
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลขนอม 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อเด็กเล็กผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขนอม  (รอบแรก) 

ปีการศึกษา 2555 
-----------------------------------------  

   ตามท่ีเทศบาลต าบลขนอมได้ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก  เพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลขนอม  ประจ าปีการศึกษา  2555  ในชั้นบริบาล  และ ชั้นอนุบาล 1  ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธุ์  
2555  จนถึง 16 มีนาคม  2555  (เฉพาะเด็กในเขต) นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดเวลารับสมัครแล้ว  จึงขอประกาศ
รายชื่อเด็กเล็กผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขนอม  (รอบแรก)  ปีการศึกษา 2555  ดังนี้ 
 

   รายช่ือเด็กชั้นบริบาล 

1. เด็กชายนฤพล  สุวรรณรัตน์ 
2.  เด็กชายอัฑฒกร  พรหมอินทร์ 
3.  เด็กชายชนาธิป  แซ่ลิ้ม 
 

   รายช่ือเด็กชั้นอนุบาล  1 

1.  เด็กหญิงณัฐธันยา  สังข์โชติ 
2.  เด็กชายทีปรกร  แซ่หลี 
3.  เด็กชายศิวกร  ฮ่ันวัฒนวงศ์ 
4.  เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูจิต 
5.  เด็กหญิงจิราพัชร  มะลิวัลย์ 
6.  เด็กหญิงณชญาดา  โอษฐงาม 
7.  เด็กชายสมิทธิ์  ศิลาสุวรรณ 
8.  เด็กหญิงกนกวรรณ  ล่องพรหม 
9.  เด็กหญิงโศธิดา  ขาวอิ่ม 
10. เด็กชายศิษฎิ  พาหุบุตร 
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมเส้ง 
12. เด็กชายณัฐวุฒ ิ ราโชกาญจน์ 
13. เด็กหญิงธันยาพร  มีเดช 
14. เด็กชายปุณภพ  เถาว์มูล 
15. เด็กชายชนัญํู  พวงสาลี 
16. เด็กหญิงชญาดา  ช่วยสงค์ 
17. เด็กหญิงกมลวัณย์  กาญจนานนท์ 
18. เด็กหญิงภัทรวดี  ทรัพย์นวล 
19. เด็กหญิงณัฐนัน  ด าแก้ว 
20. เด็กหญิงกมลวรรณ  ราโชกาญจน์ 
21.  เด็กหญิงรัตนาวลี  เชื้อชาย 
22.  เด็กหญิงชนิษฐา  ขนอม 
23.  เด็กชายณัฐวุฒ ิ ไทยฮ้อ 

/24.  เด็กชายนพเก้า……. 
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24.  เด็กชายนพเก้า  หลวงแก้ว 
25.  เด็กชายณัฐวุฒ ิ ใจกว้าง 
26.  เด็กชายศิริพงศ์  ก๋งอุบล 
27.  เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทุรส 
28.  เด็กหญิงกัญญาภัทร  สมขาว 
29.เด็กชายสราวุธ  สุขจันทร์ 
30.  เด็กหญิงอัยยรัช  ทองสุข 
31.  เด็กหญิงป๎ทมาพร  กาญจนานนท์ 
32.  เด็กชายอนุพงศ์  ทองสม 
33.  เด็กชายพีรวิชญ  บุญปลอด 
34  เด็กชายปพนธีร์  ขนรกุล 
35.  เด็กหญิงจุฬารัตน์  อธิเกิด 
36.  เด็กชายวรินธิ์นันท ์ แซ่เก้า 
37.  เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ  บุญป๎น 
38.  เด็กหญิงบุณยาพร  แป้นคง 
39.  เด็กชายชนาธิป  นุ่มนุ่ม 
40.  เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดิษฐนวล 
41.  เด็กหญิงจัสมิน  โต๊ะหลงหมาด 
42.  เด็กหญิงณัฐนันท์  ลี้ภัย 

  43.  เด็กชายจรินทร์  คงเพ็ชร 
 

ก าหนดการเปิด – ปิดภาคเรยีน 
  ภาคเรียนที่  1 เปิดเรียน   วันที่  16  พฤษภาคม   2555 
    ปิดภาคเรียน  วันที่  11  ตุลาคม   2555 
  ภารเรียนที่  2 เปิดเรียน  วันที่    1  พฤศจิกายน  2555     
    ปิดภาคเรียน  วันที่    1  เมษายน   2556 
  ก าหนดระยะเวลาการเรียน 

- เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 
- เวลาเข้าเรียน  8.30  น. – เวลาเลิกเรียน  15.00  น. 

 

เครื่องใช้ส าหรับเด็ก 
เครื่องใช้ส่วนตัว  เช่น  ที่นอน   หมอน  แปรงสีฟ๎น  แก้วน้ า  ผ้าขนหนู  ผู้ปกครองเตรียมมาให้

เด็ก  ตั้งแต่วันเปิดวันแรก 
  

อาหารส าหรับเด็ก   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดอาหารกลางวันและนมให้ฟรี  ดังนี้ 

 -    เวลา  10.50  น.  อาหารกลางวัน 
 -    เวลา  13.00  น.  อาหารเสริมนม 
  

 
/การรักษาความ……. 
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การรักษาความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน 

- การส่งเด็ก  ผู้ปกครองจะต้องน าเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หลังจากเวลา  
07.30  น. เป็นต้นไป 

- การรับเด็กกลับ  ผู้ปกครองจะต้องมารับเด็กกลับไม่เกินเวลา  15.00  น.   
- ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม  ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 
- ในกรณีที่เด็กไม่สบาย  โดยเฉพาะป่วยเป็นโรคติดต่อ  ให้ผู้ปกครองน าตัวเด็กรักษาที่สถานที่

พยาบาลหรือพักผ่อนที่บ้านให้หายดีเสียก่อนจึงค่อยกลับมาเรียนตามปกติ 
- ห้ามเด็กน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยเด็ดขาด 
- ห้ามเด็กสวมหรือน าเครื่องประดับ  ของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและ

เกิดการสูญหาย  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ทั้งสิ้น 
- หากผู้ปกครองมีป๎ญหาใด ๆ  เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ ครูผู้ดูแล

เด็กโดยตรง  ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2555 
   
 
 
      (นายชัยยุทธ  พัฒน์ทอง) 
     รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 

        นายกเทศมนตรีต าบลขนอม 
 
 
 
 


