
 

แผนผังกระบวนการบริหารงานรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน 

ขั้นคอนการรับนักเรียน 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการ ให้บริการ   
1. ผู้ปกครองน ำหลักฐำน ประกอบกำร
สมัครยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่    

อปท.จัดท ำก ำหนดกำรรับเด็ก -อปท. จัดท ำก ำหนดกำรและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับสมัครเด็ก 
-สถำนศึกษำส ำรวจเด็กใหม ่
-สถำนศึกษำส่งหนังสือแจ้งผูป้กครอง 

อปท.พิจำรณำ 

หน.สถำนศึกษำ 
ลงนำม 

สถำนศึกษำ 
จัดท ำประกำศรับสมัคร 

ประชำสมัพันธ์ 
ประกำศรับสมคัรเด็ก 

-รับใบสมัคร 
-กรอกใบสมัคร 
-รับบัตรคิว 
-ยื่นใบสมัครและหลักฐำน 
-จนท.ตรวจสอบคณุสมบัต ิ

สถำนศึกษำจัดท ำประกำศ
และปิดประกำศผลกำรรบั 

รับสมคัร 

เสนอผู้บริหำรลงนำม 

พิจำรณำผลกำร
รับสมคัร 

แจ้งผลกำรพิจำรณำให้
ผู้ปกครองทรำบ 

เจ้ำหน้ำท่ีทะเบยีน
ลงทะเบียนรบัเด็กใหม ่

จนท.ท ำค ำสั่งลงข้อมูลในระบบและ
ท ำไฟล์ข้อมลูเสร็จสิ้นจัดท ำบันทึก

รำยงำนหัวหน้ำสถำนศึกษำเพื่อเกบ็ไว้
เป็นหลักฐำน 

จัดส่งบัญชีรำยขื่อพร้อมข้อมลูให้ฝำ่ย
จัดท ำข้อมูลลงข้อมูลในระบบ และจัดท ำ
เป็นไฟล์ข้อมลูเพื่อบันทึกไวเ้ป็นหลักฐำน 



 

2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร   
3. ยื่นใบสมัครและใบมอบตัว เช่น ส ำเนำสูติบัตร ,ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนและผู้ปกครอง   และส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้ปกครอง    
4. พิจำรณำคุณสมบัติ    
5. ประกำศผลกำรรับสมัคร  

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 - เด็กท่ีสมัครต้องมีภูมล ำเนำหรืออำศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว 
 - เด็กท่ีสมัครต้องมีอำยุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่  16 พฤษภำคม พ.ศ. ................(เด็กเกิด ระหว่ำงวนัที่ 17 พฤษภำคม   
พ.ศ. ...........  ถึงวันที่ 16 พฤษภำคม   พ.ศ. ……………) 
 - เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กท่ีมีสุขภำพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ที่จะท ำให้เป็น อุปสรรคต่อกำรเรียน  
 หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 
 - ใบสมัครของสมัครของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว 
 - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ 1 ชุด  
- สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน 1 ชุด 
 - รูปถ่ำยของเด็กขนำด  1 นิ้ว  4 รูป 
 - ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ปกครอง 1 ชุด 
 - สมุดบันทึกสุขภำพ  
 สถานที่รับสมัคร  
ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้วตั้งแต่  วันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 30 เมษำยน 63 
ในวัน เวลำรำชกำร  
ก าหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 10  พฤษภำคม 2563   เวลำ 09.00 – 11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว   
วันมอบตัว  ผู้ที่ได้รับเข้ำเรียน ให้มอบตัวในวันที่  16  พฤษภำคม  2563   เวลำ  08.30 – 11.00 น. ณ.ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว  81  หมู่ที่ 6  ต.หนองบัวแก้ว  อ.พยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหำสำรคำม 
การก าหนดเปิด – ปิดภาคเรยีน  ภำคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 16 พฤษภำคม   ภำคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกำยน 

 

 

     

 
 
 
 

ตรวจสอบหลักฐำน 
3 นำท ี

ยื่นใบสมัคร 
1 นำท ี



 

 
 
 
 
 

ใบสมัคร 
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 

         เขียนท่ี ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว 
            วันท่ี.............. เดือน............................. พ.ศ. .............. 

ข้อมูลเด็ก 
1. เด็กชื่อ – นำมสกุล............................................................. เชื้อชำติ........................ สัญชำติ........................... 

 2. เกิดวันท่ี........... เดือน................................ พ.ศ. .................... อำยุ................. ปี.....................เดือน 
     (นับต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภำคม 2562) โรคประจ ำตัว................................................................................... 
 3. ท่ีอยู่ตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน  เลขท่ี...................... ถนน..................................................................... 
           ต ำบล.................................... อ ำเภอ........................................ จังหวัด................................... 
 4. ท่ีอยู่อำศัยจริงในปัจจุบัน บ้ำนเลขที่.............. ถนน............................ ต ำบล......................... อ ำเภอ.................. 

จังหวัด............................................ โทร. (ถ้ำม)ี.............................................................. 
   บิดำชื่อ............................................................ อำชีพ....................................................... 
  มำรดำชื่อ........................................................ อำชีพ....................................................... 
 ข้อมูลบิดามารดาหรือผูดู้แลอุปการะ 
 1. ปัจจุบันเด็กอยู่ในควำมดูแลอุปกำระ/รับผิดชอบของ 
  1.1...................................(บิดำ).......................................(มำรดำ) .........................ทั้งบิดำ – มำรดำร่วมกัน 
  1.2......................ญำติ (โปรดระบุควำมเกี่ยวข้อง)............................................................................... 
  1.3......................อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 
 2. อำชีพบิดำมำรดำ หรือผู้ดูแลอุปกำระ................................................................................................... 
 3. ผู้ดูแลอุปกำระเด็กตำมข้อ 1. มีรำยได้ในครอบครัวต่อเดือน...................................................บำท. 
 4. ผู้น ำเด็กมำสมัครชื่อ...........................................................เกี่ยวข้องเป็น........................... ของเด็ก. 
 5. ผู้ท่ีรับส่งเด็ก (นำย/นำง/นำงสำว).................................................. นำมสกุล........................................ 
    โดยเกี่ยวข้องเป็น..................................................... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ........................................... 
 ค ารับรอง 
 1. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้อ่ำนประกำศรับสมัครของ เทศบำล/อบต. /ศูนย์ เข้ำใจแล้ว เด็กท่ีน ำมำสมัครมีคณุสมบตัิครบถ้วนถูกต้อง
ตรง ตำมประกำศ และหลักฐำนทีใ่ช้สมัคร เป็นหลักฐำนที่ถูกต้องจรงิ 
2. ข้ำพเจ้ำมีสิทธิถูกต้องในกำรจะให้เด็กสมคัรเข้ำรับกำรศึกษำเลีย้งดูในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว       
สังกัด อบต. หนองบัวแก้ว 
3. ข้ำพเจ้ำยินดีปฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อก ำหนดของศูนย์ฯ อบต.หนองบัวแก้ว  และยินดีปฏิบัตติำมค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมพร้อม
ตำมที่ศูนย์พัฒนำเด็กก ำหนด  
 
 
 



 

 
 

 

                                      
  ใบมอบตัวนักเรียน  

นย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว 
 (อบต.หนองบัวแก้ว) อ าเภอพยัคฆภูพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

   ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)................................................................. อำยุ..........................ปี 
อำชีพ.............................................. รำยได้.......................... บำท/เดือน    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่...............................  
ต ำบล...........................................อ ำเภอ................................................... จังหวัด....................................................โทรศัพท์
.................................................เป็นผู้ปกครองของ 
เด็กชาย/หญิง.................................................. เข้ำเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว
และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมระเบียบกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว 
 ๑.จะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้วอย่ำงเคร่งครัด 
 ๒.จะร่วมมือกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้วในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน-กำรสอนและ
ขจัดปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดข้ึนแก่เด็กอย่ำงใกล้ชิด  
สถำนที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวกรวดเร็วที่สุด........................................................โทรศัพท์  
 อนึ่ง ถ้ำเด็กชำย/เด็กหญิง......................................................เจ็บป่วย จ ำเป็นต้องรีบส่งโรงพยำบำลหรือพบแพทย์ทันที 
ข้ำพเจ้ำอนุญำตให้ศูนย์ฯ จัดกำรไปตำมควำมเห็นชอบก่อนและแจ้งให้ ข้ำพเจ้ำทรำบ โดยข้ำพเจ้ำ ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดข้ึน 
 ๓. ข้ำพเจ้ำได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว ตลอดปี
กำรศึกษำในวันมอบตัวเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน  200  บำท (สองร้อยบำทถ้วน) 
ผู้รับส่งเด็ก 
(นำย/นำง/นำงสำว)......................................... นำมสกุล............................... โดยเกี่ยวข้องเป็น......................... 
                                 ลงชื่อผู้ปกครอง...................................................................... 
                                 ลงชื่อผู้รับมอบตัว................................................................... 
                                วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ................. 
หมายเหตุ หลักฐำนที่จะต้องน ำมำในวันสมัคร 
 -  ตัวเด็ก 
 -  ส ำเนำสูติบตัร 
 -  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
 -  รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๖ ใบ (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 
 -  ใบสมัครของศูนย์พัฒนำเด็ก ที่กรอกข้อควำมสมบูรณ์แล้ว 
 -  สมุดบันทึกสุขภำพ หรือใบรับรองแพทย์ 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว 
เรื่อง   รับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
------------------------------------ 

ด้วยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว จะเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน โดยท ำกำรคัดเลือกให้เข้ำ
เรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   ดังรำยละเอียดตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับสมัคร ดังต่อไปนี้
  1.     คุณสมบัติของผู้สมัคร  
                  1.1  เด็กท่ีสมัครต้องมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน  
                  1.2  เด็กท่ีสมัครต้องมีอำยุครบ  2  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  16  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (เด็กเกิดระหว่ำง
วันที่  16  พฤษภำคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2563)  
                  1.3  เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กท่ีมีสุขภำพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ที่จะท ำให้เป็น
อุปสรรคต่อกำรเรียน  
            2.     จ ำนวนเด็กที่จะรับสมัครไม่จ ำกัดจ ำนวน 
            3.     หลักฐำนและเอกสำรที่จะต้องน ำมำในวันสมัคร  
                    3.1  ใบสมัครของศูนย์พัฒนำเด็กฯ ที่กรอกข้อควำมสมบูรณ์แล้ว  
                    3.2  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ 1 ชุด  
                    3.3  สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด  
                    3.4  ต้องน ำเด็กมำแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร  
                    3.5  สมุดบันทึกสุขภำพหรือใบรับรองแพทย์  
                    3.6  รูปถ่ำย  2  นิ้ว  4  รูป 
            4.     วัน  เวลำ  สถำนที่รับสมัครและสัมภำษณ์  
                   4.1  ใบสมัคร  ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้วตั้งแต่  วันที่ 1 
เมษำยน ถึงวันที่ 30 เมษำยน 63 ในวัน เวลำรำชกำร  
                   4.2  ก ำหนดกำรรับสมัคร และสัมภำษณ์ วันที่ 10  พฤษภำคม 2563   เวลำ 09.00 – 11.00 น.  
ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว 
           5.     วันจับฉลำก (ถ้ำมี)  
                  ก ำหนดกำรจับฉลำกในวันที่..............-...............เวลำ..........-.........น.   ณ.............-...................  
           6.     วันมอบตัว  ผู้ที่ได้รับเข้ำเรียน ให้มอบตัวในวันที่  16  พฤษภำคม  2563   เวลำ  08.30 – 11.00 น.  
ณ.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว  81  หมู่ที่ 6  ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหำสำรคำม 
  

 (ลงชื่อ)........................................................... 

          (นำยสุรัตน์ เสียมไธสง) 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว 



 

 

 

 

 


