ใบสมัคร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม
เขียนที่ องคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม
วันที.่ .........เดือน.........................พ.ศ.................
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มารดา

1.2
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ตามประกาศ และหลักฐานที่ใชสมัครเปนหลักฐานที่ถูกตองจริง
2. ขาพเจามีสิทธิถูกตองในการจะใหเด็กสมัครเขารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนดของ อบต.นาพันสาม และยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการ
พัฒนาความพรอมตามที่ศูนยพัฒนาเด็กกําหนด
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม
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ผูสงมอบเด็ก
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หมายเหตุ

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

ทะเบียนประวัตินักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม
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การไดรับภูมิกันโรค.......................................................................................................................................................
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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

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) ที่มีชอื่ เด็กพรอมสําเนา 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

