
 
 

 ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหาดขาม 
เรื่อง  รบัสมคัรเด็กเลก็เพื่อเขา้เรยีนในศนูย์พฒันาเด็กเลก็บา้นไรบ่น 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหาดขาม 
 ภาคเรยีนที ่1 ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖6 

...................................................... 
 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่บน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพ่ือเข้าเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่บน  ภาคเรียนที่  1 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕66 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๙  ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้  

1. คุณสมบัตขิองผูส้มคัร  
 1.1 เด็กท่ีสมัครต้องมีสัญชาติไทย  
 1.2 เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (เด็กเกิดระหว่าง  

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.25๖4) 
 1.3 เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ที ่

จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  

2. หลกัฐานและเอกสารทีต่้องน ามาในวนัสมัคร  
2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน                                  จ านวน  1  ชุด  
2.3 ส าเนาสูติบัตร                                          จ านวน  1  ชุด  
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา                                   จ านวน  1  ชุด 
2.5 ส าเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา                                 จ านวน  1  ชุด 
2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว            จ านวน  ๒  รูป 
2.7 ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร  
2.8 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ (กรณีเด็กมีโรคประจ าตัว) 

3. วนั เวลา สถานทีร่บัสมคัร 
3.1 ก าหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 - 28 เมษายน 2566  
3.2 สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่บน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. 
      (เว้น วันหยุดราชการ)       
 

/4. วันมอบตัว... 
 



-2- 
 

4. วนัมอบตวั  
4.1 วันมอบตัว ให้ผู้ปกครองน าเด็กไปมอบตัวกับครูผู้ดูแลเด็กในวันที่  16  พฤษภาคม 2566 

เวลา 08.00 น - 09.30 น   ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่บน 

5. ก าหนดการเปิด-ปดิภาคเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2566 
               - เปิดการเรียนการสอนในวันที่  16  พฤษภาคม  2566  ถึง  วันที่  16  พฤษภาคม  2567 

(เปิดเรียนตลอดปีการศึกษา โดยไม่มีการปิดภาคเรียน) 

6. ก าหนดเวลาเรยีน  
- เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)  
- เวลาเข้าเรียน 07.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.30 น.  

  7. อปุกรณก์ารเรยีน       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 
  8.  เครื่องใชส้ว่นตวัส าหรบัเดก็ 
       8.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น   แปรงสีฟัน   แก้วน้ า   สบู่ หวี แป้ง ผ้าขนหนู ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดขามจะจัดหาให้ 
           8.๒ เครื่องใช้อื่นๆ ส าหรับเด็กท่ีผู้ปกครองต้องเตรียมมาให้เด็กตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรก เช่น   
ชุดเครื่องนอน  ( ผ้าห่ม หมอน ผ้าปูที่นอน )  เครื่องแต่งกายส ารอง  ๑ ชุด  ส าหรับชุดนกัเรียน  ชุดกีฬา  ชุดผ้าไทยให้
เป็นไปตามแบบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนด 
 9. อาหารส าหรับเด็ก ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ จัดอาหารให้ดงันี ้ 

- เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน  
- เวลา 14.00 น. อาหารเสริมนมและอาหารว่าง  

10. การรกัษาความปลอดภยัแกน่ักเรยีน  
  10.1 การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งต่อครูก่อนเวลา 07.00 น. ให้

รับกลับ 15.30 น. และไม่ช้ากว่า 16.๐0 น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง  

  10.2 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดๆก็ตามผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์  

  10.3 ห้ามนักเรียนน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด  
  10.4 ห้ามนักเรียนสวมหรือน าเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หาก

ฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  
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10.5 หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไร่บนโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน รายละเอียดดังนี้ 

 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  โทร. 0-๓๒๕๑-๐๕๙๔ 
2. นางสาวสาคร  จันทร์เกลา    หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่บน    

       โทร. 08๔-๓๑๘๘๖๕๒ 
3. นางสาวณัฐวราพร  จับใจ               ผู้ดูแลเด็ก    

            โทร. 089-3797652 
  ๔.  นางสาวปัญจารัตน์  แก้วเม้า  ผู้ดูแลเด็ก     
       โทร. 092-3520922 
  

  11.เงื่อนไขอื่นๆ 
       กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศข้อ 1 (1.1 และ 1.2)  ให้เป็นอ านาจ   ของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
 

               ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 

 

 
   ( นายบุญรอด  เขียวเพชร) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  



 
 

 ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหาดขาม 
เรื่อง  รบัสมคัรเด็กเลก็เพื่อเขา้เรยีนในศนูย์พฒันาเด็กเลก็บา้นโป่งกะสงั 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหาดขาม 
 ภาคเรยีนที ่1 ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖6 

...................................................... 
 

