
ประกาศเทศบาลเม ืองเขลางค ์นคร
เรือง ร ับสมัครน ักเร ียนเพ ื่อเข ้าเร ียนในศูนย์พ ัฒนาเด ็กเล ็กส ังก ัดเทศบาลเม ืองเขลางค์นคร

ประจำป ีการส ืกษา ๒๕๖๕
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๒ ศูนย์ จะเปิดรับสมัครเด็ก 

เล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕: ตามหลักเกณฑ์และ 
เง่ือนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปน้ี
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.® เด็กท่ีสมัครต้องมืภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๑.๒ เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปี บรี'บูรณ์ นับถึงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕:๖๕ (เกิดระหว่าง ๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๑.๓ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เปีนโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืน  ๆ ท่ีจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

๒. จำนวนเด็กท่ีรับสมัคร
๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย จำนวน ๒๙ คน
๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย จำนวน ๑๙ คน
๒.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด จำนวน ๑๕ คน
๒.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟอน จำนวน ๒๐ คน
๒.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า จำนวน ๑๖ คน
๒.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง จำนวน ๒๐ คน
๒.๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒๐ คน
๒.๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด 
๒.๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวข้าง 
๒.๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด 
๒.๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า 
๒.๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกล้วยหลวง

รวมท้ังส้ิน

จำนวน ๑๙ คน 
จำนวน ๒๖ คน 
จำนวน ๑๖ คน 
จำนวน ๒๐ คน 
จำนวน ๒๐ คน 
จำนวน ๒๔๐ คน

๓. หลักฐานในการรับสมัคร '
๓.๑ ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว (ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันย่ืน 

ใบสมัคร)
๓.๒ ลำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๓ สำเนาสูติบัตร จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป

/ ๓.๕



๓.๕ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีขมพู) พร้อมสำเนาประวัติ 
การได้รับวัคซีนหน้า ๕๓ แล ะ๕๔ จำนวน ๑ ชุด

๓.๖ สำเนาบัตรประซาซนของบิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด
๓.๗ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา. จำนวน ๑ ชุด

๔. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
๔.๑ ใบสมัคร ติดต่อรับได้ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๒ แห่ง ต้ังแต่

บัดน้ี ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราขการ)
๔.๒ กำหนดการรับสมัคร ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันที' ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราซการ)
๔.๓ สถานท่ีรับสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ในวันและเวลาราซการ) มี

จำนวน ๑๒ ศูนย์ ดังน้ี
๔.๓.๑ ตำบลปงแสนทอง จำนวน ๓ ศูนย์ ดังน้ี 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากล้วย 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย 
๓ .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด 

๔.๓.๒ ตำบลซมพู จำนวน ๓ ศูนย์ ดังน้ี 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง 
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

๔.๓.๓ ตำบลพระบาท จำนวน ๔ ศูนย์ ดังน้ี 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวซ้าง 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด 
๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า 

๔.๓.๔ ตำบลกล้วยแพะ จำนวน ๑ ศูนย์ ดังน้ี 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกล้วยหลวง .

๕. กำหนดการเปีด -  บิดภาคเรียน
ภาคเรียนท่ี ๑ เปีด'วัน,ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

บิดวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ภาคเรียนท่ี ๒ เบิดวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

บิดวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๖. อุปกรณ์การเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

/ ๗. เครื่องใช้..-



-๓-
๗. เครือง1ใ#สำหรับเด็ก ผู้ปกครองต้องจัดเตรียมให้แก\ด็กในวันเปิดฏๅ ]̂,ฐ ีย ฺ^ .แ ร ก

๗.๑ แปรงสีฟินเด็ก จำนวน ๑ อัน
๗.๒ ยาสีฟ้นสำหรับเด็ก จำนวน ๑ หลอด
๗.๓ แก้วน้ัาพลาสติกมืหู จำนวน ๑ อัน
๗.๔ แป้งเด็ก ขนาดกลาง จำนวน ๑ กระป๋อง
๗.๔ ผ้าขบหนู ขนาดเล็ก จำนวน ๑ ผืน

๘. อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดอาหารให้ ๓ เวลา ดังน้ี
๘.๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาหารเสริม (นม)
๘.๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. อาหารกลางวัน
๘.๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. อาหารว่าง

๙. การรักษาความปลอดภัย
๙.๑ ผู้ปกครองท่ีเดินทางไปรับ -  ส่ง เด็ก ต้องลงลายมือซ่ือรัน -  ส่ง เด็กที่ทางศูนย์พัฒนาเด็ก 

เล็กจัดทำให้ทุกคร้ัง มิฉะน้ันจะไม,อนุญาตให้รับ -  ส่ง เด็กออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
๙.๒ การรับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องนำเด็กมาส่งให้ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก 

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. และให้รับกลับเวลา ๑๔.๓๐ น. และไม'ช้ากว่า ๑๖.๓๐ น. เนื่องจากครูประจำศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กฯ ต้องทำความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์การเรียน การสอน เตรียมพร้อมสำหรับวันถัดไป จึงไม่ 
สะดวกหากผู้ปกครองมารับนักเรียน ล่าช้ากว่าเวลาท่ีกำหนดไว้ แต่หากมืความจำเป็นไม่สามารถมารับในเวลาท่ี 
กำหนด ขอความกรุณาโทรแจ้ง ครู/ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กๆ ทราบล่วงหน้า

๙.๓ ในกรณีมีการหยุดการเรียนการสอนด้วยประการใตก็ตาม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
จะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

๙.๔ ในกรณีท่ีเด็กหยุดเรียนต้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นครทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

๙.๔ ห้ามให้เด็กนำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรือของเล่นที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๆโดยเด็ดขาด และห้ามเด็กสวมหรือนำเคร่ืองประดับ ของมีค่า และของเล่นมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หาก ฝ่า 

ผืนและเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กๆ จะไม่รับผิดขอบใด  ๆ ท้ังส้ิน
๙.๖ หากผู้ปกครองมืป้ญหาเก่ียวกับเด็ก โปรดติดต่อกับครู หรือผู้ดูแลเด็ก โดยตรง 

๑๐. กรณีเด็กที่สมัครมืภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่บอกเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือมีอายุไม่ครบ ๒ ปี 
บริบูรณ์ ตามคุณสมบัติข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เป็นอำนาจของผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการพิจารณา 
ยกเว้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศ ณ วันท่ี 2 9  มี.ค. 2565

(นายนคร โยธาวงดั)
รองนายกเทศมนดรื ปฏิบัติราชการแทน 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางดันคร


