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ใบสมัคร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้ 
       

     เขียนที ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้ 

     วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. 25.......  
 
ข้อมูลเด็ก  
  1. เด็กชาย / เด็กหญิง.................................... นามสกุล...................................... เชื้อชาติ.................... สัญชาติ...............  
  2. เกิดวันที่.............. เดือน....................... พ.ศ. 25........ อายุ............. ปี............เดือน   ชื่อเล่น....................................... 
      (นับถึงวันที ่1  พฤศจิกายน  25........)  
  3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี...............หมู่ที ่.............บ้าน .........................................ต าบล...................................  
      อ าเภอ.....................................จังหวัด..........................................  
  4. ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน บ้านเลขท่ี...............หมู่ที ่.............บ้าน ..........................................ต าบล....................................  
      อ าเภอ.....................................จังหวัด..........................................  
  มีพ่ีน้องร่วมบิดา - มารดา เดียวกัน จ านวน .............. คน เป็นบุตรลาดับที่ ....................  

ข้อมูลบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ผู้ดูแลอุปการะ  
  1. ข้อมูลบิดา 
 ชื่อ-สกุล.................................................................อาชีพ.....................................รายได้ต่อเดือน................... ........บาท 
 เบอร์โทรศัพท์.....................................................  
  2. ข้อมูลมารดา 
 ชื่อ-สกุล.................................................................อาชีพ.....................................รายได้ต่อเดือน ...........................บาท 
 เบอร์โทรศพัท์.....................................................  
  3. สถานภาพครอบครัว 
  อยู่ด้วยกัน  บิดาถึงแก่กรรม 
  แยกกันอยู ่  มารดาถึงแก่กรรม 
  หย่าร้าง  บิดาและมารดาถึงแก่กรรม 
  4. ข้อมูลผู้ปกครอง 
         บิดา       มารดา      ทั้งบิดา –มารดา  
          ญาติ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง).............................     อ่ืนๆ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง)...............................  
 ชื่อ-สกุล.................................................................อาชีพ.....................................ร ายได้ต่อเดือน...........................บาท 
 เบอร์โทรศัพท์.....................................................  
  5. ผู้น าเด็กมาสมัครชื่อ........................................นามสกุล...........................................เกี่ยวข้องเป็น.....................ของเด็ก  
  6. ผู้รับ –ส่งเด็ก ชื่อ............................................นามสกุล............................................เกี่ยวข้องเป็น.....................ของเด็ก  
  7. สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
  ได ้  ไม่ได ้
  8. สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
  ได ้  ไม่ได ้

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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ค ารับรอง  
  1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าใจแล้ว เด็กที่น ามาสมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตรงตามประกาศและหลักฐานที่ใช้สมัครเป็นหลักฐานที่ถูกต้องจริง  
  2. ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถูกต้องในการที่จะให้เด็กสมัครเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้  
  3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดของเทศบาลต าบลเสาไห้และยินดีปฏิบัติตามค าแนะนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาความพร้อมตามท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเสาไห้ ก าหนด 
  

        ลงชื่อ ............................................. ผู้น าเด็กมาสมัคร 

               (..................................................) 
                                                                           วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. 25......... 

 

 

 

 

 
  

หมายเหตุ หลักฐานที่จะต้องน ามาในวันสมัคร                                             
1. ตัวเด็ก                                                                   
2. ส าเนาสูติบัตร จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 6 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรอกข้อความที่สมบูรณ์แล้ว 

6. สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์  จ านวน 1 ชุด 
7. ส าเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา และผู้ปกครองส่ง – รับ จ านวน 1 ชุด 
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ทะเบียนประวัตินักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาไห้ 
 

เด็กชาย / เด็กหญิง .............................................. นามสกุล.........................................ชื่อเล่น.............................................  
เกิดวันที่ ..............เดือน .............................. พ.ศ. 25…........ อายุ ................ปี ...............เดือนกรุ๊ปเลือด...........................  
บิดาชื่อ.................................................นามสกุล.................................................อาชีพ..........................................................  
โทรศัพท์.................................................................... รายได้ต่อเดือน................................... บาท  
มารดาชื่อ..............................................นามสกุล................................................อาชีพ..........................................................  
โทรศัพท์..................................................................... รายได้ต่อเดือน.................................. บาท  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี......................หมู่ที ่.............บ้าน .......................................ต าบล.....................................................  
อ าเภอ.....................................จังหวัด..........................................  
มีพ่ีน้องทั้งหมด .................. คน เป็นชาย ................. คน เป็นหญิง ................. คน นักเรียนเป็นบุตรลาดับที่......................  
น้ าหนัก ............................. กิโลกรัม ส่วนสูง ............................เซนติเมตร  
นิสัยในการรับประทานอาหาร.................................................................................................... ...........................................  
การดื่ม...................................................................................................................................................................................  
ประวัติการได้รับอุบัติเหตุ / การเจ็บป่วย...............................................................................................................................  
เมื่อเด็กอายุ...........................ปี .............................. เดือน  
โรคประจ าตัว................................................................................................................................................... ......................  
โรคจากพันธุกรรมหรือความผิดปกติต่างๆ.............................................................................................................................  
แพ้อาหาร ( บอกชนิด )....................................................................................... ..................................................................  
แพ้ยา ( บอกชนิด )............................................................................................... ................................................................ 
การได้รับภูมิคุมกันโรค..........................................................................................................................................................  
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของเด็ก  
........................................................................................................................................................................... ....................  
...............................................................................................................................................................................................  
นักเรียนเคยเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยที่ไหนบ้าง.................................  
...............................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... ....................  
ข้อมูลอื่นๆท่ีควรแจ้งให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้ทราบ 
........................................................................................................................................................................... ....................  
...............................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................  
 

 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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ใบมอบตัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้ 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว ).....................................................นามสกุล...........................................อายุ...............ปี
อาชีพ............................................................รายได.้.............................. บาท/เดือน ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.......................  
หมู่ที่............................. บ้าน............................................ ต าบล......................................... อ าเภอ...................................... 
จงัหวัด......................................... โทรศัพท.์...........................................................  
เป็นผู้ปกครองของ เด็กชาย / เด็กหญิง ........................................................... นามสกุล......................................................  
เข้าเป็นนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเสาไห้ ดังนี้  
1. จะปฏิบัติตามระเบียบการ ข้อบังคับ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้ อย่างเคร่งครัด  
2. จะไม่ก้าวก่ายการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้และครูผู้ดูแลเด็กในการอบรมเลี้ยงดู  
3. จะร่วมมือกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้ ในการอบรมเลี้ยงดูและขจัดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่เด็ก
อย่างใกล้ชิด สถานที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด บ้าน..............................................................................  
โทรศัพท์..................................................................  
4. อนึ่งถ้าเด็กชาย / เด็กหญิง .................................................... นามสกุล........................................................... เจ็บป่วย
จ าเป็นต้องรีบนาส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ทันที ข้าพเจ้าอนุญาตให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสาไห้ จัดการไป
ตามความเห็นชอบก่อนแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบได้ โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ  

ผู้รับ –ส่ง เด็ก  
นาย / นาง / นางสาว ...........................................................นามสกุล....................................................อายุ.....................ปี  
เกี่ยวข้องโดยเป็น .................................................................................................................................................................  

 
ลงชื่อ ................................................... ผู้ปกครอง 

    (...................................................) 
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้รับมอบตัว 
  (...................................................)  

 (ผู้ดูแลเด็ก) 
        วันที่ .............. เดือน ........................พ.ศ. 25....... 


