
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตาํบลประศุก 

เรื่อง รับสมคัรเด็กเล็กเพ่ือเขาศึกษาหลกัสูตรระดบักอนวัยเรยีน 

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตําบลประศุก ประจําปการศึกษา 2561 

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

 ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก จะเปดรับสมัครเด็กเล็กเพ่ือเขาศึกษาหลักสูตรระดับกอน

วัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก ประจําปการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในการ

รับสมัคร ดังตอไปน้ี 

1. คุณสมบัติของเด็กท่ีสมัคร 

 1.1 เด็กท่ีสมัครตองมีอายุ 2 ปนับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (เด็กท่ีเกิดกอนวันท่ี 17 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559)  

 1.2 เด็กท่ีสมัครตองเปนเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนๆท่ีจะทําใหเปน

อุปสรรคตอการเรียนการสอน 

2. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาในวันสมัคร 

  2.1 ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) ของตัวเด็กพรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด 

2.2 ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) ของผูปกครองพรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด 

2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) ของตัวเด็กพรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด 

2.4 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผูปกครองพรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด 

2.5 สมุดบันทึกสุขภาพ (สมุดเลมสีชมพู) หรือใบรับรองแพทยของตัวเด็ก 

2.6 ตองพาเด็กมาแสดงตัวในวันท่ียื่นสมัคร  

3. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

  เปดรับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เปนตนไป ในวันและเวลาราชการ    ณ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก 

4. วันมอบตัว 

  ใหผูปกครองพาเด็กมามอบตัวในวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา08.30 น. ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลประศุก 

5. กําหนดการเปดเรียน 

  เปดเรียนวันพุธท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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6. ตารางการแตงเคร่ืองแบบของนักเรียน 

วันจันทร - ชุดนักเรียน     

วันอังคาร  - ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)     

วันพุธ   - ชุดกีฬา     

วันพฤหัสบดี - ชุดไทย   

วันศุกร  - ชุดกีฬา  

7. อุปกรณการเรียน 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จัดหาใหตลอดปการศึกษา 

8. เคร่ืองใชประจําตัว 

- แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวนํ้า สบู หวี แปง ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จัดหาให 

 9. อาหาร 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จัดอาหารให 3 เวลา ดังน้ี 

• เวลา 10.00 น. อาหารเสริม (นม)  

• เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน 

• เวลา 14.00 น. อาหารวาง 

10. การรักษาความปลอดภัยแกเด็กเล็ก 

  10.1 การมารับและสงเด็ก ผูปกครองจะตองไมนําเด็กมาสงครู ครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ กอนเวลา 07.30น. และใหมารับกลับเวลา 15.00 น. เปนตนไป และไมชากวา 16.00 น. เน่ืองจากศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ ไมประสงคใหเด็กอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยไมมีผูดูแล  เวนแตมีความจําเปนซึ่งตองแจงใหหัวหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กทราบในแตละครั้ง 

  10.2 ในกรณีท่ีเด็กหยุดเรียนดวยประการใดก็ตาม ผูปกครองจะตองแจงใหทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ทราบ

เปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพท 

10.3 หามเด็กนําเครื่องมือเครื่องใชท่ีอาจเกิดอันตรายไปท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยเด็ดขาด 

  10.4 หามเด็กสวมหรือนําเครื่องประดับและของเลนท่ีมีราคาแพงไปท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ หากฝาฝนและ

เกิดการสูญหาย ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

  10.5 หากผูปกครองมีปญหาใดๆ เก่ียวกับเด็กโปรดติดตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ครูผูดูแลเด็กโดยตรง 

ถามีการนัดหมายลวงหนาก็จะทําใหสะดวกยิ่งข้ึน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 

(นายสุรศักดิ์  เพ็งภาค) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลประศุก 



ใบสมัคร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก 

วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ........... 

ขอมูลเด็ก 

1.  ชื่อ - สกุล.....................................................................................เชื้อชาติ.....................สัญชาติ..................... 

2.  เกิดวนัท่ี.........เดือน............................พ.ศ. ............... อายุ........ ป .........เดือน(นับถึงวันท่ี...........................) 

3. ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  บานเลขท่ี....................หมู..........ถนน........................ตําบล........................................

อําเภอ....................................จังหวัด............................... 

4. ท่ีอยูอาศัยจริงในปจจุบัน บานเลขท่ี....................หมู..........ถนน........................ตําบล.....................................

