
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัด    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

- กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเข้ำศึกษำใน

ระดับชั้นเตรียมอนุบำล จะรับเด็กที่มีอำยุเข้ำปีที่ 2 ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน 

โดยไม่มีกำรสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร  

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรำยชื่อเด็กที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ และประกำศ

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ ปิดไว้ ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถำนศึกษำ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทรำบ ภำยในเดือนพฤษภำคมก่อนปีกำรศึกษำที่เด็กจะเข้ำ

เรียน  

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถำนศึกษำแจ้งประชำสัมพันธ์รำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรรับสมัครนักเรียนให้

ผู้ปกครองทรำบ ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน ของปีกำรศึกษำที่เด็กจะเข้ำเรียน 
 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ โทร. 044-487975 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 8 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ปกครองยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครเพ่ือส่งเด็กเข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกำศก ำหนด 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนรับผิดชอบ : กองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ )  

1 วัน กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
2) กำรพจิำรณำ 

กำรพิจำรณำรับเด็กเข้ำเรียน 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนรับผิดชอบ : กองกำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ )  

7 วัน กองกำรศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
สตูบิัตร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบำ้นของนักเรยีน บดิำ มำรดำ หรอืผูป้กครอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

3) 
 

ใบเปลีย่นชื่อ (กรณีมกีำรเปลีย่นชื่อ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

4) 
 

รปูถำ่ยของนักเรยีน ตำมทีอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่หรือ
สถำนศึกษำก ำหนด 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
 

- 

5) 
 

กรณีไม่มสีตูบิตัร ใหใ้ชเ้อกสำรดังต่อไปนีแ้ทน (๑) หนงัสือรบัรองกำร
เกดิ หรือหลกัฐำนที่ทำงรำชกำรออกใหใ้นลักษณะเดยีวกนั (๒) หำกไม่
มีเอกสำรตำม (๑) ใหบ้ดิำ มำรดำ หรอืผู้ปกครองท ำบนัทึกแจ้งประวตัิ
บุคคลตำมแบบฟอรม์ทีท่ำงองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ก ำหนด) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

 



ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) ไม่มี  ค่ำธรรมเนยีม 0 บำท 

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1) ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
ใบสมัครศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนประดู่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ใบสมคัร 

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบ้ำนประดู ่
เขียนที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนประดู่ 

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

ขอ้มูลเดก็ 
1.  เด็กชื่อ – นำมสกุล...................................................................................  ชื่อเล่น.............................. 
2. เกิดวัน..................ที่.................เดือน....................................พ.ศ. ......................  อำยุ............ปี..........เดือน  

(นับถึงวันที่  16  พฤษภำคม  256..........)    โรคประจ ำตัว........................................................................ 
น้ ำหนัก....................................กิโลกรัม  ส่วนสูง........................................เซนติเมตร 

3. ที่อยู่ตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน  บ้ำนเลขที่..............  หมู่ที.่.........  บ้ำน.............................  ต ำบล.............. 
อ ำเภอ..........................................  จังหวัด............................................  รหสัไปรษณีย.์.............................. 

4. ที่อยู่อำศัยจริงในปัจจุบัน  บ้ำนเลขที่................  หมู่ที.่.............  บ้ำน.............................  ต ำบล................. 
อ ำเภอ..........................................  จังหวัด............................................  รหสัไปรษณีย.์.............................. 
เบอร์โทรศัพท์บ้ำน......................................................  เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................. 
บิดำชื่อ – นำมสกุล..................................................  วุฒิกำรศึกษำ...................................  อำชีพ.............. 
มำรดำชื่อ – นำมสกุล..............................................  วุฒิกำรศึกษำ....................................  อำชีพ............... 
มีพ่ีน้องร่วมบิดำ – มำรดำเดียวกัน  จ ำนวน..................คน เป็นบุตรล ำดับที่.................................... 

ขอ้มูลบดิำมำรดำหรือผูด้แูลอปุกำระเดก็ 
1. ปัจจุบันเด็กอยู่ในควำมอุปกำระ / รับผิดชอบของ 

1.1   บิดำ        มำรดำ     ทั้งบิดำ – มำรดำร่วมกัน 
1.2   ญำติ  (โปรดระบุควำมเกี่ยวข้อง).............................  
1.3   อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)..................................................................  

2. ผู้ดูแลอุปกำระเด็ก  ตำมข้อ  1 
2.1 ชื่อ...................................................................................  อำชีพ...................................................... 
2.2 มีรำยได้ในครอบครัวต่อเดือน..........................................บำท 
2.3 ผู้น ำเด็กมำสมัครชื่อ............................................................  เกี่ยวข้องเป็น.................................ของเด็ก 

 



-2- 
 

3. ผู้ที่จะรับส่งเด็ก (นำย/นำง/นำงสำว)......................................................นำมสกุล......................................... 
โดยเกี่ยวข้องเป็น..........................................ของเด็ก  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ................................................. 

 

ค ำรบัรอง 
1. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้อ่ำนประกำศรับสมัครของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนประดู่เข้ำใจแล้ว  เด็กท่ีน ำมำ

สมัครมีคุณสมบัติ  ครบถ้วนถูกต้องตำมประกำศ  และหลักฐำนที่ใช้สมัครเป็นหลักฐำนที่ถูกต้องจริง 
2. ข้ำพเจ้ำมีสิทธิถูกต้องในกำรจะให้เด็กสมัครรับกำรศึกษำเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนประดู่   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ 
3. ข้ำพเจ้ำยินดีปฏิบัติตำมระเบียบ  ข้อก ำหนดของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนประดู่  องค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลโนนยอ  และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมพร้อมตำมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก ำหน 
 
 

ลงชื่อผู้น ำเด็กมำสมัคร...............................................                                                                            
(...............................................................) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


