
 
 
งานที่ให้บริการ  การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา                       

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองการศึกษาและวัฒนธรรม 
 
 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

1. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัครพร้อมส าเนา(บิดามาดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรองส าเนาถูก้อง) 
จ านวน 1 ชุด 

2. ทะเบียนบ้านของนักเรียนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พรอ้มส าเนา จ านวน 1 ชุด 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ(กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) จ านวน 1 ชุด 
4. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัครขนาดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาก าหนด จ านวน  

3  ใบ 
5. กรณีไม่มีสูติบัตร ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน 

1. หนังสือรับรองการเกิดหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ในลักษณะเดียวกัน 
2. หากไม่มีเอกสารตาม 1. ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองท าบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบฟอร์มที่

ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

สถานที่ติดต่อยื่นค าขอ 
- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลต าบลสันทราย 
- โทรศัพท์ : 053-114563 
- โทรสาร : 053-114563 
- เว็บไซต์ : http://www.sansaifang.go.th 
 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
 
ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 8 วัน 
ค่าธรรมเนียม 
 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โทรศัพท์ : 053-114563  

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

http://www.sansaifang.go.th/


 

ใบสมัคร 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 

 

เขียนที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 
           วันที.่...........เดือน........................พ.ศ........... 

ข้อมูลเด็ก  
1. เด็กชื่อ-นามสกุล......................................................................ชื่อเล่น.............................เชื้อชาติ

........................... 

2. เกิดวันที่..................เดือน........................................พ.ศ. ...........................อาย.ุ.............ปี....................เดือน  

3. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่...............................หมูท่ี่..................ถนน......................................... 

   ต าบล................................................อ าเภอ.......................................จังหวัด.................................................. 

4. ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน บ้านเลขที่..................หมู่ที.่..........ถนน....................ต าบล......................................  

   อ าเภอ......................จงัหวัด.............................. โทร. (ถ้าม)ี.......................บิดาชื่อ......................................... 

   อาชพี.................................มารดาชื่อ.............................................................อาชพี...........................…………. 

   มพีี่น้องรว่มบิดา-มารดาเดียวกันจ านวน....................คน เป็นบุตรล าดับที.่..................  

ข้อมูลบิดา-มารดาหรือผู้มีอุปการะ  

1. ปัจจุบันเด็กอยู่ในความควบคุมดูแล/รับผิดชอบของ  

1.1 บิดา มารดา ทั้งบิดา-มารดาร่วมกนั ญาต ิ(โปรดระบุความเกี่ยวข้อง)..................... 

1.2 อื่นๆ(โปรดระบ)ุ............................................................................................................................ 

2 ผู้ดูแลเด็กในข้อ 1 มีรายได้ในครอบครวัต่อเดือน................................บาท  

3. ผู้น าเด็กมาสมัครชื่อ.........................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................ของ

เด็ก  

4. ผู้รับส่งเด็กชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................โดยเกี่ยวข้องเป็น............................  

ค ารับรอง  

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทรายเด็กที่มาสมคัรมี
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศ และหลักฐานที่ใช้สมัครเป็นหลักฐานทีถู่กต้องจริง  
2. ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการที่จะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย   
3. ข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบัติตามระเบียบข้อก าหนดของโรงเรียน และยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าเกี่ยวกบัการ
พัฒนาความพร้อมตามทีโ่รงเรียนก าหนด  

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้น าเด็กมาสมัคร 

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

                               วันที.่..............เดือน................................พ.ศ.................... 



 

- 2 - 
 

 หมายเหต ุหลักฐานที่จะต้องน ามาในวันสมัคร  
1. ตัวเด็ก ได้ตรวจหลักฐานต่างๆเป็นการถูกตอ้งแล้ว  
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)  
3. ส าเนาสูติบัตร       ลงชื่อ.....................................................  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน           (......................................................)  
5. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว            เจ้าหน้าที่รับสมัคร  
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และผู้ปกครอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบมอบตัว 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 

สังกัดเทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................อายุ..............................ปี  

อาชีพ.......................รายได้........................บาท/เดือน ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..............ถนน/ตรอก/ซอย.................  

ต าบล..............................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด...........................................  

โทรศัพท.์..................................เป็นผู้ปกครองของ (เด็กชาย/เด็กหญิง)................................................................  

เข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย   และพร้อมทีจ่ะปฏิบัติตามระเบียบการของโรงเรียน

อนุบาล เทศบาลสันทราย ดังนี.้- 

1. ปฏิบัติตามระเบียบการข้อบังคับของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย อย่างเคร่งครดั  

2. ให้ความร่วมมือและมสี่วนร่วมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทรายและครูผู้สอน 

ในการอบรมเลี้ยงด ู 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กในดา้นตา่งๆร่วมกับทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย  ใน

การอบรมเลี้ยงดูเด็กและขจัดปัญหาต่างๆที่อาจเกดิขึ้นแก่เด็กอย่างใกล้ชดิ  

สถานที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวกรวดเร็วที่สดุ

..................................................................................................  

โทรศัพท.์.............................................อนึ่ง ถ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................  

เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย จ าเป็นต้องรีบส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ทันที ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทางโรงเรียนฯ  

จัดการไปตามความเห็นชอบก่อนแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบได ้โดยข้าพเจา้รับผิดชอบทุกประการ  

ผู้รับส่งเด็ก  

นาย/นาง/นางสาว.......................................................................โดยเกี่ยวข้องเป็น..............................................  

 

     (ลงชื่อ)................................................................ผู้ปกครอง 

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

 

        (ลงชื่อ)................................................................ผู้รับมอบเด็ก 

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

                                        วันที่........................................................... 

 
 
 



 
ทะเบียนประวัตินักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 
 

เด็กชาย เด็กหญิง................................................................................ชื่อเล่น..........................................  

เกิดเมื่อวันที่................เดือน..........................................พ.ศ.......................อาย.ุ....................ปี.......................

เดือน  

บิดาชื่อ นาย.........................................................อาชีพ...................................รายได.้........................บาท/เดือน  

มารดาชื่อ นาง.....................................................อาชีพ..................................รายได.้.........................บาท/เดือน  

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่...............หมู.่............ถนน/ตรอก/ซอย.............................ต าบล.............................................  

อ าเภอ...........................................จังหวัด............................................................มีพี่น้อง................................คน  

เป็นชาย.................................คน เป็นหญิง...................คน นักเรียนเป็นบุตรคนที.่........................ของครอบครัว  

มีน้าหนัก............................กิโลกรัม ส่วนสูง............................เซนติเมตร วัดรอบศีรษะ......................เซนติเมตร  

นิสัยการรับประทานอาหารของนักเรียน..............................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

การดื่มนม

...................................................................................................................................................................  

ประวัติการไดร้ับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย.................................................................................เมื่ออายุ..............ปี 

มีโรคประจ าตัวคือ

.....................................................................................................................................................  

โรคจากพันธกุรรมหรือความผิดปกติต่างๆ

................................................................................................................  

แพ้อาหาร (บอกชนิด )...................................................................................................................................... 

แพ้ยา ( บอกชนิด )...........................................................................................................................................  

การได้รับภูมิคุ้มกัน................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

ความสามารถในการชว่ยเหลือตนเองของนักเรียน

.............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

นักเรียนเคยเข้าโรงเรียนหรือสถานที่เลี้ยงเด็กมากอ่น.......................................................................................... 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรแจ้งให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย ทราบ........................................................................  

.............................................................................................................................................................................  
 



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 

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

ค าชี้แจง : กรุณาขีดเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพียงข้อเดียว  

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ  

1. เพศ   (   ) 1.ชาย  (   ) 2. หญิง  

2. ความสัมพันธก์ับเด็กที่น ามาเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย  

(  ) 1. พ่อ    (  ) 2. แม่     (  ) 3. ปู่/ย่า/ตา/ยาย    (   ) 4. อื่นๆ ระบุ.................................  

3. สถานภาพสมรส  

(  ) 1. โสด    (  ) 2. สมรสอยู่ด้วยกัน   (  ) 3. สมรสแยกกันอยู ่ 

                     (  ) 4. หม้าย  (  ) 5. หย่าร้าง  

4. อายุ.......................ปี  

5. ระดับการศึกษาสูงสุด  

(  ) 1. ประถมศึกษา  (  ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น  (  ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  

(  ) 4. อนุปริญญา    (  ) 5. ปริญญาตร ี            (  ) 6. สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป  

6. อาชีพ  

(  ) 1. เกษตรกร 

 (  ) 2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

(  ) 3. รับจ้างเอกชน  

(  ) 4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  

(  ) 5. อื่นๆ (ระบ)ุ...............................................................................  