อําเภอ....................................จังหวัด...............................โทรศัพท.................................................................

บิดาชื่อ................................................................................................อาชีพ...................................................

มารดาชื่อ............................................................................................อาชีพ...................................................

พ่ีนองรวมบิดา - มารดาเดียวกัน  จํานวน............................คน  เปนบุตรลําดับท่ี........................ 

ขอมูลบิดามารดาหรือผูดูแลอุปการะ   

1. ปจจุบันเด็กอยูในความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ 

 1.1         บิดา   มารดา             ท้ังบิดา - มารดารวมกัน 

 1.2         ญาติ  ( โปรดระบุความเก่ียวของ )....................................................................................... 

 1.3         อ่ืน ๆ  ( โปรดระบุ )............................................................................................................ 

2. ผูดูแลอุปการะเด็กตามขอ 1. มีรายไดในครอบครัวตอเดือน................................................................บาท    

3. ผูนําเด็กมาสมัคร ชือ่..............................................................................เก่ียวของเปน........................ของเด็ก 

4. การรับสงนักเรียนมีความประสงคจะใหเด็กนักเรียนเดินทางมาเรียนโดย 

 ข้ึนรถรับสงของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ผูปกครองมารับสงเอง    

5. ผูท่ีจะรับสงเด็ก (กรณีผูปกครองมารับสงเอง)  

 1) ชื่อ..............................................................................................เก่ียวของเปน.......................... ของเด็ก  

 2) ชื่อ..............................................................................................เก่ียวของเปน.......................... ของเด็ก  

คํารับรอง 

1. ขาพเจาขอรับรองวาไดอานประกาศรับสมัครขององคการบริหารสวนตําบลประศุกเขาใจแลว เด็กท่ี

นํามามีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตรงตามประกาศและหลักฐานท่ีใชสมัครเปนหลักฐานท่ีถูกตองจริง 

2. ขาพเจามีสิทธิถูกตองในการจะใหเด็กสมัครเขารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลประศุก อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

3. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลประศุกและยินดีปฏิบัติ

ตามคําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาความพรอมตามท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กําหนด 

 

 ลงชื่อ.........................................................ผูนําเด็กมาสมัคร    

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

 วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ……………..  



ทะเบียนเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก 

ชือ่..............................................................นามสกุล.........................................................ชือ่เลน......................... 

เลขประจําตัวประชาชน 

วัน/เดือน/ปเกิด........................................... จังหวัดท่ีเกิด...................................... เชื้อชาติ............................... 

สัญชาติ......................... ศาสนา...................... โรคประจําตัว.......................................... หมูเลือด...................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน บานเลขท่ี.................... หมู.......... ถนน......................... ตําบล....................................... 

อําเภอ............................. จังหวัด........................... รหสัไปรษณีย........................ โทรศัพท................................ 

สุขภาพโดยรวมของเด็กเล็ก  สมบูรณ  ไมสมบูรณ คือ .................................................................. 

หมูเลือด  เอ  บี  เอบี  โอ 

โรคประจําตัว        ไมมีโรคประจําตัว  มีโรคประจําตัว คือ............................................................  

      เม่ือมีอาการควรแกไขโดย............................................................................................................................. 

ประวัติการแพยา       ไมมี มี คือ............................................................................................................. 

เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเปนพิเศษในเรื่อง ......................................................................................................... 

บิดาชื่อ.....................................................................................................อาชีพ................................................... 

อายุ...........ป สถานท่ีทํางาน.................................................................. โทรศัพท................................................ 

มารดาชื่อ.................................................................................................อาชพี.................................................... 

อายุ...........ป สถานท่ีทํางาน.................................................................. โทรศัพท................................................ 

พ่ีนองรวมบิดา - มารดาเดียวกัน  จํานวน............คน เปนบตุรลําดับท่ี........  มี พ่ีชาย........คน นองชาย….....คน 

                 พ่ีสาว........คน  นองสาว….....คน 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา    บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต 

   อยูดวยกัน    แยกกันอยู      หยาราง 

       บิดาหรือมารดาแตงงานใหม      อ่ืนๆ ............................................... 

 

ชื่อผูปกครอง .......................................................................................... เก่ียวของเปน...........................ของเด็ก 

อายุ..........ป อาชีพ .................................... สถานท่ีทํางาน.................................................................................. 

