ประกาศ
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้อ
ประจำปีการศึกษา 2564
----------------ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร สังกัดเทศบาลตำบลก้อ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กโดยทำ
การคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับ
สมัครดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยในเขตพื้นที่ตำบลก้อ
1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564
(เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2562
1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรค
อื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2. จำนวนเด็กที่จะรับสมัคร - คน
3. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1
ชุด
3.3 สูติบัตร (ฉบับจริง)
พร้อมสำเนา 1
ชุด
3.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน
3
ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.5 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัคร
3.6 สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (สีชมพู) หรือใบรับรองแพทย์
4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์
4.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 ในวันราชการ

5. วันมอบตัว

ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองนำเด็กไปมอบตัวในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. กำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1
เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2564
ปิดภาคเรียน –
ภาคเรียนที่ 2
เปิดเรียน พฤศจิกายน 2564
ปิดภาคเรียน –
กำหนดเวลาเรียน
- เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
- เวลาเข้าเรียน เวลา 08.00 น.
- เวลาเลิกเรียน เวลา 16.00 น.
7. อุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา
8. เครื่องใช้สำหรับเด็ก เช่น กางเกง เสื้อ กระเป๋า และอื่น ๆ ให้จัดเตรียมมาเอง
9. อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 3 เวลา ดังนี้
- เวลา 10.00 น. อาหารว่าง
- เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน
- เวลา 14.00 น. อาหารเสริมนม
10. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
10.1 พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เดินทางไปรับเด็กกลับบ้าน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กออกให้สำหรับแก่เจาหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับ
เด็กออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
10.2 การรับและส่งเด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ก่อนเวลา 07.30 น. และให้รับกลับตั้งแต่เวลา 15.00น. เป็นต้นไป และไม่ช้า
กว่าเวลา 16.00 น. เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์โดยไม่มี
ผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแจ้งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบในแต่ละ
ครั้ง
10.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายอักษรหรือทางโทรศัพท์
10.4 ห้ามเด็กนำเครื่องมือใช้ที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเลกโดยเด็ดขาด
10.5 ห้ามสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่าฝืน
และเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
10.6 หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็กโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

11. กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 เป็นอำนาจของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

(ลงชื่อ)................................ ................
(นางสาวภัทรวดี เจตน์จริ ันตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลก้อ
ปฏิบตั ิหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

ที่ ลพ55601/ ว

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
99 หมู่ที่ 3 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
51110
มีนาคม 2563

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลก้อ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้อ
ประจำปีการศึกษา 2564
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร สังกัดเทศบาลตำบลก้อ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กโดยให้
เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ดังนั้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแต่ละหมู่บ้าน ประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ตามเอกสารที่ได้แนบเรียนมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลก้อ
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

เทศบาลตำบลก้อ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)
โทร. 087-9092571

