ประกาศโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
ประจําป!การศึกษา 25๖๑
ดวยโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน จะเปดรับสมัครเด็กปฐมวัย โดยทําการคัดเลือกใหเขาเรียนในโรงเรียน
อนุบาลอาวพะยูน ประจําป%การศึกษา 25๖๑ ตามหลักเกณฑ0และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 เด็กที่สมัครตองการมีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลอาวพะยูน
1.2 เด็กที่สมัครตองมีอายุครบ ๓ ป% ( เขาเรียนระดับอนุบาล ๑ ) นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2๕๖๑ ( เด็กเกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 25๕๘ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๑ )
1.3 เด็กที่สมัครตองเปCนเด็กที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปCนโรคติดตอรายแรง หรือโรค
อื่นๆ ที่จะทําใหเปCนอุปสรรค0ตอการเรียน
2. หลักฐานและเอกสารที่ตองนํามาในวันสมัคร
2.1 ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูนที่ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว และกรอกขอความ
สมบูรณ0
2.2 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร (ฉบับจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด
2.3 สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา 1 ชุด
2.4 สําเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา 1 ชุด
2.5 สูจิบัตร (ฉบับจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด
2.6 สําเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการผานพัฒนาประสบการณ0เรียนรูจาก
สถานศึกษาเดิม 1 ชุด
2.7 ตองนําเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
2.8 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย0
2.9 รูปถาย 1 นิ้ว (ชุดนักเรียน) จํานวน 3 รูป
2.10 ผลการตรวจกรุMปเลือดจากโรงพยาบาล
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ0
3.1 ใบสมัคร ติดตอขอรับไดที่โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 25๖๐ ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 25๖๑ ในวัน เวลาราชการ
4. วันมอบตัว ผูที่ไดรับเขาเรียน ใหมอบตัวในวันที่ ๒๖ เมษายน 25๖๑ เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียน
อนุบาลอาวพะยูน
5. กําหนดการเปด – ปดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 เปดภาคเรียน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๑
ปดภาคเรียน 6 ตุลาคม
พ.ศ. 25๖๑
ภาคเรียนที่ 2 เปดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๑
ปดภาคเรียน 30 มีนาคม พ.ศ. 25๖๒
/ กําหนด...

-2กําหนดระยะเวลาเรียน
- เปดเรียนวันจันทร0 – ศุกร0
- เวลาเขาเรียน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 1๕.๑๐ น.
6. อุปกรณ0การเรียน โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน จัดหาใหตลอดป%
7. เครื่องใชสําหรับเด็ก
7.1 เครื่องใชสวนตัว เชน แปรงสีฟUน แกวน้ํา สบู หวี แปVง ผูปกครองเตรียมมาใหเด็ก ตั้งแต
วันเปดเรียนวันแรก
7.2 เครื่องใชงานอื่นๆ ประกอบดวย ผาปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผาขนหนู ถุงสําหรับ
เก็บ ผูปกครองเตรียมมาใหเด็ก ตั้งแตวันเปดเรียนวันแรก
8. อาหารสําหรับเด็ก โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน จัดอาหารให 3 เวลา ดังนี้
- เวลา 10.00 น. อาหารวาง
- เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน
- เวลา 14.00 น. อาหารเสริม( นม )
9. การรักษาความปลอดภัยแกนักเรียน
9.1 ผูปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ตองลงชื่อที่ทางโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูนจัดให
สําหรับรับตัวนักเรียน แกเจาหนาที่โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูนทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไมอนุญาตใหรับนักเรียนออก
จากโรงเรียนโดยเด็ดขาด
9.2 การมารับและสงเด็ก ผูปกครองจะตองนําเด็กมาสงใหเจาหนาที่โรงเรียนอนุบาลอาว
พะยูน ตั้งแตเวลา 07.30 น. ใหรับกลับในเวลา 15.00 น. เปCนตนไป และไมชากวาเวลา 17.00 น.
เนื่ องจากโรงเรี ย น ไมประสงค0 ใ หเด็ กอยู ในโรงเรี ย น โดยไมมี ผู ดู แล เวนแตมี ความจํ า เปC น ซึ่ งตองแจงให
ผูอํานวยการสถานศึกษาทราบในแตละครั้ง
9.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนดวยประการใดก็ตาม ผูปกครองควรแจงใหโรงเรียนทราบเปCน
ลายลักษณ0อักษรหรือทางโทรศัพท0
9.4 หามเด็กนําเครื่องมือเครื่องใชที่อาจเกิดอันตรายไปที่โรงเรียนโดยเด็ดขาด
9.5 หามเด็กสวมหมวกหรือนําเครื่องประดับ ของเลนที่ราคาแพงไปที่โรงเรียน หากฝZาฝ[น
และเกิดการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
9.6 หากผูปกครองมีปUญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดตอกับผูอํานวยการสถานศึกษา/ครู
ผูดูแลเด็กโดยตรง ถามีการนัดหมายลวงหนาก็จะทําใหสะดวกยิ่งขึ้น
10. กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยูนอกเขตเทศบาลตําบลอาวพะยูนหรือมีอายุไมครบ
ตามที่กําหนดตามขอ 1.1 และขอ 1.2 ใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาขอยกเวนโดยความเห็นชอบ
ของผูบริหารเทศบาลตําบลอาวพะยูน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 25๖๐

(นายสุรเสกข0 ผลบุญ)
หัวหนาฝZายบริหารการศึกษา รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา

