
ขอความร่วมมอืท่านผู้ปกครอง 
 

๑. ไม่ให้เด็กสวมสิ่งของมีค่ามาศูนย์ฯ เช่น ต่างหู    
    สร้อยคอ  กำไลข้อมือ  นาฬิกา  ฯลฯ          
๒. ไม่นำขนม, สตางค์และของเล่นทุกชนิดมาศูนย์ 
๓. รับ/ส่งนักเรียน ให้ตรงเวลา เช้า ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.  
    เย็น  รับกลับเวลา ๑๕.๐๐ น. 
๔. ให้นำบัตรรับส่งนักเรียนที่ศูนย์ฯ มาแสดงต่อคุณครู  
    เมื่อมารับเด็กนักเรียนกลับบ้านพร้อมลงชื่อทุกครั้ง 
๕. ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ความสนใจเกี่ยวกับสาร  
    สัมพันธ์ของศูนย์ฯ และเอกสารอื่น ๆ  หรือ ข่าวสาร   
    ที่ทางศูนย์แจ้งให้ทราบ และกรุณาตอบกลับส่งคนืที ่ 
    ศูนยฯ์ด้วย 
๖. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุตรหลานของท่านสามารถ 
    สอบถามได้ที ่กองการศึกษา และคณะคุณครูทุกท่าน 
๗. หากเด็กมีอาการไข้ ให้หยุดรักษาตัวอยู่ที่บ้านให ้
    หายขาดแล้วค่อยมาศูนย์ฯ  เพื่อป้องกันการติดต่อไป 
    ยังเพ่ือนร่วมห้อง 
                                  

 

    
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. นางวัฒนา  โปร่งกลาง  (ครนู้อย) 
                เบอรโ์ทร   064 010 8949 
2. นางสาวเฉลิมศรี   พูลทวี (ครไูก่) 
                เบอร์โทร    ๐๘๗ ๘๘๐ ๙๓๙๐ 
3 . นางอัจฉรา   เหมุทัย   (ครวูิ) 
                เบอร์โทร    ๐๖๓ ๒๖๙ ๓๒๙๙ 
4. นางสาวธัญญรัศม์   เปลื้องกระโทก   (ครูบอม) 
               เบอร์โทร    ๐๙3 357 1768 
5. นางสาวอมร  พรดอน   (ครูใหม่) 
             เบอร์โทร  ๐๙๓ ๕๓๔ ๖๑๓๖ 
6. นางสาวสุมาลี  คนล่ำ    (ครูแหม่ม) 
             เบอร์โท  ๐๘๘ ๗๒๗ ๘๒๕๓   
 

                           
       
 
 

คู่มือการให้บริการประชาชน     
 

 
         

 

                      
            

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล  
เน้นให้เด็กเรียนรู้จากสื่อของจริง จากธรรมชาติ โดยเน้น
ประสบการณ์ตรง เด็กได้ลงมือกระทำจริง ผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง  ๕  เด็กได้ความคิดรวบยอดด้วยตนเอง  จากสิ่ง
ที่เด็กเลือก ด้วยความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
ส่งเสริม  สร้างสรรค์  และอำนวยความสะดวก ส่งเสริม  
พัฒนาการครบ  ๔  ด้าน   อย่างเหมาะสม  ตามวัย  และ
วุฒิภาวะของเด็กแต่ละคน ให้เด็กเกิดความไว้วางใจ    ถึง
ความรัก   ความอบอุ่น  
 
 
 

ปรัชญา 
 



15 นาท ี

ตรวจสอบหลักฐาน 
1. 1.ทะเบียนบ้าน(ฉบบัจริง)พร้อมสำเนา 1 ชดุ 
2. 2.สูจิบัตร (ฉบบัจริง) พร้อมสำเนา  1  ชดุ 
3. 3.สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรบัรองแพทย ์
4.    (ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร) 

5. การรับสมัครมีขั้นตอนรวม 2 ขั้นตอน 
6. ระยะเวลาในการให้บริการ ต้ังแต่รับใบ

สมัครจนถึงการตรวจสอบคุณสมบัติ ใช้
เวลา รวม ไม่เกิน 20 นาที 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคลมี
ความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับบุตรหลานของท่านเข้าเป็น
นักเรียนของศูนย์ฯ บุคลากรสถานศึกษา ขอสัญญาว่า   
“จะดูแลเด็กๆให้เป็นอย่างดี ให้ทุกคนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย   อารมณ์    จิตใจ  
สั งคม และสติปัญญา ให้ เป็น เด็ก เก่ ง เด็ กดี และมี
ความสุข” 

  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ๆ 
 สู่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป  ทั้ งนี้ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กอย่างใกล้ชิด ไป
พร้อม ๆ กับทางศูนย์ฯฉะนั้น เมื่อท่านมีปัญหา  มีข้อ
สงสัยหรือ   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กนักเรียน ท่าน
สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ทันทีท่ี 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาหรือคุณครูประจำชั้นทุกคน 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
จัดกิจกรรม  ๖  กิจกรรม  
เน้น พัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน คือ    
1. ด้านร่างกาย     
2. ด้านสังคม 
3. ด้านอารมณ-์จิตใจ   
4. ด้านสติปัญญา 
 และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน                       
 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
1.  ใบสมัคร ติดต่อขอรับและสมัครได้ที่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
     เทศบาลตำบลไชยมงคล 
2. กำหนดการรับสมัคร  
    ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน  
    ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม  
3. กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน 
    ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 
    ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
4. กำหนดระยะเวลาทำการเรียนการสอน 
    - วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.  
สวัสดิการที่จะได้รับ 
    อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ชุดนักเรียน อุปกรณ์
การเรียน 
 
 

 
กิจวัตรประจำวัน 
07.30 -08.30น.   รับเด็กจากผู้ปกครอง 
08.30 -08.45น.   เคารพธงชาติ 
08.45 -09.00น.   ตรวจสุขภาพนักเรียน/ไปห้องน้ำ 
09.00 -09.20น.   กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
09.20 -10.20น.   กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ 
10.20 -10.30น.   กิจกรรมสร้างสรรค์ 
10.30 -10.45น.   พักดื่มนม 
10.45 -11.30น.   กิจกรรมกลางแจ้ง 
11.30 -12.00น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 -14.00น.   นอนพักผ่อน 
14.00 -14.20น.   เก็บที่นอน/ล้างหน้า/ทาแป้ง 
14.20 -14.30น.   รับประทานอาหารว่าง 
14.30 -15.00น.   กิจกรรมกลางแจ้ง/สรุปกิจกรรม  
                          ประจำวัน                   
15.00-16.00น.    เตรียมตัวกลับบ้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 นาที 

รับใบสมัคร 


