
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 

เร่ือง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 
ประจําปการศกึษา  2551 

........................................................................................................................ 

  ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสี่กั๊ก  จะเปดรับสมัครเด็กเล็ก  โดยทําการคัดเลือกใหเขาเรียนศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก  ประจําปการศกึษา 2551  ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังตอไปนี ้
  1.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 1.1  เด็กที่สมัครตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา 6 เดือน 
 1.2  เด็กที่สมัครตองมีอายุครบ 3 ปบริบูรณ  นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ.2551(เดก็เกิด
ระหวางวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2547  ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2548) 
 1.3  เด็กที่สมัครตองเปนเด็กที่มีสุขภาพแขง็แรง  ไมเปนโรคติดตอรายแรง  หรือโรคอ่ืน ๆ 
ที่จะทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน 
 2.  จํานวนเดก็ที่รับสมัคร  40  คน 
  3.  หลักฐานและเอกสารที่ตองนํามาในวันสมัคร 
 3.1  ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กฯ  ทีก่รอกขอความสมบูรณแลว 
 3.2  สําเนาทะเบียนบาน (ฉบบัจริง)  พรอมสําเนา  จํานวน  1  ชุด 
 3.3  สูติบัตร (ฉบับจริง)  พรอมสําเนา  จํานวน  1  ชุด 
 3.4  ตองนําเดก็มาแสดงตวัในวันยื่นใบสมัคร 
 3.5  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย 
  4.  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
 4.1  ใบสมัคร  ติดตอขอรับไดที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  ตัง้แตบัดนี้  จนถึง
วันที่ 25  เมษายน  2551  ในวัน เวลาราชการ 
 5.  วันมอบตวั 
  ผูที่ไดรับเขาเรียน ใหมอบตัวในวนัที่ 16  พฤษภาคม  2551 เวลา  08.00-12.00  น.  
ณ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสีกั๊ก  หมูที่  4   ตําบลเกาะขนัธ  อําเภอชะอวด 
 6.  กําหนดการเปดเรียน 
  ภาคเรียนที่  1  เปดการเรียน  วันที่  16  พฤษภาคม  2551   
  7.  กําหนดเวลาเรียน 
 -  เปดเรยีนวนัจันทร – วันศกุร 
 -  เวลาเขาเรยีน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.00 น. 
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  8.  อุปกรณการเรียน  ศูนยพฒันาเด็กเล็ก  จัดหาใหตลอดปการศึกษา 
  9.  เครื่องใชสําหรับเด็ก 
 - เครื่องใชสวนตัว  เชน  แปรงสีฟน  แกวน้ํา  ผาขนหนู  ผูปกครองเตรียมมาใหเด็ก  ตั้งแต
วันเปดเรียนวนัแรก  สวนผาปูที่นอน หมอน  ทางศูนยพฒันาเด็กเล็กจดัให   
  10.  อาหารสําหรับเด็ก  ศนูยพัฒนาเดก็เล็ก  จัดอาหารให  3  เวลา  ดังนี ้
 - เวลา  10.00  น.  อาหารเสริม 
 - เวลา  11.00  น.  อาหารกลางวัน 
 - เวลา  14.00  น.  อาหารวาง 
  11.  การรักษาความปลอดภยัแกนักเรยีน 
                                  11.1    ผูปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ตองแสดงบัตรซึ่งทางศูนยพัฒนาเดก็เล็กออกให
สําหรับรับตัวนักเรียน แกเจาหนาที่ศูนยพฒันาเด็กเล็กทกุครั้ง มิฉะนั้นจะไมอนุญาตใหรับนักเรียนออกจากศูนย
พัฒนาเดก็เล็กโดยเดด็ขาด  
 11.2  การมารับและสงนักเรยีน  ผูปกครองจะตองไมนําเด็กมาสงใหเจาหนาที่ศูนยพฒันา
เด็กเล็ก กอนเวลา 07.30 น. ใหรับกลับเวลา 15.00 น. และไมชากวา 17.00 น. ทั้งนี้ ศนูยพัฒนาเดก็เล็กไม
ประสงคใหเดก็อยูในศูนยฯ  โดยไมมีผูดแูล  เวนแตมีความจําเปน  ซ่ึงตองขออนุญาตตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในแตละครั้ง 
 11.3  ในกรณทีี่เด็กหยุดเรียนดวยประการใดก็ตาม  ผูปกครองจะตองแจงใหทางศนูยพัฒนา
เด็กเล็กทราบเปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพท 
 11.4  หามนักเรียนนําเครื่องมือเครื่องใชที่อาจเกิดอนัตรายมาที่ศูนยพฒันาเด็กเล็กโดย
เด็ดขาด 
 11.5  หามนักเรียนสวมหรือนําเครื่องประดับ  ของเลนที่มีราคาแพงมาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หากฝาฝนและเกิดการสูญหาย  ทางศูนยพฒันาเด็กเล็กจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 11.6  หากผูปกครองมีปญหาใด ๆ เกีย่วกบันักเรียนโปรดติดตอกับเจาหนาที่ศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก  โดยตรง  ถามีการนัดหมายลวงหนากจ็ะทําใหสะดวกยิ่งขึ้น 

