
คู่มือสำหรับประซาซน ะ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังก้อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานที่ให้บริการ ะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนคร? รอยธยา

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
-การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องื่เถิ่น เพื่อเข้าศึกษาใน 
ระดับซั้นอนุบาลปีท่ี ๑ จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๔ (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ปี) หรือ!.,..บ!,!ฯแ^ย 1๐๐ 1X1 
เข้าปีที่ ๕ (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล ๒ ปี) ที่อยูในเซตพื้นที่บริการซององค์กรปกครองส่วนท้ เงถิ่นทุกคน โดยไม่มี 
การสอบวัดความสามารถทางวิซาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่กำเนด องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเซตพื้นทีบ่ริการได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเไเยนเกินกว่า'จำนวนที่ 
กำหนด ให้ใช้วิธ ีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิซาการได้ตามความเหมาะส ง ทั้งนี้ตามที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศกำหนด
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายซื่อเด็กที่ม ีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถม 
รายละเอ ียดเก ี่ยวก ับการส ่งเด ็กเร ียนในสถานศ ึกษา ปิดไว้ ณ สำหนักงานองค์กรปกค 
สถานศึกษา พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีโ 
เรียน ๑ ปี
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประซาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์กา 
ผู้ปกครองทราบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -  เมษายน ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน

1กษา และประกาศ 
องส่วนท้องถิ่นและ 
ารศึกษาที่เด็กจะเข้า

รับสมัครนักเรียนให้

ซ่องทางการให้บริการ

สถานท่ีให้บริการ ระยะเวลาเปีดให้บริการ เ [เดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัด ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางรา ซการกำหนด) ตั้งแต่เวลา
พระนครศรีอยุธยา เบอรโทร ๐๓๔-๓๔๐๗๓๖ ต่อ ๑๓ 
โทรสาร ๐๓๕-๓๔๐๗๓๖-๑๖ ติดต่อ \/ทฬ/ผ.เวคกโอกา.ดูอ/แา 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.

(หมายเหตุ: กองศึกษา)

ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดซอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม ะ ๘ นาที

ลำด ับ ข้ันตอน ระยะเวลา วนที่รับผิดซอบ
๑) การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่งเด็ก 
เข้าเรียนในสถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด 
(หมายหตุ : (๑. ระยะเวลา : ๑ วัน สถานที่รับสมัคร 
ตามแต่ละสถานศึกษาประกาศกำหนด องค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
(หมายเหตุ: กองศึกษา)

๑ วัน องค์การบริท 
อำเภอท่าเรื6

ารส่วนตำบลบ้านร่อม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



๒) การพิจารณา
การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน
(หมายเหตุ: (๑.ระยะเวลา : ภายใน ๗ วัน นับจากวัน
ปิดรับสมัคร
๒. หน่วยงานผู้รับผิดขอบ คือ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านร่อม

๗ นาที องค์การบริหา[ส่วนตำบลบ้านร่อม 
อำเภอท่าเรือ เงหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม 
(ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฟ ออกเอกสาร

๑) สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร 
ฉบับจริง ๑ ฉบับ 
สำเนา ๑ ฉบับ
หมายเหตุ (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน 
ลงนามรับรองสำเนาถกต้อง)

๒) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ)
ฉบับจริง ๑ ฉบับ 
สำเนา ๑ ฉบับ
หมายเหตุ (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน 
ลงนามรับรองสำเนาถกต้อง)

๓) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) 
ฉบับจริง ๑ ฉบับ 
สำเนา ๑ ฉบับ 
หมายเหตุ -

๔) รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัคร ขนาดตามที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษา 
กำหนด
ฉบับจริง ๓ ฉบับ 
สำเนา ๐ ฉบับ 
หมายเหตุ -

๔) กรณีไม่ม สูีติบัตร 
ฉบับจริง ๐ ฉบับ 
สำเนา ๐ ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไม่มีสูติบัตร ให้ใช้เอกสาร 
ดังต่อไปนี้แทน)
(๑) หนังสือรับรองการเกิด หรือหลักฐานที่ทาง 
ราฃการออกให้ในลักษณะเดียวกัน 
(๒) หากไม่มีเอกสารตาม (๑) ให้บิดา มารดา หรือ 
ผู้ปกครองทำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบฟอร์ม 
ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมกำหนด



ค่าธรรมเนียม

สำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท /  ร้อยละ)
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ซ่องทางการร้องเรียน แนะน่าบริการ

ลำดับ ซ่องทางการร้องเรียน /  แนะน่าบริการ
๑) ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ 

ส่วนตำบลบ้านร่อม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๓๔๐๗๓๖ 
(หมายเหตุ: -)

