499 สมุทรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลบางคนที โรงเรยีนวัดบางคนทีในฯ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

500 สมุทรสงคราม บางคนที องคการบริหารสวนตําบลบางคนที ยายแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

501 สมุทรสงคราม เมืองฯ เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง โรงเรียนบานฉูฉี่ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

502 สมุทรสงคราม เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ วัดสวนแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

503 สมุทรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลบางชาง วัดจุฬามณี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

504 สมุทรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง แพรกหนามแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

505 สมุทรสงคราม อัมพวา องคการบริหารสวนตําบลย่ีสาร บานตนลาํแพน ม.3 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

506 สมุทรสาคร กระทุมแบน เทศบาลเมืองกระทุมแบน ชุมชนวัดดอนไกดี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

507 สมุทรสาคร กระทุมแบน เทศบาลเมืองกระทุมแบน ชุมชนบานตลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

508 สระแกว วัฒนานคร องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากเค็ง บานทับใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

509 สระแกว อรัญประเทศ องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ บานเมืองไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

510 สระบุรี บานหมอ องคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ องคการบริหารสวนตําบลวัดโคกใหญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

511 สระบุรี บานหมอ องคการบริหารสวนตําบลโคกใหญ วัดหนองนางปุย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

512 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลตําบลนายาว โรงเรยีนบานสระลําใย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

513 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลตําบลนายาว โรงเรยีนวัดนายาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

514 สระบุรี เมืองสระบุรี องคการบริหารสวนตําบลดาวเรือง โรงเรยีนวัดปาสัก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

515 สระบุรี หนองแค องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม โรงเรยีนหนองอางทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

516 สิงหบุรี คายบางระจัน องคการบริหารสวนตําบลคายบางระจัน โรงเรยีนวัดขุนสงฆ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

517 สิงหบุรี พรหมบุรี องคการบริหารสวนตําบลโรงชาง โรงเรยีนชุมชนวัดเทพมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

518 สิงหบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลตนโพธิ์ บานหัวงิ้ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

519 สิงหบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบางมัญ บานบางสําราญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

520 สิงหบุรี เมืองฯ องคการบริหารสวนตําบลบางมัญ วัดเสาธงทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

521 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลทองเอน วัดลองกะเบา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

522 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลน้ําตาล วัดทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

523 สิงหบุรี อินทรบุรี องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี วัดประศุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

524 สุโขทัย กงไกรลาศ องคการบริหารสวนตําบลไกรใน วัดปารัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

525 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม องคการบริหารสวนตําบลบานใหมไชยมงคล โรงเรยีนบานกมลราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

526 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม องคการบริหารสวนตําบลบานใหมไชยมงคล โรงเรยีนบานแสงสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

527 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลบานสวน คลองปลายนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

528 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนตําบลบานสวน เมืองตามุก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

529 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลแมสํา บานปากสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

530 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลแมสํา แมสานสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

531 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องคการบริหารสวนตําบลแมสํา แมสาน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

532 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลทับผึ้ง บานทับผิ้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

533 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลตําบลเมืองบางขลัง บานวงพระจันทร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

534 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางยม องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางยม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

535 สุโขทัย สวรรคโลก องคการบริหารสวนตําบลวังไมขอน โรงเรยีนบานจันทรโรภาส หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

536 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย องคการบริหารสวนตําบลทะเลบก บานหนองแขม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

537 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลวังคัน บานหนองยายเงิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

538 สุพรรณบุรี ดานชาง องคการบริหารสวนตําบลองคพระ เขมรโรง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

539 สุพรรณบุรี เดมิบางนางบวช องคการบริหารสวนตําบลนางบวช เขาดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

540 สุพรรณบุรี เดมิบางนางบวช องคการบริหารสวนตาํบลบอกรุ บานลาด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

541 สุพรรณบุรี บางปลามา องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา วัดรอเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

542 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน สุวรรณนาคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

543 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลวังยาง บรรไดทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

544 สุพรรณบุรี ศรีประจันต เทศบาลตําบลวังยาง วัดไกเต้ีย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

545 สุพรรณบุรี ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลมดแดง วังพลับเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

546 สุพรรณบุรี ศรีประจันต องคการบริหารสวนตําบลศรีประจันต วัดถั่ว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 37

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

547 สุราษฎรธานี เคียนซา องคการบริหารสวนตําบลเคยีนซา บานบางประ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

