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                            ระเบียบการรับสมัครเด็กนักเรียน 
                                                     ของ 
              ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนคลองจ่ัน  ประจําป 2553 
                                     ------------------------------   
 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น     กําหนดเปดรับสมัครเด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาล ในป
การศึกษา พ.ศ. 2553  เร่ิมรับสมัครเด็กท่ีมีอายุต้ังแต 2 ขวบคร่ึง  ถึง 6 ขวบ  เขาเรียนในระดับช้ัน เตรียมอนุบาล 
ถึง ช้ันอนุบาล 3   รับสมัครเด็ก ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตบางกะป   และเขตใกลเคียง  จํานวนจํากัด   เร่ิมรับสมัคร  
ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2553  ถึง วันท่ี 26 มีนาคม 2553 ในเวลาราชการ    (รับใบสมัครฟรี) 
                         
                           หลักฐานท่ีนํามาในวันสมัคร 
1. ใบสูติบัตรเด็ก  พรอมถายสําเนา จํานวน  1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบานท่ีมีรายช่ือของเด็ก และผูปกครอง  จํานวน  1 ชุด 
3. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ / สกุล  (ถามี) 
4. รูปถายเด็กหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 3 รูป 
    ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานภายใน วันท่ี 26  มีนาคม 2553  (หรือวัน เวลา  ท่ีกําหนดในใบสมัคร)  
ณ  หองธุรการ  ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น  หากหลักฐานไมพรอมจะไมรับการพิจารณา  การมอบ
ตัวเด็กทางศูนยฯ จะแจงใหทราบในวันยื่นใบสมัคร   และใหเด็ก เร่ิมเรียนต้ังแต วันท่ี 1 เมษายน 2553    เปนตนไป 
                             
                        คาใชจายในวันมอบตัวเด็ก 
1. คาธรรมเนียมแรกเขา    1,000  บาท 
2. คาบริการรายเดือน 2 เดือน          1,800  บาท 
3. คาบํารุงศูนยฯ                                  90  บาท 
4. คากระเปานักเรียน             (ตามราคาท่ีกําหนด) 
5. คาถุงนอนเด็ก                    (ตามราคาท่ีกําหนด) 
6. ชุดนักเรียน                          (จําหนายตามเบอร) 
7. ชุดพละ                                (จําหนายตามเบอร) 
 