     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกะสัง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพ่ือ
เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกะสัง  ภาคเรียนที่  1 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕66 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตาม
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.๒๕6๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๙  ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้  

1. คุณสมบัตขิองผูส้มคัร  
 1.1 เด็กท่ีสมัครต้องมีสัญชาติไทย  
 1.2 เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (เด็กเกิดระหว่าง  

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.25๖4) 
 1.3 เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ที ่

จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  

2. หลกัฐานและเอกสารทีต่้องน ามาในวนัสมัคร  
2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน                                  จ านวน  1  ชุด  
2.3 ส าเนาสูติบัตร                                          จ านวน  1  ชุด  
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา                                   จ านวน  1  ชุด 
2.5 ส าเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา                                 จ านวน  1  ชุด 
2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว            จ านวน  ๒  รูป 
2.7 ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร  
2.8 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ (กรณีเด็กมีโรคประจ าตัว) 

3. วนั เวลา สถานทีร่บัสมคัร 
3.1 ก าหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 –  10 พฤษภาคม 2566  
3.2 สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกะสัง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. 
      (เว้น วันหยุดราชการ)       
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4. วนัมอบตวั  
4.1 วันมอบตัว ให้ผู้ปกครองน าเด็กไปมอบตัวกับครูผู้ดูแลเด็กในวันที่  16  พฤษภาคม 2566 

เวลา 08.00 น - 09.30 น   ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านโป่งกะสัง   

5. ก าหนดการเปิด-ปดิภาคเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2566 
               - เปิดการเรียนการสอนในวันที่  16  พฤษภาคม  2566  ถึง  วันที่  16  พฤษภาคม  2567 

(เปิดเรียนตลอดปีการศึกษา โดยไม่มีการปิดภาคเรียน) 

6. ก าหนดเวลาเรยีน  
- เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)  
- เวลาเข้าเรียน 07.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.30 น.  

  7. อปุกรณก์ารเรยีน       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 
  8.  เครื่องใชส้ว่นตวัส าหรบัเดก็ 
       8.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น   แปรงสีฟัน   แก้วน้ า   สบู่ หวี แป้ง ผ้าขนหนู ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดขามจะจัดหาให้ 
           8.๒ เครื่องใช้อื่นๆ  ส าหรับเด็กท่ีผู้ปกครองต้องเตรียมมาให้เด็กตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรก  เช่น   
ชุดเครื่องนอน  ( ผ้าห่ม หมอน ผ้าปูที่นอน )  เครื่องแต่งกายส ารอง  ๑ ชุด  ส าหรับชุดนกัเรียน  ชุดกีฬา  ชุดผ้าไทยให้
เป็นไปตามแบบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนด 
 9. อาหารส าหรับเด็ก ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ จัดอาหารให้ดงันี ้ 

- เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน  
- เวลา 14.00 น. อาหารเสริมนมและอาหารว่าง  

10. การรกัษาความปลอดภยัแกน่ักเรยีน  
  10.1 การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งต่อครูก่อนเวลา 07.00 น. ให้

รับกลับ 15.30 น. และไม่ช้ากว่า 16.๐0 น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง  

  10.2 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดๆก็ตามผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์  

  10.3 ห้ามนักเรียนน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด  
  10.4 ห้ามนักเรียนสวมหรือน าเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หาก

ฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  
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10.5 หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านโป่งกะสัง  โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน รายละเอียดดังนี้ 
 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  โทร. 0-๓๒๕๑-๐๕๙๔ 
2. นางสาวพภัสสรณ์  ธนบดีภิญโญพงษ์      หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกะสัง   

       โทร. 092 - 6346459 
3. นางสาวสุรีรัตน์   พุ่มพวง           ผู้ดูแลเด็ก    

            โทร. 092 -3681812 
   
  