548 สุราษฎรธานี ไชยา องคการบริหารสวนตําบลปาเว โรงเรียนวัดเววน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

549 สุราษฎรธานี พุนพิน องคการบริหารสวนตําบลเขาหัวควาย องคการบริหารสวนตําบลเขาหัวควาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

550 สุรินทร จอมพระ องคการบริหารสวนตําบลเมืองลีง วัดศรีโพธิ์ทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

551 สุรินทร เมืองสรุนิทร องคการบริหารสวนตําบลเพ้ียราม บานแสลงพันธ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

552 สุรินทร รัตนบุรี องคการบริหารสวนตําบลธาตุ บานเหลามวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

553 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตาํบลเกาะแกว โคกเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

554 สุรินทร สําโรงทาบ องคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม วัดพงษคาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

555 หนองคาย สังคม องคการบริหารสวนตําบลบานมวง บานวังมน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

556 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลโคกมวง บานชัยมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

557 หนองบัวลําภู โนนสงั องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา บานโสกแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

558 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนตําบลหัวนา ดอนหัน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

559 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลไชโย วัดกําแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

560 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลไชโย วัดนางเลว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

561 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลไชโย วัดโบสถ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

562 อางทอง ไชโย เทศบาลตําบลไชโย วัดบางศาลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

563 อางทอง ไชโย องคการบริหารสวนตําบลเทวราช วัดเจาบุญเกิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

564 อางทอง โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลโคกพุทรา เทศบาลตําบลโคกพุทรา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

565 อางทอง โพธิ์ทอง เทศบาลตําบลทางพระ วัดไตรรัตนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

566 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลคําหยาด วัดโพธิ์ทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

567 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลบางเจาฉา วัดโพธิ์ราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

568 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลบางพลับ วัดขอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

569 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลบางพลับ วัดบุญเกิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

570 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลองครกัษ วัดสุวรรณราชหงษ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

571 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลองครกัษ วัดทาสามัคคี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

572 อางทอง โพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลอางแกว วัดสวาง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 37

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

573 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลตลาดกรวด โรงเรยีน วัดตาลเจ็ดชอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

574 อางทอง เมืองอางทอง องคการบริหารสวนตําบลปางิ้ว วัดลิ้นทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

575 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลทาชาง วัดลาดเปด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

576 อางทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลตําบลมวงเตี้ย วัดศาลาดิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

577 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลไผจําศีล โรงเรยีนวัดขุมทอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

578 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลย่ีลน บานไผหมูขวิด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

579 อางทอง วิเศษชัยชาญ องคการบริหารสวนตําบลศาลเจาโรงทอง วัดหลวง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

580 อางทอง สามโก เทศบาลตําบลสามโก วัดไผแหลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

581 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา องคการบริหารสวนตําบลลือ วัดบานนาคํา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

582 อํานาจเจริญ พนา เทศบาลตําบลพระเหลา บานอีเกง-ปทุมแกว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

583 อํานาจเจริญ พนา เทศบาลตําบลพระเหลา บานพนานต หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

584 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนตําบลโนนโพธิ์ โนนโพธิ์ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

585 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ เทศบาลตําบลดงมะยาง หนองนกหอ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

586 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลคาํพระ วัดศรีบุญเรือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

587 อํานาจเจริญ หัวตะพาน องคการบริหารสวนตําบลจิกดู ดูใน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

588 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลตําบลปะโค วัดทุงสวางดอนพิลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

589 อุดรธานี บานดุง องคการบริหารสวนตําบลถอนนาลับ วัดบวรมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

590 อุดรธานี บานผือ องคการบรหิารสวนตําบลคําดวง บานสระคลองพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

591 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตาํบลจําปาโมง จําปาโมง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

592 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตําบลหัวนาคํา บานหนองทม-คําเจริญ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

593 อุดรธานี ศรีธาตุ องคการบริหารสวนตําบลหนองนกเขียน บานปาไร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

594 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลโนนหวาย ทุงหวยทราย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

595 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลตําบลอูบมุง วัดโพธิ์ศรีธัมมาคม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

596 อุตรดิตถ ทองแสนขัน องคการบริหารสวนตําบลปาคาย ภูพิทยรัฐอุปถัมภ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

597 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลทาแฝก งอมมด หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

598 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลทาแฝก บานหวยไผ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 37

