






  

การจัดกิจกรรมประจำวัน 

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  รับเด็ก 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  เคารพธงชาติ  สวดมนต 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ตรวจสขุภาพ  ไปหองน้ำ 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๕ น.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

๐๙.๓๕ – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น.  พัก (ดื่มนม อาหารวาง) 

๑๐.๑๐ - ๑๐.๓๐ น.  กิจกรรมสรางสรรคและกิจกรรมเสรี               

๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.  กิจกรรมกลางแจง 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  นอนพักผอน 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น.  เก็บท่ีนอน, ลางหนา 

๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๐ น.  พัก (อาหารวาง) 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๐ น.  เกมการศึกษา  

๑๔.๕๐ - ๑๕.๐๐ น.  เตรียมตัวกลับบาน 

 

 

 

 

 

 

 

ขอพึงปฏิบัติสำหรับผูปกครอง  

๑. ผูปกครองท่ีจะมาขอรับตัวเด็กตองลงชื่อในสมุดรับ-สง

เด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไมอนุญาต

ใหรับเด็กออกจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 

๒. การมารับและสงเด็ก ผูปกครองจะตองไมนำเด็กมาสงให

เจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเวลา ๐๗.๐๐ น. ใหรับ

กลับเวลา ๑๕.๐๐ น. และไมชากวา ๑๖.๓๐ น. ท้ังนี้  

ศู น ย พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก ไม ป ระส งค ให เด็ ก อยู ใน ศู น ย  

โดยไมมีผูดูแล เวนแตมีความจำเปนซ่ึงจะตองขออนุญาต       

ตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในแตละครั้ง 

๓. หามเด็กนำเครื่องมือ เครื่องใชท่ีอาจเกิดอันตรายมาท่ี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 

๔. หามเด็กสวม หรือนำเครื่องประดับของเลนท่ีมีราคาแพง

มาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หากฝาฝนและเกิดการสูญหายทาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รับสมัครเด็ก 

 

 

 

                          
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   เทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห) 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ 

             

 

   
 



 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร 

  ๑.๑  มีสัญชาติไทย 

    ๑.๒  มีอายุ ๒ ป ๘ เดือน นับถึงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม

๒๕๖๖ (เกิดระหวางวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี  

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

    ๑.๓  มีอายุ ๓ ป บริบูรณ นับถึงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม

๒๕๖๖ (เกิดระหวางวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี  

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

     ๑.๔  มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยูในเขตเทศบาล 

นครปากเกร็ด  

   ๑.๕ เด็กท่ีสมัครตองเปนเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปน

โรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนๆ ท่ีจะทำใหเปนอุปสรรค 

ตอการเรียน 

๒. จำนวนเด็กท่ีจะรับสมัคร  

    ๒.๑ อายุ ๒ ป ๘ เดือน จำนวน ๒๕ คน 

    ๒.๒ อายุ ๓ ป จำนวน ๕๐ คน (หองละ ๒๕ คน)  

๓. หลักฐานและเอกสารท่ีจะตองนำมาในวันสมัคร 

     ๓.๑  ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณ 

     ๓.๒  สำเนาทะเบียนบานของเด็ก ๑ ชุด พรอมฉบับจริง 

     ๓.๓  สำเนาสูติบัตร ๑ ชดุ พรอมฉบับจริง 

   ๓.๔  สำเนาทะเบียนบานของบิดามารดา ๑ ชุด  

พรอมฉบบัจริง 

 

 

     ๓.๕ สำเนาบัตรประชาชนผูปกครอง พรอมฉบับจริง 

   ๓.๖ สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย 

   ๓.๗ รูปถายเด็ก ขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป 

   ๓.๘ รูปถายผูปกครอง(บิดา-มารดา)ขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป 

   ๓.๙ ตองนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 

๔. วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร 
    ติดตอขอใบสมัครและกำหนดการรับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 
๑  กุมภาพันธ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
๕. ประกาศรายช่ือเด็กท่ีมีสิทธิ์เขารับการเตรียมความพรอม  
    วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด (ประชาสงเคราะห) 
หองอนุบาล ๓ ป) 
๖. วันมอบตวั 
     ๖.๑ ผูท่ีมีสิทธิเขารับการเตรียมความพรอมใหมอบตัว 
โดยผูปกครองและเขารวมประชุมในวันท่ี ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห) (โดยไมตองนำเด็ก
มารวมในการประชุม) 
หมายเหตุ วันและเวลาดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลง 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

     ๖.๒ กรณีไมมามอบตัวโดยผูปกครองไมมาเขารวม

ประชุมในวันและเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

๗. กำหนดการเปด - ปดภาคเรียน 
    ภาคเรียนท่ี ๑  เปดเรียน  วันท่ี ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 ปดเรียน  วันท่ี ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๖ 
    ภาคเรียนท่ี ๒  เปดเรียน  วันท่ี  ๑   พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ 
                       ปดเรียน   วันท่ี   ๑  เมษายน  ๒๕๖๗ 
๘.  เครื่องแตงกาย 

     เด็กผูชาย – กางเกงขาสั้นสีแดง (เอวยางยืด) เสื้อแขน

สั้นสีขาวคอเชิ้ต ปกชื่อ-สกุลท่ีอกซายดวยไหมสีน้ำเงิน  

     เด็กผูหญิง - กระโปรงจีบรอบตัวสีแดง เสื้อแขนสั้น     

สีขาว คอบัวกลม ปกชื่อ-สกุลท่ีอกซายดวยไหมสีน้ำเงิน 
 

หมายเหตุ - ผูปกครองตองจัดหา ชุดกีฬา,เสื้ออนุรักษไทย,                               

เครื่องแบบเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

- สแกนคิวอารโคด (SCAN OR CODE)  

เขากลุมรับสมัครเด็ก ปการศึกษา ๒๕๖๖ เพ่ือรับขาวสาร 

- สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม นางนุช  ยศสะคำ 

โทร. 089 494 1451 
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