
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด) 

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕63 
 

  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด) ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข                      
ในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
              1.1 เด็กท่ีสมัครต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
      1.2 เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563                

         1.3 เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนๆ         
              ที่จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

 2.  จ านวนเด็กที่จะรับสมัคร  30 คน 
2.1 ชั้นเด็กเล็กเตรียมอนุบาล (อายุตั้งแต่ ๒ ปี บริบูรณ์)                    จ านวน 3๐ คน 

          3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามาวันสมัคร 
3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว      จ านวน 1 ชุด 
3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา        จ านวน 1 ชุด 
3.3 สูติบัตรเด็ก (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา                      จ านวน 1 ชุด 
3.4 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว เด็ก (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)           จ านวน 3 รูป 
3.5 สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก พร้อมส าเนาหรือใบรับรองแพทย์              จ านวน 1 ชุด 
3.6 ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร            จ านวน 1 ชุด 
      หมายเหตุ   รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับบ 

  4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์ 
      4.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)      

หมู่ 6 ชุมชนทุ่งป่าเก็ด ต.หนองหาร อ.สันทราย ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 
ในวัน เวลาราชการ หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-498621 ต่อ 202  
          4.2 ก าหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563   
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด) ในเวลาราชการ 
              หมายเหตุ   ถ้าเด็กมาสมัครเต็มตามจ านวนที่รับสมัครจะท าการปิดรับสมัคร
ทันท ี

  5. วันมอบตัว 
                 ผู้ที่ ได้รับพิจารณาให้เข้าเรียน มอบตัวในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563                     
เวลา 09.00น.–12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์แม่เตาไห 
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            6. ก าหนดการเปิด- ปิดภาคเรียน และก าหนดเวลาเรียน 

                  ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2563 

  ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 พฤษภาคม 2564 

                 ก าหนดระยะเวลาเรียน 

   - เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 
   - เวลาเข้าเรียน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.00 น. 

        7. อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

        แบบเรียน สมุด และอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 

       8. เครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็ก 

        เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ า หวี ผ้าห่ม ผ้าขนหนู ผ้ากันเปื้อน ผู้ปกครอง
เตรียมมาให้เด็ก ตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก 

      9. อาหารส าหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 3 เวลา ดังนี้ 

  - เวลา 09.00 น. อาหารเสริม(นม)  
  - เวลา 11.00 น. อาหารกลางวันพร้อมของว่าง   

           10.การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน และเงื่อนไขท่ีผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือ 

   10.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องมาลงชื่อเพ่ือขอรับเด็กกลับบ้าน          
ในกรณีที่ไม่ใช่ ผู้ปกครองผู้มารับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนหรือให้ผู้ปกครองโทรแจ้งครูประจ าชั้นล่วงหน้า 
มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
   10.2 การมารับและส่งเด็ก ผู้ปกครองน าเด็กมาส่งต่อครูเวรที่ตั้งแต่เวลา 07.30 น.                
ให้รับกลับเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป และไม่ช้ากว่า 16.30 น. ทั้งนี้ เนื่องจากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    
ไม่ประสงค์ ให้เด็กอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็น ซึ่งต้องแจ้งให้หัวหน้า                 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในแต่ละครั้ง 
   10.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทาง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 
   10.4 ห้ามเด็กน าเครื่องมือ เครื่องใช้ ของเล่นที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
   10.5 ห้ามเด็กสวม หรือน าเครื่องประดับที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
หากฝ่าฝืน และเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
   10.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็กโดยตรง ถ้ามีการนัดล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน 

   10.7 ผู้ปกครองต้องเข้าร่วมการประชุมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกครั้ง เมื่อมี
จดหมายแจ้งให้เข้าร่วมการประชุม 

   10.8 ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่น าขนมหวาน ลูกอม ลูกกวาด น้ าอัดลมมาให้เด็ก
มารับประทานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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  11.กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ            
มีอายุไม่ครบตามที่ก าหนดตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณา
ขอยกเว้นโดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   

ประกาศ ณ วันที่   30   มกราคม ๒๕63 
 
 

 
(นายวิรัช  จิโรจน์พงศา) 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