 
                                                                ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น 
                                                                                      21 ธันวาคม 2552 
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                                   ขอควรทราบและปฏิบัติในการนําเด็กเขาเรียน 
เรียน ผูปกครองเด็กนักเรียนปการศึกษาใหม   ทราบ 
  คณะผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น และคณะครู มีความยินดี ที่ผูปกครองไดใหความ
ไววางใจนําบุตรหลานของทานเขามาเรียนยังศูนยฯ  ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น เปนสวนงานหน่ึงของศูนยบริการ
ชุมชนคลองจั่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    ซึ่งเปนสวนราชการที่บริหารงานโดยภาคเอกชน   โดยไมไดใชงบประมาณจาก
สวนราชการแตประการใด  ไดเปดดําเนินการมากวา 20 ป  ใหบริการแบบก่ึงสงเคราะห และไมมีการเรียกเก็บคาเทอม ผูปกครอง
ชําระเฉพาะคาบริการเปนรายเดือนๆ ละ 900 บาท (เการอยบาทถวน)หลักสูตรในการเรียนการสอน ใชหลักสูตร อนุบาล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ   
            ขอปฏิบัติในการนําเด็กเขาเรียนกับทางศูนยฯ ผูปกครองควรยึดถือปฏิบัติ  ดังน้ี.- 
 1.   ในวันแรกที่สงเด็กเขาเรียนผูปกครองตองนําเด็กสงใหกับครูใหญ  กับครูประจําช้ันโดยตรง เพ่ือครูใหญและครูประจํา
ช้ันจะไดคุนเคยกับเด็ก    และในทุกๆ วันจะตองนําเด็กสงถึงโตะครูเวรท่ีอยูดานหนาอาคารเรียนเทาน้ัน  
 2.    กอนนําเด็กมาโรงเรียนผูปกครองจะตองใหเด็กไดรับประทานอาหารเชากอนทุกวัน 
 3.   เมื่อเด็กมีอาการ เจ็บ-ปวย เปนไข ใหหยุดเรียนจนกวาจะหายสนิท กรณีหายดีแลวแตจะตองทานยาตอเน่ืองควรนํายา  
หรือขวดนม - นมกลอง  สงมอบใหไว กับครูเวรประจําวัน  
 4. เสื้อ ผา อุปกรณเครื่องใชสําหรับเด็กใหปก ช่ือ-สกุล-ช่ือเลน  ทุกช้ินเพ่ือสะดวกในการหยิบใช และปองกันการ
สับเปล่ียนกับเด็กคนอื่นๆ เงิน ทรัพยสิน หรือของเลนใดๆ ไมควรนําติดตัวมากับเด็กอาจเกิดการสูญหายได และหรือหากบุตรหลาน
ของทานนําขาวของสวนตัว ของเด็กคนอื่น ติดตัวกลับไป จะตองนํามาคืนครูเวรประจําวันในวันรุงขึ้น 
 5.   เวลาเรียนตามปกติ ผูปกครองจะตองสงเด็กถึงศูนยฯ กอนเวลา 08.30 น.  และรับเด็กกลับไมเกิน เวลา 16.30 น. ทุกวัน  
กรณีมอบหมายใหบุคคลอื่นมารับแทน จะตองนําบัตรประจําตัวเด็กที่ทางศูนยฯ ออกใหมาแสดงตอครูเวรประจําวันทุกครั้ง  
 6.   ควรใหเด็กมาเรียนอยางสม่ําเสมอ ไมควรหยุดเรียนโดยไมจําเปน เพ่ือเด็กจะไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง และจะได
สรางนิสัยในการไปโรงเรียนใหกับเด็ก ๆ  อีกทั้งไดทํากิจกรรมประจําวันกับเพ่ือนๆ  และเรียนทันเพ่ือนทุกครั้ง 
 7. หนังสือเรียนของเด็กที่ผูปกครองซื้อไปจากทางศูนยฯ จะถูกเก็บรักษาไวที่ครูประจําช้ันของเด็ก เน่ืองจากเด็กยังไมมี
ความรับผิดชอบเทาที่ควร  ยกเวนในบางวิชาที่ทางครูประจําช้ันจะใหไปทําเปนการบาน ครูจะนําใสไวในกระเปาของเด็ก ผูปกครอง
จะตองสอบถามบุตรหลานของทานทุกวัน และชวย ตรวจ-สอน การบานใหกับเด็กตามควรแกกรณี  เพ่ือผูปกครองจะไดติดตามผล
การเรียนของเด็กๆ ไปดวย 
 8.   การแตงตัวของเด็ก ใหแตงตัวตามเครื่องแบบนักเรียนที่ศูนยฯ กําหนด ทุกวันศุกรใหใสชุดพละ  กรณีถุงนอนในทุกวัน
ศุกรใหนําติดตัวกลับไปพรอมเด็ก เพ่ือนําไปซักและตากใหแหง แลวนําสงคืนในวันจันทรถัดไป 
 9.  ตลอดการเรียนการสอนทั้งป ทางศูนยฯ ไมมีการปดภาคเรียน (เน่ืองจากทางศูนยฯขึ้นทะเบียนเปนศูนยพัฒนาเด็กวัย
กอนเรียน โดยมุงเนนชวยเหลือผูปกครองกรณีออกไปทํางานนอกบานโดยไมตองหวงใยบุตรหลาน) กรณีผูปกครองใหเด็กหยุด
เรียนโดยไมมีเหตุผลอันควร เปนเวลาเกิน 30 วัน ทางศูนยฯ จะตัดสิทธิ์ในการเรียนทันที และจะรับเด็กอื่นเขาทดแทนตอไป 
    10. การจะนําเด็กลาออกจากศูนยฯ ดวยเหตุผลใดก็ตามผูปกครองจะตองแจงใหกับครูใหญทราบโดยตรง  เพ่ือสิทธิ
ประโยชนในการเรียนตอในช้ันที่สูงขึ้น   และการออกหนังสือรับรองผลการเรียนของเด็ก  
 ผูปกครองจะตองชําระคาบริการรายเดือนภายในอาทิตยแรกของทุกเดือน ไมควรติดคางเน่ืองจากจะเปนภาระสะสมใหกับ
ผูปกครอง โดยตรงแลว อาจจะสงผลกระทบ ตอบุตรหลานของทาน กรณีถูกครูทวงถาม ผานไปทางเด็ก.       
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