
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลขนอม 
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขนอม 

ประจ าปีการศึกษา  2555  รอบท่ี 2 (เฉพาะเด็กบริบาล) 
-----------------------------------------  

 

  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขนอมจะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก  เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลขนอม  ประจ าปีการศึกษา  2555  ในรอบท่ี 2  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสมัคร  
ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

  1.1  เด็กบริบาล  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  2  ปี  6  เดือน นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 
2555   (เด็กเกิดระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2552   นับถึงวันที ่ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552)
  1.5  เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคอ่ืนๆ  ที่ท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
 

2.  จ านวนเด็กที่รับสมัคร  
    

2.1  เด็กบริบาล (อายุ 2 ปี 6 เดือน  - 3 ปี) เด็กในเขตเทศบาลต าบลขนอมและเด็กนอกเขต
เทศบาลทุกคน  รวมแล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 40 คน      
 

3.  หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 
 

  3.1  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
  3.2   ส าเนาทะเบียนบ้าน  ( ฉบับจริง  )  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
  3.3  สูติบัตร ( ฉบับจริง ) พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
  3.4  ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันสมัคร   
  3.5  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ 
  3.6  ภาพถ่าย 1 นิ้ว  หน้าตรงไม่สวมแว่นหรือหมวก  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน 3 
รูป 
 

4.  วัน  เวลา  สถานที่ที่รับสมัคร 
   

  ก าหนดรับสมัครรอบ 2  ในกรณีที่นักเรียนในเขตเทศบาลสมัครไม่ถึงระดับชั้นละ 40 คน  จะ
เปิดรับสมัครนักเรียนนอกเขตในรอบ 2  ในวันที่ 2 เมษายน  2555 – 17 เมษายน  2555 
 

5. วันจับฉลาก  (ถ้ามี )  
 

  ในกรณีที่มีการเปิดรับสมัครในรอบที่ 2  และมีนักเรียนมาสมัครรวมกับเด็กในเขตฯ  แล้วเกิน
ระดับชั้นละ 40 คน  จะท าการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลาก (เฉพาะเด็กนอกเขต) ในวันที่  19 เมษายน  2555      
เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป   ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขนอม 
  

/6.  วันประกาศ….. 
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6.  วันประกาศรายช่ือเด็กผู้มีสิทธิเข้าเรียน 
    

  ประกาศรายชื่อเด็กผู้มีสิทธิเข้าเรียนรอบท่ี 2   ในวันที่   20 เมษายน  2555   
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขนอม    
  

7.  ก าหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน 
 

  ภาคเรียนที่  1 เปิดเรียน   วันที่  16  พฤษภาคม  2555 
    ปิดภาคเรียน  วันที่  11  ตุลาคม  2554 
  ภารเรียนที่  2 เปิดเรียน  วันที่    1  พฤศจิกายน  2555     
    ปิดภาคเรียน   วันที่   1  เมษายน  2556 
  ก าหนดระยะเวลาการเรียน 

- เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 
- เวลาเข้าเรียน  8.30  น. – เวลาเลิกเรียน  15.00  น. 

 

8.  เครื่องใช้ส าหรับเด็ก 
 

  เครื่องใช้ส่วนตัว  เช่น  ที่นอน   หมอน  แปรงสีฟัน  แก้วน้ า  ผ้าขนหนู  ผู้ปกครองเตรียมมาให้
เด็ก  ตั้งแต่วันเปิดวันแรก 
  

9.  อาหารส าหรับเด็ก  
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดอาหารกลางวันและนมให้ฟรี  ดังนี้ 
   -    เวลา  10.50  น.  อาหารกลางวัน 
   -    เวลา  13.00  น.  อาหารเสริมนม 
  

10.  การรักษาความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน 
 

  10.1  การส่งเด็ก  ผู้ปกครองจะต้องน าเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หลังจากเวลา  
07.30  น. เป็นต้นไป 
  10.2  การรับเด็กกลับ  ผู้ปกครองจะต้องมารับเด็กกลับไม่เกินเวลา  15.00  น.   
  10.3  ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม  ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 

10.4  ในกรณีที่เด็กไม่สบาย  โดยเฉพาะป่วยเป็นโรคติดต่อ  ให้ผู้ปกครองน าตัวเด็กรักษาที่
สถานที่พยาบาลหรือพักผ่อนที่บ้านให้หายดีเสียก่อนจึงค่อยกลับมาเรียนตามปกติ 
  10.5  ห้ามเด็กน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยเด็ดขาด
  10.6  ห้ามเด็กสวมหรือน าเครื่องประดับ  ของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่า
ฝืนและเกิดการสูญหาย  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ทั้งสิ้น 
  10.7  หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ  เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ ครู
ผู้ดูแลเด็กโดยตรง  ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน 
 

    
/ประกาศ  ณ……. 
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ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2555 

   
 
 
      (นายชัยยุทธ  พัฒน์ทอง) 
     รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 

        นายกเทศมนตรีต าบลขนอม 
 
 
 
 


