
         
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนา 

เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนา  
ประจ าปีการศึกษา 2566 

.........................องค ์การบริหารส่วนต  าบลหนองเป็ด......................... 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด จะเปิดรับสมัครเด็กเพื่อท าการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งนา ประจ าปกีารศึกษา 2566 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้ 
  1. คุณสมบัติ 
   1.1 มีสัญชาติไทย 
   1.2 มีภูมิล าเนาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
   1.3 อายุครบ 2 - 4 ขวบบริบูรณ์ นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2566 (เด็กท่ี เกิดระหว่าง วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2564) 
   1.4 เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่น ๆ ท่ีจะท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 
  2. หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
   2.1 ส าเนาสูติบัตร     จ านวน  1  ใบ 
   2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านเด็กและผู้ปกครอง     จ านวน  1  ชุด 
   2.3 ส าเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง   จ านวน  1  ใบ 
   2.4 รูปถ่ายเด็ก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )  จ านวน  6  ใบ 
   2.5 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จ านวน  1  ชุด 
   2.6 ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพ  จ านวน  1  ชุด 
   2.7 น าเด็กมาแสดงตนในวันยื่นใบสมัคร    
  3. วัน เวลา สถานที่    
   - เด็กที่มีภูมิล าเนาในเขตต าบลหนองเป็ด (มีส าเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลหนองเป็ด)  
     ขอรับใบสมัครและรับระเบียบการ ต้ังแต่วันท่ี 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่งนา หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ตามวันและเวลาราชการ หรือช่องทางออนไลน์  
   - เด็กที่มีภูมิล าเนานอกเขตต าบลหนองเป็ด (มีส าเนาทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตต าบลหนองเป็ด)  
    ขอรับใบสมัครและรับระเบียบการ ต้ังแต่วันท่ี 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่งนา หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ตามวันและเวลาราชการ หรือช่องทางออนไลน์ 
   ล้ิงค์รับสมัคร : https://forms.gle/NL4kNPuLhT69SMig8 
   ดาวน์โหลดเอกสารสมัครเรียน : http://www.nhongped.go.th  
  4. ประกาศผลการคัดเลือก  
   วันท่ี 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนา 

/5. วันรายงาน... 
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  5. วันรายงานตัว 
   ให้ผู้ปกครองน าเด็กมารายงานตัวในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุ่งนา 
  6. ก าหนดการเปิดเรียน/เวลาเรียน  
   ก าหนดเปิดเรียน วันจันทร์ท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
   ก าหนดเวลาเรียน 
   เปิดเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเข้าเรียน 08.10 น. เวลาเลิกเรียน 15.00 น. 
  7. อุปกรณ์การเรียนและเคร่ืองใช้ส่วนตัวผู้ปกครองต้องจัดหามาเอง 
   7.1 ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดผ้าไทย กระเป๋านักเรียน และรองเท้านักเรียน 
   7.2 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู, ชุดล าลองและชุดเครื่องนอน (ผู้ปกครองต้องน าติดตัวมาในวันเปิด
เรียนวันแรก) 
  8. อาหารส าหรับเด็ก  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนา จัดเตรียมอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้ 
   - เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน/อาหารว่าง 
   - เวลา 14.00 น. อาหารเสริม (นม) 
  9. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
     9.1 ผู้ปกครองท่ีจะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องลงช่ือรับ/ส่ง นักเรียน และแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กออกให้ส าหรับรับตัวนักเรียน แก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
      9.2 การมารับและส่งเด็ก ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา 
07.30 น.ให้รับกลับเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และไม่ช้ากว่า 16.30 น. เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็ก
อยู่ในศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็น ซึ่งต้องแจ้งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบในแต่ละครั้ง 
       9.3 ในกรณีท่ีเด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตามผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 
      9.4 ห้ามเด็กน าเครื่องมือใช้ท่ีอาจเกิดอันตรายไปท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
       9.5 ห้ามเด็กสวมหรือน าเครื่องประดับ ของเล่นท่ีมีราคาแพงไปท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่าฝืนและเกิด
การสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
    9.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก
โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
  10. กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือมีอายุไม่ครบ
ตามที่ก าหนดตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาข้อยกเว้น โดยความเห็นชอบผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 

.........................องค ์การบริหารส่วนต  าบลหนองเป็ด......................... 
 
