
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 
เรื่อง  รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 

ประจำปีการศึกษา 2563 
--------------------------------------------------- 

 

 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ จะเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย โดยทำการ
คัดเลือกให้เข้าศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 
ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในเขตให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

อุใดเจริญ ซึ่งประกอบด้วย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 รับสมัครจำนวน  20  คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัง 120   รับสมัครจำนวน  18  คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอุใดใต้   รับสมัครจำนวน  10  คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอุใดเจริญเหนือ  รับสมัครจำนวน  15  คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุใดเจริญ   รับสมัครจำนวน  25  คน 

 
1.2 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี  นับถึงวันที่  15  พฤษภาคม  2563 ซึ่งเป็นวันเปิด 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หรือเกิดระหว่างวันที่  1  มกราคม  2560  ถึงวันที่  31  ธันวาคม
2560 

1.3 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ที่จะทำให้เป็น 
อุปสรรคต่อการเรียน 

 

2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร 
2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว จำนวน  1  ชุด 
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ชุด (พร้อมฉบับจริงเพ่ือการตรวจสอบ) 
2.3 สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ชุด (พร้อมฉบับจริงเพ่ือการตรวจสอบ) 
2.4 สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพประวัติการฉีดวัคซีน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน  1  ชุด  

  (พร้อมฉบับจริงเพ่ือการตรวจสอบ) 
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  6  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
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3. วัน เวลา และสถานที่รับใบสมัคร รับสมัครและสัมภาษณ์ 
3.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุใดเจริญ (ผัง 3) หมู่ที่ 4 ตำบลอุใดเจริญ 

อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล หรือทีก่องการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ  
3.2 กำหนดรับสมัคร/สัมภาษณ์เด็กปฐมวัยในเขตบริการตำบลอุใดเจริญ ตั้งแต่วันที่ 9 - 13   

มีนาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุใดเจริญ  
3.3 กำหนดรับสมัคร/สัมภาษณ์เด็กปฐมวัยนอกเขตตำบลอุใดเจริญ ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 มีนาคม   

2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (จะรับสมัครกรณีนักเรียนแต่ละศูนย์ไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับเท่านั้น) 
 

4. วันมอบตัว 
ให้ผู้ปกครองนำเด็กปฐมวัยเข้ามอบตัวในวันเปิดภาคการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ียื่นใบสมัครไว้ 

ในวันศุกร์ที่  15  พฤษภาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.30 น.  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุใดเจริญ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัง 120 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอุใดใต้ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอุใดเจริญเหนือ 

 
5. กำหนดการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2562  
ถึงวันที่  30  ตุลาคม  2563  
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2562  
ถึงวันที่  14  พฤษภาคม  2564  
 

กำหนดวัน และเวลาเรียน 
- เปิดทำการเรียนการสอน ในวันจันทร์ – วันศุกร์  ตลอดปีการศึกษา 
- ไม่ปิดภาคการศึกษา 
- หยุดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
- เวลาส่งนักเรียน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น. 
- เวลารับนักเรียน ตั้งแต่เวลา 15.00 – 15.30 น. 

 
6. ชุดนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน 

องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ จัดหาสำหรับนักเรียนปฐมวัยอายุ 3-5 ปี 
6.1  หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนตลอดปีการศึกษา  
6.2  เครื่องแบบนักเรียน จำนวน 1 ชุด ในอัตรา 300 บาท/คน/ปี  
 

/7. เครื่อง... 
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7. เครื่องใช้สำหรับเด็กปฐมวัย 
7.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หวี แป้ง ให้ผู้ปกครองเป็นผู้จัดเตรียมให้นักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  
7.2 เครื่องใช้อ่ืน ๆ สำหรับเด็ก ประกอบด้วย ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพ้ืนเมือง ผ้าปูที่นอน หมอน 

ปลอกหมอน ผ้าขนหนู กระเป๋าหรือถุงย่าม ให้ผู้ปกครองเป็นผู้จัดเตรียมให้นักเรียนตลอดปี
การศึกษา  

 
8. อาหารสำหรับเด็กปฐมวัย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดอาหารให้นักเรียนวันละ 2 เวลา ดังนี้ 
- เวลาประมาณ 11.00 น.  อาหารกลางวัน และ 

อาหารว่าง (ขนมหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล) 
- เวลาประมาณ 10.00 น.  อาหารเสริม (นม) 

 
9. การรักษาความปลอดภัยแก่เด็กปฐมวัย 

9.1 การรับ – ส่งนักเรียน : ผู้ปกครองจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดรับ – ส่งนักเรียนประจำวัน  
และไม่นำนักเรียนมาส่งให้ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา 08.00 น. ไม่เกินเวลา 08.30 น. และ          
ให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับเวลา 15.00 น. แต่ไม่เกินเวลา 15.30 น. เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์
ให้นักเรียนอยู่ในศูนย์โดยลำพัง เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งผู้ปกครองต้องแจ้งครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ        
เป็นรายกรณี 

9.2 ในกรณีที่นักเรียนหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 

9.3 ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
9.4 ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
9.5 หากผู้ปกครองมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อประสานงานกับ 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

 
10.  กรณีคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ไม่ตรงตามประกาศ เป็นอำนาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการพิจารณาตามสมควร                                   
 

ประกาศ ณ วันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
(นายพรภิรมย์  คมขำ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 


