






  
การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  รับเด็ก 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  เคารพธงชาติ  สวดมนต ์
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ตรวจสขุภาพ  ไปห้องน ้า 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๕ น.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
๐๙.๓๕ – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น.  พัก (ดื่มนม อาหารว่าง) 
๑๐.๑๐ - ๑๐.๓๐ น.  กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี               
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.  กิจกรรมกลางแจ้ง 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  นอนพักผ่อน 
๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐ น.  เก็บท่ีนอน, ล้างหน้า 
๑๔.๒๐ - ๑๔.๓๐ น.  พัก (อาหารว่าง) 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๐ น.  เกมการศึกษา  
๑๔.๕๐ - ๑๕.๐๐ น.  เตรียมตัวกลับบ้าน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง  
๑. ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวเด็กต้องลงชื่อในสมุดรับ-ส่ง
เด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั ง มิฉะนั นจะไม่อนุญาต
ให้รับเด็กออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
๒. การมารับและส่งเด็ก ผู้ปกครองจะต้องไม่น้าเด็กมาส่งให้
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น. ให้รับ
กลับเวลา ๑๕.๐๐  น. และไม่ช้ากว่า ๑๖.๓๐ น.ทั งนี  
ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก ไม่ ป ระส งค์ ให้ เด็ ก อยู่ ใน ศู น ย์ 
โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ้าเป็นซึ่งจะต้องขออนุญาต       
ต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั ง 
๓. ห้ามเด็กน้าเครื่องมือ เครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
๔. ห้ามเด็กสวม หรือน้าเครื่องประดับของเล่นที่มีราคาแพง
มาท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหายทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

รับสมัครเด็ก 
 

 
 
 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด  

โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

             

 
   
 
 
 



๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑.๑  มีสัญชาติไทย 

    ๑.๒  มีอายุ ๒ ปี ๘ เดือน นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๖ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
    ๑.๓  มีอายุ ๓ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๖ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
     ๑.๔  มีภูมิล้าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 
นครปากเกร็ด  

   ๑.๕ เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนๆ ที่จะท้าให้เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียน 
๒. จ านวนเด็กที่จะรับสมัคร  
    ๒.๑ อายุ ๒ ปี ๘ เดือน จ้านวน ๒๕ คน 
    ๒.๒ อายุ ๓ ปี จ้านวน ๗๕ คน (ห้องละ ๒๕ คน)  
๓. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 
     ๓.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
     ๓.๒  ส้าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก ๑ ชุด พร้อมฉบับจริง 
     ๓.๓  ส้าเนาสูติบัตร ๑ ชดุ พร้อมฉบับจริง 

   ๓.๔  ส้าเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา ๑ ชุด  
พร้อมฉบับจริง 
     ๓.๕ ส้าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมฉบับจริง 

   ๓.๖ สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ ๑ ชุด 
   ๓.๗ ต้องน้าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 
 
 

 

๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
    ติดต่อขอใบสมัครและก้าหนดการรับสมัคร ตั งแต่วันที่  
๑ – ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
๕. ประกาศรายชื่อเด็กทีมี่สิทธิ์เข้ารับการเตรียมความพร้อม  
    วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนผาสุกมณี
จักรมิตรภาพที่ ๑๑๖  
๖. วันมอบตัว 
     ๖.๑ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการเตรียมความพร้อมให้มอบตัว 
โดยผู้ปกครองและเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครปากเกร็ด โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖                    
(โดยไม่ต้องน้าเด็กมาร่วมในการประชุม) 
หมายเหตุ วันและเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

     ๖.๒ กรณีไม่มามอบตัวโดยผู้ปกครองไม่มาเข้าร่วม
ประชุมในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
๗. ก าหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน 
    ภาคเรียนที่ ๑  เปิดเรียน  วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 ปิดเรียน  วันที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๖ 
    ภาคเรียนที่ ๒  เปิดเรียน  วันที่  ๑   พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ 
                       ปิดเรียน   วันที่   ๑  เมษายน  ๒๕๖๗ 
 
 
 
 
 
 

๘.  เครื่องแต่งกาย 
     เด็กผู้ชาย – กางเกงขาสั นสีกรม (เอวยางยืด) เสื อแขน
สั นสีขาวคอเชิ ต ปักชื่อ-สกุลที่อกซ้ายด้วยไหมสีน ้าเงิน  
     เด็กผู้หญิง - กระโปรงจีบรอบตัวสีกรม เสื อแขนสั น     
สีขาว คอบัวกลม ปักชื่อ-สกุลที่อกซ้ายด้วยไหมสีน ้าเงิน 
 

หมายเหตุ - ผู้ปกครองต้องจัดหา ชุดกีฬา,เสื ออนุรักษ์ไทย                               
 

 
 
 
 
 
 
 
- สแกนคิวอาร์โค้ด (SCAN OR CODE)  
เข้ากลุ่มรับสมัครเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อรับข่าวสาร 
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางเพ็ญศิริ  สุขสาร 
โทร. ๐๘๕ ๙๓๙ ๘๔๖๙ 
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