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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย  อ าเภอวารินช าราบ    
                                   จงัหวดัอบุลราชธานี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน : การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สว่นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง : 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียนนกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินอบต.บุง่หวายสชุญัสินีส าเนาคูมื่อประชาชน 23/07/2015 16:39  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลบุุ่งหวายหมู่ที ่1 ต าบลบุ่งหวายอ าเภอวารินช าราบจงัหวดั

อบุลราชธานี 34310 โทรศพัท์/โทรสาร : 045855255 หรือ 0864600805 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
  - การรับเด็กเล็กเข้าเรียนในสถานศึกษาศนูย์พฒันาเด็กเล็กสงักัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เพ่ือเข้า
ศกึษาในระดบัก่อนเกณฑ์ จะรับเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 2 ปี ถึง 3 ปี ท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
บุง่หวาย ทกุคนโดยไมมี่การสอบวดัความสามารถทางวิชาการหากกรณีท่ีมีเดก็มาสมคัรเรียนไม่เต็มตามจ านวนท่ีก าหนด
องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพืน้ท่ีบริการได้แตห่ากกรณีท่ีมีเด็กมาสมคัรเรียนเกิน
กว่าจ านวนท่ีก าหนดให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสมทัง้นีต้ามท่ี
องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย จะประกาศก าหนด 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่หวาย ตรวจสอบรายช่ือเด็กท่ีมีอายถุึงเกณฑ์ตามประกาศรับสมคัรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย รายละเอียดเก่ียวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดไว้ ณ 
ส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายและสถานศกึษาศนูย์พฒันาเดก็เล็ก  
  - องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายและสถานศกึษาศนูย์พฒันาเดก็เล็ก แจ้งประชาสมัพนัธ์รายละเอียด
หลกัเกณฑ์การรับสมคัรเดก็เล็กให้ผู้ปกครองทราบระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ - เมษายนของปีการศกึษาท่ีเดก็จะเข้าเรียน 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ปกครองย่ืนเอกสารหลกัฐาน
การสมคัรเพ่ือสง่เดก็ 
เข้าเรียนในสถานศกึษาศนูย์
พฒันาเดก็เล็กตามวนัเวลาและ
สถานท่ีท่ีองค์การบริหารสว่น
ต าบลบุง่หวายประกาศก าหนด 

1 วนั กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม  
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 

2) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน 
 

7 วนั กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม  
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 8 วนั 
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14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
       ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
สตูบิตัรนกัเรียน
ผู้สมคัร 

- 1 1 ฉบบั (บดิามารดาหรือ
ผู้ปกครองของนกัเรียนลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้านของ
นกัเรียนบดิา
มารดาหรือ
ผู้ปกครอง 

- 1 1 ฉบบั (บดิามารดาหรือ
ผู้ปกครองของนกัเรียนลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

3) 
ใบเปล่ียนช่ือ 
(กรณีมีการ
เปล่ียนช่ือ) 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 
รูปถ่ายของ
นกัเรียนผู้สมคัร
ขนาด 2 นิว้  

- 3 0 ฉบบั - 

5) 

กรณีไมมี่สตูบิตัร - 0 0 ฉบบั (กรณีไมมี่สตูบิตัรให้ใช้
เอกสารดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
(1) หนงัสือรับรองการเกิด
หรือหลกัฐานท่ีทาง
ราชการออกให้ใน
ลกัษณะเดียวกนั 
(2) หากไมมี่เอกสารตาม 
(1) ให้บดิามารดาหรือ
ผู้ปกครองท าบนัทกึแจ้ง
ประวตัิบคุคลตาม
แบบฟอร์มท่ีทาง อบต.บุง่
หวาย ก าหนด) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนถ้าการบริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถตดิตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี

องค์การบริหารสว่นบุง่หวาย หมายเลขโทรศพัท์ 045855255 หรือ www.bungwai.go.th หรือ Facebook 
องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) ตวัอยา่งแบบฟอร์มใบสมคัร 
2) แบบฟอร์มใบมอบตวั 
3) แบบฟอร์มทะเบียนประวตัิ 
4) ตวัอยา่งการกรอกใบสมคัร 
5) ตวัอยา่งการกรอกข้อมลูใบมอบตวั 
6) ตวัอยา่งการกรอกข้อมลูทะเบียนประวตัิ 
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ใบสมัคร                                                                                                                                                                         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        

เขียนที่ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   

วันที่............. เดือน. .. พ.ศ. ..............  

