
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
  

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 

เรือ่ง  การรบัสมคัรนกัเรยีนเพือ่เขา้เรยีน ในโรงเรยีนอนบุาลเทศบาลนาสาร  
ประจ าปกีารศกึษา 2561 

..................................................................................... 

            ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร จะด าเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนก่อนประถมศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร  

ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้และการศึกษาก่อนประถมศึกษาแก่บุตรหลานของท่านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบล

นาสาร ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ต่อไปนี้ 

          1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 นักเรียนที่สมัครต้องมีอายุครบ 4 และ 5 ขวบบริบรูณ์  

      (เด็กที่เกิดในปี พุทธศักราช 2556 และ2557 เข้าเรียนโดยไม่ การสอบวัดความสามารถทาง      
วิชาการกรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก 

1.2 นักเรียนที่สมัคร ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาสาร  
      (เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะ      
      ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน) 
 

2. จ านวนที่รับสมัคร 
2.1 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1   รับทั้งหมดจ านวน 3  คน   
 เด็กที่เกิดในปี พุทธศักราช 2557 
 2.2 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2   รับทั้งหมดจ านวน 3  คน   
 เด็กที่เกิดในปี พุทธศักราช 2556 

3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามาในวันรับ 
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร    จ านวน 1 ชุด  
      (ต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องและครบถ้วน) 
3.2 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา    จ านวน  1 ฉบับ  
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก และบิดามารดา    อย่างละ 1 ฉบับ 
3.4 ผู้ปกครองต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัครด้วย 
3.5 ส าเนาสมุดสุขภาพเด็ก (เฉพาะหน้าที่บันทึกการฉีดวัคซีน)  
3.6 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว     จ านวน ๑ รูป 
     หมายเหตุ   1. รับรองส าเนาถูกต้องที่เอกสารทุกฉบับ 

         2. หากหลักฐานที่น ามาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา 
 
 
 

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
4.1 ขอรับระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร ในวันและเวลาราชการ 
4.2 รับสมัครต้ังแต่วันพฤหัสบดีท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561  ถึงวันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2561 
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                (เว้นวันหยุดราชการ) 
  รอบเช้า     เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

 รอบบ่าย    เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
  4.3 ประกาศรายชื่อเด็กนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียน วันที่ 20 เมษายน 2561 
  4.4 มอบตัวเด็กนักเรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

4.5 เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
 

5. ก าหนดเปิด – ปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
          ปิดเรียนวันที่ 8 ตุลาคม 2561                           
ภาคเรียนที่ 2  เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
                   ปิดเรียนวันที่ 28 มีนาคม 2562    
ก าหนดเวลาเรียน  - เปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (หยุดวันเสาร์,วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) 

           - เข้าเรียนเวลา 08.30 น.  เลิกเรียนเวลา 15.00 น. 

6. อุปกรณ์ที่ผู้ปกครองต้องจัดหามาเอง 
6.1 ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน และรองเท้านักเรียน 
6.2 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ชุดที่นอน,ผ้าขนหนู, ชุดล าลอง ฯลฯ ผู้ปกครองต้องเตรียมมาให้ต้ังแต่วันเปิด

เรียนวันแรก 

7. อาหารส าหรับเด็กโรงเรียนอนุบาลจัดอาหารให้ 3 มื้อ ดังนี้ 
- เวลา 08.30 น.  อาหารว่างเช้า 
- เวลา 11.00 น.  อาหารกลางวัน 
- เวลา 14.00 น.  อาหารเสริม (นม)  

8. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
8.1  ผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียนต้องแสดงบัตรรับ – ส่งนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนออกให้ ส าหรับการมารับ

ตัวนักเรียนแก่เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลฯ ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากโรงเรียนอนุบาลฯ โดยเด็ดขาด 
8.2 การมารับ – ส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลฯก่อนเวลา 

07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่าเวลา 16.30 น. ทั้งนี้เพราะทางโรงเรียนอนุบาลฯไม่ประสงค์ให้นักเรียนอยู่ที่
โรงเรียนอนุบาลฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าสถานศึกษา ในแต่ละครั้ง 

8.3 ในกรณีที่นักเรียนหยุดเรียนด้วยประการใดๆ ก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนอนุบาลฯ 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ 

8.4 ห้ามนักเรียนน าเครื่องใช้ ของเล่น ท่ีอาจเกิดอันตรายมาที่โรงเรียนอนุบาลฯ โดยเด็ดขาด 
8.5 ห้ามนักเรียนสวม หรือน าเครื่องประดับที่มีราคาแพงมาที่โรงเรียนอนุบาลฯ หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญ

หายทางโรงเรียนอนุบาลฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
8.6 ห้ามผู้ปกครองน าขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มน้ าอัดลม ใส่กระเป๋ามาเรียน 
8.7 กรณีนักเรียนเจ็บป่วยต้องร่วมมือกับทางโรงเรียนอนุบาลฯ น าพาเด็กไปรักษาจนกว่าจะหายจึงน าเด็ก

นักเรียนมาเรียนได้ 
8.8 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ ที่เก่ียวกับนักเรียน โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอนุบาลฯ โดยตรง หากมี

การนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
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จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่   31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561  

พยงค์  สงวนถ้อย 
(นายพยงค์  สงวนถ้อย) 

นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
  

 

  

 

     

 

 

 



 
  

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 

เรือ่ง  การรบัสมคัรเด็กนกัเรยีนเพือ่เขา้เรยีน ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลนาสาร (ศนูย ์1,2) 
ประจ าปกีารศกึษา 2561 

..................................................................................... 

            ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร จะด าเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนก่อนวัยเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนาสาร 

(โรงเรียนวัดพระเพรง ศูนย์ 1) หมู่ที่ 4 ต าบลนาสารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนาสาร (ศูนย์ 2)       หมู่ที่ 6 ต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้เด็กได้เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้และการศึกษาก่อนวัย

เรียนแก่บุตรหลานของท่านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาสาร            ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร 

ต่อไปนี้ 

          1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือนบริบรูณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561   
     (เด็กที่เกิดในปี พุทธศักราช 2558 ทั้งปี และเด็กที่เกิด ในปี  พุทธศักราช 2559     
      ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ) 
1.2 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาสาร ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
     (เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะ      
     ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน) 

2. จ านวนที่รับสมัคร 
2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาสาร(โรงเรียนวัดพระเพรง ศูนย์ 1)  จ านวน 30 คน 
2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนาสาร (ศูนย์ 2)                               จ านวน 30 คน 

3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาสาร (ศูนย์ 1,2) จ านวน 1 ชุด   
     (ต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องและครบถ้วน) 
3.2 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา    จ านวน  1 ฉบับ  
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก และบิดามารดา    อย่างละ 1 ฉบับ 
3.4 ผู้ปกครองต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัครด้วย 
3.5 ส าเนาสมุดสุขภาพเด็ก (เฉพาะหน้าที่บันทึกการฉีดวัคซีน)  
     หมายเหตุ    1.รับรองส าเนาถูกต้องที่เอกสารทุกฉบับ 

          2.หากหลักฐานที่น ามาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณา 

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
  4.1 ขอรับระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาสาร (โรงเรียนวัดพระเพรง 
ศูนย์ 1) หมู่ที่ 4 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

4.2 ขอรับระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนาสาร (ศูนย์ 2)    หมู่ที่ 6 
ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.3 รับสมัครต้ังแต่วันพฤหัสบดีท่ี 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกรท่ี์ 31 มีนาคม 2561 
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                (เว้นวันหยุดราชการ) 
 รอบเช้า     เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

   รอบบ่าย    เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
  4.4 ประกาศรายชื่อเด็กนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าเรียน วันที่ 20 เมษายน 2561 
  4.5 มอบตัวเด็กนักเรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

4.6 เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

5. ก าหนดเปิด – ปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2561 
ภาคเรียนที่ 2  เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2562 
ก าหนดเวลาเรียน 

- เปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (หยุดวันเสาร์,วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) 
- เข้าเรียนเวลา 08.30 น.  เลิกเรียนเวลา 15.00 น. 

6. อุปกรณ์ที่ผู้ปกครองต้องจัดหามาเอง 
6.1 ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน และรองเท้านักเรียน 
6.2 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ชุดที่นอน,ผ้าขนหนู, ชุดล าลอง ฯลฯ ผู้ปกครองต้องเตรียมมาให้ต้ังแต่วันเปิด

เรียนวันแรก 

7. อาหารส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดอาหารให้ 3 มื้อ ดังนี้ 
- เวลา 08.30 น.  อาหารว่างเช้า 
- เวลา 11.00 น.  อาหารกลางวัน 
- เวลา 14.00 น.  อาหารเสริม (นม)  

8. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
8.1 ผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้ ส าหรับตัวนักเรียน แก่

เจ้าหน้าทีศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 

8.2 การมารับ – ส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเวลา 

07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่าเวลา 16.30 น. ทั้งนี้เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ที่ศูนย์ฯ 

โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์ฯ ในแต่ละครั้ง 

8.3 ในกรณีที่นักเรียนหยุดเรียนด้วยประการใดๆ ก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ 
  8.4 ห้ามนักเรียนน าเครื่องใช้ ของเล่น ท่ีอาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์ฯ โดยเด็ดขาด 

8.5 ห้ามนักเรียนสวม หรือน าเครื่องประดับที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์ฯ หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย  ทาง
ศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

8.6 ห้ามผู้ปกครองน าขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มน้ าอัดลม และขวดนมใส่กระเป๋ามาเรียน 
8.7 กรณีนักเรียน เจ็บป่วยต้องร่วมมือกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น าพาเด็กไปรักษาจนกว่าจะหายจึงน าเด็ก

นักเรียนมาเรียนได้ 
8.8 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ ที่เก่ียวกับนักเรียน โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ โดยตรง หากมีการนัด

หมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน 
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จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 

 

 

(นายพยงค์  สงวนถ้อย) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

  

 

  

 

     

 

 

 

  

 


