
             

 
 
 
 

ใบสมัคร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย        

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

ข้อมูลเดก็ 
1.  เด็กช่ือ – นามสกุล...........................................................................เช้ือชาติ.............................สัญชาติ........................ 
2.  เกิดวันที่...............เดอืน....................พ.ศ. ...........อายุ.............ปี...........เดือน (นับถงึวันที่ 31 พฤษภาคม /255............)  
3.  ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่...................................................ถนน............................... ............................... 
     ต าบล.........................................อ าเภอ.......................................................จงัหวัด........................................................  
4.  ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน บ้านเลขที.่...........................ถนน..........................ต าบล........................ ............................... 
      อ าเภอ......................................................จังหวัด..............................โทรศัพท.์.................... ........................................ 
      บิดาช่ือ....................................................................อาชีพ............................................................................................ 
      มารดาช่ือ.................................................................อาชีพ.............................................. .............................................. 
     มีพี่น้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน  จ านวน.......................คน เป็นคนล าดับที่.............................................................. 
ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้อปุการะ 
1.  ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอปุการะ / รับผิดชอบของ 
     1.1  บิดา         มารดา              ทั้งบิดามารดา    
     1.2  ญาติ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง)................................................................................................ ............................. 
     1.3  อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. ....................................... 
2.  ผู้ดูแลอุปการะเดก็ตามข้อ 1.  มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน.................................................................................บาท 
3.  ผู้น าเด็กมาสมัครช่ือ........................................................................เกี่ยวข้องเป็น................... ..........................ของเด็ก 
4.  ผู้รับสง่เดก็ (นาย / นาง / นางสาว)............................................................................................................................... .. 
ค ารับรอง 
1.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิตากแล้ว เด็กที่น ามาสมัครคุณสมบัติ 
ถูกต้องตามประกาศตาม และหลักฐานที่ใช้สมัครเป็นหลักฐานที่ถูกต้องจริง 

2.  ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการที่จะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิตาก 
3.  ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบล โพธ์ิตาก และยินดีปฏิบัติตามค าแนะน า 
เกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนด 
หมายเหตุ   ลงช่ือผู้น าเด็กมาสมัคร.......................................... 
หลักฐานการสมัคร           (................................................) 

1. ตัวเด็ก  2. ส าเนาสูติบัตร  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน            วันที่..................เดือน............................พ.ศ. ............. 
4. รูปถ่ายขนาด  1 น้ิว จ านวน  6  ภาพ 
 5. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 



 
 
 
 
 

 

  ใบมอบตัว 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บ้านสาวแล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิต์าก อ าเภอโพธิต์าก จังหวัดหนองคาย 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................อายุ............ .........................ปี 
อาชีพ.......................................รายได้..................................บาท/เดือน  ที่อยูป่ัจจุบัน  เลขที่....... ...................................... 
ถนน/ตรอก/ซอย...........................................ต าบล................................. ....................อ าเภอ............................................. 
จังหวัด.............................................................โทรศัพท์................................................. .....................เปน็ผูป้กครองของ 
เด็กชาย/เด็กหญิง..............................................................เข้าเป็นนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านสาวแลนี้ 
 1.  จะปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์พฒันาเดก็เล็กบ้านสาวแล 
 2.  จะไม่ก้าวก่ายการปฏิบัติงานของศูนย์พฒันาเด็กบ้านสาวแล 
 3.  จะร่วมมือกบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแลในการอบรมเลี้ยงดูและขจัดปญัหาต่างๆที่อาจเกิดข้ึนแก่เด็กอย่าง
ใกล้ชิด สถานที่ติดต่อผูป้กครองได้อย่างสะดวกรวดเร็วทีสุ่ด...............................โทรศัพท์.............................. ...................... 
อนึ่งถ้าเด็กชาย/เด็กหญงิ..........................................................เจ็บป่วย จ าเป็นต้องรบีสง่โรงพยาบาลหรือพบแพทยท์ันที 
ข้าพเจ้าขอใหท้างศูนย์ฯจัดการไปตามความเห็นชอบ กอ่นแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบได้ โดยข้าพเจ้าขอรบัผิดชอบทุกประการ
 4.  ข้าพเจ้าได้ช าระค่าใช้จ่ายและค่าท าเนียมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแลตลอดปกีารศึกษาในวันมอบตัว
เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน...................................บาท 
ผู้รับส่งเด็ก 
(นาย/นาง/นางสาว)ง.....................................................นามสกุล.......................................โดยเกี่ยวข้องเป็น.................. 
 
ลงช่ือ........................................................................................ผูป้กครอง 
ลงช่ือผูร้ับมอบตัว..................................................................................... 
วันที่...................................เดือน..................................พ.ศ. ................... 
 
หมายเหต ุ หลักฐานการสมัคร 
 1.  ตัวเด็ก  
 2.  ส าเนาสูติบัตร     จ านวน   1 ฉบับ 
 3.  ส าเนาทะเบียนบ้านเด็ก   จ านวน 1 ฉบับ 
 4.  ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา  จ านวน 1   ฉบับ 
 5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา – มารดา  จ านวน 1  ฉบับ 
 6.  รูปถ่ายเด็ก     จ านวน 6   แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 7.  สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรบัรองแพทย ์
  



 
     

 
 
  
 