    ประกาศ  ณ  วนัที่      15    เดอืนกุมภาพันธ  พ.ศ.2551 
 
 
        (นายปราโมทย  เพ็ชรสังข)  
           นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  
 



 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 

เร่ือง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 
ประจําปการศกึษา  2551 

........................................................................................................................ 

  ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงใหญ  จะเปดรับสมัครเด็กเล็ก  โดยทําการคัดเลือกใหเขาเรียนศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก  ประจําปการศกึษา 2551  ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังตอไปนี ้
  1.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 1.1  เด็กที่สมัครตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา 6 เดือน 
 1.2  เด็กที่สมัครตองมีอายุครบ 3 ปบริบูรณ  นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ.2551(เดก็เกิด
ระหวางวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2547  ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2548) 
 1.3  เด็กที่สมัครตองเปนเด็กที่มีสุขภาพแขง็แรง  ไมเปนโรคติดตอรายแรง  หรือโรคอื่น ๆ 
ที่จะทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน 
 2.  จํานวนเดก็ที่รับสมัคร  80  คน 
  3.  หลักฐานและเอกสารที่ตองนํามาในวันสมัคร 
 3.1  ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กฯ  ทีก่รอกขอความสมบูรณแลว 
 3.2  สําเนาทะเบียนบาน (ฉบบัจริง)  พรอมสําเนา  จํานวน  1  ชุด 
 3.3  สูติบัตร (ฉบับจริง)  พรอมสําเนา  จํานวน  1  ชุด 
 3.4  ตองนําเดก็มาแสดงตวัในวันยื่นใบสมัคร 
 3.5  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย 
  4.  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
 4.1  ใบสมัคร  ติดตอขอรับไดที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  ตัง้แตบัดนี้  จนถึง
วันที่ 25  เมษายน  2551  ในวัน เวลาราชการ 
 5.  วันมอบตวั 
  ผูที่ไดรับเขาเรียน ใหมอบตัวในวนัที่ 16  พฤษภาคม  2551 เวลา  08.00-12.00  น.  
ณ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงใหญ  หมูที ่ 6   ตําบลเกาะขันธ  อําเภอชะอวด 
 6.  กําหนดการเปดเรียน 
  ภาคเรียนที่  1  เปดการเรียน  วันที่  16  พฤษภาคม  2551   
  7.  กําหนดเวลาเรียน 
 -  เปดเรยีนวนัจันทร – วันศกุร 
 -  เวลาเขาเรยีน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.00 น. 
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  8.  อุปกรณการเรียน  ศูนยพฒันาเด็กเล็ก  จัดหาใหตลอดปการศึกษา 
  9.  เครื่องใชสําหรับเด็ก 
 - เครื่องใชสวนตัว  เชน  แปรงสีฟน  แกวน้ํา  ผาขนหนู  ผูปกครองเตรียมมาใหเด็ก  ตั้งแต
วันเปดเรียนวนัแรก  สวนผาปูที่นอน หมอน  ทางศูนยพฒันาเด็กเล็กจดัให   
  10.  อาหารสําหรับเด็ก  ศนูยพัฒนาเดก็เล็ก  จัดอาหารให  3  เวลา  ดังนี ้
 - เวลา  10.00  น.  อาหารเสริม 
 - เวลา  11.00  น.  อาหารกลางวัน 
 - เวลา  14.00  น.  อาหารวาง 
  11.  การรักษาความปลอดภยัแกนักเรยีน 
                                  11.1    ผูปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ตองแสดงบัตรซึ่งทางศูนยพัฒนาเดก็เล็กออกให
สําหรับรับตัวนักเรียน แกเจาหนาที่ศูนยพฒันาเด็กเล็กทกุครั้ง มิฉะนั้นจะไมอนุญาตใหรับนักเรียนออกจากศูนย
พัฒนาเดก็เล็กโดยเดด็ขาด  
 11.2  การมารับและสงนักเรยีน  ผูปกครองจะตองไมนําเด็กมาสงใหเจาหนาที่ศูนยพฒันา
เด็กเล็ก กอนเวลา 07.30 น. ใหรับกลับเวลา 15.00 น. และไมชากวา 17.00 น. ทั้งนี้ ศนูยพัฒนาเดก็เล็กไม
ประสงคใหเดก็อยูในศูนยฯ  โดยไมมีผูดแูล  เวนแตมีความจําเปน  ซ่ึงตองขออนุญาตตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในแตละครั้ง 
 11.3  ในกรณทีี่เด็กหยุดเรียนดวยประการใดก็ตาม  ผูปกครองจะตองแจงใหทางศนูยพัฒนา
เด็กเล็กทราบเปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพท 
 11.4  หามนักเรียนนําเครื่องมือเครื่องใชที่อาจเกิดอนัตรายมาที่ศูนยพฒันาเด็กเล็กโดย
เด็ดขาด 
 11.5  หามนักเรียนสวมหรือนําเครื่องประดับ  ของเลนที่มีราคาแพงมาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หากฝาฝนและเกิดการสูญหาย  ทางศูนยพฒันาเด็กเล็กจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 11.6  หากผูปกครองมีปญหาใด ๆ เกีย่วกบันักเรียนโปรดติดตอกับเจาหนาที่ศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก  โดยตรง  ถามีการนัดหมายลวงหนากจ็ะทําใหสะดวกยิ่งขึ้น 

    ประกาศ  ณ  วนัที่      15       เดือนกุมภาพนัธ  พ.ศ.2551 
 
 
        (นายปราโมทย  เพ็ชรสังข)  
           นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  
 



 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 

เร่ือง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 
ประจําปการศกึษา  2551 

........................................................................................................................ 

  ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานนา  จะเปดรับสมัครเด็กเล็ก  โดยทําการคัดเลือกใหเขาเรียนศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก  ประจําปการศกึษา 2551  ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังตอไปนี ้
  1.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 1.1  เด็กที่สมัครตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา 6 เดือน 
 1.2  เด็กที่สมัครตองมีอายุครบ 3 ปบริบูรณ  นบัถึงวันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ.2551(เดก็เกิด
ระหวางวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2547  ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2548) 
 1.3  เด็กที่สมัครตองเปนเด็กที่มีสุขภาพแขง็แรง  ไมเปนโรคติดตอรายแรง  หรือโรคอื่น ๆ 
ที่จะทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน 
 2.  จํานวนเดก็ที่รับสมัคร  40  คน 
  3.  หลักฐานและเอกสารที่ตองนํามาในวันสมัคร 
 3.1  ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กฯ  ทีก่รอกขอความสมบูรณแลว 
 3.2  สําเนาทะเบียนบาน (ฉบบัจริง)  พรอมสําเนา  จํานวน  1  ชุด 
 3.3  สูติบัตร (ฉบับจริง)  พรอมสําเนา  จํานวน  1  ชุด 
 3.4  ตองนําเดก็มาแสดงตวัในวันยื่นใบสมัคร 
 3.5  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย 
  4.  วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
 4.1  ใบสมัคร  ติดตอขอรับไดที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  ตัง้แตบัดนี้  จนถึง
วันที่ 25  เมษายน  2551  ในวัน เวลาราชการ 
 5.  วันมอบตวั 
  ผูที่ไดรับเขาเรียน ใหมอบตัวในวนัที่ 16  พฤษภาคม  2551 เวลา  08.00-12.00  น.  
ณ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลานนา  หมูที่  3   ตําบลเกาะขนัธ  อําเภอชะอวด 
 6.  กําหนดการเปดเรียน 