ข้อมูลเด็ก  
1.     เด็กชื่อ – นำมสกุล……………………………… เชื้อชำติ................................ สัญชำติ......................................  
2.     เกิดวัน……………..  ที.่............. เดือน……............... พ.ศ. .................. อำยุ.................... ปี..........  เดือน                                  
( …………………………………………………)  โรคประจ ำตัว..................................กรุ๊ปเลือด.......................  
3.     ที่อยู่ตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน บ้ำนเลขท่ี........................... ถนน................................................................  
        ต ำบล....................................... อ ำเภอ.................................. จังหวัด........................................................  
4.     ที่อยู่อำศัยจริงในปัจจุบัน บ้ำนเลขท่ี................... ต ำบล.......................... อ ำเภอ..................................... 
        จังหวัด...................................................... โทร.........................................................................................  
        บิดำชื่อ............................................................... อำชีพ............................................................. ...............  
        มำรดำชื่อ............................................................ อำชีพ...........................................................................  

ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะ  
1.     ปัจจุบันเด็กอยู่ในควำมดูแลอุปกำระ/รับผิดชอบของ  
               บิดำ     มำรดำ            ทั้งบิดำ – มำรดำร่วมกัน              ญำติ (โปรดระบุควำม 

        เกี่ยวข้อง)......................................................................................................... ..............................................  
2.     อำชีพบิดำมำรดำ หรือผู้ดูแลอุปกำระ..................................................มีรำยได้ต่อเดือน.....................บำท  
3.     ผู้น ำเด็กมำสมัครชื่อ...................................................................... เกี่ยวข้องเป็น.......................... ของเด็ก  
4.     ผู้ที่รับส่งเด็ก (นำย/นำง/นำงสำว)................................................. นำมสกุล............................................  
        โดยเกี่ยวข้องเป็น...................................................... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ................................................  

ค ารับรอง  
1.     ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้อ่ำนประกำศรับสมคัรของ อบต………………………………….เข้ำใจแล้ว เด็กท่ีน ำมำสมัครมีคณุสมบัติครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตำมประกำศ และหลักฐำนที่ใช้สมัคร เป็นหลักฐำนที่ถูกต้องจริง  
2.     ข้ำพเจ้ำมีสิทธิถูกต้องในกำรจะให้เด็กสมคัรเข้ำรับกำรศึกษำเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ อบต……………….……………               
3.     ข้ำพเจ้ำยินดีปฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อก ำหนดของ อบต……………………………… และยินดีปฏิบัตติำมค ำแนะน ำเกีย่วกับกำรพัฒนำควำม
พร้อมตำมที่ศูนย์พัฒนำเด็กก ำหนด  

                                                         ลงชื่อผู้น ำเด็กมำสมัคร............................................................. 
                                                                                 (...............................................................) 
                                                                                วันที่.........เดือน....................พ.ศ........... 
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 ใบมอบตัว  
                             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 

       องค์การบริหารส่วนต าบล  ............................ อ าเภอ   .......................ดังหวัด....................  
            

                    ข้ำพเจ้ำ )นำย/นำง/นำงสำว............................................(..................  อำยุ ..............................ปี   
อำชีพ....................................... รำยได้  ..........................บำท/เดือน ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่.....................................  
ถนน /ตรอก/ยอย...................................  ต ำบล........................................... อ ำเภอ.............................................  
จังหวัด ....................................................โทรศัพท์...................................................................เป็นผู้ปกครองของ   
เด็กชำย /หญิง.........................................................................................  เข้ำเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก            
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล………………………………. และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมระเบียบกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล............................................ 
                    1.     จะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  อบต………………อย่ำงเคร่งครัด  
                    2.     จะร่วมมือกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล…………………..ในกำรจัดกำร  
กำรเรียนกำรสอนและขจัดปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นแก่เด็กอย่ำงใกล้ชิด สถำนที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวก
รวดเร็วที่สุด  บ้ำนเลขที่.......................................................................................  โทรศัพท์..................................  

