ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหัวโพ
เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนมะขามเทศ
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ประจําปการศึกษา ๒๕60
******************************
ดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนมะขามเทศ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี จะเปดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทําการคัดเลือกใหเขาเรียนในศูนยขององคการบริหารสวนตําบลหัวโพ ประจําป
การศึกษา ๒๕60 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ เด็กที่สมัครตองมีภูมิลําเนา หรือ อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหัวโพ
๑.๒ เด็กที่สมัครตองมีอายุครบ ๒ ป บริบูร ณ นับถึงวั นที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕60 (เด็กที่เกิด
ระหวางวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕8
๑.๓ เด็กที่รับสมัครตองเปนเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงไมเปนโรครายแรง หรือโรคอื่น ๆ
๒. จํานวนเด็กเล็กที่รับเขาเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนมะขามเทศ

จํานวน 17 คน

๓. หลักฐาน และเอกสารที่ตองนํามาในวันสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกขอความสมบูรณแลว
จํานวน
๓.๒ สําเนาทะเบียนบานและฉบับจริง
จํานวน
๓.๓ สําเนาบัตรประชาชนของ บิดา – มารดา
จํานวน
๓.๔ สําเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด) และฉบับจริง
จํานวน
๓.๕ ใบรับรองแพทย และสมุดบันทึกสุขภาพ พรอมสําเนาประวัติการรับวัคซีน
จํานวน
๓.๖ สําเนาบัตรโรงพยาบาลของเด็ก
จํานวน
๓.๗ รูปถายเด็ก ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน
๓.๘ ตองนําเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นในสมัคร

๑
๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

๑ ชุด
๑ ชุด
๖ ใบ

๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
๔.๑ ใบสมัคร ติดตอรับใบสมัครไดที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ทานจะนําบุตรหลานมาเรียน ตั้งแตวันที่
๑ มีนาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕60 ในวัน และเวลาราชการ
๔.๒ กํา หนดการรั บ สมั คร และสั ม ภาษณ ในเดื อ นมี น าคม ๒๕60 – เดื อนเมษายน ๒๕60
ในวัน และเวลาราชการ
๕. วันมอบตัว ใหบิดา มารดา หรือผูปกครองนําเด็กไปมอบตัว
๕.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนมะขามเทศ
รับมอบตัวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
/ 6. กําหนดการ...

-๒๖. กําหนดการเปด – ปดภาคเรียน
๖.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕60
วันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕60
๖.๒ ปดภาคเรียนที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕60
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕60
๖.๓ ภาคเรียนที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕60
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕60
๖.๔ ปดภาคเรียนที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕60
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖1
๖.๕ กําหนดเวลาเรียน เปดเรียนวันจันทร – วันศุกร (หยุดเรียนวันนักขัตฤกษ)
๖.๖ เวลาเขาเรียน ๐๘.๐๐ น. – เวลาเลิกเรียน ๑๕.๐๐ น.
๗. อุปกรณการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดหาใหตลอดปการศึกษา
๘. เครื่องใชสําหรับเด็ก
๘.๑ เครื่องใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน แกวน้ํา สบู หวี แปง ผาปูที่นอน หมอน ผาขนหนู ผากัน
เปอน ผูปกครองเตรียมมาใหเด็กเอง
๙. อาหารสําหรับเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให ๒ เวลา ดังนี้
- เวลา ๑๑.๓๐ น. อาหารกลางวัน / อาหารวาง
- เวลา ๑๔.๐๐ น. อาหารเสริม (นม)
๑๐.การรักษาความปลอดภัยแกนักเรียน
๑๐.๑ บิดา – มารดา หรือผูปกครองที่เดินทางมารับ – สง เด็ก ตองแสดงบัตรรับ – สง นักเรียน
ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กออกให ยื่นแกเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง (เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานทาน)
๑๐.๒ การมารับและสงนักเรียน ผูปกครองจะตองไมนําเด็กมาสงใหเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กอนเวลา ๐๗.๐๐ น. และไมเกิน เวลา ๐๘.๐๐ น. ใหรับกลับเวลา ๑๕.๐๐ น. และไมชากวา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมประสงคใหเด็กอยูในศูนยฯ โดยไมมีผูดูแล เวนแตมีความจําเปน ซึ่งตองขออนุญาตตอ
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในแตละครั้ง
๑๐.๓ ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนดวยประการใดก็ตาม ผูปกครองจะตองแจงใหทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทราบเปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพท
๑๐.๔ หามนักเรียนนําเครื่องมือเครื่องใชที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
๑๐.๕ ห า มนั กเรี ย นนํ า เครื่ องดื่ม ขนมกรุ บ กรอบ และห า มนั กเรี ย นสวมหรื อนํา เครื่ องประดั บ
ของเลนที่มีราคาแพงมาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หากฝาฝนและเกิดการสูญหาย ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะไมรับผิดชอบ
ใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๐.๖ หากผูปกครองมีปญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดตอกับเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยตรง ถามีการนัดหมายลวงหนาก็จะทําใหสะดวกยิ่งขึ้น
๑๑.กรณีเด็กที่มาสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศ ขอ ๑.๑ และ ๑.๒ เปนอํานาจของผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหัวโพ ในการพิจารณายกเวนตามความเห็นของคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕60

(นายนริส จอกลอย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวโพ

