ประกาศองคการบริหารสวนตําบลประศุก
เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรระดับกอนวัยเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก ประจําปการศึกษา 2561
*****************************************************************
ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก จะเปดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรระดับกอน
วัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก ประจําปการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
รับสมัคร ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของเด็กที่สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครตองมีอายุ 2 ปนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (เด็กที่เกิดกอนวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559)
1.2 เด็กที่สมัครตองเปนเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะทําใหเป น
อุปสรรคตอการเรียนการสอน
2. เอกสารและหลักฐานทีต่ องนํามาในวันสมัคร
2.1 ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) ของตัวเด็กพรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
2.2 ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) ของผูปกครองพรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) ของตัวเด็กพรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
2.4 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผูปกครองพรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
2.5 สมุดบันทึกสุขภาพ (สมุดเลมสีชมพู) หรือใบรับรองแพทยของตัวเด็ก
2.6 ตองพาเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นสมัคร
3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เปนตนไป ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก
4. วันมอบตัว
ใหผูปกครองพาเด็กมามอบตัวในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา08.30 น. ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลประศุก
5. กําหนดการเปดเรียน
เปดเรียนวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

/6. ตาราง...
-26. ตารางการแตงเครื่องแบบของนักเรียน
วันจันทร - ชุดนักเรียน
วันอังคาร
- ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)
วันพุธ
- ชุดกีฬา
วันพฤหัสบดี
- ชุดไทย
วันศุกร
- ชุดกีฬา
7. อุปกรณการเรียน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จัดหาใหตลอดปการศึกษา
8. เครื่องใชประจําตัว
- แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ํา สบู หวี แปง ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จัดหาให
9. อาหาร
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จัดอาหารให 3 เวลา ดังนี้
• เวลา 10.00 น. อาหารเสริม (นม)
• เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน
• เวลา 14.00 น. อาหารวาง
10. การรักษาความปลอดภัยแกเด็กเล็ก
10.1 การมารับและสงเด็ก ผูปกครองจะตองไมนําเด็กมาสงครู ครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ กอนเวลา 07.30น. และใหมารับกลับเวลา 15.00 น. เปนตนไป และไมชากวา 16.00 น. เนื่องจากศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ ไมประสงคใหเด็กอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยไมมีผูดูแล เวนแตมีความจําเปนซึ่งตองแจงใหหัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทราบในแตละครั้ง
10.2 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนดวยประการใดก็ตาม ผูปกครองจะตองแจงใหทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ทราบ
เปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพท
10.3 หามเด็กนําเครื่องมือเครื่องใชที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยเด็ดขาด
10.4 หามเด็กสวมหรือนําเครื่องประดับและของเลนที่มีราคาแพงไปที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ หากฝาฝนและ
เกิดการสูญหาย ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
10.5 หากผูปกครองมีปญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ครูผูดูแลเด็กโดยตรง
ถามีการนัดหมายลวงหนาก็จะทําใหสะดวกยิ่งขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
(นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค)
นายกองคการบริหารสวนตําบลประศุก

