
 
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลนครรังสิต 
เร่ือง รับสมัครเด็กเพ่ือเขาเรียนในระดับชั้นปฐมวัย อายุ 2 ป 6 เดือน 

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิต  
ประจําปการศึกษา ๒๕61 

********************************************* 
ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครรังสิต จะเปดรับสมัครเด็กเล็กระดับช้ันปฐมวัย    

อายุ 2 ป 6 เดือน เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการ ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ  สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมตามวัยของ
ผูเรียน  มีความประพฤติที่พึงประสงคของสังคม และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ  

เพื่อใหการรับเด็กปการศึกษา 2561  เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
เทศบาลนครรังสิตจึงประกาศรับสมัครเด็กเขาเรียนในระดับช้ันปฐมวัย  อายุ 2 ป 6 เดือน เขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิต ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระดับชั้น และจํานวนนักเรียนท่ีรับสมัคร 
1.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรงัสติ (เทพธัญญะอุปถัมภ) ระดับช้ันปฐมวัย อายุ 2 ป 6 เดือน  

จํานวน 25 คน 
1.2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ) ระดับช้ันปฐมวัย อายุ 2 ป 6 เดือน  

จํานวน 25 คน 
1.3  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร) ระดับช้ันปฐมวัย อายุ 2 ป 6 เดือน 

จํานวน 25 คน 
1.4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) ระดับช้ันปฐมวัย อายุ 2 ป 6 เดือน  

จํานวน 25 คน 
1.5  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) ระดับช้ันปฐมวัย อายุ 2 ป 6 เดือน จํานวน  

25 คน 
1.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เปรมปรีด์ิ) ระดับช้ันปฐมวัย อายุ 2 ป 6 เดือน จํานวน  

25 คน 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
2.1 เด็กที่มีอายุครบ 2 ป 6 เดือนบริบูรณ และตองมีอายุไมเกิน 3 ป นับถึงวันเปดภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2561 (เกิดในระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕58 ถึงวันที่ ๑5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8) 
2.2 เด็ก บิดาและมารดา ตองมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครรงัสิต ติดตอกันเปนเวลาไม 

นอยกวา ๑ ป นับจนถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 
2.3 ถาบิดาและมารดามิไดอยูดวยกันใหนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครดวย เชน ใบหยา ใบมรณะ 

บัตร ในกรณีที่บิดาและมารดาไมไดจดทะเบียนสมรส หรือเด็กอาศัยอยูในความอุปการะของบิดา หรือมารดาเพียงผู
เดียว ใหสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เปนผูรับรองวาบิดาหรือมารดามิไดอยูดวยกัน โดยผานความเห็นชอบจาก
นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
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2.4 ในกรณีที่เด็กมิไดอาศัยอยูกับบิดาและมารดาตามขอ 2.2 หรือ 2.3  แตไดอาศัยอยูกับญาติซึ่ง 
เปนปู-ยา หรือ ตา-ยาย หรือบิดา มารดาบุญธรรม เด็กและญาติหรือบิดา มารดาบุญธรรม ตองมีช่ืออยูในทะเบียนบาน
ในเขตเทศบาลนครรังสิต ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับจนถึงวันสุดทายของการรับสมัคร ใหนําหลักฐานมา
แสดงในวันสมัครดวย เชน สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม ในกรณีที่อาศัยอยูกับปู ยา ตา ยาย หรือ
ญาติ ใหสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตเปนผูรับรองและนายกเทศมนตรีนครรังสิตเห็นชอบเชนเดียวกับขอ 2.3 
  2.5 เด็กมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรครายแรง หรือโรคติดตอทีเ่ปนอุปสรรคตอ 
การเรียน โดยตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันระบุกรุปเลือด ออกใหไมเกิน 1 เดือนถึงวันที่สมัคร 

 

