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ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน มีความประสงค์รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนเพื่อพัฒนาความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ในมาตรา 67 (5) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 16 (9) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      1.1  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

    1.2  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  
    1.3  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
    2.1  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 

        2.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 1 ชุด 
        2.3  สูติบัตร (ฉบับจริง ) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
        2.4  ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 

    2.5  ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา จ านวน  1 ชุด 
    2.6  ส าเนาทะเบยีนบ้านของบิดา และมารดา จ านวน  1 ชดุ 

3. จ านวนเด็กที่รับเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                3.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  จ านวน  70 คน 
                3.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจ าลอง  จ านวน  50 คน 

 4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์ 
      4.1  ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  หมู่ที่ 2  ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจ าลอง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ                      
  4.2  ก าหนดวันรับสมัครและสัมภาษณ์  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจ าลอง    
บัดนี้ – 30  เมษายน พ.ศ. 2562 ในวันเวลาราชการ (หรือจนกว่าครบจ านวนเด็กที่รับสมัคร)   

 5. วันมอบตัว 
       ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองน าเด็กไปมอบตัวในวันพฤหัสบดี ที่ 16  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านแม่งอนกลาง หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจ าลอง ที่ท่านจะน าบุตรหลานมาเรียน 

 6. ก าหนดการเปิดภาคเรียน    
ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 – 15 พฤษภาคม 2563 
หมายเหตุ: ไม่มีปิดภาคเรียน 

ก าหนดเวลาเรียน 
   -  เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร ์
   -  เวลาเข้าเรียน 08.00 น. - เวลาเลิกเรียน 15.00 น. 
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7. อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาให้ตลอดทั้งปีการศึกษา 

8. เครื่องใช้ส าหรับเด็ก 
    8.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ า ผ้าห่ม ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ ให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองเตรียมมา

ให้เด็กตั้งแต่วันเปิดเทอม 
    8.2 เครื่องใช้งานอื่นๆ เช่น ที่นอน หมอน ฯลฯ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้ 

9. อาหารส าหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้  3 เวลา 
-   เวลา  10.00 น. อาหารเสริม(นม) 
-   เวลา  11.30 น. อาหารกลางวัน 
-   เวลา  14.00 น. อาหารว่าง 

10. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
      10.1 พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เดินทางไปรับเด็กกลับบ้าน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้ส าหรับรับตัว
นักเรียน แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับเด็กออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
         10.2 การมารับและส่งเด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งต่อครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา 07.30 น.       
ให้มารับกลับ 15.00 น.เป็นต้นไป และไม่ช้ากว่าเวลา 16.30 น. เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ที่ศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล 
เว้นแต่มีความจ าเป็น ซึ่งต้องแจ้งต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบในแต่ละคร้ัง 

      10.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดๆ ก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องแจ้งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 

      10.4 ห้ามเด็กน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด ห้ามเด็กสวมหรือน า
เครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 
             10.5 หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็ก โปรดติดต่อกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมาย
ล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 

11. กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศข้อ 1.1 และ 1.2  เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน  
ในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

     