 ทะเบียนประวัติ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
  
 
 เด็กชาย / เด็กหญงิ...........................................นามสกลุ..............................................ช่ือเล่น............. ................... 
เกิดวันที่....................เดือน.....................................พ.ศ. .........................อายุ..... .........ปี..................เดือน............................ 
บิดาช่ือ.................................................นามสกลุ.....................................................อาชีพ....... ............................................... 
มารดาช่ือ.....................................................นามสกลุ.....................................................อาชีพ.............. ................................ 
รายได้..................................................บาท /เดือน 
ที่อยู่ปจัจบุันของนักเรียน เลขที่..................หมู่..............ถนน/  ตรอก / ซอย......................................................... ............... 
ต าบล...................................................อ าเภอ...........................................................จังหวัด.................................................. 
มีพี่น้องทัง้หมด........................คน เป็นชาย...................คน เป็นหญงิ....................คน  นักเรียนเป็นบุตรคนที่...................... 
น้ าหนัก........................................กิดลกรมั สูง........................................เซนติเมตร 
นิสัยในการรับประทานอาหาร..................................................................................... ........................................................... 
การดื่มนม...................................................................................................................................................... ......................... 
ประวัติการได้รับอบุัติเหตุหรือเจบ็ป่วย................................................................... เมือ่อายุ................................................ป ี
โรคประจ าตัว.................................................................................................................. ....................................................... 
แพ้อาหาร (บอกชนิด )...........................................................................................แพ้ยา (บอกชนิด ).............. ..................... 
การได้รับภูมิคุม้กันโรค...................................................................................................... ..................................................... 
ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองของนักเรียน................................................................................................................. 
นักเรียนเคยเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นมาก่อน............................................................................... ............................... 
ข้อมูลอื่นๆที่ควรแจง้ให้ศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านสาวแลทราบ.......................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ............................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัคร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ตาก 

ต าบลโพธิ์ตาก  อ าเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย 
 

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

 

ข้อมูลเด็ก 
๑. เด็กช่ือ –นามสกุล...................................................................................................ช่ือเล่น.................................................... 
๒. เกิดวันที่......................เดือน.........................พ.ศ. ..............  อายุ.......ปี......เดือน  (นับถึงวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕.........)  
๓. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน  บ้านเลขที่ .................ถนน......................หมู่ที่ ..........บ้าน...............................              
ต าบล................................. อ าเภอ............................ จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์.......................................... 
๔. ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน  บ้านเลยที่ ...............ถนน......................หมู่ที่ ...........บ้าน......................... .............              
ต าบล.............................อ าเภอ.............................จังหวัด............................ ........รหัสไปรษณีย์.........................              
เบอร์โทรศัพท์บา้น........................................................เบอรโ์ทรศัพทม์ือถือ...............................................................................   
บิดาช่ือ – นามสกุล..........................................................วุฒิการศึกษา....................................อาชีพ.............................. 
มารดาช่ือ – นามสกุล..........................................................วุฒิการศึกษา.........................................อาชีพ............................. 
มีพี่น้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน  จ านวน....................................คน  เป็นบุตรล าดับที่........................................................... 
 

ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะเด็ก 
๑.ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอปุการะ / รับผิดชอบของ 
 ๑.๑  บิดา      มารดา     ทั้งบิดา – มารดาร่วมกัน 
 ๑.๒  ญาติ(โปรดระบุความเกี่ยวข้อง)................................................................................................. ............................. 
 ๑.๓  อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................. .................................................. 
๒.  ผู้ดูแลอุปการะเด็ก  ตามข้อที่ ๑ 
 ๒.๑  ช่ือ...........................................................................อาชีพ.......................................................................................... 
 ๒.๒  มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน..............................................................................................................................บาท 
 ๒.๓  ผู้น าเด็กมาสมัครช่ือ.......................................................................เกี่ยวข้องเป็น............................................ของเด็ก 
๓.  ผู้ที่จะรับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................นามสกุล.......................................................... 
     โดยเกี่ยวข้องเป็น.............................................................................ของเดก็  เบอรโ์ทรศัพท์............................................. 
 

 
 
ค ารับรอง 
๑. ข้าพเจ้าของรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิตากเข้าใจแล้ว  เด็กที่น ามาสมัครมี
คุณสมบัติ ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ  และหลักฐานที่ใช้สมัครเป็นหลักฐานถูกต้อง 
2.ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการจะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิตาก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบมอบตัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ตาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................  อายุ ............. ......ปี                 
อาชีพ.....................................รายได้.............................บาท/เดือน  ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ .............. ....หมู่ที่ ...........             
บ้าน......................................ต าบล..........................................อ าเภอ.......................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท์.................................... เป็นผู้ปกครองของ (เด็กชาย/เด็กหญิง)............................................. .................เข้าเป็น
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิตาก และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโพธ์ิตาก ดังนี้ 
 

๑. จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิตาก อย่างเคร่งครัด 
๒. จะร่วมมือกบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิตาก ในการจัดการเรียนการสอนและขจัดปัญหาต่างๆ ทีอาจเกิดข้ึนแก่

เด็กอย่างใกล้ชิด และสถานที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวกรวดเร็วที่สุด 
๓. อนึ่งถ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง)......................................................................................เจ็บปวด  จ าเ ป็นต้องรีบส่ง

โรงพยาบาลหรือพบแพทย์ทันที  ข้าพเจ้าอนุญาตให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ์ิตาก จัดการไปตามความ
เห็นชอบก่อนและแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ 
 

ผู้ส่งมอบเด็ก 
(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................นามสกลุ.............................................................................. 
โดยเกี่ยวข้องเป็น...........................................................เบอรโ์ทรศัพท.์...................................................................................... 
   

                             ลงช่ือผู้ปกครอง........................................................................ 

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

 

                             ลงช่ือผูร้ับมอบ.......................................................................... 

                                   (…....................................................................)        

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

 

 
 