  ภาคเรียนที่  1  เปดการเรียน  วันที่  16  พฤษภาคม  2551   
  7.  กําหนดเวลาเรียน 
 -  เปดเรยีนวนัจันทร – วันศกุร 
 -  เวลาเขาเรยีน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.00 น. 
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  8.  อุปกรณการเรียน  ศูนยพฒันาเด็กเล็ก  จัดหาใหตลอดปการศึกษา 
  9.  เครื่องใชสําหรับเด็ก 
 - เครื่องใชสวนตัว  เชน  แปรงสีฟน  แกวน้ํา  ผาขนหนู  ผูปกครองเตรียมมาใหเด็ก  ตั้งแต
วันเปดเรียนวนัแรก  สวนผาปูที่นอน หมอน  ทางศูนยพฒันาเด็กเล็กจดัให   
  10.  อาหารสําหรับเด็ก  ศนูยพัฒนาเดก็เล็ก  จัดอาหารให  3  เวลา  ดังนี ้
 - เวลา  10.00  น.  อาหารเสริม 
 - เวลา  11.00  น.  อาหารกลางวัน 
 - เวลา  14.00  น.  อาหารวาง 
  11.  การรักษาความปลอดภยัแกนักเรยีน 
                                  11.1    ผูปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ตองแสดงบัตรซึ่งทางศูนยพัฒนาเดก็เล็กออกให
สําหรับรับตัวนักเรียน แกเจาหนาที่ศูนยพฒันาเด็กเล็กทกุครั้ง มิฉะนั้นจะไมอนุญาตใหรับนักเรียนออกจากศูนย
พัฒนาเดก็เล็กโดยเดด็ขาด  
 11.2  การมารับและสงนักเรยีน  ผูปกครองจะตองไมนําเด็กมาสงใหเจาหนาที่ศูนยพฒันา
เด็กเล็ก กอนเวลา 07.30 น. ใหรับกลับเวลา 15.00 น. และไมชากวา 17.00 น. ทั้งนี้ ศนูยพัฒนาเดก็เล็กไม
ประสงคใหเดก็อยูในศูนยฯ  โดยไมมีผูดแูล  เวนแตมีความจําเปน  ซ่ึงตองขออนุญาตตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในแตละครั้ง 
 11.3  ในกรณทีี่เด็กหยุดเรียนดวยประการใดก็ตาม  ผูปกครองจะตองแจงใหทางศนูยพัฒนา
เด็กเล็กทราบเปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพท 
 11.4  หามนักเรียนนําเครื่องมือเครื่องใชที่อาจเกิดอนัตรายมาที่ศูนยพฒันาเด็กเล็กโดย
เด็ดขาด 
 11.5  หามนักเรียนสวมหรือนําเครื่องประดับ  ของเลนที่มีราคาแพงมาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หากฝาฝนและเกิดการสูญหาย  ทางศูนยพฒันาเด็กเล็กจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 11.6  หากผูปกครองมีปญหาใด ๆ เกีย่วกบันักเรียนโปรดติดตอกับเจาหนาที่ศูนยพฒันาเด็ก
เล็ก  โดยตรง  ถามีการนัดหมายลวงหนากจ็ะทําใหสะดวกยิ่งขึ้น 

    ประกาศ  ณ  วนัที่      15       เดือนกุมภาพนัธ  พ.ศ.2551 
 
 
        (นายปราโมทย  เพ็ชรสังข)  
           นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  
 