ใบสมัคร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ...........
ขอมูลเด็ก
1. ชื่อ - สกุล.....................................................................................เชื้อชาติ.....................สัญชาติ.....................
2. เกิดวันที่.........เดือน............................พ.ศ. ............... อายุ........ ป .........เดือน(นับถึงวันที่...........................)
3. ที่อยูตามทะเบียนบาน บานเลขที่....................หมู. .........ถนน........................ตําบล........................................
อําเภอ....................................จังหวัด...............................
4. ที่อยูอาศัยจริงในปจจุบัน บานเลขที.่ ...................หมู..........ถนน........................ตําบล.....................................
อําเภอ....................................จังหวัด...............................โทรศัพท.................................................................
บิดาชื่อ................................................................................................อาชีพ...................................................
มารดาชื่อ............................................................................................อาชีพ...................................................
พี่นองรวมบิดา - มารดาเดียวกัน จํานวน............................คน เปนบุตรลําดับที.่ .......................
ขอมูลบิดามารดาหรือผูดูแลอุปการะ
1. ปจจุบันเด็กอยูในความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ
1.1
บิดา
มารดา
ทั้งบิดา - มารดารวมกัน
1.2
ญาติ ( โปรดระบุความเกี่ยวของ ).......................................................................................
1.3
อื่น ๆ ( โปรดระบุ )............................................................................................................
2. ผูดูแลอุปการะเด็กตามขอ 1. มีรายไดในครอบครัวตอเดือน................................................................บาท
3. ผูนําเด็กมาสมัคร ชือ่ ..............................................................................เกี่ยวของเปน........................ของเด็ก
4. การรับสงนักเรียนมีความประสงคจะใหเด็กนักเรียนเดินทางมาเรียนโดย
ขึ้นรถรับสงของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
ผูปกครองมารับสงเอง
5. ผูที่จะรับสงเด็ก (กรณีผูปกครองมารับสงเอง)
1) ชื่อ..............................................................................................เกี่ยวของเปน.......................... ของเด็ก
2) ชื่อ..............................................................................................เกี่ยวของเปน.......................... ของเด็ก
คํารับรอง
1. ขาพเจาขอรับรองวาไดอานประกาศรับสมัครขององคการบริหารสวนตําบลประศุกเขาใจแลว เด็กที่
นํามามีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตรงตามประกาศและหลักฐานที่ใชสมัครเปนหลักฐานที่ถูกตองจริง
2. ขาพเจามีสิทธิถูกตองในการจะใหเด็กสมัครเขารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลประศุก อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
3. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลประศุกและยินดีปฏิบัติ
ตามคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาความพรอมตามที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กําหนด
ลงชื่อ.........................................................ผูนําเด็กมาสมัคร
(...................................................................)
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ……………..

ทะเบียนเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก
ชือ่ ..............................................................นามสกุล.........................................................ชือ่ เลน.........................
เลขประจําตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปเกิด........................................... จังหวัดที่เกิด...................................... เชื้อชาติ...............................
สัญชาติ......................... ศาสนา...................... โรคประจําตัว.......................................... หมูเลือด......................
ที่อยูตามทะเบียนบาน บานเลขที่.................... หมู.......... ถนน......................... ตําบล.......................................
อําเภอ............................. จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย........................ โทรศัพท................................
สุขภาพโดยรวมของเด็กเล็ก

สมบูรณ

ไมสมบูรณ คือ ..................................................................

หมูเลือด

บี

เอบี

โรคประจําตัว

เอ

ไมมีโรคประจําตัว

โอ

มีโรคประจําตัว คือ............................................................

เมื่อมีอาการควรแกไขโดย.............................................................................................................................
ประวัติการแพยา

ไมมี

มี คือ.............................................................................................................

เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเปนพิเศษในเรื่อง .........................................................................................................
บิดาชื่อ.....................................................................................................อาชีพ...................................................
อายุ...........ป สถานที่ทํางาน.................................................................. โทรศัพท................................................
มารดาชื่อ.................................................................................................อาชีพ....................................................
อายุ...........ป สถานที่ทํางาน.................................................................. โทรศัพท................................................
พี่นองรวมบิดา - มารดาเดียวกัน จํานวน............คน เปนบุตรลําดับที่........ มี พี่ชาย........คน นองชาย….....คน
พี่สาว........คน นองสาว….....คน
สถานภาพสมรสของบิดามารดา

บิดาเสียชีวิต
อยูดวยกัน

มารดาเสียชีวิต
แยกกันอยู

บิดาหรือมารดาแตงงานใหม

หยาราง
อื่นๆ ...............................................

ชื่อผูปกครอง .......................................................................................... เกี่ยวของเปน...........................ของเด็ก
อายุ..........ป อาชีพ .................................... สถานที่ทํางาน..................................................................................
ที่อยู .....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... โทรศัพท.........................................

