
  ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า   
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบงึกาฬ                                                 

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

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

1.เด็กชื่อ – นามสกุล...............................................................................................ชื่อเล่น.................................... 
2.เกิดวัน...........................ที่................เดือน.....................................พ.ศ....................อายุ.............ป.ี.............เดือน 
      (นับถึงวันที่ 15  พฤษภาคม  256.......) 
     โรคประจำตัว........................................................................................................................................................ 
3.  ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน  บ้านเลขท่ี.........................หมู่....................ถนน.................................................... 
     ตำบล..............................................อำเภอ............................................จังหวัด................................................... 
4.  ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน  บ้านเลขที่....................หมู.่....................ถนน.....................ตำบล................................ 
     อำเภอ..............................................จังหวัด.............................................โทร.(ถ้ามี)............................................ 
     บิดาชื่อ – นามสกุล.............................................................................................................................. ................. 
     วุฒิการศึกษา...................................................................................อาชีพ............................................................ 
     มารดาชื่อ – นามสกุล........................................................................................................................................... 
     วุฒิการศึกษา.................................................................. .................อาชีพ............................................................ 
     มีพ่ีน้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน  จำนวน....................................คน  เป็นบุตรลำดับที่....................................... 
 
ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะ 
1.  ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอุปการะ / รับผิดชอบของ 
     1.1          บิดา                             มารดา                ทั้งบิดา-มารดาร่วมกัน 
     1.2          ญาติ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง)...................  1.3          อ่ืน ๆ(โปรดระบ)ุ................................... 
2.  ผู้ดูแลอุปการะเด็ก   ตามข้อที่  ๑ 
     ๒.๑  ชื่อ...........................................................................................อาชีพ.................... ....................................... 
     ๒.๒  มีรายไดใ้นครอบครัวต่อเดือน..................................................บาท 
     ๒.๓  ผู้นำเด็กมาสมัครชื่อ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น.....................................ของเด็ก 
๓.  ผู้ที่จะรับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกุล................................................. 
     โดยเกี่ยวข้องเป็น............................................ของเด็ก  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
........................................................ 
 
คำรับรอง 
1.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า เข้าใจแล้ว  เด็กท่ีนำมาสมัคร
มี คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามประกาศ  และหลักฐานที่ใช้สมัครเป็นหลักฐานที่ถูกต้องจริง 
2.  ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการจะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า 
3.  ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อกำหนดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า สังกัด  อบต.บุ่งคล้า 
     และยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามท่ีศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบุ่งคล้ากำหนด 
 
                                               ลงชื่อผู้นำเด็กมาสมัคร.................................................................... 
                            (..............................................................) 
                    วันที่..............เดือน................................พ.ศ...................... 



 
ใบมอบตัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า    ตำบลบุ่งคล้า 
  อำเภอบุ่งคล้า     จังหวดับึงกาฬ 

******************************* 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................อายุ.........................ปี 
อาชีพ.............................รายได้...................................บาท/เดือน  ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี.............. .หมู่.............. 
ถนน/ตรอก/ซอย..................................ตำบล............................................อำเภอ.................................................  
จังหวัด....................................................โทรศัพท์.......................................................... ..........เป็นผู้ปกครองของ 
เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................................เข้าเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า 
และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้าดังนี้ 
1.  จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้าอย่างเคร่งครัด 
2.  จะร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า ในการจัดการเรียนการสอนและขจัดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
      แก่เด็กอย่างใกล้ชิด  สถานที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวกรวดเร็วที่สุด 
เบอรโ์ทรศัพท์..........................................................อนึ่ง  ถ้าเด็กชาย/เด็กหญิง..................... .....................................
เจ็บป่วย  จำเป็นต้องรับนำส่งโรงพยาบาล  หรือพบแพทย์ทันที  ข้าพเจ้าอนุญาตให้ศูนย์ ฯ  จัดการไปตามความ
เห็นชอบก่อนและแจ้งให้ ข้าพเจ้าทราบโดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
  
ผู้รับมอบเด็ก 
(นาย/นาง/นางสาว)...........................................นามสกุล...........................................เกี่ยวข้องเป็น.. .................... 
เบอร์โทรศัพท์.................................................. 
 
