
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านผือ 
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองแสง  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านผือ  จะเปิดรับสมัคร

นักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ประจ าปีการศึกษา 2565  ดังรายละเอียด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑  เด็กท่ีสมัครเข้าเรียน ต้องมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านผือและผู้ปกครอง

อย่างน้อย ๑ คน (มีทะเบียนบ้านในเขตต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น)  
   ๑.๒  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ จนถึงอายุ ๕ ปี

บริบูรณ ์
๒.  จ านวนเด็กที่รับสมัครเข้าเรียน 
     ๒.๑ ระดับชั้นปฐมวัย ๑  จ านวน   ๑๕ คน  (อายุ ๒ ปี) 
     ๒.๒ ระดับชั้นปฐมวัย ๒  จ านวน   ๑๕ คน  (อายุ ๓ ปี) 
     ๒.๓ ระดับชั้นอนุบาล ๑  จ านวน   ๑๕ คน  (อายุ ๔ ปี) 

๒.๔ ระดับชั้นอนุบาล ๒  จ านวน   ๑๕ คน  (อายุ ๕ ปี) 
๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามาวันสมัคร 
    ๓.๑  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง พร้อมกรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน 
    ๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก   จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๓  ส าเนาสูติบัตรของเด็ก          จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๔  ส าเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา อย่างละ ๑ ฉบับ 
    ๓.๕  สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
    ๓.๖  ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร          
๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ๔.๑ ใบสมัครติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่   ๓๐ 

เมษายน ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ ก าหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่  1 – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๕  ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง  ในวันและเวลาราชการ 

๕. วันประกาศรายชื่อเด็กและวันมอบตัว  
              ๕.๑ ประกาศรายชื่อเด็กผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ในวันที่ 5 พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง หรือทางเว็บไซต์เทศบาลต าบล
บ้านผือ https://www.baanpeu.go.th/index.php 
    5.2 ก าหนดมอบตัวนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แสง เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.   
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๖. ก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน (การก าหนดระยะเวลา การเปิด-ปิด การเรียนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดการเรียนการสอน ตลอดทั้งปีการศึกษา (ยกเว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีการปิดการเรียนการสอน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว๒๒๙๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

วันเปิดภาคเรียนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
- เปิดเรียนวันจันทร์  -  วันศุกร์ 
- เวลาเข้าเรียน ๐๘.๓๐  น. เวลาเลิกเรียน  ๑๕.๐๐  น. 

๗. อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 
๘. เครื่องใช้ส าหรับเด็ก 
    ๘.๑  เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ า สบู่ หวี แป้ง ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน  

ผ้าขนหนู  ผ้ากันเปื้อน  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง จดัหาให้เด็กเล็ก 
๙.  อาหารส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  จัดอาหารให้  ๒  เวลาดังนี้ 
 -  เวลา  ๑๑.๓๐  น.  อาหารกลางวัน 
 -  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  อาหารเสริม (นม) 
๑๐.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
  ๑๐.๑  ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน  ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้

ส าหรับตัวนักเรียน  แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง  มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 

 ๑๐.๒  การมารับและส่งนักเรียน  ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
เวลา  ๐๗.๓๐  น.  ให้รับกลับเวลา  ๑๕.๐๐  น.  ทั้งนี้เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยไม่มีผู้ดูแล  เว้นแต่มีความจ าเป็น  ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
แต่ละครั้ง  

 ๑๐.๓  ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใด  ๆ ก็ตามผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 

 ๑๐.๔  ห้ามนักเรียนน าเครื่องดื่มเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
 ๑๐.๕  ห้ามนักเรียนสวมหรือน าเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาก

ฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๑๐.๖  หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียน  โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กโดยตรง  ถ้ามีการนัดล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน 
๑๑. สอบถามเพ่ิมเติม 
 - นางศิริพร  บัวเงิน  ต าแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง  โทร ๐๘๙-๗๑๕๓๗๓๘ 
                ประกาศ  ณ  วันที่  31  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                              
                                              
                  (นายสุรชัย  พลทะอินทร์) 
                                             นายกเทศมนตรีต าบลบ้านผือ 