3. การจัดลําดับรับผูเขาเรียน 
  3.1 ผูที่มีคุณสมบัติตาม ขอ 2.1 และขอ 2.2 รวมกันมีจํานวนไมเกินตามที่ประกาศรับสมัครจะ
รับเขาเรียนทั้งหมด หากมีจํานวนเด็กสมัครเขาเรียนเกินกวาที่ประกาศรับสมัคร จะใชวิธีจับฉลาก  
  3.2 กรณีที่ผูมีคุณสมบัติตาม ขอ 2.1 และขอ 2.2 ไมครบจํานวน จะพิจารณารับผูที่มีคุณสมบัติ
ตาม ขอ 2.3 และขอ 2.4 จนกวาจะครบจํานวน หากมีจํานวนเกินกวาที่จะรับไดตามประกาศรับสมัคร จะใชวิธีจับ
ฉลาก เฉพาะผูมีคุณสมบัติตามขอ 2.3 และขอ 2.4 เพื่อใหไดผูเขาเรียนเทาจํานวนที่จะรับได 
  3.3 กรณีที่เด็กไมไดเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กลําดับที่ 1 ในใบสมัคร เทศบาลนครรังสิตจะจัด
ใหเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามลําดับที่ผูสมัครแจงความจํานงไวในใบสมัคร (หากมีผูสมัครในศูนยฯน้ันๆไมครบ
จํานวน) 
 

4. หลักฐานในการรับสมัคร 
4.1 ใบสมัครของเทศบาลนครรังสิต ที่กรอกขอความครบสมบูรณแลวเทาน้ัน 
4.2 ทะเบียนบานฉบับจริงของเด็ก บิดา มารดา หรือญาติที่เด็กอาศัยอยูดวย พรอมสําเนา ๑ ฉบับ 
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบิดา-มารดา หรือญาติที่ใหการอุปการะที่เด็กอาศัยอยูดวย   
      จํานวนคนละ 1 ฉบับ  
4.4 สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีเปนบิดา มารดาบุญธรรมพรอมสําเนา 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองตามแบบของเทศบาลนครรังสิต (กรณีตองใหสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตรบัรอง) 
4.6 สูติบัตรเด็ก (ฉบับจริง) พรอมสําเนา ๑ ฉบับ 
4.7 สําเนาสมุดสุขภาพเด็กหนาหยอดวัคซีน 1 ฉบับ 
4.8 ใบรบัรองแพทยแผนปจจุบันระบุกรุปเลือด ออกใหไมเกิน 1 เดือนถึงวันที่สมัคร 
4.9 รูปถายเด็กขนาด  ๑ น้ิว จํานวน 1 ใบ (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
4.10 สําเนาหลักฐานที่นํามาประกอบการสมัครตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ และหาก 

ปรากฏวาเด็กที่สมัครไมไดรับการคัดเลือก หรือไมไดเขาเรียนทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเอกสาร
หลักฐานดังกลาวในทุกกรณี 

4.11 ผูปกครองตองนําเด็กที่มาสมัครเขาเรียนมาแสดงตัวทัง้ในวันสมัครและในวันจับฉลาก 
 

  5. กําหนดการรับสมัคร 
5.1 รับสมัคร    ระหวางวันที่ 17 - 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕61  

เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
  5.2 ประกาศรายช่ือผูสมัคร  วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561   

เวลา 08.30 น. เปนตนไป  
5.3  จับฉลาก (ถาม)ี   วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕61   

เวลา 13.๐๐ น. เปนตนไป  
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5.4  ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาเรียน วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕61     
เวลา 08.30 น. เปนตนไป 

5.5  มอบตัวและปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนทีเ่ขาใหม 
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61   
เวลา ๐๙.๐๐ น.  

หากไมมามอบตัวตามกําหนดถือวาสละสทิธ์ิในการเขาเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเลก็จะเรียกผูไดรบัการคัดเลือกในลําดับ 
ถัดไป 

5.6  ประชุมผูปกครอง (ภายใน 2 สัปดาหหลังเปดเรียน) วันเวลา และสถานที่ เทศบาลจะแจง 
ใหทราบในวันมอบตัว 
  5.7  เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

6. สถานท่ีรับสมัคร 
  6.1  หนวยรับสมัคร (ย่ืนใบสมัคร ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ประสงคจะเขาเรียน) 