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี นางสาวศุภวรรณ เช้ือวงศ์พรหม (ครูปู) โทร. 065 453 7564 
                                 นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ศรี (ครูตูน)        โทร. 092 597 0351 
 
       



 

  
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองเปด็ 

เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนา  
ประจ าปีการศึกษา 2566 

.........................องค ์การบริหารส่วนต  าบลหนองเป็ด......................... 
 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด จะเปิดรับสมัครเด็กเพื่อท าการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งนา ประจ าปกีารศึกษา 2566 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้ 
  1. คุณสมบัติ 
   1.1 มีสัญชาติไทย 
   1.2 มีภูมิล าเนาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
   1.3 อายุครบ 2 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบบริบูรณ์ นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2566 (เด็กท่ีเกิดก่อน 
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563) 
   1.4 เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่น ๆ ท่ีจะท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 
  2. หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
   2.1 ส าเนาสูติบัตร     จ านวน  1  ใบ 
   2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านเด็กและผู้ปกครอง     จ านวน  1  ชุด 
   2.3 ส าเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง   จ านวน  1  ใบ 
   2.4 รูปถ่ายเด็ก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )  จ านวน  6  ใบ 
   2.5 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จ านวน  1  ชุด 
   2.6 ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพ  จ านวน  1  ชุด 
   2.7 น าเด็กมาแสดงตนในวันยื่นใบสมัคร    
  3. วัน เวลา สถานที่    
   - เด็กที่มีภูมิล าเนาในเขตต าบลหนองเป็ด (มีส าเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลหนองเป็ด)  
     ขอรับใบสมัครและรับระเบียบการ ต้ังแต่วันท่ี 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่งนา หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ตามวันและเวลาราชการ หรือช่องทางออนไลน์  
   - เด็กที่มีภูมิล าเนานอกเขตต าบลหนองเป็ด (มีส าเนาทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตต าบลหนองเป็ด)  
    ขอรับใบสมัครและรับระเบียบการ ต้ังแต่วันท่ี 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่งนา หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองเป็ด อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ตามวันและเวลาราชการ หรือช่องทางออนไลน์ 
   ล้ิงค์รับสมัคร : https://forms.gle/NL4kNPuLhT69SMig8 
   ดาวน์โหลดเอกสารสมัครเรียน : http://www.nhongped.go.th  
  4. ประกาศผลการคัดเลือก  
   วันท่ี 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนา 
 

/5. วันรายงาน... 
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  5. วันรายงานตัว 
   ให้ผู้ปกครองน าเด็กมารายงานตัวในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุ่งนา 
  6. ก าหนดการเปิดเรียน/เวลาเรียน  
   ก าหนดเปิดเรียน วันจันทร์ท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
   ก าหนดเวลาเรียน 
   เปิดเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเข้าเรียน 08.10 น. เวลาเลิกเรียน 15.00 น. 
  7. อุปกรณ์การเรียนและเคร่ืองใช้ส่วนตัวผู้ปกครองต้องจัดหามาเอง 
   7.1 ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดผ้าไทย กระเป๋านักเรียน และรองเท้านักเรียน 
   7.2 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู, ชุดล าลองและชุดเครื่องนอน (ผู้ปกครองต้องน าติดตัวมาในวันเปิด
เรียนวันแรก) 
  8. อาหารส าหรับเด็ก  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนา จัดเตรียมอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้ 
   - เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน/อาหารว่าง 
   - เวลา 14.00 น. อาหารเสริม (นม) 
  9. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
     9.1 ผู้ปกครองท่ีจะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องลงช่ือรับ/ส่ง นักเรียน และแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กออกให้ส าหรับรับตัวนักเรียน แก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
      9.2 การมารับและส่งเด็ก ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา 
07.30 น.ให้รับกลับเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และไม่ช้ากว่า 16.30 น. เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็ก
อยู่ในศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็น ซึ่งต้องแจ้งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบในแต่ละครั้ง 
       9.3 ในกรณีท่ีเด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตามผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 
      9.4 ห้ามเด็กน าเครื่องมือใช้ท่ีอาจเกิดอันตรายไปท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
       9.5 ห้ามเด็กสวมหรือน าเครื่องประดับ ของเล่นท่ีมีราคาแพงไปท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่าฝืนและเกิด
การสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
    9.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก
โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
  10. กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือมีอายุไม่ครบ
ตามที่ก าหนดตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาข้อยกเว้น โดยความเห็นชอบผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 
 
 
                  (นายนพนันท์  ศรีสุวรรณ์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 


