
                                                              
 
 
       
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
เร่ือง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกะรอ 

หมู่ที่ ๑ บ้านเกะรอ  ตําบลเกะรอ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา   
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

***************************************** 
 

 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกะรอ หมู่ที่  ๑  บ้านเกะรอ ตําบลเกะรอ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  เปิดรับสมัคร
เด็กเล็ก  โดยทําการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔   ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการรบัสมัคร  ดังต่อไปน้ี 
 ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑.๑  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 
  ๑.๒  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  ๒  ปี  ๖  เดือน นับถึงวันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เด็กเกิดระหว่างวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  ถึง  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 ๑.๓  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอ่ืนๆที่จะทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 

๒.  หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนํามาในวันสมัคร 
  ๒.๑  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
  ๒.๒  ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และสําเนา  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒.๓  สูติบัตร(ฉบับจริง) และสําเนา  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒.๔  รูปถ่าย  ขนาด  ๑  น้ิว  จํานวน  ๒  ใบ  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน ) 
  ๒.๕  ต้องนําเด็กมาแสดงตัวในวันย่ืนใบสมัครด้วย 
  ๒.๖  สมุดบันทึกสุขภาพ  หรือใบรับรองแพทย์ 
 ๓.  วัน  เวลา  สถานท่ีรับสมัครเด็กและสัมภาษณ์ 
  ๓.๑  ใบสมัคร  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเกะรอ  หมู่ท่ี  ๑ บ้านเกะรอ   ตําบลเกะรอ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา ต้ังแต่วันท่ี  ๒๕  เมษายน ๒๕๕๔  ถึงวันท่ี  
๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔    ในวัน เวลาราชการ 
  ๓.๒  กําหนดรับสมัคร  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๓  ถึงวันท่ี  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเกะรอ  หมู่ท่ี  ๑   บ้านเกะรอ  ตําบลเกะรอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

๔.  วันมอบตัว 
   ให้พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองนําเด็กไปมอบตัวในวันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐  น.  
ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกะรอ  หมู่ท่ี  ๑ บ้านเกะรอ   ตําบลเกะรอ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  

/๕.กําหนดเวลาเรียน... 



-๔- 
๕.  กําหนดเวลาเรียน 

- เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

- เวลาเข้าเรียน  ๐๘.๐๐  น.    /    เวลาเลิกเรียน  ๑๕.๐๐  น. 
๖.   อุปกรณ์การเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 
๗.  เครื่องใชัสําหรับเด็ก 
 ๗.๑  เคร่ืองใช้ส่วนตัว  เช่น  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  แก้วนํ้า   สบู่   หวี   แป้ง   ให้พ่อ แม่  หรือ  

ผู้ปกครองจัดเตรียมให้เด็ก  ต้ังแต่วันเปิดเรียนวันแรก 
๗.๒  เคร่ืองใช้อ่ืนๆ ประกอบด้วย  ผ้าปูที่นอน  หมอน ปลอกหมอน  ผ้าขนหนู   ผ้ากันเปื้อน ถุงย่าม     

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดเตรียมให้ 
 ๘.  อาหารสําหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จะจัดอาหารให้  ๓  เวลา  ดังน้ี 
  -  เวลา  ๑๐.๐๐  น. อาหารเสริม 
  -  เวลา  ๑๑.๐๐  น. อาหารกลางวัน 
  -  เวลา  ๑๔.๐๐  น. อาหารว่าง 
 ๙.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
  ๙.๑   พ่อ  แม่ หรือผู้ปกครองท่ีเดินทางไปรับเด็กกลับบ้าน  ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ออกให้  แก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง  มิฉะน้ันจะไม่อนุญาตให้รับเด็กออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 

๙.๒  การรับและส่งเด็ก  พ่อ แม่  หรือผู้ปกครองจะต้องไม่นําเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ก่อนเวลา  ๐๗.๓๐  น. และให้รับเด็กกลับเวลา  ๑๕.๐๐  น. เป็นต้นไปและไม่ช้ากว่า ๑๗.๐๐  น. เน่ืองจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ ฯ  โดยไม่มีผู้ดูแลเว้นแต่มีเหตุจําเป็นซึ่งต้องแจ้งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบใน
แต่ละครั้ง 

๙.๓  ในกรณีท่ีเด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม  พ่อแม่  หรือผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์ฯ ทราบ   
เป็นลายลักษณ์อักษร  หรือทางโทรศัพท ์

๙.๔  ห้ามเด็กนําเครื่องมือ  เครื่องใช้ท่ีอาจเกิดอันตรายไปท่ีศูนย์ฯ โดยเด็ดขาด 
๙.๕  ห้ามเด็กสวม หรือนําเครื่องประดับ  ของเล่น  ท่ีมีราคาแพงไปท่ีศูนย์ฯ หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญ 

หาย  ทางศูนย์ ฯ  จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
๙.๖  หากพ่อ แม่  หรือผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็ก  โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯโดยตรงถ้ามี

การนัดหมายล่วงหน้าก็จะทําให้สะดวกย่ิงขึ้น 
๑๐. กรณีเด็กท่ีสมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ ข้อ  ๑.๑ และ ๑.๒ เป็นอํานาจของผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ในการพิจารณายกเว้น  ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๙   เมษายน  ๒๕๕๓ 
 
          (ลงช่ือ)  ...................................................... 
                  (  นายหาแว  ซารูมอ ) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกะรอ 


