
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
ประจำปีการศึกษา 2566  
********************* 

 
 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพ่ือทำ
การคัดเลือกให้เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
 1. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
  1.1 เด็กที่สมัครมีอายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ ถึง 4 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566         
( เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ) 
  1.2 เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรอืโรคอ่ืน ๆ 
ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
 2. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร 
      ๑๑     2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ที่กรอกข้อความ
สมบูรณ์แล้ว 
  2.2 ในกรณีที่เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาอ่ืนที่มีอายุเป็นไปตามเกณฑ์
ตามข้อ 1 ประสงค์ที่จะมาสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  ต้องแนบหนังสือที่
ได้รับการอนุมัติให้โอน(ย้าย) จากต้นสังกัดก่อนมาสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต  
  2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กเล็กท่ีสมัครเข้าเรียน (ฉบับจริง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
                                                                                             จำนวน 1 ชดุ 
  2.4 สูติบัตรของเด็กที่สมัครเข้าเรียน (ฉบับจริง)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
  2.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
   ของบิดา และหรือ มารดาของเด็กที่สมัคร  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน 1 ชุด 
  2.๖  รูปถา่ยหนา้ตรงไม่สวมหมวกของเด็กที่สมัคร ขนาด 1  นิ้ว                 จำนวน 1 รูป 
  2.๗ ต้องนำเด็กมาแสดงตวัในวนัยื่นใบสมัคร    
  2.๘ สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์ 

 3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
  3.1 ใบสมัคร  ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลจารพัต   ตำบลจารพตั   อำเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร์   ตั้งแตว่ันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม  2566  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง  ในวันและเวลาราชการ 
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  3.2 กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้  ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
– 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์   

 4. วันมอบตัว 
  ผู้ที่ได้รับเข้าเรียนให้มอบตัวในวันที่  16 พฤษภาคม  2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  
เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 

 5. กำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2566 
  ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน   16 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 
  ภาคเรียนที่ ๒ เปิดเรียน    1  พฤศจิกายน 2566 – 15 พฤษภาคม 2567 
  กำหนดเวลาเรียน 
  - เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ ตลอดทั้งปี  ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤษ์ หรือ
หยุดตามประกาศของสถานศึกษาสั่งปิดการเรียนการสอน ) 
  - เวลาเข้าเรียน 08.30 น. -  เวลาเลิกเรียน 15.00 น. 

 6. งบประมาณที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
ได้แก่  7.1 ค่าอาหารกลางวัน 
  7.2 คา่อาหารเสริม (นม) 
  7.3 ค่าหนังสือเรียน (สำหรับนักเรียนอายุ 3 – 5 ปี) 
  7.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (สำหรับนักเรียนอายุ 3 – 5 ปี)  
 
 7. เครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับเด็ก 
  8.1 เครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับเด็กที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาใหเ้ด็กตั้งแตว่ันเปิดภาคเรียน เช่น 
แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หวี เครื่องแต่งกายสำรอง 1 ชุด ยารักษาโรค ฯลฯ 
  8.2 เครื่องใช้อ่ืน ๆ เช่น ชุดเครื่องนอน  

 9. อาหารสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้ 
    - เวลา 11.00 น.   อาหารกลางวัน / อาหารว่าง - เวลา 14.00 น.  อาหารเสริม (นม) 

 10. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
  10.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวเด็กเล็ก ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะออกให้
สำหรับการรับตัวเด็กเล็ก แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือครูผู้รับผิดชอบเวรประจำวันทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่
อนุญาตให้รับเด็กเล็กออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
  10.2 การมารับและส่งเด็กเล็ก ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือ ครูรับผิดชอบเวรประจำวัน ก่อนเวลา 07.30 น. โดยให้รับกลับในเวลา 15.00 น.  และไม่ควรช้ากว่า 1๖.๓0 
น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น  ซึ่งต้อง
ขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง 
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  10.๓ ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท ์
  10.๔ ห้ามเด็กเล็กนำเครื่องมือ เครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย
เดด็ขาด 
  10.๕ ห้ามเด็กเล็กสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นส่วนตัวมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่า
ฝืนแล้วเกิดชำรุด หรือสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
  10.๖ หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเด็กเล็ก โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่  หรือครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น 
 ๑1. อำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในกรณีเด็ก
เล็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พิจารณายกเว้นตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
และให้ถือเป็นที่สุด 

              สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
ตำบลจารพัต    โทรศัพท์ 044-069734,085-5378776  หรือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง         
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  ทั้ง 5 แห่ง  หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.jarapat.go.th ,       
Facebook : https://www.facebook.com/abt.charapat   หรือทางเพจ  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต    
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะประกาศให้ทราบโดยเร็ว
ต่อไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่  8   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 

 

 

       ( นายจิตรกร   พรกวีรัตน์ ) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 

https://www.facebook.com/abt.charapat

