
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
เร่ือง  รับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน     

ประจ าปีการศึกษา 2561 
------------------------------------------- 

  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กให้เข้าเรียนใน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน และใกล้เคียง 
   1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  2.8 - 3 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  
   1.3  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอื่นๆ  ที่
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
 

2. จ านวนเด็กท่ีจะรับสมัคร  40  คน 
3. หลักฐานและเอกสารท่ีจะต้องน ามาในวันสมัคร 

           3.1  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
           3.2  ส านาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)  พร้อมส าเนา  2  ชุด 
           3.3  สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา  จ านวน  2  ชุด 
           3.4  ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 
           3.5  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ 

4. วัน เวลา  สถานท่ีรับสมัครและสัมภาษณ์ 
          4.1  ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน และ
ส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  ต้ังแต่วันที่  1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2561 ในวัน เวลา 
ราชการ          
          4.2  ก าหนดการรับสมัคร  สัมภาษณ์วันที่ 1  มีนาคม - 31 มีนาคม 2561                                                                                                                                                                                                                           

5. วันจับสลาก  (ถ้ามี) 
ก าหนดการจับสลากในวันที่ ….-… เดือน …-…  พ.ศ…..-….   เวลา ….-…. น.  ณ….-… 
 

6. วันมอบตัว และวันปฐมนิเทศ 
ให้มอบตัวและปฐมนิเทศ   ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 นาฬิกา  ณ ศูนย์พัฒนา     

เด็กเล็ก อบต.ด่านเกวียน 

7. ก าหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียน  16 พฤษภาคม  2561 
     ปิดเรียน   12 ตุลาคม  2561 
ภาคเรียนที่ 2  เปิดเรียน   1 พฤศจิกายน  2561 
     ปิดเรียน   31 มีนาคม 2562 

                /ก าหนดเวลาเรียน ... 
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ก าหนดเวลาเรียน 
 -  เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 
 -  เวลาเข้าเรียน  08.00 นาฬิกา – เวลาเลิกเรียน  15.00 นาฬิกา 
 

8. อุปกรณ์การเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 
 

9. เคร่ืองใช้ส าหรับเด็ก 
9.1 เคร่ืองใช้ส่วนตัว  เช่น  แปรงสีฟัน, ยาสีพัน, แก้วน้ า, สบู่, หวี, แป้งและผ้าขนหนู  ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนจัดหาให้ 
   9.2  เคร่ืองใช้งานอื่น  ๆ  ประกอบด้วย  ผ้าปูที่นอน  หมอน  ปลอกหมอน  ผ้ากันเปื้อน                 
ผู้ปกครองจัดหามา 
 

10.  อาหารส าหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดอาหารให้  2  เวลา  ดังน้ี 
 -  เวลา  10.00  น. อาหารเสริม (นม) 
 -  เวลา  11.00  น. อาหารกลางวัน ผลไม้ตามฤดูกาลหรือของหวานอย่างใดอย่างหน่ึง 
 

11.  การรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน 
 11.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน  ต้องแสดงบัตรที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้ส าหรับรับตัว

นักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคร้ัง มิฉะน้ันจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย
เด็ดขาด 
   11.2 การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนเวลา  08.00 นาฬิกา  ให้รับกลับเวลา  15.00 นาฬิกา  และไม่ช้ากว่า  16.00 นาฬิกา เน่ืองจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ ฯ  โดยไม่มีผู้ดูแล  เว้นแต่มีความจ าเป็น  ซึ่งต้องแจ้งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในแต่ละคร้ัง 
   11.3 ในกรณีที่เด็กต้องหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม  ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 
   11.4  ห้ามเด็กน าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่เป็นอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด  

   11.5  ห้ามเด็กสวมหรือน าเคร่ืองประดับ  ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืน
และเกิดการสูญหาย  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ทั้งสิ้น 
   11.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง  
ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
  12. กรณีเด็กท่ีสมัครมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือมีอายุไม่ครบ
ตามท่ีก าหนดตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2  ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาขอยกเว้นโดย
ความเห็นชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   

ประกาศ  ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  2561 
       
                 
 
                   (นางวนิชา  พรสันเทียะ) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


