
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยท าการคัดเลือก
ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีการศึกษา  2564  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย และเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
 1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ ถึง 3 ปี บริบูรณ์ ( 3 ปี 11 เดือน 29 วัน) นับถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม พ.ศ.  2564 (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) 
 1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนๆ ที่จะท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 
 

2. จ านวนเด็กที่จะรับสมัคร    11   คน 
 

3. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 
 3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมผักเบี้ย ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
 3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของเด็ก)   จ านวน   1  ฉบับ 
 3.3 ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด)   จ านวน  1 ฉบับ 
 3.4 ส าเนาบัตรประชาชน (ของบิดา – มารดา) จ านวน(คนละ) 1 ฉบับ 
 3.5 สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก เล่มสีชมพู   จ านวน  1 ชุด 
               (ถ่ายส าเนาหน้าที่มีรายละเอียดของเด็ก และหน้าที่หยอดวัคซีน) 
 3.6 ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 
 

4. วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร 
 4.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  ถึง
วันที่ 9  เมษายน  2564  ในวัน เวลาราชการ 
 4.2 ก าหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2564  ถึงวันที่ 9  เมษายน  2564 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  ในวัน เวลาราชการ 
 

5. วันมอบตัว 
 ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัว พร้อมทั้งปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ใน
วันที่  7  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.30 น.  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 

6. ก าหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียน 
 เปิดเรียน  วันที่  ๑7  พฤษภาคม  2564 ถึง วันที่ ๑3 พฤษภาคม ๒๕๖5  (เปิดตลอดปีไม่มีปิดภาคเรียน) 
 * เปิดเรียน วันจันทร์ – วันศกุร์  เวลาเข้าเรียน 08.00 น. –  เวลาเลิกเรียน 15.00 น.  
 * หยุด วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดอื่นๆ ตามที่รัฐบาลประกาศ 
 
 
 



7. อุปกรณ์การเรียน  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา ได้แก่  

- สมุด  ดินสอ  ยางลบ  สีเทียน  สีไม้  ดินน้ ามัน และวัสดุการศึกษาอ่ืนๆ  
8. เครื่องใช้ส าหรับเด็ก 
 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ า สบู่ หวี แป้ง  ที่นอน เสื้อกันเปื้อน  ให้ผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็ก 
ตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก 
9. อาหารส าหรับเด็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดอาหารให้ 3 เวลา ดังนี้ 
 -  เวลา 09.30  น. อาหารวา่ง 
 -  เวลา 11.00  น. อาหารกลางวัน 
 -  เวลา 14.30  น. อาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
10. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 

10.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้ส าหรับรับตัว
นักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง และเซ็นชื่อ รับ – ส่งในสมุดเซ็นชื่อรับ – ส่งนักเรียน ทุกครั้ง มิฉะนั้น
จะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
 10.2 การมารับและส่งเด็ก ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ก่อนเวลา 07.30 น.และให้รับกลับเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลา 17.00 น. เนื่องจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็น ซึ่งต้องแจ้งให้ครูผู้ดูแลเด็ก หรือหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทราบในแต่ละครั้ง 
 10.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 

10.4 ห้ามเด็กน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
 10.5 ห้ามเด็กสวมเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญ
หาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 10.6 ไม่อนุญาตให้เด็กน าหมากฝรั่ง ลูกอม หรือขนมขบเคี้ยว เข้ามารับประทานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 10.7 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ครูผู้ดูแลเด็กโดยตรง 
ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
การแต่งกายประจ าวันของนักเรียน 
 วันจันทร์ ชุดนักเรียน 
 วันอังคาร ชุดพละ 
 วันพุธ  ชุดนักเรียน 
 วันพฤหัสบดี ชุดนักเรียน 
 วันศุกร์  ชุดไทย  
หมายเหตุ  ซักท่ีนอนทุกวันศุกร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ อบต.แหลมผักเบี้ย 032-478066 
   ครูหยา  098-3903823 / ครูอ๋อง 063-2636469           
                                                                     

    ประกาศ  ณ  วันที่  18 มีนาคม  2564   
 
 
                                                                              (นายศรีเพชร       นามเดช) 
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  