อนึ่ง ถ้ำเด็กชำย /เด็กหญิง......................................................เจ็บป็วย  จ ำเป็นต้องรีบส่งโรงพยำบำลหรือพบแพทย์
ทันที ข้ำพเจ้ำอนุญำตให้ศูนย์ฯ จัดกำรไปตำมควำมเห็นชอบก่อนและแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบได้โดยข้ำพเจ้ำขอ

รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนทุกประกำร 

ผู้รับส่งเด็ก  
(นำย /นำง/นำงสำว.........................................(  นำมสกุล................................ โดยเกี่ยวข้องเป็น.........................  

                                                      ลงชื่อผู้ปกครอง......................................................................  
                                                      ลงชื่อผู้รับมอบตัว...................................................................  
                                                              วันที่ ................เดือน...........................ศ.พ................. .  
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ทะเบียนประวัตินักเรียน                                                                                                                                        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล………………………………..  

                            เด็กชำย/เด็กหญิง............................ นำมสกุล.............................. ชื่อเล่น.......................  
เกิดวันที่...................... เดือน....................................... พ.ศ. ......................... อำยุ................ปี ..................เดือน  
บิดำชื่อ..................................... นำมสกุล.......................................... อำชีพ..................................................  
รำยได้........................................บำท/เดือน  
มำรดำชื่อ..................................... นำมสกุล.......................................... อำชีพ..................................................  
รำยได้........................................บำท/เดือน  
ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน เลขที.่............................................. ถนน/ตรอก/ยอย...............................................  
ต ำบล.................................... อ ำเภอ............................................... จังหวัด......................................................                                                                       
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้...........................................                                                                                                       
มีพ่ีน้องทั้งหมด............... คน   เป็นชำย................ คน   เป็นหญิง.............. คน  นักเรียนเป็นบุตรคนที่...........  
น้ ำหนัก...........................กิโลกรัม  สูง.............................เยนติเมตร  
อุปนิสัยของเด็ก............................................................................................................................. .....................  
ประวัติกำรได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป็วย...................................................... เมื่ออำยุ.........................................ป ี 
โรคประจ ำตัว............................................. โรคจำกพันธุกรรมหรือควำมผิดปกติต่ำง ๆ ...................................  
แพ้อำหำร (บอกชนิด)................................ แพ้ยำ (บอกชนิดยำ).........................................................................  
กำรได้รับภูมิคุ้มกันโรค............................................................................................กรุ๊ปเลือด.............................  
ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเองของนักเรียน...............................................................................................   
นักเรียนเคยเข้ำโรงเรียนหรือสถำนเลี้ยงเด็กมำก่อน(ชื่อโรงเรียน/สถำนเลี้ยงเด็ก)................................................  
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ควรแจ้งให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล..................................ทรำบ
................................................................................................................... ......................................................... 
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 ใบสมัคร                                                                                                                                                                         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน ำร่องบ้ำนบุ่งหวำย 

เขียนที่ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 

วันที่.....14........ เดือน.พฤษภำคม.. พ.ศ. ...2558...........  