7. รายได้ต่อเดือน...................................บาท  

8. จ านวนบุตรที่เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย......................................คน  

9. ท่านคาดหวังอะไร จากการใหบุ้ตรเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย (ตอบได้มากกว่าหนึ่ง

ข้อ)  

(  ) 1. มีคนช่วยเลี้ยงดูบุตรระหวา่งที ่พ่อ – แม ่ต้องไปท างาน  

(  ) 2. ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่รว่มกับผู้อื่น  

(  ) 3. ต้องการให้เด็กไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาค้านตา่งๆ  

(  ) 4. ต้องการให้เด็กไดอ้ยู่ในสถานที่สะอาด/ปลอดภัย 

(  ) 5. อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................... 
 



 

 

ส่วนที่ 2 : ท่าน “พึงพอใจ” การจัดบริการด้านต่างๆ ในโรงเรียนมากนอ้ยเพียงใด 

 
เรื่อง 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. การจัดอาหารกลางวนั และอาหารวา่งที่มีประโยชน์ สะอาด 
และปลอดภัย  

   

2. การจัดให้มีน้าดื่มที่สะอาดสาหรับเด็ก     

3. การสอนและฝึกให้เดก็แปลงฟันและล้างมือ เป็นนิสัย     

4. จัดให้มีของเล่นและหนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ที่เหมาะสม และเพียงพอ  

   

5. การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเล่น การเล่านิทานและการ
แสดงออกที่เหมาะสม  

   

6. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน ให้สะอาดและ
ปลอดภัยสาหรับเด็ก  

   

7. การจัดให้มีห้องน้า ห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะสาหรับ
เด็กและผู้มาติดต่อ  

   

8. ครูผู้สอนอัธยาศัยด ียิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสภุาพเรียบร้อย 
เต็มใจให้บริการ  

   

9. ครูผู้สอนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กไดด้ี     

10. โรงเรียนให้โอกาสผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา
โรงเรียน ด้านต่างๆ สม่ าเสมอ  

   

 

ส่วนที่ 3: ท่านคิดว่าท่านสามารถมีส่วนรว่มในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ ได้อย่างไร  
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

***************************************************** 

 



 
 

ใบแจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียน ( นักเรียนเก่า ) 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................อาย.ุ.............................ปี  

อาชีพ.....................รายได้......................บาท/เดือน ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..............ถนน/ตรอก/ซอย.................... 

ต าบล..............................................อ าเภอ....................................................จังหวัด...........................................  

โทรศัพท.์.................................เป็นผู้ปกครองของ (เด็กชาย/เด็กหญิง)................................................................. 

เข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทรายและพร้อมที่จะปฏบิัติตามระเบียบการของ โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลสันทราย ดังนี.้- 

1. จะปฏิบัติตามระเบียบการข้อบังคับของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทรายอย่างเคร่งครดั  

2. จะร่วมกับทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทรายในการอบรมเลี้ยงดูเดก็และขจัดปัญหาต่างๆที่อาจ

เกิดขึ้น แก่เด็กอย่างใกลช้ิด สถานที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวกรวดเร็วที่สุด....................................................  

โทรศัพท.์......................................................................................  

อนึ่ง ถ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง)...............................................................เจ็บป่วย จ าเป็นต้องรีบส่งโรงพยาบาลหรือ  

พบแพทย์ทันท ีข้าพเจ้าอนุญาตให้ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย จัดการไปตามความเห็นชอบก่อนแจ้ง

ให้ข้าพเจ้าทราบได ้โดยข้าพเจ้า รับผิดชอบทุกประการ  

ผู้รับส่งเด็ก  

นาย/นาง/นางสาว...................................................................................โดยเกี่ยวข้องเป็น............................... 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ปกครอง 

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

 

 

      (ลงชื่อ)...........................................................ผู้รับมอบเด็ก 

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

    วันที.่.....................เดือน....................................................พ.ศ............................... 

*  หมายเหตุ หลักฐานทีจ่ะต้องน ามาในวันมอบตวั  

1. ตัวเด็ก  

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 6 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  

3. ใบแจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์
แล้ว 


