




 
 
 
 
 

ใบสมัครเด็กเตรียมอนุบาล  ชั้น 2 ขวบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

 

                                                                       รหัสประจ ำตัว..................................................... 
                                                                          วันที่............เดือน........................พ.ศ. .............. 
ข้อมูลเด็ก 
1. เด็กชื่อ - นำมสกุล.......................................................................................ชื่อเล่น.......................................... 
    เชื้อชำติ.........................สญัชำติ.........................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน................................................. 
2. เกิดวันที.่....................เดือน......................................พ.ศ. ...................  อำยุ... ...................ป.ี.................เดือน   
3. ที่อยู่ตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน  บ้ำนเลขที่...............หมู่ที่.............ถนน..........................ต ำบล........................... 
อ ำเภอ..........................................จังหวัด.......................................... 
4. ที่อยู่อำศัยจริงในปัจจุบัน  บ้ำนเลขที่...............หมู่ที่.............ถนน.............................ต ำบล.............................
อ ำเภอ.............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.................เบอร์โทรศัพท์.............................. 
5. บิดำชื่อ......................................................................................อำชีพ..............................................................  
6. มำรดำชื่อ..................................................................................อำชีพ..............................................................  
7. มีพ่ีน้องร่วมบิดำ - มำรดำเดียวกัน  จ ำนวน.............................คน  เป็นบุตรล ำดับที่....................................... 
 

ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะเด็ก 
1.  ปัจจุบันเด็กอยู่ในควำมดูแลอุปกำระ / รับผิดชอบของ 
 1.1   บิดำ      มำรดำ    ทั้งบิดำ - มำรดำร่วมกัน 
 1.2   ญำติ       (โปรดระบุควำมเก่ียวข้อง)................................................................................... ............ 
 1.3   อ่ืน ๆ      (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 
2.  ผู้ดูแลอุปกำระเด็ก  ตำมข้อที่ 1 
 2.1  ชื่อ................................................................................อำชีพ.................................................................. 
 2.2  มีรำยได้ในครอบครัวต่อเดือน...................................................................บำท 
3.  ผู้น ำเด็กมำสมัครชื่อ........................................................................เกี่ยวข้องเป็น...............................ของเด็ก 
4.  ผู้ที่จะรับส่งเด็ก (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................นำมสกุล........................ ...................... 
     โดยเกี่ยวข้องเป็น.........................................................ของเด็ก  เบอร์โทรศัพท์............. ............................... 
 

ติดรูปถ่ำย 



-2- 
 
ค ารับรอง 
   1. ข้ำพเจ้ำของรับรองว่ำได้อ่ำนประกำศรับสมัครของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำลต ำบลขำมทะเลสอ             
เข้ำใจแล้ว  เด็กที่น ำมำสมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตำมประกำศ  และหลักฐำนที่ใช้สมัครเป็นหลักฐำน  
ทีถู่กต้องจริง 
   2. ข้ำพเจ้ำมีสิทธิถูกต้องในกำรจะให้เด็กสมัครเข้ำรับกำรศึกษำเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
ขำมทะเลสอ 
   3. ข้ำพเจ้ำยินดีปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อก ำหนดของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำมทะเลสอ และยินดี
ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมพร้อมตำมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก ำหนด 
 

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 
1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อควำมสมบูรณ์แล้ว  จ ำนวน   1   ชุด 
2. ทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริง) ของผู้ปกครองและเด็ก พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน   2   ฉบับ 
3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ      จ ำนวน   2   ฉบับ 
4. รูปถ่ำยนักเรียน ขนำด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)   จ ำนวน   6   ใบ 
5. บัตรประชำชนผู้ปกครอง พร้อมส ำเนำ     จ ำนวน   1   ฉบับ 
6. ส ำเนำบันทึกกำรรับวัคซีน (ในสมุดเล่มสีชมพู)    จ ำนวน   2   ฉบับ 
7. ต้องน ำเด็กมำแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 

 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้น ำเด็กมำสมัคร 
                                                                      (.....................................................) 
                                                               วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัคร 

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



 
 
 
 
 

ใบสมัครเด็กเตรียมอนุ บาล  ชั้น 3 ขวบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

 

                                                                       รหัสประจ ำตัว..................................................... 
                                                                          วันที่............เดือน........................พ.ศ. .............. 
ข้อมูลเด็ก 
1. เด็กชื่อ - นำมสกุล.......................................................................................ชื่อเล่น.......................................... 
    เชื้อชำติ.........................สญัชำติ.........................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน................................................. 
2. เกิดวันที.่....................เดือน......................................พ.ศ. ...................  อำยุ... ...................ป.ี.................เดือน   
3. ที่อยู่ตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน  บ้ำนเลขที่...............หมู่ที่.............ถนน..........................ต ำบล........................... 
อ ำเภอ................................จังหวัด............................... 
4. ที่อยู่อำศัยจริงในปัจจุบัน  บ้ำนเลขที่...............หมู่ที่.............ถนน.............................ต ำบล.............................
อ ำเภอ.............................จังหวัด........................ ......รหสัไปรษณีย์.................เบอร์โทรศัพท์................................   
5. บิดำชื่อ......................................................................................อำชีพ..............................................................  
6. มำรดำชื่อ..................................................................................อำชีพ..............................................................  
7. มีพ่ีน้องร่วมบิดำ - มำรดำเดียวกัน  จ ำนวน.............................คน  เป็นบุตรล ำดับที่....................................... 
 

ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะเด็ก 
1.  ปัจจุบันเด็กอยู่ในควำมดูแลอุปกำระ / รับผิดชอบของ 
 1.1   บิดำ      มำรดำ    ทั้งบิดำ - มำรดำร่วมกัน 
 1.2   ญำติ       (โปรดระบุควำมเก่ียวข้อง)................................................................................... ............ 
 1.3   อ่ืน ๆ      (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 
2.  ผู้ดูแลอุปกำระเด็ก  ตำมข้อที่ 1 
 2.1  ชื่อ................................................................................อำชีพ.................................................................. 
 2.2  มีรำยได้ในครอบครัวต่อเดือน...................................................................บำท 
3.  ผู้น ำเด็กมำสมัครชื่อ........................................................................เกี่ยวข้องเป็น...............................ของเด็ก 
4.  ผู้ที่จะรับส่งเด็ก (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................นำมสกุล........................ ...................... 
     โดยเกี่ยวข้องเป็น.........................................................ของเด็ก  เบอร์โทรศัพท์................ ............................ 
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หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 
1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อควำมสมบูรณ์แล้ว  จ ำนวน   1   ชุด 
2. ทะเบียนบ้ำน (ฉบับจริง) ของผู้ปกครองและเด็ก พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน   2   ฉบับ 
3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ      จ ำนวน   2   ฉบับ 
4. รูปถ่ำยนักเรียน ขนำด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)   จ ำนวน   6   ใบ 
5. บัตรประชำชนผู้ปกครอง พร้อมส ำเนำ     จ ำนวน   1   ฉบับ 
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