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

599 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลน้ําหมัน บานน้ําตะ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

600 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลผาเลือด บานหวยเจริญ ม.8 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

601 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลผาเลือด บานซําบอ ม.11 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

602 อุตรดิตถ ทาปลา องคการบริหารสวนตําบลหาดลา บานหาดไกตอย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

603 อุตรดิตถ น้ําปาด องคการบริหารสวนตําบลหวยมุน สองสี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

604 อุตรดิตถ บานโคก เทศบาลตําบลบานโคก บานน้ําแพ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

605 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลทาสัก โรงเรยีนบานเตาไหเหนือ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

606 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลทาสัก บานชํา 1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

607 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลในเมือง คลองกะชี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

608 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลในเมือง บานหัวคาย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

609 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลบานโคน หาดกําแพง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

610 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลบานดารา บานวังสําโม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

611 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลไรออย บานดินแดง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

612 อุตรดิตถ พิชัย องคการบริหารสวนตําบลไรออย โรงเรยีนไรออย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

613 อุตรดิตถ ฟากทา องคการบริหารสวนตําบลฟากทา หวยกานเหลือง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

614 อุตรดิตถ เมืองฯ เทศบาลตําบลงิ้วงาม มิตรภาพที่ 39 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

615 อุตรดิตถ ลับแล องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง บานมอนนางแหลม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

616 อุทัยธานี บานไร องคการบรหิารสวนตําบลบานใหมคลองเคียน บานอีตูบ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

617 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลเมืองการุง โรงเรยีน บานคลองโปง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

618 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหนองบมกลวย บานทุงนาสวน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

619 อุทัยธานี บานไร องคการบริหารสวนตําบลหูชาง โรงเรียน ซับสุราษฎร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

620 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลสะแกกรัง โรงเรยีน วัดจักษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

621 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลสะแกกรัง โรงเรยีน บานเนินตูม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

622 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองแก โรงเรยีน วัดหนองพังคา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

623 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนตําบลหนองแก วัดหนองแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

624 อุทัยธานี ลานสัก องคการบริหารสวนตําบลระบํา ทรัพยสมบูรณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



บัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนท่ี 37

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

ที่ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําแหนงผูเขารับการอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ

625 อุทัยธานี หนองขาหยาง องคการบริหารสวนตําบลหลุมเขา หลุมเขา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

626 อุทัยธานี หนองฉาง เทศบาลตําบลเขาบางแกรก วัดเทพนิมิตร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

627 อุทัยธานี หนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง วัดหนองมะกอก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

628 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหนองผอื วัดบานบึงหอม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

629 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหนองผอื บานบาฮี หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

630 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง ขวาว หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

631 อุบลราชธานี เขื่องใน องคการบริหารสวนตําบลโนนรัง โนนรัง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

632 อุบลราชธานี เดชอุดม องคการบริหารสวนตําบลตบหู บานโนนแสนสุข หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

633 อุบลราชธานี ตระการพืชผล เทศบาลตําบลตระการพืชผล วัดเอ่ียมวนาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

634 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกระเดียน กระเดยีน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

635 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลกุศกร วัดมุจจลินทาราม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

636 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลขามเปย วัดสวนตาล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

637 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลคาํเจริญ วัดชุมแสง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

638 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องคการบริหารสวนตําบลนาพิน วัดสวางอารมณ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

639 อุบลราชธานี นาตาล องคการบรหิารสวนตําบลพังเคน วัดสิงหทองสุภารักษ (สาขามงคลศรี) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

640 อุบลราชธานี นาตาล องคการบรหิารสวนตําบลพังเคน วัดศรีบุญเรือง (สาขาสงา) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

641 อุบลราชธานี บุณฑรกิ องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ บานหนองยู หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

642 อุบลราชธานี บุณฑรกิ องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ บานหนองศิลา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

643 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร วัดศรีมงคล หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

644 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลมวงใหญ วัดสิงขาร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

645 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร องคการบริหารสวนตําบลสารภี พะลอง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

646 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม องคการบริหารสวนตําบลสงยาง วัดบานสิม หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

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

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

 
 

/4.4 ผูเขารับ... 
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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 37  

ระหวางวันพฤหัสบดทีี่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 6 มถุินายน 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

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 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

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 

8

  

 

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  รุนที ่37  

:                                                                           จังหวัด :   

สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย รุนที่ 37 

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 

     

         

7 

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 ) 