ข้อมูลเด็ก  
1.     เด็กชื่อ – นำมสกุล..เด็กชำยอิทธิพล   ปำระชัย เชื้อชำติ........ไทย............... สัญชำติ........ไทย.............  
2.     เกิดวันพุธ  ที.่.....23........ เดือน..มกรำคม............. พ.ศ. .....2558...... อำยุ........2........... ปี......5...  เดือน    
(   1  ม.ค. 2556. -  31  ธ.ค.  2558.......)  โรคประจ ำตัว...........-........................กรุป๊เลือด....-.....  
3.     ที่อยู่ตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน บ้ำนเลขท่ี......157................ ถนน.............-........................................  
        ต ำบล......บุ่งหวำย............................... อ ำเภอ........วำรินช ำรำบ.......... จังหวัด..อุบลรำชธำนี..................  
4.     ที่อยู่อำศัยจริงในปัจจุบัน บ้ำนเลขท่ี.....157.............. ต ำบล.......บุ่งหวำย............. อ ำเภอ....วำรินช ำรำบ 
        จังหวัด.....อุบลรำชธำน.ี...................... โทร.........0982512344...................................................  
        บิดำชื่อ....นำยสุรศักดิ์ ปำระชัย....................... อำชีพ..............ท ำนำ.......................................................  
        มำรดำชื่อ....นำงสุกัญญำ ปำระชัย.................... อำชีพ...........พนักงำนทั่วไป...........................................  

ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะ  
1.     ปัจจุบันเด็กอยู่ในควำมดูแลอุปกำระ/รับผิดชอบของ  
               บิดำ     มำรดำ            ทั้งบิดำ – มำรดำร่วมกัน              ญำติ (โปรดระบุควำม 

     เกี่ยวข้อง)......................................................................................................... ..............................................  
2.     อำชีพบิดำมำรดำ หรือผู้ดูแลอุปกำระ.......พนักงำน...................มีรำยได้ต่อเดอืน........8,500...........บำท  
3.     ผู้น ำเด็กมำสมัครชื่อ.........นำงสุกัญญำ ปำระชัย...............เกี่ยวข้องเป็น.....มำรดำ..................... ของเด็ก  
4.     ผู้ที่รับส่งเด็ก (นำย/นำง/นำงสำว)........สุข.............................. นำมสกุล..........บัวเขยีว........................  
        โดยเกี่ยวข้องเป็น........................................................ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ................................................  

ค ารับรอง  
1.     ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้อ่ำนประกำศรับสมคัรของ อบต…บุ่งหวำย……………………………….เข้ำใจแล้ว เด็กท่ีน ำมำสมัครมี
คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตำมประกำศ และหลักฐำนที่ใช้สมัคร เป็นหลักฐำนที่ถูกต้องจริง  
2.     ข้ำพเจ้ำมีสิทธิถูกต้องในกำรจะให้เด็กสมคัรเข้ำรับกำรศึกษำเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ อบต……บุ่งหวำย               
3.     ข้ำพเจ้ำยินดีปฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อก ำหนดของ อบต…บุ่งหวำย…… และยินดีปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำม
พร้อมตำมที่ศูนย์พัฒนำเด็กก ำหนด  

                                                         ลงชื่อผู้น ำเด็กมำสมัคร. สุกัญญำ............................................. 
                                                                                 (...นำงสำวสุกัญญำ ปำระชัย................) 
                                                                       วันที่...14......เดือน.พฤษภำคม....พ.ศ 2558........ 
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                                                             ใบมอบตัว  
                             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล....น าร่องต าบลบุ่งหวาย........... 
       องค์การบริหารส่วนต าบล.บุ่งหวาย  ..... อ าเภอ..วารินช าราบ.  ดังหวัด....อุบลราชธานี................ 
            
