
                 
                                               

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
เรื่อง  รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตากาง 

ในเขตต าบลบะฮี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖4 
.............................................. 

  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตากาง  จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพ่ือให้เข้าเรียนใน  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖4  ดังรายละเอียดและเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.คุณสมับติขอผู้สมัคร 
     ๑.๑ เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปีบริบูรณ์ 
                      ๑.๒ เด็กท่ีสมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนที่จะท าให้
เป็นอุปสรรค  ต่อการเรียน 
  ๒. จ านวนเด็กที่รับเข้าเรียน ไม่จ ากัดจ านวน 
  ๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
      ๓.๑ ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
      ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา  ๑ ชุด 
      ๓.๓ สูติบัตรฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
      ๓.๔ ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันสมัคร 
      ๓.๕ สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ 
  ๔. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
       ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตากาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  ๒๕๖4  
ถึงวันที่ 31  มีนาคม  ๒๕๖4  ในวันและเวลาราชการ 
  ๕. วันรายงานตัว 
       ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนมอบตัว 
ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านนาตากาง 
            ๖. ก าหนดเปิดและปิดภาคเรียน 
                      ภาคเรียนที่ ๑   เปิดเรียน    วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
      ภาคเรียนที่ ๒   เปิดเรียน    วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
      ก าหนดเวลาเรียน เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 
      เวลาเข้าเรียน  ๐๘.๓๐  น.  เวลาเลิกเรียน ๑๕.๓๐  น. 
  ๗. อุปกรณ์การเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้ตลอดปีการศึกษา 
  ๘. เครื่องใช้ส าหรับเด็ก 
      - เครื่องใช้ส่วนตัว  เช่น  แปรงสีฟันยาสีฟัน  แก้วน้ า  สบู่ หวี แป้ง  ผู้ปกครองเตรียมให้
เด็กตั้งแต่   วันเปิดเรียนวันแรก 
                      - เครื่องใช้อื่นๆ  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน หมอน ผ้าเช็ดหน้า ผ้ากันเปื้อน ถุงย่าม  
ผู้ปกครอง เตรียมมาให้เด็กตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก 
                   ๙. อาหารส าหรับเด็ก  ศูนย์จัดอาหารกลางวันให้ทุกวัน 
          ๑๐. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 



 
-๒- 
 
 

        ๑.๑ การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองต้องส่งเด็กต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในวันเวลา
ตั้งแต่  ๐๗.๓๐ น.  รับกลับในเวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 
        ๑.๒ เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดๆ  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ผู้ดูแลเด็กทราบ 
        ๑.๓ ห้ามเด็กน าเครื่องประดับ  หรือของเล่นที่มีค่ามาเล่นที่ศูนย์ฯ 
        หากผู้ปกครองต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  กรุณาติดต่อกับผู้ดูแลเด็กหรือ
เจ้าหน้าที่กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ในเวลาราชการ  หรือติดต่อ  ๐๔๒ – ๗๐๔๗๖๑ 
          
                          ประกาศ  ณ  วันที่    1      เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

                                    (นายสุกันท์  สุนันธรรม) 
                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
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