
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

เรื่อง   เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กปฐมวัย) เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร          

ส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ประจ าปีการศึกษา  2565 

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านโพธ์ิตากและศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านสาวแล สังกัดองค์การบรหิารส่วน
ต าบลโพธ์ิตาก จะด าเนินการเปิดรบัสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรยีน (เด็กปฐมวัย) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖5  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก จึงขอประกาศเปิดรับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (เด็ก
ปฐมวัย) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

1.คุณสมบัติของเด็ก 
1.1  เด็กที่สมัครต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านต าบลโพธ์ิตากและต าบลอื่น 

    1.2  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบรูณ์  นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม  2565  (เกิดระหว่าง 
วันที่ 17 พฤษภาคม 25๖3 – 16 พฤษภาคม 25๖5)  
  1.๓  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กทีม่ีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะท าให้
เป็นอปุสรรคต่อการเรียน  

2.หลักฐานและเอกสารท่ีต้องน ามาในวันรับสมัคร (ต้องครบทุกรายการ) 
2.1 ใบสมัครของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ฯ (ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์และต้องกรอกข้อความให้ 

ถูกต้องครบถ้วน) 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก     จ านวน   ๑  ชุด 

 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  อย่างละ  1  ชุด 
 2.4 ส าเนาบัตรประจ าประชาชนของบิดาและมารดา  อย่างละ  1  ชุด 
 2.5 ส าเนาใบสูติบัตรเด็ก      จ านวน   1  ฉบับ 

2.6 รูปถ่ายของเด็ก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน   ๒  รูป 
2.7 สมุดบันทึกสุขภาพ(สมุดสีชมพ)ู หรือใบรบัรองแพทย์ 

   หมายเหตุ      ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 

3. จ านวนเด็กท่ีรับเข้าเรียน 
เด็กเล็ก เด็กอายุตั้งแต่  2 ปี  ประจ าปีการศึกษา 2565  จ านวน  ๑๐๐ คน แยกเป็น 

   (๑) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านโพธ์ิตาก จ านวน  ๕0  คน 
   (๒) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านสาวแล  จ านวน  ๕0  คน  
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4.วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิตากและศูนย์พัฒนาเด็ก 

เล็กบ้านสาวแล ตั้งแต่บัดน้ี  ถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  2565  ในวันและเวลาราชการ  
  โทรศัพท์ (ศพด.บ้านโพธ์ิตาก) ๐๙๙-๒๒๒๘๐๒๖๖, 0๙๘ – 1๔๗๙๓๐๒ 

   (ศพด.บ้านสาวแล)   0๘9 – ๔๒๑๘๗๘๒, 089 –๘๕๑๓๙๔๑  
5. วันมอบตัวและปฐมนิเทศ 

วันศุกร์ที่  1๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖5  เวลา 0๙.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน    
โพธ์ิตากและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแล  ต าบลโพธ์ิตาก  อ าเภอโพธ์ิตาก  จังหวัดหนองคาย 

6. ก าหนดการ เปิดเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1  เปิดเรียนวันที่    16   พฤษภาคม   2565 
ภาคเรียนท่ี 2  เปิดเรียนวันที่      1   พฤศจิกายน  2565 
ก าหนดเวลาเรียน  
- เปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  ( หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ) 
- เข้าเรียนเวลา 08.๐0 น. เลิกเรียนเวลา 15.00 น. 

7. อุปกรณ์ท่ีผู้ปกครองต้องจัดหามาเอง 
     7.1 ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน และรองเท้านักเรียน 

7.2 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู ชุดล าลอง ผูป้กครองตอ้งเตรียมมาให้เด็กต้ังแต่วันเปิดเรียน 

๘. อุปกรณ์การเรียน 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 

๙. อาหารส าหรับเด็ก 
- เวลา 1๑.00 น.  อาหารกลางวัน 
- เวลา 1๔.00 น.  อาหารเสริม (นม) และอาหารว่าง 

๑๐. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
  ๑๐.1 ผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียนต้องแสดงบัตรรับ - ส่งนักเรียน ซึ่งทางศูนย์ฯออกให้ส าหรับ

การมารับตัวนักเรียนแก่ผู้ดูแลเด็กทุกครั้ง  มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์ฯ โดยเด็ดขาด 
   ๑๐.2 การมารับ - ส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งก่อน 07.30 น. และให้รับกลับ
เวลา  ๑๕.๐๐ น. และไม่ช้ากว่าเวลา 16.00 น. ทั้งนี้ เพราะทางศูนย์ฯ ไม่ประสงค์ให้นักเรียนอยู่ศูนย์ฯ โดยไม่มี
ผู้ดูแลเว้นแต่มีความจ าเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในแต่ละครั้ง 
  ๑๐.3 ในกรณีที่นักเรียนหยุดเรียนด้วยประการใด ๆ  ก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์ ฯ 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 
  ๑0.4 ห้ามนักเรียนน าเครื่องใช้ ของเล่น ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยเด็ดขาด 
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๑0.5 ห้ามนักเรียนสวมหรือน าเครื่องประดับที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หากฝ่าฝืน
และเกิดการสูญหายทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑0.6 ห้ามผู้ปกครองน าขนมขบเค้ียวและเครื่องดื่มน้ าอัดลมใส่กระเป๋ามาเรียน 
๑0.7 กรณีนักเรียนเจ็บป่วยต้องร่วมมือกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าเด็กไปรักษา จนกว่าจะหาจึงน าเด็ก

มาเรียนได้ 
  ๑0.8 หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ  ที่เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิตากและศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านสาวแล หรอื 
งานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก โทรศัพท์ (กองการศึกษาฯ) 
๐๔๒-๔๘๓๔๗๗,  (ศพด.บ้านโพธ์ิตาก) ๐๙๙-๒๒๒๘๐๒๖๖, 0๙๘ – 1๔๗๙๓๐๒,  (ศพด.บ้านสาวแล)                 
0๘9 – ๔๒๑๘๗๘๒, 089 –๘๕๑๓๙๔๑ 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ี   ถึง  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖5 

 ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
  
 
 

               (นายสุพจน์  ห่อศรี) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตาก 

 
 
 
 

 