 
 
                                                                ลงชือ่ผู้ปกครอง........................................................... 
                                                                                 (.............................................................) 
                                                                ลงชือ่ผู้รับมอบตัว......................................................... 
                                                                                 (.............................................................) 
 

                                                              วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.................... 
 
หมายเหตุ หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร 
  1.  ตัวเด็ก 
  2.  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)    จำนวน    1  แผ่น 
  3.  สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวเด็ก  ผู้ปกครอง)  จำนวน    1  แผ่น 
  4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ปกครอง)  จำนวน    1  แผ่น 

5.  รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว   (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน)  จำนวน    3   ใบ   
  6.  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
  7.  สมุดบันทึกการได้รับวัคซีน (เล่มสีชมพู) หน้าที่คุณหมอลงบันทึกการได้รับวัคซีน 
 
 
 



  
 ทะเบียนประวัตินักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า    ตำบลบุ่งคล้า 
  อำเภอบุ่งคล้า     จังหวดับึงกาฬ 
************************************************* 

 
เลขประจำตวั 
เด็กชาย –เด็กหญิง..................................................นามสกุล........................................ชื่อเล่น................................... 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
  

เกิดวัน.....................ที่.................เดือน.......................................พ.ศ...................อายุ..................ป.ี...................เดือน 
จังหวัดที่เกิด...........................................เชื้อชาติ............................สัญชาติ..............................ศาสนา....................... 
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน  บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...........บ้าน........................................ถนน.............................  
ตำบล................................อำเภอ......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์......... ........... 
สุขภาพโดยรวมของเด็ก   สมบูรณ์   ไม่สมบูรณ์ คือ....................................................................... .............. 
ชื่อบิดา...................................นามสกุล.................................อาชีพ..........................รายได้......................บาท/เดือน  
สถานที่ทำงาน..................................................................................โทรศัพท์............................................................. 
ชื่อมารดา...................................นามสกุล...............................อาชีพ........................รายได้......................บาท/เดือน  
สถานที่ทำงาน..................................................................................โทรศัพท์.............................................................
ชื่อ - นามสกุลผู้ปกครอง............................................................อายุ...............ปี  เกี่ยวข้องเป็น...................ของเด็ก
อาชีพ.......................รายได้......................บาท/เดือน  
สถานที่ทำงาน...................................................................................................โทรศัพท์............................................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบันของนักเรียน  เลขที่..............หมู่ที่...........บ้าน..............................................ถนน.................................. . 
ตำบล...................................................อำเภอ...................................................จังหวัด............................................... 
มีพี่น้องท้ังหมด..................คน เป็นชาย..................คน เปน็หญิง.................คน นักเรียนเป็นบุตรคนที่..................... 
น้ำหนัก............กิโลกรัม  สว่นสูง..............เซนติเมตร  นักเรียนมีโรคประจำตัว.......................................เมื่อมีอาการ
ควรแก้ไขอย่างไร.................................................................................. ....................................................................... 
ประวัติการแพ้ยา (บอกชนิดยา)..............................................แพ้อาหาร(บอกชนิด).................. ................................ 
นิสัยในการรับประทานอาหาร..................................................การดื่มนม............... .................................................. 
ประวัติการได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย........................................................... ...............................เมื่ออายุ..............ปี 
การได้รับภูมิคุ้มกัน......................................................................................................................................................  
นักเรียนเคยเข้าโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก  ไม่เคย   เคย (ชื่อ...............................................................) 
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน.................................................................................................. .... 
เด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในเรื่อง................................................................................ ...................................... 
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ควรแจ้งให้ครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้ารับทราบ
............................................................................................................................. .. 
.......................................................................................................................... ......................................................... 
 
