การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา
1. ระดับกอนประถมศึกษา
ผูปกครองสามารถสงเด็กที่มีอายุ 4 - 5 ป$ (นับวันเกิดถึง 16 พฤษภาคม ของป$การศึกษาที่เขา
เรียน) ไปแจงการสงเด็กเขาเรียนชั้นกอนประถมศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ตามเขตพื้นที่บริการ
ที่เด็กมีชื่ออยูในทะเบียนบาน โดยไมตองมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ยกเวนโรงเรียนที่มีการแขงขัน
สูง(โรงเรียนอนุบาลราชบุรี)
หลักฐานการสมัคร
1. แบบใบสมัครเขาเรียนชั้นอนุบาล 1
2. สูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตร
3. กรณีไมมีสูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตร ใหใชสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
4. กรณีไมมีหลักฐานตาม ขอ 1 และ 2 ใหใชหลักฐานทางราชการ เชน หนังสือเดินทาง หนังสือ
รับรองการเกิด ทะเบียนบานของบุคคลที่เขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมาย (ทร.13)หรือ ทะเบียนประวัติบุคคล
ที่ เ ขาเมื อ งโดยมิ ช อบดวยกฎหมายที่ อํ า เภอหรื อจั งหวั ด จั ด ทํ า ทะเบี ย นสํ า รวจบั ญ ชี บุ ค คลในบานของกรม
ประชาสงเคราะหA
5. กรณีไมมีหลักฐานตาม ขอ 1 . 2 และ 3 ใหบิดามารดา หรือผูปกครองเด็กจัดทําบันทึกแจง
ทะเบียนประวัติเด็ก เพื่อใชเปBนหลักฐานการสมัคร
ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงวันเปCดเรียนภาคตนของป$การศึกษาที่จะเขาเรียน

2. ระดับประถมศึกษา
ผูปกครอง นําเด็กในปกครองไปแจงการสงเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาป$ที่ 1 ในสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาภาคบังคับ ตามเขตพื้นที่บริการที่เด็กมีชื่ออยูในทะเบียนบาน โดยไมมีการสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการ ยกเวนโรงเรียนที่มีการแขงขันสูง(โรงเรียนอนุบาลราชบุรี) (การนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษา
ภาคบังคับใหนับตามป$ปฏิทิน หากเด็กมีอายุครบ 7 ป$บริบูรณAในป$ใดใหนับวาเด็กมีอายุยางเขาป$ที่ 7 ในป$นั้น
(เกิด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของป$การศึกษาที่เขาเรียน)
หลักฐานการสมัคร
1. แบบใบสมัครเขาเรียนชั้นประถมศึกษาป$ที่ 1
2. สูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตร
3. กรณีไมมีสูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตร ใหใชสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
4. กรณีไมมีหลักฐานตาม ขอ 1 และ 2 ใหใชหลักฐานทางราชการ เชน หนังสือเดินทาง หนังสือ
รับรองการเกิด ทะเบียนบานของบุคคลที่เขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมาย (ทร.13) หรือ ทะเบียนประวัติบุคคล
ที่ เ ขาเมื อ งโดยมิ ช อบดวยกฎหมายที่ อํ า เภอหรื อจั งหวั ด จั ด ทํ า ทะเบี ย นสํ า รวจบั ญ ชี บุ ค คลในบานของกรม
ประชาสงเคราะหA
5. กรณีไมมีหลักฐานตาม ขอ 1 . 2 และ 3 ใหบิดามารดา หรือผูปกครองเด็กจัดทําบันทึกแจง
ทะเบียนประวัติเด็ก เพื่อใชเปBนหลักฐานการสมัคร
ระยะเวลาการสมัคร ตามประกาศรับนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑAการศึกษาภาคบังคับเขาเรียนในสถานศึกษา
ชวงเดือนมีนาคม ในแตละป$

บทลงโทษ
บิดา มารดา หรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยAของเด็กคนใดไมแจง หรือไม
สงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ใหถือวาไมปฏิบัติตามมาตรา 6 และมาตรา 15
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ผูปกครองสงเด็กในความปกครองที่สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ไปเขาเรียนตอใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามประกาศจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ
ระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑAการศึกษาภาคบังคับ จนกวาจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3 หรืออายุยาง
เขาป$ที่สิบหก
หลักฐานการสมัคร
- แบบใบสมัครเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
- สําเนาทะเบียนบานนักเรียน บิดา มารดา หรือผูปกครอง
- สําเนาใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา
- ผลการสอบคะแนน O-NET
ระยะเวลาการสมัคร ตามประกาศจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑAการศึกษาภาค
บังคับและประกาศรับนักเรียนชวงเดือนมีนาคมในแตละป$
บทลงโทษ
บิดา มารดา หรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยAของเด็กคนใดไมแจงหรือไมสง
เด็ก เขาเรียนในสถานศึกษา โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ใหถือวาไมปฏิบัติตามมาตรา 6 และมาตรา 15
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท

ตัวอยางใบสมัคร

เพื่อเขาเรียน

ชั้นอนุบาล 1

ชั้นประถมศึกษาป$ที่ 1

เลขที่สมัคร...............................
ชื่อผูสมัคร
ด.ช.
ด.ญ..........................................นามสกุล...............................................
เกิดวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ....................อายุ....................ป$........................เดือน
สถานที่เกิด................................................................................กลุมเลือด.............................
ที่อยู (ตามสําเนาทะเบียนบาน) บานเลขที่................หมูที่..........ซอย................ถนน......................
ตําบล..................................อําเภอ............................จังหวัด.............................โทรศัพทA................................
บิดาชื่อ........................................นามสกุล....................................อาชีพ.........................................................
สถานที่ทํางาน...............................................................................................โทรศัพทA....................................
มารดาชื่อ.....................................นามสกุล....................................อาชีพ........................................................
สถานที่ทํางาน...............................................................................................โทรศัพทA....................................
ผูสมัครเคยเรียนมาแลวในชั้น.........................................จากโรงเรียน.............................................................
ถนน....................ซอย.................ตําบล............................อําเภอ.........................จังหวัด................................
ผูปกครอง
ขาพเจา..........................................................................อาชีพ..........................................................
เกี่ยวของเปBน
บิดา
มารดา
อื่น ๆ.........................................................(ของผูสมัคร)
ขอสมัครให
ด.ช.
ด.ญ. ......................................................................................................
เขาเรียนในโรงเรียน........................................ในระหวางสมัครจะติดตอขาพเจาไดที่บานเลขที่......................
ซอย.................................ถนน...................................ตําบล..............................อําเภอ...................................
จังหวัด.........................................โทรศัพทA...........................................................
ลงชื่อ........................................................ผูปกครอง
(......................................................)
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ....................
เฉพาะเจาหนาที่
1. ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบาน สูติบัตร ใบสมัคร
2. รวบรวมใบสมัครพรอมใหผูสมัครลงทะเบียน

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

(ลงชื่อ)........................................................
(............................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน...................................................

ตัวอย่างใบสมัคร
โรงเรี ยน..................................................................
ใบสมัครเข้ าศึกษาต่อชันมัธยมศึกษาปี ที

ปี การศึกษา..........................

ข้ อมูลนักเรียน
.ชือ ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส...................................นามสกุล........................................
เชือชาติ..................สัญชาติ................ศาสนา....................เกิดวันที............เดือน..............................พ.ศ............
*.ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้ าน บ้ านเลขที.........................หมูท่ ี.....................ซอย.......................ถนน............................
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ........................... จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.........................
ทีอยูป่ ั จจุบนั (กรณีทีไม่ได้ พกั อยูต่ ามทีอยูใ่ นทะเบียนบ้ าน) บ้ านเลขที.................หมูท่ ี.............ซอย........................
ถนน................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ............................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์....................................
9. การศึกษา จบการศึกษาชันประถมศึกษาปี ที : จากโรงเรี ยน..............................................................................
ตําบล............................................ อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................
;. บิดา ชือ นาย......................................นามสกุล................................................
อาชีพ............................................รายได้ ตอ่ เดือน........................บาท โทรศัพท์...............................................
มารดา ชือ นาง/น.ส..............................นามสกุล.............................................
อาชีพ.............................................รายได้ ตอ่ เดือน........................บาท โทรศัพท์.............................................
สถานภาพของบิดา มารดา อยูด่ ้ วยกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้ าง
บิดาถึงแก่กรรม
มารดาถึงแก่กรรม
บิดา /มารดาถึงแก่กรรม
อืน ๆ โปรดระบุ...................
ผู้ปกครอง
บิดา
มารดา
บุคคลอืน (โปรดระบุด้านล่าง)
ชือ นาย / นาง / น.ส. .....................................นามสกุล.......................................
อาชีพ...............................................รายได้ ตอ่ เดือน.......................บาท โทรศัพท์.................................................
มีความสัมพันธ์กบั นักเรียน เป็ น
ปู่
ย่า
ตา
ยาย
อืน ๆ (โปรดระบุ)..................................
ขอรับรองว่ าข้ อมูลนีเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชือ.......................................................ผู้สมัคร
(ลงชือ).............................................................ผู้ปกครอง
(.........................................................)
(...............................................................)
หลักฐานทีใช้ สมัคร
สําหรับเจ้ าหน้ าที
สําเนาทะเบียนบ้ าน
(ลงชือ)..................................................ผู้ตรวจหลักฐาน
(...................................................)
หลักฐานการจบการศึกษาชัน ป.:หรื อกําลังศึกษาอยู่ ชัน ป.:
(ลงชือ).................................................ผู้เก็บหลักฐานใบสมัคร
สําเนาคะแนนผลการสอบ O-net ชัน ป.:
(.......................................)
บัตรประจําตัวผู้สมัครเข้ าศึกษาต่อชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรี ยน...............................................
(ส่วนของโรงเรี ยน) เลขประจําตัวผู้สมัคร
ชือ ด.ช. / ด.ญ..........................................
นามสกุล...................................................
ลงชือผู้สมัคร.............................................
ลงชือผู้ออกบัตร.........................................
วันทีสมัคร………/…………/…..………

บัตรประจําตัวผู้สมัครเข้ าศึกษาต่อชันมัธนมศึกษาปี ที
โรงเรี ยน...............................................
(ส่วนของนักเรี ยน) เลขประจําตัวผู้สมัคร
ชือ ด.ช. / ด.ญ.........................................
นามสกุล.................................................
ลงชือผู้สมัคร............................................
ลงชือผู้ออกบัตร.......................................
วันทีสมัคร………/………..…/……..…

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

