
  

        

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม 

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเชิงชุมบ้านเชิงชุม  
ประจำปีการศึกษาประจำปีการศึกษา      ๒๒๕๖๕๖๔๔  

 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม  จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก  โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครดังต่อไปนี้ 

  ๑๑..  คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติของผู้สมัคร  
      ๑.๑  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาล/อบต.เชิงชุม 
      ๑.๒  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  ๒ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
             (เดก็ท่ีเกิดระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
             และเด็กที่เกิด  วันที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
      ๑.๓  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนๆ ที่จะทำให้ 
             เป็นอปุสรรค์ต่อการเรียน 
  ๒. จำนวนเด็กที่รับเข้าเ๒. จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวนจำนวน  ๓๓๐ ๐ คนคน 

         ๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร  
   ๓.๑  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
   ๓.๒  สำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง  จำนวน ๑ ชุด 
   ๓.๓  สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา  ๑ ชุด 
   ๓.๔  สำเนาสูติบัตรและฉบับจริง จำนวน  ๑ ชุด 
   ๓.๕  ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 
   ๓.๖  สมุดบันทึกสุขภาพพร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน 
   ๓.๗  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑๒ ใบ 
   ๓.๘  สำเนาบัตรโรงพยาบาลของเด็ก 

   ๔. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร๔. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร  

   ๔.๑  ใบสมัคร  ติดต่อรับใบสมัคร  ตั้งแต่วันจันทร์ ที่๒๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ – พุธ ที่ ๓๑    

                                มนีาคม ๒๕๖๔ ในวัน เวลาราชการขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม  

  ๕.  วัน๕.  วันมอบตัว  ให้พ่อแม่หรือผู้มอบตัว  ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองนำเด็กไปมอบตัวปกครองนำเด็กไปมอบตัว    ในวันที่ในวันที่  ๑ ๑ พฤษภาคม พฤษภาคม ๒๕๖๒๕๖๒๒  

   -  เวลา08.00น.  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุมที่เด็กได้สมัครเรียนไว้ 

   

 



               ๖.  กำหนดเวลาเรียนกำหนดเวลาเรียน 

        *  เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

       *  เวลาเข้าเรียน ๐๘.๐๐ น. – เวลาเลิกเรียน  ๑๕.๐๐ น. 

    ๗.  อุปกร๗.  อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ส่วนตัว ณ์การเรียนและเครื่องใช้ส่วนตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้ตลอดปีการศึกษาคือให้ตลอดปีการศึกษาคืออุปกรณ์การอุปกรณ์การ  

            เรียนเรียน          

                              ๘.  เครื่องใช้งานอ่ืน ๆ ประกอบด้วย  ชุดนักเรียน  ชุดพละ  ผ้ากันเปื้อน และชุดเครื่องนอน ฯลฯ๘.  เครื่องใช้งานอ่ืน ๆ ประกอบด้วย  ชุดนักเรียน  ชุดพละ  ผ้ากันเปื้อน และชุดเครื่องนอน ฯลฯ                                          

                              ๙.  อาหารสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดอาหารให้ ๒ เวลา ดังนี้๙.  อาหารสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดอาหารให้ ๒ เวลา ดังนี้  

  -  เวลา  ๑๑.๓๐ น.  อาหารกลางวัน / อาหารว่าง 

  -  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  อาหารเสริม (นม) 

                ๑๐.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน๑๐.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 

        ๑๐.๑  พ่อ  แม่ หรือผู้ปกครองที่เดินทางไปรับเด็กกลับบ้าน  ต้องเซ็นชื่อ รับ-ส่งเด็กทุกครั้ง  (เพ่ือความ

ปลอดภัยของบุตรหลายท่าน)  

        ๑๐.๒  การมารับส่งนักเรียน  ผู้ปกครองต้องไมน่ำเด็กส่งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ก่อนเวลา ๐๗.๓๐ 

