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ระเบียบการรับสมัครเด็กนักเรียน 
ของ 

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวยัเรยีนชุมชนคลองจ่ัน 
--------------------------------------- 

   ศูนยพฒันาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนคลองจัน่   กาํหนดเปดรับสมัครเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในแตละป
การศึกษา รายละเอียด ดังนี้.-  เร่ิมรับสมคัรเด็กที่มีอายต้ัุงแต 2 ขวบคร่ึง  ถงึ 6 ขวบ  เขาเรียนในระดับชั้น เตรียม
อนุบาล ถงึ ชัน้อนุบาล 3   รับสมัครเด็ก ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตบางกะป   และเขตใกลเคียง  จํานวนจํากัด   เร่ิมรับ
สมัคร ต้ังแตเดือน กมุภาพนัธ  ถึง เดือน  มนีาคม ของแตละป  ในวนัเวลาราชการ ขอทราบรายละเอียดและรับใบ
สมัคร ฟรี หรือโหลดจากแบบฟอรมในเว็บไซต    (เร่ิมเปดเรียน ในเดือนเมษายน เปนตนไป เพื่อปรับสภาพเด็ก) 

หลักฐานที่นาํมาในวันสมัคร 
  1. ใบสูติบัตรเด็ก  พรอมถายสําเนา จํานวน  1 ชุด  
  2. สําเนาทะเบียนบานที่มีรายช่ือของเด็ก และผูปกครอง  จาํนวน  1 ชดุ 
  3. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ / สกุล  (ถามี) 
   4. รูปถายเด็กหนาตรง ขนาด 1 นิว้  จํานวน 3 รูป 

  ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานภายในเดือนที่รับสมัคร  (หรือตาม วัน เวลา ที่กําหนดในใบสมัคร) ณ  หอง
ธุรการ  ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนคลองจ่ัน  หากหลักฐานไมพรอมจะไมรับการพิจารณา  การมอบตัวเด็ก
ทางศูนยฯ จะแจงใหทราบในวันยื่นใบสมัคร   

คาใชจายในวันมอบตัวเด็ก 
  1. คาธรรมเนยีมแรกเขา    1,000  บาท 
  2. คาบริการรายเดือน(เดือนเมษายน)           900  บาท 
  3. คาบํารุงศูนยฯ         90  บาท 
  4. คากระเปานักเรียน             (ตามราคาที่กาํหนด) 
  5. คาถงุนอนเด็ก                    (ตามราคาที่กาํหนด) 
  6. ชุดนกัเรียน -  ชุดพละ        (จําหนายตามเบอร)              
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ขอควรทราบและปฏิบัติในการนําเด็กเขาเรียน 
เรียน ผูปกครองเด็กนักเรียน ในปการศึกษาใหม   ทราบ 

 คณะผูบริหารศูนยพฒันาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนคลองจัน่ และคณะครู มีความยนิดี ที่ผูปกครองไดให
ความไววางใจนําบุตรหลานของทานเขามาเรียนยังศูนยฯ  ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนคลองจ่ัน เปนสวน
งานหนึ่งของศูนยบริการชุมชนคลองจ่ัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    ซึง่เปนสวนราชการที่บริหารงานโดย
ภาคเอกชน   โดยไมไดใชงบประมาณจากสวนราชการแตประการใด  ไดเปดดําเนนิการมากวา 20 ป  ใหบริการ
แบบกึ่งสงเคราะห และไมมกีารเรียกเก็บคาเทอม ผูปกครองชําระเฉพาะคาบริการเปนรายเดือนๆ ละ 900 บาท 
(เการอยบาทถวน)หลักสูตรในการเรียนการสอน ใชหลักสูตร อนุบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนในหองปรับ
อากาศทุกชัน้เรียน  

ขอปฏิบัติในการนาํเด็กเขาเรียนกับทางศูนยฯ ผูปกครองควรยึดถือปฏิบัติ  ดังนี้.- 
  1.ในวนัแรกทีส่งเด็กเขาเรียนผูปกครองตองนาํเด็กสงใหกับครูใหญ  กับครูประจําชั้นโดยตรง เพื่อครูใหญ
และครูประจําช้ันจะไดคุนเคยกับเด็ก    และในทุกๆ วนัจะตองนําเด็กสงถงึโตะครูเวรที่อยูดานหนาอาคารเรียน
เทานั้น  