 
                                                 ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล............................................................ 
                                                                   (..........................................................) 
                                                            วันที่..............เดือน........................พ.ศ.............. 
 

    

             



 
บันทึกประวัติสุขภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า   ตำบลบุ่งคล้า 
อำเภอบุ่งคล้า   จังหวัดบึงกาฬ 

************************************************** 
ของ เด็กชาย / เด็กหญิง.............................................................................................................ชื่อเล่น.................. 

๑. ประวัติการคลอด               ปกติ                                                    ไม่ปกติ 

๒. สายตา                           ปกติ                                                    ไม่ปกติ 

๓. การเริ่มพูด                       ปกติ (ภายใน ๑ ขวบครึ่ง)                          ไม่ปกติ (หลัง ๑ ขวบครึ่ง) 

๔. การเริ่มเดิน                      ปกติ (ภายใน ๑ ขวบครึ่ง)                          ไม่ปกติ (หลัง ๑ ขวบครึ่ง) 

๕. การผ่าตัด 

                      ไม่มี 

                                 ไม่รุนแรง  คือ............................................................................................................... ... 

                                 รนุแรง    คือ...................................................................................................................  

     ๖.  ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง   คือ...................................................................................เมื่อ.............................. 

     ๗.  โรคประจำตัว  บิดา/มารดา                   ไม่มี 

                               มีโรคประจำตัวเหล่านี้ 

                               วัณโรค                                   เบาหวาน                       ลมบ้าหมู 

                               หวัใจ                                     มะเร็ง 

                               เคยป่วยเป็น.................................................................................................................. ..... 

      ๘.  โรคประจำตัว  นักเรียน                       ไม่มี 

                               มีโรคประจำตัวเหล่านี้ 

                               วัณโรค                                   เบาหวาน                        ลมบ้าหมู 

                               หวัใจ                                     มะเร็ง 

                               เคยป่วยเป็น.................................................................................................................. ..... 

      ๙.   การได้รับภูมิคุ้มกัน 

                               คอตีบ                                    หัดเยอรมัน                      ไอกรน 

                               บาดทะยัก                                โปลิโอ                          ตับอักเสบ 

                               บีซจีี                                       อ่ืนๆ คือ.................................................................. 



สถานพยาบาลที่มีประวัติการรักษาพยาบาลของนักเรียนหรือนักเรียนเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นประจำ  คือ 
........................................................................................ ............................................................................................  
 

    ลงชื่อ..................................................................ผู้ให้ข้อมูล 
 (....................................................................) 
เกี่ยวข้องเป็น..................................................... 
วันที่บันทึก......................................................... 

แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า     ตำบลบุ่งคล้า 

อำเภอบุ่งคล้า      จังหวัดบึงกาฬ 
**************************************************** 

ชื่อนักเรียน..............................................................................................................อายุ........... ......ปี.................เดือน 
วันเกิด..................../............................/.......................... 
ชื่อคุณพ่อ...................................................................................................ตำแหน่งงาน............................................  
ที่ทำงาน......................................................................................................................... 
ชื่อคุณแม่....................................................................................................ตำแหน่งงาน............... ............................. 
ที่ทำงาน.........................................................................................................................  
ที่อยู่...................................................................................................................... ......... 
หมายเลขโทรศัพท ์ บ้าน.................................เบอร์มือถือ...........................................โทรสาร................................. 
 
๑.  แนวความคิดทางการศึกษา 

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

๒.  แนวคิดในการเลี้ยงดูลูกและความคาดหวังต่อลูก 

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

๓.  เมื่อลูกไม่ปฏิบัติตัวตามความคาดหวัง  คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างไร 

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

๔.  เหตุผลที่สนใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า 

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

๕.  ความคาดหวังท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า 



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

๖.  คิดว่าลูกมีความต้องการพิเศษ  ที่แตกต่างกับเด็กคนอ่ืน ๆ  หรือไม่ 

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

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

 

      ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องเป็น....................... 
                            (...........................................................) 
                       วันที่................เดือน...........................ปี ที่บันทึก  

 


