ใบสมัคร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนมะขามชาง
เขียนที่ องคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม
วันที.่ .........เดือน.........................พ.ศ.................
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3. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนดของ อบต.นาพันสาม และยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการ
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วันที.่ ..........เดือน.......................พ.ศ.............

ใบมอบตัว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนมะขามชาง
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หมูท.ี่ ..................ตําบล....................................อําเภอ.......................................จังหวัด...................................................
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(นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล.........................................โดยเกี่ยวของเปน.................
ลงชื่อผูปกครอง..........................................................................
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หลักฐานที่จะตองนํามาในวันสมัคร
1) ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกขอความสมบูรณแลว
2) ตัวเด็ก
3) สูติบัตร(ฉบับจริง) พรอมสําเนา 3 ฉบับ
4) ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) ที่มีชื่อเด็กพรอมสําเนา 3 ฉบับ
5) สําเนาบัตรประชาชนผูปกครอง 3 ฉบับ
6) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป(ของเด็ก)
7) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป(ของผูปกครอง)
8) สําเนา สมุดบันทึกสุขภาพสีชมพูของเด็ก ในหนาการฉีดวัคซีน จํานวน 2 ฉบับ
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ประวัติการไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย.....................................................................................เมื่ออายุ.....................ป
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แพอาหาร (บอกชนิด).........................................................แพยา (บอกชนิดยา)............................................................
การไดรับภูมิกันโรค.......................................................................................................................................................
ความสามารถในการชวยเหลือตนเองของนักเรียน........................................................................................................
นักเรียนเคยเขาโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็กมากอน.......................................................................................................
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กําหนดการรับสมัครเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1. รับใบสมัครที่ อบต.นาพันสาม ระหวาง วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
2. รับสมัครเด็ก ที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก...................................ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
เวลา08.00น.-12.00 น.
หลักฐานที่จะตองนํามาในวันสมัคร
1) ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกขอความสมบูรณแลว
2) ตัวเด็ก
3) สูติบัตร(ฉบับจริง) พรอมสําเนา 3 ฉบับ
4) ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) ที่มีชื่อเด็กพรอมสําเนา 3 ฉบับ
5) สําเนาบัตรประชาชนผูปกครอง 3 ฉบับ
6) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป(ของเด็ก)
7) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป(ของผูปกครอง)
8) สําเนา สมุดบันทึกสุขภาพสีชมพูของเด็ก ในหนาการฉีดวัคซีน จํานวน 2 ฉบับ
3. เปดเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
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