ท่ีอยู .....................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................... โทรศัพท......................................... 



ใบมอบตัว 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก 

อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................... อายุ............ป 

อาชีพ....................................... รายได...........................บาท/เดือน ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี.......................หมู.......... 

ตําบล........................................... อําเภอ............................................. จังหวัด.................................................... 

โทรศัพท........................................ เปนผูปกครอง เด็กชาย/เด็กหญิง.................................................................. 

ขอมอบใหเด็กชาย/เด็กหญิง......................................................................................เขามาเปนนักเรียนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุกและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลประศุก ดังนี้ 

 1. จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก อยางเครงครัด 

 2. จะรวมมือกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุกในการจัดการเรียนการสอนและขจัด

ปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนแกเด็กอยางใกลชิด 

 สถานท่ีท่ีสามารถติดตอกับผูปกครองไดสะดวกรวดเร็วท่ีสุด........................................................................... 

.................................................................................................โทรศัพท............................................................... 

 อนึ่ง ถาเด็กชาย/เด็กหญิง .................................................................................................. เจ็บปวย 

จําเปนตอง รีบสงโรงพยาบาลเปนการเรงดวนหรือพบแพทยทันที ขาพเจาอนุญาตใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

จัดการไปตาม ความเห็นชอบกอนและแจงใหขาพเจาทราบ โดยขาพเจาขอรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมด 

ผูรับสงเด็ก (กรณีท่ีมาสงนักเรียนเอง) 

1) ชือ่.........................................................................เก่ียวของเปน.................... โทรศัพท.................................. 

2) ชือ่.........................................................................เก่ียวของเปน.................... โทรศัพท.................................. 

ลงชื่อ.............................................................................ผูปกครอง 

ลงชื่อ.........................................................................ผูรับมอบตัว 

วันท่ี........... เดือน................................................. พ.ศ. .................... 

หมายเหตุ : หลักฐานท่ีจะตองนํามาในวันสมัคร 

1. ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ท่ีกรอกขอความสมบูรณแลว 

 2. สําเนาทะเบียนบานของตัวเด็ก ของพอและแม จํานวน 1 ชุด 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของพอและแม จํานวน 1 ชุด 

4. สําเนาสูติบัตรของตัวเด็ก จํานวน 1 แผน 

5. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทยของตัวเด็ก 

6. ตองพาเด็กมาแสดงตัวในวันท่ียื่นสมัคร 

 



บันทึกประวัติสุขภาพ 

1. ประวัติการคลอด 

 ปกติ ไมปกติ คือ................................................................ 

2. สายตา 

    ปกติ ไมปกติ คือ............................................................... 

3. การเริ่มพูด 

 ปกติ (ภายใน 1 ขวบครึ่ง) ชากวาปกติ (หลัง 1 ขวบครึ่ง) 

4. การเริ่มเดิน 

 ปกติ (ภายใน 1 ขวบครึ่ง) ชากวาปกติ (หลัง 1 ขวบครึ่ง) 

5. การผาตัด  ไมมี 

  ไมรุนแรง คือ......................................... เม่ือ............................. 

  รุนแรง 

6. ประสบอุบัติเหตุรายแรง  ไมเคย 

  เคย คือ.......................................... เม่ือ.....................................  

7. โรคประจําตัวของบิดา/มารดา ไมมี มี โรคประจําตัวเหลานี้ 

 วัณโรค เบาหวาน ลมบาหมู หัวใจ 

 มะเร็ง เคยปวยเปน.......................................... 

8. โรคประจําตัวของนักเรียน ไมมี มี โรคประจําตัวเหลานี้ 

 วัณโรค เบาหวาน ลมบาหมู หัวใจ 

 มะเร็ง เคยปวยเปน.......................................... 

9. การไดรับภูมิคุมกัน 

 คอตีบ หัดเยอรมัน ไอกรน บาดทะยัก 

 โปลิโอ ตับอักเสบ บีซีจี อ่ืนๆ คือ……………..……… 

สถานพยาบาลท่ีมีประวัติการรักษาพยาบาลของนักเรียนหรือนักเรียนเขารับการรักษาพยาบาลเปนประจํา คือ 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

ลงชื่อ.............................................................ผูใหขอมูล 

  เก่ียวของเปน......................................ของเด็ก  

วันท่ีบันทึก................เดอืน................................... พ.ศ. .............. 


