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ใบสมัคร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก............................................................... 

 

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

 

ขอมูลเด็ก 
 

๑. เด็กชื่อ –นามสกุล  คํานําหนา..........................ชื่อเด็ก.....................................................................ช่ือเลน........................... 
๒. เกิดวัน..............ที่...............เดือน..............................พ.ศ. ..................   เชื้อชาติ.............................สัญชาติ......................... 
 อายุ......................ป.............................เดือน     (นับถึงวันท่ี ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕..........)    
๓. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน  บานเลขที่.................ถนน............................หมูที่...............ตําบล......................................... 
 อําเภอ......................................... จังหวัด.................................................... โรคประจําตัว ................................................. 
๔. ที่อยูอาศัยจริงในปจจุบัน  บานเลขท่ี...............ถนน............................หมูที่..............ตําบล.................................................. 
 อําเภอ................................จังหวัด.....................................โทรศัพทบาน...................................มือถือ................................. 
 บิดาชื่อ – นามสกุล................................................................วุฒิการศึกษา.............................อาชีพ.................................... 
 มารดาช่ือ – นามสกุล............................................................วุฒิการศึกษา.............................อาชพี.................................... 
 มีพี่นองรวมบิดา – มารดาเดียวกัน  จํานวน................................คน  เปนบุตรลําดับที่...................................... 

 

ขอมูลบิดามารดาหรือผูดูแลอุปการะเด็ก 
 

๑. ปจจุบันเด็กอยูในความดูแลอุปการะ / รบัผิดชอบของ 
 ๑.๑   บิดา      มารดา     ทั้งบิดา – มารดารวมกัน 
 ๑.๒   ญาติ (โปรดระบุความเก่ียวของ)..................................................................................................................... 
 ๑.๓   อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................ 
๒. ผูดูแลอุปการะเด็ก  ตามขอที่ ๑ 
 ๒.๑  ช่ือ-สกุล ............................................................................................................อาชีพ.............................................. 
 ๒.๒  มีรายไดในครอบครัวตอเดือน.............................................................................................................................บาท 
 ๒.๓  ผูนําเด็กมาสมัครชื่อ-สกุล.................................................................................เก่ียวของเปน........................ของเด็ก 
๓. ผูที่จะรับสงเด็ก (คํานําหนา)........................ช่ือ..............................................นามสกุล....................................................... 
 โดยเก่ียวของเปน................................................................ของเด็ก    โทรศัพทมือถือ....................................................... 

 

คํารับรอง 
 

๑. ขาพเจาของรับรองวาไดอานประกาศรับสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขาใจแลว  เด็กที่นํามาสมัครมีคณุสมบัติ ครบถวน 
 ถูกตองตามประกาศ  และหลักฐานที่ใชสมัครเปนหลักฐานถูกตอง 
2. ขาพเจามีสิทธิถูกตองในการจะใหเด็กสมัครเขารับการศึกษาเล้ียงดูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.................................................. 
๓. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก................................................................................... 
 และยินดปีฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาความพรอมตามที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนด 

 
 ลงชื่อผูนําเด็กมาสมัคร.................................................................................. 
 (...................................................................................) 
 วันที่...............เดือน................................พ.ศ. .............. 

 



 

Create By Nax solution |      

ใบมอบตัว 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก................................................................................ 
ชื่อหนวยงาน ............................................ อําเภอ................... จังหวัด........................... 

 

 ขาพเจา (คํานําหนา) ............................ ช่ือ-สกุล ............................................................................  อายุ...................ป 
 อาชีพ....................................................รายได..........................บาท/เดือน  ที่อยูปจจุบัน  เลขที่..................หมูที่........... 
 ตําบล...............................อําเภอ.......................................จังหวัด...........................................โทรศัพท............................ 
 เปนผูปกครองของ (คํานําหนา).........................ชื่อเด็ก.....................................................................เขาเปนนักเรียนของ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็.........................................................................................และพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการของ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็.........................................................................................ดังน้ี 

 

 ๑. จะปฏิบัตติามระเบียบขอบังคับของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..................................................................อยางเครงครัด 
 2. จะรวมมือกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก........................................................ในการจัดการเรียนการสอนและขจัดปญหา 
  ตางๆ ทีอ่าจเกิดข้ึนแกเด็กอยางใกลชิด โดย สถานที่ติดตอกับผูปกครองไดสะดวกรวดเร็วที่สุด ........................... 
  .............................................................................................................เบอรโทรศัพท........................................... 
  อนึ่งถา (คํานําหนา).......................ช่ือเด็ก........................................................................เจ็บปวย  จําเปนตองรีบ 
  สงโรงพยาบาลหรือพบแพทยทันที  ขาพเจาอนุญาตใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก........................................................... 
  จัดการไปตามความเห็นชอบกอนและแจงใหขาพเจาทราบโดยขาพเจาขอรับผิดชอบทุกประการ 

 

ผูสงมอบเด็ก 
 

 ขาพเจา (คํานําหนา)..........................ช่ือ.................................................นามสกุล........................................................... 
 โดยเก่ียวของเปน...........................................................ของเด็ก  เบอรโทรศพัท.............................................................. 

 
 ลงช่ือผูปกครอง.................................................................................. 
 (.................................................................................) 
 วันที่...............เดือน................................พ.ศ. .............. 

 
 ลงชื่อผูรับมอบ................................................................................... 
 (.................................................................................) 
 วันที่...............เดือน................................พ.ศ. .............. 