กี่องค์การบริหาร

๒) ศูนย์ดำรงธรรม/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม หมู่ ๒ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเ1 
พระนครศรีอยุธยา เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ -  ๓๔๐๗๓๖ โทรสาร ๐๓๔ ๓๔๐๗๓๖ ต 
พ พ พ .ชลกโ๐๓6.3๐.1:เา

อ จังหวัด 
3 ๑๖ หรือเว็ปไซต์

๓) ศูนย์บริการประขาซน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต: (เลขที่ ๑ ถ.พิษณโลก เขตดสิต กทม. ๑๐๓๐๐ /  สายด่วน ๑๑๑๑ /  

/  ต้ ปณ.๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐))
Vพพ.๑๑๑๑.90.1:เา

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

สำดับ ซ่ือแบบฟอร์ม
๑ ใบสมัคร
๒ ใบมอบตัว
๓ ทะเบียนประวัตินักเรียน

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่
ขื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์ก ปกครองส่วนท้องถิน 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ก เมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ประเภทของงานบริการ: การะบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
๑)
๒)

พรบ. การศึกาแห่ง'ซาติ พ.ศ.๒๕:๔๒
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ..๒๔๔๘



ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย /  ข้อกำหนด ฯลฯ: ๐.๐
ข้อมูลสถิติของกระบวรงาน:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐ 
จำนวนคำฃอที่มากที่สุด ๐ 
จำนวนคำฃอที่น้อยที่สุด ๐

เห ทั่/V.ชลทโอ๓ 6.50.ปา



ใบสมัคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม

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

ข้อมูลเด็ก
๑. เด็กชื่อ - นามสกุล..................................................................... ชื่อเล่น...........................
๒. เกิดวัน..........ท ี่ เดือน................พ.ศ..........อายุ......... ป ี เดือน(นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาเาม ๒๕๕๖๓)

โรคประจำตัว..........................................................นํ้าหนัก............... ส่วนสูง......................
๓. ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่........... ถนน..................... หมู่ที่.............บ้าน 

ตำบล........................อำเภอ..................... จังหวัด................. .........................รหัสไปรษณีย์.
๔. ที่อยู่อาศัยจริง1ในป็จจบัน บ้านเลขที่..............ถนน.................. หมู่ที่......... บ้าน..................

ตำบล..........................อำเภอ........................ จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์..
เบอร์โทรศัพท์บ้าน......................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................
บิดาชื่อ -  นามสกุล........................................................... วุฒิการศึกษา..........................อาชีพ
เลขที่บัตรประชาชน................................วันเดือนปีเกิด........................................................อา
มารดาชื่อ -  นามสกุล....................................................... วุฒิการศึกษา..........................อาชีใ'
เลขที่บัตรประชาชน............................... วันเดือนปีเกิด........................................................อา
มีพ ี่น ้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน จำนวน.............. คน เป็นบุตรลำดับที.่.....................

ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะเด็ก 
๑.ป็จจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอุปการะ / รับผิดชอบของ

๑.๑ □ บิดา □ มารดา 0  ท ั้งบ ิดา-
๑.๒ ญาติ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง)............................
๑.๓ □ อ ื่นๆ(โปรดระบ ุ)...........................................................

๒. ผู้ดูแลอุปการะเด็ก ตามข้อที่ ๑
๒.๑ ชื่อ.................................................................................อาชีพ....................................
๒.๒ มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน...................................................................... บาท
๒.๓ ผู้นำเด็กมาสมัครชื่อ........................................................................ เกียวข้องเป็น...

๓. ผู้ที่จะรับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว)................................................ นามสกุล................
โดยเกี่ยวข้องเป็น....................................................ของเด็ก เบอร์โทรศัพท์....................

มารดาร่วมกัน

ของเด็ก



คารบรอง
๑. ข้าพเจ้าของรับรองว่าไต้อ่านประกาศรับสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านปเม เข้าใจแล้ว 
เด็กที่นำมาสมัครมีคุณสมปติ ครบล้วนถูกต้องตามประกาศ และหลักฐานที่ใช้สมัครเป็นหณั ฐ 
๒. ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการจะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขเองเทศบาล / 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
๓. ข้าพเจ้ายินดีปฎิปติตามระเบียบ ข้อกำหนดของเทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่เ)ม และยินดี 
ปฎิปติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กกำหนด

ลงซื่อผ้นำเด็กมาสมัคร



ใบมอบตัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม

เทศบาล/อบต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครล!!อยุธยา

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... อายุ................ปี อาชีพ
รายได.้................... บาท/เดือน ที่อยู่ป็จจุบัน เลขที.่...........หมู่ที่........บ้าน.................ตำบล..
อำเภอ.....................................จ ังห ว ัด ................................................โทรศัพท์...........................
เป็นผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง............................................................. เข้าเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล/อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการ จองศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม ดังนี้

