
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่  
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

ตามที่ สถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบล   
ล าใหม่ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นบริบาล
และระดับชั้นปฐมวัย ตามมาตรฐานการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตาม
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  ภ า ย ใ ต้
กระทรวงศึกษาธิการ  นั้น 
 

ในการนี้  สถานศึกษา สังกัด เทศบาลต าบล       
ล าใหม่ จึงก าหนดให้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนประจ า
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.1ในระดับชั้นบริบาล อายุ2.5ปี รับจ านวน 50 คน 
ประกอบด้วย 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดล าใหม่ รับจ านวน 25 
คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าเย็น  รับจ านวน 25 คน 

  1.2คุณสมบัติของผู้สมัครในระดับชั้นอนุบาล อายุ3ปี
บริบูรณ์ รับจ านวน50คน ประกอบด้วย 
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่ รับจ านวน 50 
คน 

2.หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
2.1ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา      
             อย่างละ  1   ฉบับ 
2.2ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  

    อย่างละ  1   ฉบับ 
2.3ส าเนาสูติบัตรของเด็กนักเรียน     จ านวน   1   ฉบับ 
2.4ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็กนักเรียน จ านวน  1 ฉบับ 
2.5ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
                                               จ านวน   1  ฉบับ 
2.6รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว       จ านวน   2  รูป 
 
2.7ส าเนาการรับวัคซีนของเด็ก(เล่มสีชมพู) 

     จ านวน  2  ฉบับ 
 
 
 
 
3.วันเวลาการรับสมัคร วิธีการคัดเลือกและรายงานตัว 
     3.1เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 
3.2สถานที่รับสมัคร ณ สถานศึกษา สังกัดเทศบาลต าบล
ล าใหม่  
     3 .3  การคั ด เ ลื อก  กรณี ผู้ ส มั ค ร เ กิ นจ านวน 
สถานศึกษาจะพิจารณาเด็กที่มีภูมิล าเนาอยู่ ในเขต
เทศบาลต าบลล าใหม่ก่อน หลังจากนั้นจะใช้วิธีการจับ
ฉลาก ณ สถานที่รับสมัคร หากไม่จับฉลากและรายงาน
ตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
       3.4น านักเรียนมารายงานตัวเพ่ือยืนยันการเข้า
เรียนใน กรณี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลล า

ใหม่ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ในกรณีโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่ โปรดติดตามประกาศของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่อีกครั้ง 
4.ก าหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน 
4.1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดล าใหม่และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าเย็น 
-ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

  ปิดภาคเรียนวันที่ 30 ตุลาคม 2565  
-ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

  ปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 
 
 
 
 

4.2โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่ 
-ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

  ปิดภาคเรียนวันที่ 11 ตุลาคม 2565  
-ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

  ปิดภาคเรียนวันที่ 1 เมษายน 2566 
ท าการเรียนการสอน วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลาเข้าเรียน 
08.00น. เวลาเลิกเรียน 15.30น. 
 
 
 
 
 
5.อาหารส าหรับเด็กนักเรียน ดังนี้ 
-เวลา 11.00น.รับประทานอาหารกลางวัน 
-เวลา 14.00น. รับประทานอาหารเสริม (นม) 



6.เครื่องใช้ส าหรับเด็ก 
      -ผู้ปกครองจะต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวให้แก่เด็ก
นักเรียน ตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก เช่น แปรงสีฟัน ยาสี
ฟัน แก้วน้ า ผ้าขนหนู แป้ง และรองเท้าแตะ 
 
 
 
 
 
 
7.การรักษาความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน 
         7.1 ผู้ปกครองที่จะมารับตัวเด็กนักเรียนต้องสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและปฏิบัติตามมาตรการและ
แสดงบัตรประชาชนหรือแสดงบัตรที่ทางโรงเรียนออกให้
ส าหรับการมารับตัวเด็กนักเรียนแก่เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับเด็กนักเรียนออกจาก
สถานศึกษาโดยเด็ดขาด 
       7.2 การมารับและส่งเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง
จะต้องไม่น าเด็กมาส่งก่อนเวลา 08.00 น.และมารับไม่
ช้ากว่าเวลา 16.00น. ทั้งนี้ทางสถานศึกษาไม่ประสงค์
ให้เด็กอยู่ในสถานศึกษาโดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความ
จ าเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อครูสอนในแต่ละครั้ง 
      7.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดๆก็ตาม 
ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือโทรศัพท์แจ้งมายังครูประจ าชั้น 
      7.4 ห้ามนักเรียนน าอาหาร เครื่องดื่ม หรืออ่ืนๆ  
                                          ที่อาจเกิดอันตราย    
                                 มารับประทานในสถานศึกษา 
                                            โดยเด็ดขาด 

      7.5  ห้ามนักเรียนสวมหรือน าเครื่องประดับของเล่น
จากบ้านที่มีราคาแพงมาที่โรงเรียน หากฝ่าฝืนและเกิด
การสูญหาย ทางสถานศึกษาจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
7.6หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับเด็กนักเรียนโปรด
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือครูประจ าชั้นโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

     สถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลล าใหม่ 
 เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ 

          ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 
กองการศึกษา 073 – 240009 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดล าใหม่ 09-3608-2255 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าเย็น 06-3598-6859 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่ 06-3071-6127 
 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นน ้ าเยน็ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่ 


