
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
เรื่อง   รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  

ประจ าปีการศึกษา  2563 
........................................................... 

 
 

ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีความประสงค์จะ
เปิดรับสมัครเด็กเล็ก  โดยท าการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบล
แกใหญ่  ประจ าปีการศึกษา  2563  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 เดก็ท่ีสมัครต้องมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่   
1.2 เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ  2  ปีบริบูรณ์  โดยจะเปิดรับสมัครปีการศึกษาละ  2  ครั้ง  ดังนี้ 

- ครั้งที่หนึ่ง รับสมคัรก่อนวันที่  16  พฤษภาคม  2563 (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่         
15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 – 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561) 
(อายุ  2  ปี  โดยนับอายุถึงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563)  

- ครั้งที่สอง รับสมัครก่อนวันที่  1  พฤศจิกายน  2563  (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่         
15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 – 1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561) 
(อายุ  2  ปี  โดยนับอายุถึงวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563)  

       เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอ่ืน ๆ ที่จะท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

๒. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านเด็ก  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา)   จ านวน  1  ชุด 
3.3 ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา   จ านวน  1  ชุด 
3.4 ส าเนาสูติบัตรเด็ก  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา)    จ านวน  1  ชุด 
3.5 ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 
3.6 สมุดบันทึกสุขภาพพร้อมส าเนาประวัติการรับวัคซีน 
3.7 รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน  6 เดือน)    จ านวน  2  รูป 

๓. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
4.1 ใบสมัคร  ติดต่อขอรับใบสมัคร  ตั้งแต่เดือน  มีนาคม  เป็นต้นไป  ในวัน  เวลาราชการ  ขอรับ

ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่ท่านจะน าบุตรหลานมาเรียน 
4.2 ก าหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์  ครั้งที่  1 ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2563  ถึง

วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2563  ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1 -  26  ตุลาคม พ.ศ. 2563  (ตั้งแต่เวลา 
08.30–16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

๔. ประกาศรายช่ือเด็กที่มีสิทธิ์เข้าเรียน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่จะประกาศรายชื่อเด็กนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนประจ าปีการศึกษา  
2563  ครั้งที่  1  ในวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  และครั้งที่  2  ในวันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2563   
ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

/5.  วันมอบตัว... 



 หน้าที่  ๒ 
 

๕. วันมอบตัว 
 ผู้ที่ ได้รับการประกาศรายชื่อให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการปฐมนิเทศและมอบตัว           
ครั้งที่  1  ในวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  08.30  น.  ครั้งที่  2  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2563  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่   อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ 
 
๖. ก าหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน 

*  ก าหนดการเปิดภาคเรียนที่  1  ในวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
*  ก าหนดการเปิดภาคเรียนที่  2  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 ก าหนดเวลาเรียน 
* เปิดท าการเรียนการสอนในวันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
* เวลาเข้าเรียน  08.00 น.  เวลาเลิกเรียน  15.00  น. 

๗. อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ส่วนตัว 
 อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ส่วนตัว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา  คือ  อุปกรณ์การเรียน 

๘. เครื่องใช้งานอ่ืน ๆ ส าหรับเด็ก 
 ผู้ปกครองจัดเตรียมเอง   ประกอบด้วย 

- ชุดนักเรียน 
- ชุดพ้ืนเมือง 
- ชุดพละ 
- ผ้ากันเปื้อน 
- ที่นอน 
- กระเป๋า 
- รองเท้าฟองน้ าส าหรับเข้าห้องน้ า  คนละ  1  คู่   

๙. การแต่งกาย 
- แต่งกายตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  ก าหนดไว้ 

๑๐. อาหารส าหรับเด็ก   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดอาหารให้  2  เวลา  ดังนี้ 
- เวลา  11.30  น.  อาหารกลางวัน  ผลไม้  ของหวาน 
- เวลา  14.00  น. อาหารเสริม  (นม)   

๑๑. การรักษาความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน 
 11.1  ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวเด็ก  ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้ส าหรับรับตัว
เด็กเล็ก  หรือหลักฐานการแสดงตนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง  พร้อมทั้งเซ็นชื่อก ากับ  มิฉะนั้น  
จะไม่อนุญาตให้เด็กเล็กออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
 11.2  การมารับและมาส่งเด็ก  ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กเล็กมาส่งให้ต่อครูผู้ ดูแลเด็ก ก่อนเวลา  
07.30 น.  รับกลับเวลา  15.00  น.  และไม่ช้ากว่าเวลา  16.30  น.  ทั้งนี้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์
ให้เด็กอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยไม่มีครูผู้ดูแลเด็ก  เว้นแต่มีความจ าเป็น  ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์/
ครูผู้ดูแลเด็กในแต่ละครั้ง 

/11.3  ในกรณี... 
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 11.3  ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใด ๆ ก็ตาม  ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 
 11.4  ห้ามเด็กเล็กน าเครื่องดื่ม  เครื่องใช้  ที่อาจเกิดอันตราย  มาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
 11.5  ห้ามเด็กสวมหรือน าเครื่องประดับ  ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หากฝ่าฝืน  
และเกิดการสูญหาย  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 11.6  หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเด็กเล็ก  โปรดติดต่อหัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็กโดยตรง  
ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะสะดวกยิ่งขึ้น 
 11.7  หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความจ าเป็นต้องหยุดการเรียนการสอน  จะแจ้งวันหยุดท าการให้
ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า  อย่างน้อย  1  วัน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่จะส่งหนังสือไปยังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 
 
๑๒. กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  หรือมีอายุไม่ครบ
ตามที่ก าหนดตามข้อ  1.1 และหรือข้อ  1.2  ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ พิจารณาขอ
ยกเว้นโดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   10  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (นายประกาศิต   จันทน์หอม) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ปฏิบัติหน้าที ่
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 