  11.เงื่อนไขอื่นๆ 
       กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศข้อ 1 (1.1 และ 1.2)  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

               ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 

 

 
   ( นายบุญรอด  เขียวเพชร) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  



 

                                

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลหาดขาม 
เรื่อง  รบัสมคัรเด็กเลก็เพื่อเขา้เรยีนในศนูย์พฒันาเดก็เลก็บา้นรวมไทย 

สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหาดขาม 
 ภาคเรยีนที ่1 ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖6 

****************************************************************  

  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก              
เพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทย ภาคเรียนที่  1 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕66 ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.๒๕6๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๙  ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้  

1. คุณสมบัตขิองผูส้มคัร  
 1.1 เด็กท่ีสมัครต้องมีสัญชาติไทย  
 1.2 เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  

(เด็กเกิดระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.25๖4) 
 1.3 เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ที ่

จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  

2. หลกัฐานและเอกสารทีต่้องน ามาในวนัสมัคร  
2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  1  ชุด  
2.3 ส าเนาสูติ     จ านวน  1  ชุด  
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา   จ านวน  1  ชุด 
2.5 ส าเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา   จ านวน  1  ชุด 
2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 
2.7 ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร  
2.8 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ (กรณีเด็กมีโรคประจ าตัว) 

3. วนั เวลา สถานทีร่บัสมคัร 
3.1 ก าหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 - 10 พฤษภาคม 2566  
3.2 สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. 
      (เว้น วันหยุดราชการ)       
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4. วนัมอบตวั  
4.1 วันมอบตัว ให้ผู้ปกครองน าเด็กไปมอบตัวกับครูผู้ดูแลเด็กในวันที่  16  พฤษภาคม 

2566 เวลา 08.00 น - 09.30 น  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทย 

5. ก าหนดการเปิด-ปดิภาคเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2566 
               - เปิดการเรียนการสอนในวันที่  16  พฤษภาคม  2566  ถึง  วันที่  16  พฤษภาคม  

2567 (เปิดเรียนตลอดปีการศึกษา โดยไม่มีการปิดภาคเรียน) 

6. ก าหนดเวลาเรยีน  
- เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)  
- เวลาเข้าเรียน 07.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.30 น.  

  7. อปุกรณก์ารเรยีน       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 
  8.  เครื่องใชส้ว่นตวัส าหรบัเดก็ 
       8.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น   แปรงสีฟัน   แก้วน้ า   สบู่ หวี แป้ง ผ้าขนหนู ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดขามจะจัดหาให้ 
           8.๒ เครื่องใช้อื่นๆ  ส าหรับเด็กท่ีผู้ปกครองต้องเตรียมมาให้เด็กตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรก  
เช่น   
ชุดเครื่องนอน  ( ผ้าห่ม หมอน ผ้าปูที่นอน )  เครื่องแต่งกายส ารอง  ๑ ชุด  ส าหรับชุดนกัเรียน  ชุดกีฬา  ชุดผ้า
ไทยให้เป็นไปตามแบบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนด 
 9. อาหารส าหรับเด็ก ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ จัดอาหารให้ดงันี ้ 

- เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน  
- เวลา 14.00 น. อาหารเสริมนมและอาหารว่าง  

10. การรกัษาความปลอดภยัแกน่ักเรยีน  
  10.1 การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งต่อครูก่อนเวลา 07.00 น. 

ให้รับกลับ 15.30 น. และไม่ช้ากว่า 16.๐0 น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง  

  10.2 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดๆก็ตามผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์  

  10.3 ห้ามนักเรียนน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย
เด็ดขาด  

  10.4 ห้ามนักเรียนสวมหรือน าเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               
หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 



 /10.5 หากผู้ปกครอง... 
-3- 

 
10.5 หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านรวมไทย โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน รายละเอียดดังนี้ 
 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  โทร. 0-๓๒๕๑-๐๕๙๔ 
2. นางสุวารี แสงนิล หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทย 

       โทร. 065-7210865 
3. นางสาวอัญชลีกร ยิ้มภากรณ์               ผู้ดูแลเด็ก    

            โทร. 097-9609840 
  

  11.เงื่อนไขอื่นๆ 
    กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศข้อ 1 (1.1 และ 1.2)  ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

               ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 
 
      

(นายบุญรอด เขียวเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 



 
 

 ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหาดขาม 
เรื่อง  รบัสมคัรเด็กเลก็เพื่อเขา้เรยีนในศนูย์พฒันาเด็กเลก็บา้นยา่นซื่อ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหาดขาม 
 ภาคเรยีนที ่1 ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖6 

...................................................... 
 