หมายเหตุ  หลักฐานที่จะตองนํามาในวันสมัคร 

 ๑. ตัวเด็ก   

 ๒. สําเนาสูติบัตร    

 ๓. สําเนาทะเบียนบาน   

 ๔. รปูถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๖ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

 ๕. ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก........................................................................... ที่กรอกขอความสมบูรณแลว   

 ๖. สมุดบันทึกสุขภาพ  หรือใบรับรองแพทย 

  



 

Create By Nax solution |      

ทะเบียนประวัตินักเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก................................... 

ชื่อหนวยงาน .......................................... อําเภอ........................ จังหวัด........................... 
 

         เลขประจําตัว   (สําหรับเจาหนาที่) 
 

ชื่อเด็ก คํานําหนา.......................ชื่อเด็ก............................................นามสกุล............................................ช่ือเลน...................... 

เลขบัตรประจําตวัประชาชนของเด็ก  --- 

เกิดวัน.........................ที่...............เดือน...........................................พ.ศ. ....................  อายุ....................ป .................... เดือน 
จังหวัดที่เกิด..................................................เชื้อชาติ...........................สัญชาติ..............................ศาสนา.................................. 
อําเภอ.............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย................................. โทรศัพท....................................... 

สุขภาพโดยรวมของเด็ก    สมบูรณ  ไมสมบูรณ  (โปรดระบุ)............................................................................ 
กรุปเลือด   ชื่อกรุปเลือด      การไดรับภูมิคุมกันโรค(วัคซีน)...................................................................................................... 
ชื่อบิดา คํานําหนาชื่อ .........................................................นามสกุล................................................อาชีพ................................. 
รายได......................บาท/เดือน  สถานที่ทํางาน................................................ โทรศพัทมือถือ ............................................... 
ชื่อมารดา คํานําหนาชื่อ ......................................................นามสกุล................................................อาชพี................................ 
รายได......................บาท/เดือน  สถานที่ทํางาน................................................ โทรศพัทมือถือ ............................................... 
ชื่อผูปกครอง คํานําหนา........................ชื่อ ..............................................นามสกุล............................................อายุ...............ป 
เก่ียวของเปน...............................................................ของเด็ก  อาชีพ........................................................................................ 
รายได......................บาท/เดือน  สถานท่ีทํางาน................................................. โทรศัพทมือถือ ............................................... 
ที่อยูปจจุบันของนักเรียน  เลขที่...................ถนน/ซอย.................................................................หมูที่...................................... 
ตําบล................................................อําเภอ........................................................จังหวัด.............................................................. 
มีพี่นองทั้งหมด.....................คน  เปนชาย..........................คน  เปนหญิง.........................คน  นักเรียนเปนบุตรคนที่................ 
น้ําหนัก.................................กิโลกรัม  สวนสูง............................เซนติเมตร   
นักเรียนมีโรคประจําตัว..............................................เมื่อมีอาการควรแกไขอยางไร................................................................... 

ประวัติแพยา (บอกชนิดยา).........................................................แพอาหาร (บอกชนิดอาหาร)................................................... 
นิสัยในการรับประทานอาหาร..........................................................................การด่ืมนม........................................................... 
ประวัติการไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย................................................................................................เมื่ออายุ.........................ป 
นักเรียนเคยเขาโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็กมากอน(ช่ือโรงเรียน/สถานเลี้ยงเด็ก)........................................................................ 

ความสามารถในการชวยเหลือตนเองของนักเรียน....................................................................................................................... 
เด็กตองไดรับการดูแลเปนพิเศษในเร่ือง....................................................................................................................................... 
ขอมูลอ่ืน ๆ ที่ควรแจงใหศนูยพัฒนาเด็กเล็กไดรับทราบ ............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

 

 ลงชื่อผูใหขอมูล.................................................................................. 
 (.................................................................................) 
 วันที่...............เดือน................................พ.ศ. .............. 
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บันทึกประวัติสุขภาพ 
 

ของ คํานําหนา...........................ช่ือเด็ก ....................................................................................................ช่ือเลน........................ 
 

๑. ประวัติการคลอด    ปกติ    ไมปกติ 

๒. สายตา    ปกติ    ไมปกติ 

๓. การเร่ิมพูด    ปกติ    ไมปกติ 

๔. การเร่ิมเดิน    ปกติ (ภายใน ๑ ขวบครึ่ง)    ไมปกติ (หลัง ๑ ขวบครึ่ง) 

๕. การผาตัด    ไมมี  

     ไมรุนแรง  คือ....................................................................................................... 

     รนุแรง  คือ........................................................................................................... 

๖. ประสบอุบัติเหตุรายแรง    ไมมี  

     มี  คือ..........................................................................เมื่อ.................................... 

๗. โรคประจําตัว บิดา/มารดา    ไมมี    มีโรคประจําตัว เหลานี้ 

   วัณโรค        เบาหวาน        หัวใจ        มะเร็ง 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 

๘. โรคประจําตัว นักเรียน    ไมมี    มีโรคประจําตัว เหลานี้ 

   วัณโรค        เบาหวาน        หัวใจ        มะเร็ง 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 

๙. การไดรบัภูมิคุมกัน(วัคซีน)  คอตีบ       หัดเยอรมัน        ไอกรน        บาดทะยัก 

   โปลิโอ        ตับอักเสบ        ซจีี    

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 
 

สถานพยาบาลที่มีประวัติการรักษาพยาบาลของนักเรียนหรือนักเรียนเขารับการรักษาพยาบาลเปนประจํา  คือ...................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

 
 ลงชื่อผูใหขอมูล.................................................................................. 
 (.................................................................................) 
 เก่ียวของเปน.................................................ของเด็ก 
 วันท่ีบันทึก................./........................./.................... 
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