น.  ให้รับกลับเวลา  ๑๔.๓๐ น.  และไม่ช้ากว่าเวลา ๑๖.๓๐ น.  ทั้งนี้เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ที่

ศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง 

        ๑๐.๓  ในกรณีที่หยุดเรียนด้วยประการใด ๆ ก็ตามผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ 

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 

        ๑๐.๔  ห้ามนักเรียนนำเครื่องดื่ม  ขนมกรุบกรอบ และเครื่องใช้/ของเล่นที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโดยเด็ดขาด 

       ๑๐.๕  ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับหรือของเล่นที่มีราคาแพงมาท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หากฝ่าฝืน

และเกิดการสูญหาย  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

       ๑๐.๖  หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง  ถ้ามีการนัดหมาย

ล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น 

            ๑๑.  กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ  ขอ้ ๑.๑ และ ๑.๒  เป็นอำนาจของผู้บริหาร อบต เชิง

ชุมในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

    ลงชื่อ.................................................. 

          (นางสาววชิราภรณ์  พาระแพง) 

                  หัวหน้าสถานศึกษา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ใบสมัครใบสมัคร  
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านห้วยเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ   บ้านห้วยเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ     

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง   จงัหวัดเชียงรายอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง   จงัหวัดเชียงราย  
********************************************************  

เขียนท่ี  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็..........................เขียนท่ี  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็.......................... ....................................................................................................................................................  
วนัท่ี...............เดือน........................................พ.ศ..............................วนัท่ี...............เดือน........................................พ.ศ..............................   

 

ข้อมูลเด็กข้อมูลเด็ก  
๑. เด็กช่ือ –นามสกุล...................................................................................................ช่ือเล่น.............................. 



๒. เกิดวนั.....................ท่ี...............เดือน................................พ.ศ....................  อาย.ุ...........ปี..................เดือน  
(นบัถึงวนัท่ี ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕......) 
โรคประจ าตวั.......................................................................................................................... 

๓. ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น…………………………………….................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
รหสัไปรษณีย.์............................................................................. 

๔. ท่ีอยูอ่าศยัจริงในปัจจุบนั………………………………......................................................................... 
……………………………………………………………………………..………………………………รหสั
ไปรษณีย.์.......................... 
เบอร์โทรศพัทบ์า้น................................  เบอร์โทรศพัทมื์อถือ...................................... 
บิดาช่ือ – นามสกุล......................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา.................................................................อาชีพ........................................ 
มารดาช่ือ – นามสกุล......................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา.................................................................อาชีพ........................................ 
มีพี่นอ้งร่วมบิดา – มารดาเดียวกนั  จ านวน..................คน  เป็นบุตรล าดบัท่ี........................ 

 

ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะเด็กข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะเด็ก  
๑.ปัจจุบนัเด็กอยูใ่นความดูแลอุปการะ / รับผิดชอบของ 

  ๑.๑      บิดา      มารดา     ทั้งบิดา – มารดาร่วมกนั 
  ๑.๒     ญาติ (โปรดระบุความเก่ียวขอ้ง).................................... 
  ๑.๓      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................... 
  ๒.  ผูดู้แลอุปการะเด็ก  ตามขอ้ท่ี ๑ 
  ๒.๑  ช่ือ.......................................................................................อาชีพ.................................................. 
  ๒.๒  มีรายไดใ้นครอบครัวต่อเดือน...................................................................บาท 
  ๒.๓  ผูน้ าเด็กมาสมคัรช่ือ...............................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..................ของเด็ก 
  ๓.  ผูท่ี้จะรับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล........................................... 
       โดยเก่ียวขอ้งเป็น..........................................ของเด็ก  เบอร์โทรศพัท.์.................................... 
 

