
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

เร่ือง   รับสมัครนักเรียนเพือ่เข้าเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลา 
ประจ าปีการศึกษา ๒  /  ๒๕๖๑ 
----------------------------------- 

ดว้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลา จะเปิดรับสมคัรเด็กเล็กเพื่อท าการคดัเลือกให้เขา้เรียนในศูนยพ์ฒันา               
เด็กเล็กวดัหนองศาลา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดงัรายละเอียดตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการรับสมคัร ดงัต่อไปน้ี 

 

 ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑     เด็กท่ีสมคัรตอ้งมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  ไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน 
 ๑.๒    เด็กท่ีสมคัรตอ้งมีอายุครบตั้งแต่  ๒ ปี ๗  เดือน  ขึน้ไป                                                    
                             นบัถึงวนัท่ี   ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑                                     
                             (เด็กท่ีสมคัรตอ้งมีสุขภาพแขง็ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนๆท่ีจะท าใหเ้ป็นอุปสรรค                   
                              ต่อการเรียน) 
 

 ๒.  จ านวนเด็กทีรั่บเข้าเรียน    ......   คน 
 ๓.  หลกัฐานและเอกสารทีต้่องน ามาวนัสมัคร 
  ๓.๑    ใบสมคัรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลาท่ีกรอกขอ้ความสมบูรณ์แลว้ 
  ๓.๒   ตวัเด็ก 
  ๓.๓   ส าเนาทะเบียนบา้นของตวัเด็ก , บิดา , มารดา หรือ ผูอุ้ปการะ จ านวนอยา่งละ ๒ ชุด 
  ๓.๔   ส าเนาสูติบตัร   จ  านวน ๒ ชุด 
  ๓.๕   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา , มารดาหรือผูอุ้ปการะ จ านวนอยา่งละ ๒ ชุด 
  ๓.๖   ส าเนาสมุดบนัทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย ์ จ านวน  ๒ ชุด 
     ๓.๗  รูปถ่ายของเด็ก , บิดา , มารดาหรือผูอุ้ปการะ ขนาด ๑ น้ิว    จ  านวนอยา่งละ ๖ รูป  
 

๔.  วนั เวลา สถานทีรั่บสมัครและสัมภาษณ์ 
      ๔.๑   ใบสมคัร ติดต่อขอรับไดท่ี้ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  
                             ตั้งแต่วนัน้ี  ถึงวนัท่ี ๑  ตุลาคม   ๒๕๖๑ ในวนัเวลาราชการ 
       ๔.๒   ก าหนดวนัรับสมคัร  ตั้งแต่วนัน้ี ๑  ตุลาคม   ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป 
                 ณ   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลา   ในวนัเวลาราชการ 
       ๔.๓   ก าหนดประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บคดัเลือก   
           วนัท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ณ. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลา   
 
 



-๒- 
 

๕ .  วนัมอบตัว 
       ผูท่ี้ไดรั้บเลือกเขา้เรียน   ใหม้อบตวัในวนัท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. 
       ณ  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลา   
 

๖.  อตัราค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมตลอดปีการศึกษา 
          - 

 

๗.  ก าหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียน 
      ภาคเรียนท่ี  ๑   เปิดเรียน   ๑๕   พฤษภาคม     ๒๕๖๑ 
     ปิดเรียน     ------------------------------ 
      ภาคเรียนท่ี  ๒    เปิดเรียน    ๑     พฤศจิกายน    ๒๕๖๑ 
    ปิดเรียน     ๓๑  มีนาคม          ๒๕๖๒ 
      ก าหนดเวลาเรียน 

 -  เปิดเรียน           วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
 -  เวลาเรียน           ๐๘.๓๐ น.  
 -  เวลาเลิกเรียน     ๑๕.๓๐ น. 
 

๘.  อุปกรณ์การเรียน    
      ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลา  จดัหาให้ตลอดปีการศึกษา 
 

๙.  เคร่ืองใช้ส าหรับเด็ก 
      ๙.๑    เคร่ืองใชส่้วนตวั เช่น  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  แกว้น ้า  สบู่  หว ี แป้ง  ผูป้กครองเป็นผูจ้ดัเตรียมมา             

    ใหเ้ด็กตั้งแต่วนัเปิดเรียนวนัแรก   
      ๙.๒  เคร่ืองใชอ่ื้นๆประกอบดว้ย  ผา้ปูท่ีนอน  หมอน  ปลอกหมอน  ผา้ขนหนู  ผา้กนัเป้ือน  ถุงยา่ม    
       ใหผู้ป้กครองเป็นผูจ้ดัเตรียมมา 
   

๑๐.  อาหารส าหรับเด็ก  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลา  (โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ)  ดงัน้ี 
        -  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  อาหารเสริม (นม) 
        -  เวลา  ๑๑.๓๐ น.  อาหารกลางวนั 
        -  เวลา  ๑๔.๐๐ น.    อาหารเสริม (นม) 
 

๑๑.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
       ๑๑.๑   ผูป้กครองท่ีจะมาขอรับตวันกัเรียน  ตอ้งแสดงบตัรซ่ึงทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ออกให้ 
                  ส าหรับตวันกัเรียน แก่เจา้หนา้ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลาทุกคร้ัง  มิฉะนั้น                 
                  จะไม่อนุญาตให้รับนกัเรียนออกจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลาโดยเด็ดขาด 
 
 

 



-๓- 
       ๑๑.๒  การรับและส่งนกัเรียน  ผูป้กครองจะตอ้งไม่น าเด็กส่งต่อเจา้หนา้ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ             
                  ก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น. และใหรั้บกลบัในเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยตอ้งไม่ชา้กวา่ ๑๗.๐๐ น.  
                  ทั้งน้ีเพราะทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ไม่ประสงคใ์หเ้ด็กอยูท่ี่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ โดยไม่มี 
                  ผูดู้แล เวน้แต่มีความจ าเป็นซ่ึงตอ้งขออนุญาตต่อหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯในแต่ละคร้ัง 

                      ๑๑.๓  ในกรณีท่ีเด็กหยดุเรียนดว้ยประการใดๆ ก็ตาม  ผูป้กครองจะตอ้งแจง้ใหท้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ                 
                   ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือทางโทรศพัท์ 
        ๑๑.๔  หา้มนกัเรียนน าเคร่ืองด่ืมเคร่ืองใชท่ี้อาจเกิดการสูญหายหรืออนัตรายมาท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 
                โดยเด็ดขาด    
        ๑๑.๕ หา้มนกัเรียนสวมหรือน าเคร่ืองประดบั ของเล่นท่ีมีราคาแพงมาท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ  
                  โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหายทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
        ๑๑.๖  หากผูป้กครองมีปัญหาใดๆ เก่ียวกบันกัเรียนโปรดติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ  
                  โดยตรง (ถา้มีการนดัล่วงหนา้ก็จะท าใหส้ะดวกยิง่ข้ึน) 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

......................................................... 
(นายเป่ือน   พุม่เงิน) 

ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ   ส าหรับเด็กในเขตพื้นท่ีต าบลหนอศาลา ทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลา รับเขา้เรียน ๑๐๐ %                           
และหากเป็นเด็กนอกเขตพื้นท่ีของต าบลหนองศาลาจะรับตามเง่ือนไขท่ีทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหนองศาลาก าหนด 

 
 