     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซื่อ  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพ่ือเข้า
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซื่อ  ภาคเรียนที่  1 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕66 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕
6๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๙  ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้  

1. คุณสมบัตขิองผูส้มคัร  
 1.1 เด็กท่ีสมัครต้องมีสัญชาติไทย  
 1.2 เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (เด็กเกิดระหว่าง  

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.25๖4) 
 1.3 เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ที ่

จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  

2. หลกัฐานและเอกสารทีต่้องน ามาในวนัสมัคร  
2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน                                  จ านวน  1  ชุด  
2.3 ส าเนาสูติบัตร                                          จ านวน  1  ชุด  
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา                                   จ านวน  1  ชุด 
2.5 ส าเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา                                 จ านวน  1  ชุด 
2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว            จ านวน  ๒  รูป 
2.7 ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร  
2.8 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ (กรณีเด็กมีโรคประจ าตัว) 

3. วนั เวลา สถานทีร่บัสมคัร 
3.1 ก าหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 –  10 พฤษภาคม 2566  
3.2 สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซื่อ  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. 
      (เว้น วันหยุดราชการ)       
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4. วนัมอบตวั  
4.1 วันมอบตัว ให้ผู้ปกครองน าเด็กไปมอบตัวกับครูผู้ดูแลเด็กในวันที่  16  พฤษภาคม 2566 

เวลา 08.00 น - 09.30 น   ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซ่ือ 

5. ก าหนดการเปิด-ปดิภาคเรยีน ประจ าปกีารศึกษา 2566 
               - เปิดการเรียนการสอนในวันที่  16  พฤษภาคม  2566  ถึง  วันที่  16  พฤษภาคม  2567 

(เปิดเรียนตลอดปีการศึกษา โดยไม่มีการปิดภาคเรียน) 

6. ก าหนดเวลาเรยีน  
- เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)  
- เวลาเข้าเรียน 07.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.30 น.  

  7. อปุกรณก์ารเรยีน       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 
  8.  เครื่องใชส้ว่นตวัส าหรบัเดก็ 
       8.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น   แปรงสีฟัน   แก้วน้ า   สบู่ หวี แป้ง ผ้าขนหนู ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดขามจะจัดหาให้ 
           8.๒ เครื่องใช้อื่นๆ  ส าหรับเด็กท่ีผู้ปกครองต้องเตรียมมาให้เด็กตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรก  เช่น   
ชุดเครื่องนอน  ( ผ้าห่ม หมอน ผ้าปูที่นอน )  เครื่องแต่งกายส ารอง  ๑ ชุด  ส าหรับชุดนกัเรียน  ชุดกีฬา  ชุดผ้าไทยให้
เป็นไปตามแบบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนด 
 9. อาหารส าหรับเด็ก ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ จัดอาหารให้ดงันี ้ 

- เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน  
- เวลา 14.00 น. อาหารเสริมนมและอาหารว่าง  

10. การรกัษาความปลอดภยัแกน่ักเรยีน  
  10.1 การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งต่อครูก่อนเวลา 07.00 น. ให้

รับกลับ 15.30 น. และไม่ช้ากว่า 16.๐0 น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง  

  10.2 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดๆก็ตามผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์  

  10.3 ห้ามนักเรียนน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด  
  10.4 ห้ามนักเรียนสวมหรือน าเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หาก

ฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  
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10.5 หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านย่านซื่อ โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน รายละเอียดดังนี้ 

 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  โทร. 0-๓๒๕๑-๐๕๙๔ 
2. นางรจรินทร์   เตี้ยแจ้       หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซ่ือ    

       โทร. 098 - 3625762 
3. นางวันเพ็ญ  จิ้มลิ้ม           ผู้ดูแลเด็ก    

            โทร. 082 -3092860 
   
  

  11.เงื่อนไขอื่นๆ 
       กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศข้อ 1 (1.1 และ 1.2)  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

               ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 

 

 
   ( นายบุญรอด  เขียวเพชร) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  