   ค ารับรองค ารับรอง  
๑. ขา้พเจา้ของรับรองวา่ไดอ่้านประกาศรับสมคัรของ……………  เขา้ใจแลว้  เด็กท่ีน ามาสมคัรมีคุณสมบติั 

ครบถว้นถูกตอ้งตามประกาศ  และหลกัฐานท่ีใชส้มคัรเป็นหลกัฐานถูกตอ้ง 



  ๒. ขา้พเจา้มีสิทธิถูกตอ้งในการจะใหเ้ด็กสมคัรเขา้รับการศึกษาเล้ียงดูในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของเทศบาล /   
                    อบต ......................................... 
  ๓. ขา้พเจา้ยนิดีปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้ก าหนดของเทศบาล / อบต .....................................และยนิดีปฏิบติัตาม 
                   ค  าแนะน าเก่ียวกบัการพฒันาความพร้อมตามท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กก าหนด 
 
 

ลงช่ือผูน้ าเด็กมาสมคัร..................................................................... 
                           (................................................................................) 

วนัท่ี...............เดือน....................................พ.ศ.................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบมอบตัวใบมอบตัว 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านห้วยเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ   บ้านห้วยเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ     

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง   จงัหวัดเชียอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง   จงัหวัดเชียงรายงราย  
******************************************************** 

  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................  อาย.ุ............ปี   
อาชีพ...........................รายได.้...................บาท/เดือน  ท่ีอยูปั่จจุบนั………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….………………………… 
เบอร์โทรศพัท.์..............................เป็นผูป้กครองของ เด็กชาย/เด็กหญิง..................................................................... 
  เขา้เป็นนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล/อบต..........................และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบการของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็…………………………………………………………  ดงัน้ี 



๑. จะปฏิบติัตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล/อบต................................................อย่าง
เคร่งครัด 

๒. จะร่วมมือกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวงัน ้ าเยน็ในการจดัการเรียนการสอน และขจดัปัญหาต่างๆ ท่ี
อาจเกิดขึ้นแก่เด็กอยา่งใกลชิ้ด สถานท่ีติดต่อกบัผูป้กครองไดส้ะดวกรวดเร็วท่ีสุด 

เบอร์โทรศพัท์.............................อน่ึงถา้เด็กชาย/เด็กหญิ......................................................................................เจ็บปวด  
จ าเป็นตอ้งรีบส่งโรงพยาบาล  หรือพบแพทยท์นัที  ขา้พเจา้อนุญาตให้ศูนยฯ์ จดัการไปตามความเห็นชอบก่อนและแจง้ให้
ขา้พเจา้ทราบโดยขา้พเจา้ขอรับผิดชอบทุกประการ 

  

ผู้ส่งมอบเด็กผู้ส่งมอบเด็ก  
 (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล...................................โดยเก่ียวขอ้งเป็น.................. 
 เบอร์โทรศพัท.์.............................. 
   

    ลงช่ือผูป้กครอง..................................................... 

                          (.........................................................)    

    ลงช่ือผูรั้บมอบตวั...................................................................... 

                          (.........................................................) 

    วนัท่ี.........เดือน.................................................พ.ศ............................  

หมายเหตุหมายเหต ุ หลกัฐานท่ีจะตอ้งน ามาในวนัสมคัร 

๑. ตวัเด็ก ๒.  ส าเนาสูติบตัร   ๓.  ส าเนาทะเบียนบา้น  ๔.  รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว  จ านวน ๖ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

๕. ใบสมคัรของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลเมืองวงัน ้าเยน็ ท่ีกรอกขอ้ความสมบูรณ์แลว้     ๖.  สมุดบนัทึกสุขภาพ  หรือ

ใบรับรองแพทย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           ประกาศประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชิงชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชิงชุม 

เร่ือง  เร่ือง  ประกาศหยดุเรียนประกาศหยดุเรียน   

ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชิงชุม  ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาบุคลากร  โดยมีการอบรมและใหบุ้คลากรไปศึกษาดูงาน  ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชิงชุม  ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาบุคลากร  โดยมีการอบรมและใหบุ้คลากรไปศึกษาดูงาน  
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น    

      
                                                                                                  
 


