
 
 
 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
เร่ือง  รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
************************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในการดูแล จำนวน ๓ แห่ง  
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าคล้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสองแควฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำเต่า  
มีความประสงค์เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้ารับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับวัย ประจำปี
การศึกษา  ๒๕๖๕  โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ รับสมัครดังต่อไปนี้ 

  ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ๑.๑ เด็กท่ีสมัครต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลท่าคล้อ 
 ๑.๒ เด็กที่สมัครต้องมีอายุ ๒ ปี ๖ เดือน ขึ้นไป จนถึง ๓ ปี บริบูรณ์ (นับอายุจนถึงวันท่ี         

๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๕   
 ๑.๓ เป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรค

ต่อการเรียน 

  ๒. จำนวนเด็กที่รับสมัคร   
จำนวนเด็กท่ีรับสมัครประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๕   จำนวน  ๑๐๕  คน 

   ๒.๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าคล้อ  จำนวน    ๓๕   คน 
   ๒.๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหาดสองแควฯ   จำนวน    ๓๕   คน 
   ๒.๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถ้ำเต่า             จำนวน    ๓๕   คน 

  ๓. เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร 
 ๓.๑  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขอรับใบสมัครได้ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีต้องการ

สมัครเรียนและต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน)   จำนวน    ๑ ชุด 
 ๓.๒  สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก   จำนวน    ๒ ชุด 

       ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  อย่างละ    ๑  ชุด 
          ๓.๔  สำเนาบัตรประจำประชาชนของบิดาและมารดา อย่างละ    ๑  ชุด 
       ๓.๕  สำเนาใบสูติบัตรเด็ก     จำนวน    ๑ ฉบับ 

  ๓.๖  รูปถ่ายของเด็ก ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  จำนวน  ๔  รูป 
  ๓.๗  สมุดบันทึกสุขภาพ (สมุดสีชมพู)  

        หมายเหตุ      ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัครฯ 

/๔. วัน เวลา... 



- ๒ - 

  ๔.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
       ๔.๑  ใบสมัคร สามารถติดต่อขอรับได้ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  ๓  แห่ง   ต้ังแต่วันท่ี ๗ 
กุมภาพันธ์ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕   ในวัน และเวลาราชการ   
       ๔ .๒  กำหนดวันรับสมัคร  ต้ังแต่วัน ท่ี  ๗  กุมภาพันธ์  – ๑๒  เมษายน ๒๕๖๕             
ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  ๓  แห่ง  ในวัน และเวลาราชการ 

  ๕.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน    
       สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนได้ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ียื่นใบสมัครไว้ ในวัน
ศุกรท่ี์  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๕ 

  ๖. กำหนดวันมอบตัวและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
                         กำหนดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  ๓  แห่ง  ในวันศุกร์ท่ี  ๑๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  

                ๗.  กำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียนวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ภาคเรียนที่ 2  เปิดเรียนวันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

  ๘.  เวลาทำการเรียน การสอน 
        -  ทำการเรียนการสอน  ต้ังแต่วัน จันทร์–วัน ศุกร์  (เว้นวัน เสาร์–อาทิตย์  และ  
วันนักขัตฤกษ์หรือวันท่ีรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดของทางราชการ) 
        -  เวลาเข้าเรียน  ๐๘.๓๐  น. และเลิกเรียนเวลา  ๑๕.๐๐  น. 

๙. อุปกรณ์ที่ผู้ปกครองต้องจัดหามาเอง 
๗.๑  ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน และรองเท้านักเรียน 
๗.๒  เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู ชุดลำลอง ผู้ปกครองต้องเตรียมให้กับเด็ก

ต้ังแต่วันเปิดเรียน 

๑๐. อาหารสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดเตรียมอาหาร ๒ เวลา ดังนี้ 
มื้อกลางวัน  เวลา ๑๑.๐๐ น.   อาหารกลางวัน 
มื้อบ่าย  เวลา ๑๔.๓๐ น.    อาหารเสริม (นม) 
 

 
 
 
 
 

/๑๑. การรักษา... 
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๑๑. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
๑๑.๑  ผู้ปกครองท่ีจะมารับนักเรียนต้องแสดงบัตรรับ - ส่งนักเรียน ซึ่งทางศูนย์ฯ 

ออกให้ สำหรับการมารับตัวนักเรียนแก่ผู้ดูแลเด็กทุกครั้ง  มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์ฯ          
โดยเด็ดขาด 

๑๑.๒  การมารับ - ส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งก่อน ๐๗.๓๐ น. 
และมารับกลับ ให้รับกลับเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้นักเรียน     
อยู่ศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล   เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อผู้ดูแลเด็กเป็นกรณีไป 

๑๑.๓  ในกรณีท่ีนักเรียนหยุดเรียนด้วยประการใดๆ ก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้
ทางศูนย์ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 

๑๑.๔  ห้ามนักเรียนนำเครื่องใช้ ของเล่น ท่ีอาจเกิดอันตรายมาท่ีศูนย์ฯ โดยเด็ดขาด 
๑๑.๕  ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับท่ีมีราคาแพงมาท่ีศูนย์ฯ หากฝ่าฝืน

และเกิดการสูญหายทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
๑๑.๖  ห้ามผู้ปกครองนำขนมขบเค้ียวและเครื่องด่ืมน้ำอัดลมใส่กระเป๋ามาเรียน 
๑๑.๗  กรณีนักเรียนเจ็บป่วยต้องร่วมมือกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำเด็กไปรักษา

จนกว่าจะหายจึงนำเด็กมาเรียนได้ 
๑๑.๘  หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ ท่ีเกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี  

ของศูนย์ฯ โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
โทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๑ ๕๔๒๖  ต่อ  ๑๐๔ ต่อ  ๐ ๙๔๖๘ ๖๙๙๙๘ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายทนงยุทธ   จันทกูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 