ใบมอบตัว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................... อายุ............ป
อาชีพ....................................... รายได...........................บาท/เดือน ที่อยูปจจุบัน เลขที.่ ......................หมู..........
ตําบล........................................... อําเภอ............................................. จังหวัด....................................................
โทรศัพท........................................ เปนผูปกครอง เด็กชาย/เด็กหญิง..................................................................
ขอมอบใหเด็กชาย/เด็กหญิง......................................................................................เขามาเปนนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุกและพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลประศุก ดังนี้
1. จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุก อยางเครงครัด
2. จะรวมมือกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลประศุกในการจัดการเรียนการสอนและขจัด
ปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกเด็กอยางใกลชิด
สถานที่ที่สามารถติดตอกับผูปกครองไดสะดวกรวดเร็วที่สุด...........................................................................
.................................................................................................โทรศัพท...............................................................
อนึ่ ง ถ าเด็ กชาย/เด็ ก หญิ ง .................................................................................................. เจ็ บ ป ว ย
จําเปนตอง รีบส งโรงพยาบาลเป นการเรงดวนหรือพบแพทยทันที ขาพเจาอนุญาตใหศูนยพัฒ นาเด็กเล็กฯ
จัด การไปตาม ความเห็ น ชอบก อนและแจงใหขาพเจาทราบ โดยขาพเจาขอรับ ผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด
ผูรับสงเด็ก (กรณีที่มาสงนักเรียนเอง)
1) ชือ่ .........................................................................เกี่ยวของเปน.................... โทรศัพท..................................
2) ชือ่ .........................................................................เกี่ยวของเปน.................... โทรศัพท..................................
ลงชื่อ.............................................................................ผูปกครอง
ลงชื่อ.........................................................................ผูรับมอบตัว
วันที่........... เดือน................................................. พ.ศ. ....................
หมายเหตุ : หลักฐานที่จะตองนํามาในวันสมัคร
1. ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกขอความสมบูรณแลว
2. สําเนาทะเบียนบานของตัวเด็ก ของพอและแม จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของพอและแม จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาสูติบัตรของตัวเด็ก จํานวน 1 แผน
5. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทยของตัวเด็ก
6. ตองพาเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นสมัคร

บันทึกประวัติสุขภาพ
1. ประวัติการคลอด
ปกติ

ไมปกติ คือ................................................................

ปกติ

ไมปกติ คือ...............................................................

2. สายตา
3. การเริ่มพูด
ปกติ (ภายใน 1 ขวบครึ่ง)

ชากวาปกติ (หลัง 1 ขวบครึ่ง)

ปกติ (ภายใน 1 ขวบครึ่ง)

ชากวาปกติ (หลัง 1 ขวบครึ่ง)

4. การเริ่มเดิน
5. การผาตัด

ไมมี
ไมรุนแรง คือ......................................... เมื่อ.............................
รุนแรง

6. ประสบอุบัติเหตุรายแรง

ไมเคย
เคย คือ.......................................... เมื่อ.....................................

7. โรคประจําตัวของบิดา/มารดา

ไมมี

มี โรคประจําตัวเหลานี้

วัณโรค

เบาหวาน

มะเร็ง

เคยปวยเปน..........................................

ไมมี

มี โรคประจําตัวเหลานี้

วัณโรค

เบาหวาน

มะเร็ง

เคยปวยเปน..........................................

คอตีบ

หัดเยอรมัน

ไอกรน

บาดทะยัก

โปลิโอ

ตับอักเสบ

บีซีจี

อื่นๆ คือ……………..………

8. โรคประจําตัวของนักเรียน

ลมบาหมู

ลมบาหมู

หัวใจ

หัวใจ

9. การไดรับภูมิคุมกัน

สถานพยาบาลที่มีประวัติการรักษาพยาบาลของนักเรียนหรือนักเรียนเขารับการรักษาพยาบาลเปนประจํา คือ
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

ลงชื่อ.............................................................ผูใหขอมูล
เกี่ยวของเปน......................................ของเด็ก
วันที่บันทึก................เดือน................................... พ.ศ. ..............

