
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปอ  สังกัดเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

ในระดับชั้นปฐมวัย  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
------------------------------------------------------ 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปอ  สังกัดเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยท าการ
คัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
๑.๑ เด็กที่สมัครต้องมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

      ๑.๒ เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๒ .๖ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖4) 
    ๑.๓  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะท าให้

เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
  ๒.  จ านวนเด็กท่ีรับเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   - ไม่จ ากัดจ านวน 

๓.  หลักฐานและเอกสารท่ีต้องมาในวันสมัคร 
           ๓.๑  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
   ๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                    จ านวน  ๑ ฉบับ 
   ๓.๓  ส าเนาสูตบิัตร                                                           จ านวน  ๑ ฉบับ 
   3.4  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกลุ (ถ้ามี)                        จ านวน  ๑ ฉบับ 
   ๓.5  สมุดบันทกึสุขภาพพรอ้มส าเนาประวัติการรบัวัคซีน               จ านวน  ๑ ฉบับ 
   3.6  ส าเนาบัตรประชาชน บิดาและมารดา                                จ านวน  1 ชุด 
   3.7  ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดาและมารดา                                  จ านวน  ๑ ชุด 
   ๓.8  ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันย่ืนใบสมัคร 
          ๔. วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร 
          ๔.๑ ใบสมัครติดต่อรับใบสมัครตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖4 ในวันเวลาราชการ
ใบสมัครขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปอ  (เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) 
       ๔.๒ ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖4 ในวันเวลาราชการ  
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 
   ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 

6. วันมอบตัว ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองน าเด็กไปมอบตัวในวันที่ 10 พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ น.            
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปอ  
   
 

    /... 7. ก าหนด 



7. ก าหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน 
   - ไม่มีปิดภาคเรียน  

8. ก าหนดเวลาเรียน 
   -  เปิดเรียนวันจันทร ์– วันศุกร์ 
   -  เวลาเข้าเรียน ๐๗.๓๐ น. - เวลาเลิกเรียน ๑๕.๐๐ น. 

9.  อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 
10. เครื่องใช้ส าหรับเด็ก 
   10.๑ เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน เสื้อผ้าส าหรับเปลี่ยนอาบน้ า ผ้าห่ม ผู้ปกครองเตรียมให้เด็ก

ตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก  
 10.๒ เครื่องใช้อื่นๆ ประกอบด้วย  ชุดกีฬา ชุดผ้าไทย ทางศูนย์ฯจัดเตรียมจ าหน่ายในวันที่เด็กมา

สมัครเรียน (เสื้อกันเปื้อนทางศูนย์ฯแจกฟรี) 
11. อาหารส าหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จัดอาหารให้ ๒ เวลา ดังนี้ 
  - เวลา ๐๙.๓๐ น. อาหารเสริม (นม) 

- เวลา ๑๑.๐๐ น. อาหารกลางวัน   
๑2. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
        ๑2.๑ พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เดินทางไปรับเด็กกลับบ้าน ต้องเซนช่ือรับ – ส่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองปอทุกครั้ง (เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานท่าน) 
  ๑2.๒ การมารับส่งนักเรียน ผู้ปกครองต้องไม่น าเด็กมาส่งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเวลา 
๐๗.๓๐ น. และให้รับกลับเวลา ๑๕.๐๐ น. และ ไม่ช้ากว่าเวลา ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
ไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ที่ศูนย์ ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตและแจ้งต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในแต่ละครั้ง           

  ๑2.๓ ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใด ๆ ก็ตาม พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 

  ๑2.๔ ห้ามนักเรียนน าเครื่องมือ ลูกอม และขนมกรุบกรอบ รวมทั้งเครื่องใช้/ของเล่นที่อาจเกิด
อันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 

   ๑2.๕ ห้ามนักเรียนสวมหรือน าเครื่องประดับ หรือของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
   ๑2.๖ หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน 
 13.  กรณีเด็กท่ีสมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เป็นอ านาจของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลหนองกระทุ่ม ในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านหนองปอ 
 

ประกาศ ณ วันที่   4  เดือน  มีนาคม   ๒๕๖4 
 
 

                                              
                                                                                          (นายนริศ   รอตศิริ)                                                                    
                                                                    ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่                                                                                         

                                                                   นายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุ่ม 



 