                    ข้ำพเจ้ำ )นำย/นำง/นำงสำว.........( สุกัญญำ   ปำระชัย............. อำยุ.......34 .............ปี   
อำชีพ........พนักงำน........... รำยได.้...8,500  ......บำท/เดือน ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที.่.....157...............................  
ถนน /ตรอก/ยอย..... -.............................. ต ำบล.......บุ่งหวำย...... อ ำเภอ...วำรินช ำรำบ ................................  
จังหวัด....อุบลรำชธำนี ..........โทรศัพท์....... 0981674874 .....................................เป็ นผูป้กครองของ  
เด็กชำย /หญิง...... อิทธิพล ปำระชัย.............................................. เข้ำเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก            
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล……บุ่งหวำย…. และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมระเบียบกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล....บุ่งหวำย............ 
                    1.  จะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  อบต…บุ่งหวำย……อย่ำงเคร่งครัด  
                    2.  จะร่วมมือกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล…บุ่งหวำย……..ในกำรจัดกำร  
กำรเรียนกำรสอนและขจัดปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นแก่เด็กอย่ำงใกล้ชิด สถำนที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวก
รวดเร็วที่สุด  บ้ำนเลขที่....... 157 .............................................................  โทรศัพท.์... 0981674874.........  
อนึ่ง ถ้ำเด็กชำย /เด็กหญิง...... อิทธิพล ปำระชัย ......................................เจ็บป็วย  จ ำเป็นต้องรีบส่งโรงพยำบำลหรือ
พบแพทย์ทันที ข้ำพเจ้ำอนุญำตให้ศูนย์ฯ จัดกำรไปตำมควำมเห็นชอบก่อนและแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบได้โดยข้ำพเจ้ำ
ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนทุกประกำร 

ผู้รับส่งเด็ก  
(นำย /นำง/นำงสำว.........( สุกัญญำ........ นำมสกุล.....ปำระชัย........ โดยเกี่ยวข้องเป็น.....มำรดำ ....................   

                                                      ลงชื่อผู้ปกครอง...นำงสุกัญญำ ปำระชัย...........................  
                                                      ลงชื่อผู้รับมอบตัว.....................................................................  
                                                              วันที่....14 ....เดือน.... พฤษภำคม ...พ.ศ... . 2558..............  
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ทะเบียนประวัตินักเรียน                                                                                                                                        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล…น าร่องต าบลบุ่งหวาย……..  

                            เด็กชำย/เด็กหญิง......อิทธิพล..... นำมสกุล.......ปำระชัย...... ชื่อเล่น...น้องฟิล์ม.............  
เกิดวันที่.....23........... เดือน..มกรำคม...... พ.ศ. ...2556...................... อำยุ.......2.........ปี .....5.............เดือน  
บิดำชื่อ...นำยสุระศักดิ.์...... นำมสกุล.....ปำระชัย..................................... อำชีพ.........ท ำนำ..............................  
รำยได.้....5,000...................................บำท/เดือน  
มำรดำชื่อ....นำงสุกัญญำ................ นำมสกุล......ปำระชัย........... อำชีพ......พนักงำน.........................................  
รำยได.้.....8,500.....................บำท/เดือน  
ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน เลขที.่....157............................ ถนน/ตรอก/ยอย..............-.................................  
ต ำบล....บุ่งหวำย.......... อ ำเภอ......วำรินช ำรำบ...... จังหวัด....อุบลรำชธำนี..................................................                                                                       
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้......0611188496.....................................                                                                                                       
มีพ่ีน้องทั้งหมด....2........... คน   เป็นชำย......1....... คน   เป็นหญิง...1....... คน  นักเรียนเป็นบุตรคนที่...2......  
น้ ำหนัก....14.6..............กิโลกรัม  สูง.......88.................เยนติเมตร  
อุปนิสัยของเด็ก....ร่ำเริงแจ่มใส.....................................................................................................................   
ประวัติกำรได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป็วย.........-............................................. เมื่ออำย.ุ.............-.......................ป ี 
โรคประจ ำตัว.........-.................................... โรคจำกพันธุกรรมหรือควำมผิดปกติต่ำง ๆ ........-...........................  
แพ้อำหำร (บอกชนิด)............-................... แพ้ยำ (บอกชนิดยำ).............-...........................................................  
กำรได้รับภูมิคุ้มกันโรค............คอตีบ บำดทะยัก ไอกรน........กรุ๊ปเลือด.........โอ....................  
ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเองของนักเรียน.......รับประทำนอำหำรได้เอง...........................................  
นักเรียนเคยเข้ำโรงเรียนหรือสถำนเลี้ยงเด็กมำก่อน(ชื่อโรงเรียน/สถำนเลี้ยงเด็ก).........-...................................  
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ควรแจ้งให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล....บุ่งหวำย.....ทรำบ 

........-.................................................................................................................................................................. .. 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