๑ .จะปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบข ้อบ ังค ับของศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กเทศบาล/อบต.องค ์การบริ 
บ้านร่อมอย่างเคร่งครัด

๒.จะร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม ในการจัดการเรียนการสอใเและ1ขจัดป็ญหา 
ต ่างๆ  ท ี่อ า จ เก ิด ข ึ้น แ ก ่เด ็ก อ ย ่า ง ใ ก ล ้ช ิด  ส ถ าน ท ี่ต ิด ต ่อ ก ับ ผ ู้ป ก ค ร อ งไ ด ้ส ะ ด ว !
................................................................................................. เบอร์โทรศัพท์................................

............................................................................ เจ็บปวด จำเป็นต้องรีบส่งโรงพเด็กหญิง.
แพทย์ทันที ข้าพเจ้าอนุญาตให้ศูนย์ฯ จัดการไปตามความเห็นชอบก่อนและแจ้งให้ข้าพเจ้าV ราบโดยข้าพเจ้า 
ขอรับผิดชอบทุกประการ 
ผ้ส่งมอบเด็ก

ท 1..

ฯารส่วนตำบล

ร ว ด เร ็ว ท ี่ส ุด
อนี้งถ้าเด็กชาย/
ภบาล หรือพบ

(นาย/นาง/นางสาว). .นามสกุล.................... เกี่ยวข้องเป็น...........เบอร์โทรศัพ

ลงชื่อผู้ปกครอง.......................................................  ลงชื่อผู้รับมอบตัว.
(. -)

วันที่.........เดือน....................... พ.ศ.. วันที.่........เดือน..................พ.?:

หมายเหตุ หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
๑.ตัวเด็ก ๒.สำเนาสูติบัตร ๓.สำเนาทะเบียนบ้าน ๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิวจำนวนรูป(ล่า! ไม่เกิน ๖ เดือน) 
๕.ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ไ 
๖.สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์



ทะเบียนประวัตินักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
เทศบาล/อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอ ท่าเรือ จังหวัดพระนครศ!อยุธยา

เลขประจำตัว

เด็กชาย/เด็กหญิง. .นามสกล. .ชื่อเล่น.

เลขประจำตัวประชาชน

เกิดวัน............................ที่............เดือน.................... พ.ศ...............  อายุ................. ป ี.......
จังหวัดที่เกิด...........................................เชื้อชาติ................. สัญชาต.ิ...................... ศาสนา.
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่........... ถนน....................หมู่ที่............ บ้าน.........
ตำบล.....................................อำเภอ...................................................... จังหวัด.....................

เด ื)น

รหัสไปรษณีย์.........................................  โทรศัพท์.....................................................
สุขภาพโดยรวมของเด็ก I I สมบูรณ์ 1 1 ไม่สมบูรณ์ คือ...........
กรุ๊ปเลือด I I เอ ^  บี I I เอบี
ชื่อบิดา................................ นามสกุล...............................อาชีพ............................รายได้...

สถานที่ทำงาน.................................................................................... โทรศัพท์...................
มารดาชื่อ...............................นามสกุล............................อาชีพ........................... รายได้..
สถานที่ทำงาน....................................................................................โทรศัพท์..................

.บาท/เดือน

.บาท/เดือน

ชื่อ -  นามสกุลผู้ปกครอง....................................................... อาย.ุ......... .ป ี เกี่ยวข้องเป็น........
อาชีพ............................... รายได้...............บาท/เดือน
สถานที่ทำงาน....................................................................โทรศัพท์..........................................
ที่อยู่ป็จจุบันของนักเรียน เลขที่.................. ถนน/ตรอก/ซอย............................หมู่ที.่...........
ตำบล...................................อำเภอ....................................... จังหวัด...........................................
มีพี่น้องทั้งหมด............. คน เป็นชาย.................คน เป็นหญิง..................คน นักเรียนเป็นบุตรเๆนที่

นกหนัก........กิโลกรัม สูง......................... เซนติเมตร

ของเด็ก



นักเรียนมีโรคประจำตัว............................. เมื่อมีอาการควรแก้ไขอย่างไร....
ประวํติแพ้ยา(บอกชนิดยา)........................................แพ้อาหาร(บอกชนิด)...
นิสัยในการรับประทานอาหาร....................................................................
การดื่มนม..........................................ประวัติการไต้รับอุบติเหตุหรือเจ็บป่วย
การได้รับภูมิคุ้มกัน............................................................................................

เมื่ออายุ.........ปี

นักเรียนเคยเข้าโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็กมาก่อน 
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน. 
เด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในเรื่อง.................
ข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรแจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล/อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อ เ ไต้รับทราบ

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล........................................................................

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

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