2. กอนนาํเด็กมาโรงเรียนผูปกครองจะตองใหเด็กไดรับประทานอาหารเชากอนทกุวนั 
  3. เมื่อเด็กมีอาการ เจ็บ-ปวย เปนไข ใหหยุดเรียนจนกวาจะหายสนทิ กรณีหายดีแลวแตจะตองทานยา
ตอเนื่องควรนาํยา  หรือขวดนม - นมกลอง  สงมอบใหไว กับครูเวรประจําวนั  
  4. เส้ือ ผา อุปกรณเคร่ืองใชสําหรับเด็กใหปก ชื่อ-สกุล-ชื่อเลน  ทกุชิ้นเพื่อสะดวกในการหยิบใช และ
ปองกันการสับเปล่ียนกับเด็กคนอ่ืนๆ เงิน ทรัพยสิน หรือของเลนใดๆ ไมควรนาํติดตัวมากับเด็กอาจเกิดการสูญ
หายได และหรือหากบุตรหลานของทานนําขาวของสวนตัว ของเด็กคนอ่ืน ติดตัวกลับไป จะตองนาํมาคืนครูเวร
ประจําวนัในวนัรุงข้ึน 
   5. เวลาเรียนตามปกติ ผูปกครองจะตองสงเด็กถงึศูนยฯ กอนเวลา 08.30 น.  และรับเด็กกลับไมเกนิ เวลา 
16.30 น. ทุกวัน  กรณีมอบหมายใหบุคคลอ่ืนมารับแทน จะตองนําบัตรประจําตัวเด็กที่ทางศูนยฯ ออกใหมาแสดง
ตอครูเวรประจําวนัทกุคร้ัง  
  6. ควรใหเด็กมาเรียนอยางสม่ําเสมอ ไมควรหยุดเรียนโดยไมจําเปน เพื่อเด็กจะไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และจะไดสรางนิสัยในการไปโรงเรียนใหกับเด็ก ๆ  อีกทั้งไดทํากิจกรรมประจําวันกับเพื่อนๆ  และเรียนทัน
เพื่อนทุกคร้ัง 
  7. หนังสือเรียนของเด็กที่ผูปกครองซื้อไปจากทางศูนยฯ จะถูกเก็บรักษาไวที่ครูประจําช้ันของเด็ก 
เนื่องจากเด็กยังไมมีความรับผิดชอบเทาที่ควร  ยกเวนในบางวิชาที่ทางครูประจําช้ันจะใหไปทําเปนการบาน ครูจะ
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นําใสไวในกระเปาของเด็ก ผูปกครองจะตองสอบถามบุตรหลานของทานทุกวัน และชวย ตรวจดู การบานใหกับ
เด็กตามควรแกกรณี  เพื่อผูปกครองจะไดติดตามผลการเรียนของเด็กๆ ไปดวย 
  8. การแตงตัวของเด็ก ใหแตงตัวตามเคร่ืองแบบนักเรียนที่ศูนยฯ กําหนด ทุกวันศุกรใหใสชุดพละ  กรณีถุง
นอนในทุกวันศุกรใหนําติดตัวกลับไปพรอมเด็ก เพื่อนําไปซักและตากใหแหง แลวนําสงคืนในวันจันทรถัดไป 
  9. ตลอดการเรียนการสอนทั้งป ทางศูนยฯ ไมมีการปดภาคเรียน (เนื่องจากทางราชการกําหนดใหเปน 
ศูนยพัฒนาเด็กวัยกอนเรียน โดยมุงเนนชวยเหลือผูปกครองกรณีออกไปทํางานนอกบานโดยไมตองหวงใยบุตร
หลาน) กรณีผูปกครองใหเด็กหยุดเรียนโดยไมมีเหตุผลอันควร เปนเวลาเกิน 30 วัน ทางศูนยฯ จะตัดสิทธิ์ในการ
เรียนทันที และจะรับเด็กอ่ืนเขาทดแทนตอไป 
  10. การจะนําเด็กลาออกจากศูนยฯ ดวยเหตุผลใดก็ตามผูปกครองจะตองแจงใหกับครูใหญทราบโดยตรง  
เพื่อสิทธิประโยชนในการเรียนตอในช้ันที่สูงข้ึน   และการออกหนังสือรับรองผลการเรียนของเด็ก  
 ผูปกครองจะตองชําระคาบริการรายเดือนภายในอาทิตยแรกของทุกเดือน ไมควรติดคางเนื่องจากจะเปน
ภาระสะสมใหกับผูปกครอง โดยตรงแลว อาจจะสงผลกระทบ ตอบุตรหลานของทาน กรณีถูกครูทวงถาม ผานไป
ทางเด็ก     
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ใบสมัครศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น  ศูนยบริการชุมชนคลองจั่น 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

--------------------------------    
ประวัติของเด็ก 

(1) ชื่อเด็ก (เด็กชาย / เด็กหญิง) ...................................... ..นายสกุล..............................................
ชื่อเลน...............เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ...........อายุเต็มในวันสมัคร .......ป .......เดือน.......วัน 
สถานที่เกิด...................จังหวัด...........................เช้ือชาติ...........สัญชาติ................ ศาสนา...........................
ปจจุบันอยูที่ บานเลขที่ ......................หมูบาน / ชุมชน .................................ถนน..........................................
ซอย......................................อาคาร...................แขวง..............................เขต................................................
จังหวัด............................................... 
  (2) ชื่อผูปกครอง(ผูที่นําเด็กมาสมัคร) นาย/นาง..........................นามสกุล..........................................
ความสัมพันธ.......................อยูบานเลขที่.............หมูบาน / ชุมชน ......................อาคาร............................
ถนน................................ซอย............................แขวง..............................เขต................................................
จังหวัด.........................................โทร................................................. 
   (3) ชื่อบิดา นาย ...........................................นามสกุล ...........................................อายุ................ป    
อยูบานเลขที่.................................หมูบาน / ชุมชน ............................................อาคาร................................
ถนน............................................แขวง...................................................เขต...........................................
จังหวัด...............................................สถานที่ทํางาน...........................รายได / เดือน...............................บาท  
โทร................................ 
   (4) ชื่อมารดา นาง.........................................นามสกุล.........................................อายุ.................ป  
อยูบานเลขที่.............................หมูบาน / ชุมชน ........................................................อาคาร..........................
ถนน...........................................แขวง...............................................................เขต...................................
จังหวัด...................................สถานที่ทํางาน.......................................รายได / เดือน..............................บาท  
โทร ........................... 
   (5) สถานภาพทางครอบครัวของเด็ก      อยูกับ บิดา - มารดา        บิดา – มารดา (หยา) 
                     อยูกับ ปู-ยา / ตา-ยาย     อยูกบับุคคลอ่ืน ……………………………………………... 
    (6) ผูติดตอประสานงาน และรับ-สงเด็ก 
   1.  ........................................................ความสัมพันธ............................โทร........................  
   2. .........................................................ความสัมพันธ............................โทร........................ 
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   (7) ลักษณะท่ัวไปของเด็ก (กรอกตามความเปนจริง เพื่อประโยชนของผูปกครองและเด็ก) 

 สุขภาพ – อนามัย ........................................................................................... 

 โรคประจําตัว / ภูมิแพ / อาการชัก(ถามี)............................................................... 

 อุปนิสัยใจคอ – การแสดงออก ........................................................................... 
คํารับรองของผูปกครอง  
  กรณี เด็กชาย / เด็กหญิง.....................................................มีอาการเจ็บ-ปวยกระทันหันจําเปนตองรีบ
นําสงสถานพยาบาลทันทีกอนที่จะแจงใหขาพเจาทราบ  ขาพเจาอนุญาตใหทางศูนย ฯ ดําเนินการไปตามที่จะ
เห็นสมควรและขาพเจายินดีรับผิดชอบตอคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดข้ึนทุกกรณี อีกทั้งขาพเจารับทราบดีอยูแลววา 
การใหบริการรับเล้ียงเด็กกลางวันของศูนย ฯ เปนลักษณะการใหบริการแบบก่ึงสงเคราะห ดังนั้น ขาพเจายินดี
ปฏิบัติตาม ระเบียบ ประกาศ  คําส่ังอ่ืนใด วาดวยการรับเล้ียงเด็ก รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ที่ทางศูนย ฯ กําหนดไว
ทุกกรณี อีกทั้งจะไมเรียกรองคาเสียหายอ่ืนใด นอกเหนือจากการบริการที่ไดรับ. 
 
                                      ลงชื่อ.......................................................................ผูปกครอง / บิดา / มารดา 

                                                (.......................................................................) 
                                                                 ผูยืน่ใบสมัคร / ผูใหคํารับรอง 

                                               วันที.่...........เดือน..................................พ.ศ. .............. 
หมายเหตุ   เอกสารที่จะตองนํามาในวันสมัคร / และวันนัดหมายมอบตัวเด็ก 
  1.   ใบสูติบัตร (ถายสําเนา)   1 ชุด 
  2.   ทะเบียนบานที่มีชื่อผูปกครอง และเด็กอยูดวย (ถายสําเนา)  1 ชุด 
  3.   รูปถายหนาตรงเด็ก จํานวน 3 ใบ 
  4.   คาใชจายที่เตรียมมาชําระในวันมอบตัวเด็ก(คาบริการรายเดือน / คาแรกเขา / คาบํารุงศูนยฯ   
          คาชุดนักเรียน-ชุดพละ / คากระเปา /และ ถุงนอน  (เตรียมมาประมาณ 5 พันบาท) 

                       
บันทึกสําหรบัเจาหนาที่ผูรับสมัคร และรับมอบตัวเด็ก 
 
                                                        .......................................................................... (อนุมัติใหเขาเรียนได) 
 


