
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

                   ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก         
โดยท าการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    ๑.๑ เด็กท่ีสมัครต้องมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
    ๑.๒ เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปี ๖ เดือน นับถึงวันที่  ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  

(เด็กเกิดระหว่างวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึงวันที่ ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 ) 
    ๑.๓  เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ ์ นับถึงวันที่  ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  

( เด็กเกิดระหว่างวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ ) 
              ๑.๔  เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่

จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
๒. จ านวนเด็กที่รับสมัคร  60 คน 
    ๒.๑ นักเรียนชั้นบริบาล  จ านวน  30 คน   
    ๒.๒ นักเรียนชั้นอนุบาล ๑  จ านวน  30 คน 
๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
    ๓.๑ ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว จ านวน ๑ ชุด 
    3.2 ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา ที่เป็นปัจจุบัน จ านวน 1 ชุด 
    ๓.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา จ านวน ๑ ชุด 
    ๓.4 ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน จ านวน ๑ ชุด 
    3.5 รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
    3.6 ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
    3.7 สมุดบันทึกสุขภาพพร้อมส าเนาประวัติการรับวัคซีนและต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวัน

ยื่นใบสมัคร 
๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์ 

              ๔.๑ ใบสมัครติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
ตั้งแต่วันที่ 1 - ๒5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าซัก 

               ๔.๒  ก าหนดการรับสมัคร และสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4  
ในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
                     ๕. วันมอบตัว 
                       ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป    
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
 
 



                     ๖. ก าหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน 
    ภาคเรียนที่ ๑  เปิดเรียน  วันที่  ๑7  พฤษภาคม  ๒๕๖4 

                                            ปิดเรียน  วันที่  30  ตุลาคม  ๒๕๖4 
    ภาคเรียนที่ ๒  เปิดเรียน  วันที่   1  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 

                                            ปิดเรียน  วันที่   13  พฤษภาคม  ๒๕๖5 
                         ก าหนดระยะเวลาเรียน 

      เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 
เวลาเข้าเรียน  ๐๘.๐๐ น. – เวลาเลิกเรียน  ๑๕.๐๐ น. 

๗. อุปกรณ์การเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 
๘. เครื่องใช้ส าหรับเด็ก 

              ๘.๑  เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดล าลอง ที่นอน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ 
หวี แป้ง เป็นต้น  ผู้ปกครองจัดเตรียมมาให้เด็ก ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนวันแรก 

๙. อาหารส าหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้  ๓  เวลา ดังนี้ 
                          -  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  อาหารเสริม (นม) 
                          -  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  อาหารกลางวัน 
                          -  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  อาหารว่าง 

๑๐. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
                ๑๐.๑ ผู้ปกครองที่มาขอรับตัวเด็ก ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้

ส าหรับรับตัวเด็กแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับเด็กออกจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโดยเด็ดขาด        

                ๑๐.๒ การมารับและส่งเด็ก ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. และให้รับกลับ  1๕.๐๐ น. เป็นต้นไป และไม่ช้ากว่าเวลา  ๑6.3๐ น.   

                ๑๐.๓ ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม  ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 

     ๑๐.๔ ห้ามเด็กน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                          ๑๐.๕ หา้มเด็กสวมหรือน าเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

               ๑๐.๖ หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ครูผู้ดูแลเด็กโดยตรง  ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 

          ๑๑. กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีอายุ
ไม่ครบตามที่ก าหนดตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒  ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณายกเว้นโดยความ
เห็นชอบของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 

 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                            ประกาศ  ณ  วันที่  19 เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
                                                               

                    (นายเกรียงศักดิ์  ศรีไสย) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก  
 
 