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ) เลขที่ 124 ซอยรังสิต-นครนายก 10  
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท 02-536-5370 , Facebook Fan Page : 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ)   

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ) เลขที่ 113/1 ซอยรังสิต-นครนายก 13  
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท 02-531-6842 , โทรสาร 02-531-6841 ,  
E-mail : sirivechchaphan@gmail.com , Facebook Fan Page : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวช
ชะพันธ)   

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร) เลขที่ 18/1 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14 ซอย  
8 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท 0 2567 4432 , Facebook Fan Page : 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร) , www.ns.rs.com 

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) เลขที่ 28/45 ซอยรังสิต-นครนายก  
24/1  ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท 02-159-2233 , E-mail : 
Urar Artorn@hotmail.co.th , Facebook Fan Page : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) 

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) เลขที่ 95 หมู 1 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6  
แยก 3  ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท 081-296-1100 , Facebook Fan 
Page : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) , www.phianpanya.ac.th 

- ศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เปรมปรีด์ิ) เลขที่ 741 ซอยรังสิต-นครนายก 54  ตําบล 
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท 081-683-6731 
  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอกองการศึกษา โทร 02-567-6000 ตอ 1003 หรอืโทร 
02-567-6008 หรือที่เบอรโทรศัพทของสถานศึกษาแตละแหง หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rangsit.org 

 

7. เวลาเรียน 
-  เปดเรียนวันจันทร – วันศุกร 
-  เวลาเรียน ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 

 

8. เคร่ืองใชสวนตัวสําหรับเด็ก 
- เครื่องใชสวนตัวของเด็กที่ผูปกครองตองเตรียมในวันเปดภาคเรียนวันแรก คือ แปรงสีฟน, ยาสีฟน,  

เครื่องนอน, ผากันเปอน, ชุดพละ, ชุดไทย, ชุดนักเรียน, รองเทานักเรียน, รองเทาผาใบ, ถุงเทา, กระเปา ฯลฯ (ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ จะแจงใหทราบในวันมอบตัวและปฐมนิเทศ) 
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9. อาหารสาํหรับเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ในสังกัดเทศบาลนครรงัสิต  จัดใหตลอดปการศึกษา ประกอบดวย 
-  อาหารเสริมชวงเชา 
-  อาหารกลางวัน 

 

10. การรักษาความปลอดภัยแกเด็ก 
ผูปกครองที่จะมาขอรับเด็ก ตองแสดงบัตรซึ่งทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ออกใหสําหรับรับตัวเด็กแก 

เจาหนาที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯทุกครั้ง มิฉะน้ันจะไมอนุญาตใหรับเด็กออกจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยเด็ดขาด 
 

11. การมารับและสงเด็ก 
11.๑ ผูปกครองตองนําเด็กสงใหคุณครูที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ตามเวลาดังน้ี 

-  สงเด็กต้ังแตเวลา ๐๗.3๐ - 08.30 น. 
-  รับเด็กกลับต้ังแตเวลา 15.30 - 16.30 น.       

11.๒ กรณีเด็กหยุดเรียนดวยประการใดก็ตาม  ผูปกครองจะตองแจงใหทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
ทราบเปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพททุกครั้ง และหามเด็กนําของเลนหรือสิ่งของที่มีคาทุกชนิด มาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ ถาหากฝาฝนและเกิดการสูญหายทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

11.3 หากผูปกครองมีปญหาใดๆเกีย่วกับเด็ก โปรดติดตอกับเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โดยตรง
ถามีการนัดหมายลวงหนาก็จะทําใหสะดวกย่ิงข้ึน หากผูปกครองตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอ 

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ)  โทร 0 2536 5370  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ)  โทร 0 2531 6842 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร)  โทร 0 2567 4432 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)  โทร 0 2159 2233 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)  โทร 08 1296 1100 

  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เปรมปรีด์ิ) โทร 08 1683 6731 
-  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต  โทร 0 2567 6000 ตอ 1003 
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

(นายธีรวุฒิ   กลิ่นกุสมุ) 
       นายกเทศมนตรีนครรงัสิต 

 


