
การส�งเด็กเข�าเรียนในสถานศึกษา 

1. ระดับก
อนประถมศึกษา   
      ผู�ปกครองสามารถส
งเด็กท่ีมีอายุ  4 - 5 ป$  (นับวันเกิดถึง 16 พฤษภาคม  ของป$การศึกษาท่ีเข�า
เรียน) ไปแจ�งการส
งเด็กเข�าเรียนชั้นก
อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามเขตพ้ืนท่ีบริการ
ท่ีเด็กมีชื่ออยู
ในทะเบียนบ�าน โดยไม
ต�องมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ยกเว�นโรงเรียนท่ีมีการแข
งขัน
สูง(โรงเรียนอนุบาลราชบุรี)  
หลักฐานการสมัคร 

      1. แบบใบสมัครเข�าเรียนชั้นอนุบาล 1 
 2. สูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตร 
 3. กรณีไม
มีสูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตร ให�ใช�สําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�าน 
 4. กรณีไม
มีหลักฐานตาม ข�อ 1 และ 2 ให�ใช�หลักฐานทางราชการ เช
น หนังสือเดินทาง หนังสือ
รับรองการเกิด ทะเบียนบ�านของบุคคลท่ีเข�าเมืองโดยมิชอบด�วยกฎหมาย (ทร.13)หรือ ทะเบียนประวัติบุคคล
ท่ีเข�าเมืองโดยมิชอบด�วยกฎหมายท่ีอําเภอหรือจังหวัดจัดทําทะเบียนสํารวจบัญชีบุคคลในบ�านของกรม
ประชาสงเคราะหA 
 5. กรณีไม
มีหลักฐานตาม ข�อ 1 . 2 และ 3 ให�บิดามารดา หรือผู�ปกครองเด็กจัดทําบันทึกแจ�ง
ทะเบียนประวัติเด็ก เพ่ือใช�เปBนหลักฐานการสมัคร 
ระยะเวลาการสมัคร   ต้ังแต
เดือนมีนาคม ถึงวันเปCดเรียนภาคต�นของป$การศึกษาท่ีจะเข�าเรียน 

 

2.  ระดับประถมศึกษา 
            ผู�ปกครอง นําเด็กในปกครองไปแจ�งการส
งเด็กเข�าเรียนชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 1 ในสถานศึกษาท่ี
จัดการศึกษาภาคบังคับ ตามเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีเด็กมีชื่ออยู
ในทะเบียนบ�าน โดยไม
มีการสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการ ยกเว�นโรงเรียนท่ีมีการแข
งขันสูง(โรงเรียนอนุบาลราชบุรี) (การนับอายุเด็กเพ่ือเข�ารับการศึกษา
ภาคบังคับให�นับตามป$ปฏิทิน หากเด็กมีอายุครบ 7  ป$บริบูรณAในป$ใดให�นับว
าเด็กมีอายุย
างเข�าป$ท่ี 7 ในป$นั้น
(เกิด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของป$การศึกษาท่ีเข�าเรียน)  
หลักฐานการสมัคร 
 1. แบบใบสมัครเข�าเรียนชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 1 
 2. สูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตร 
 3. กรณีไม
มีสูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตร ให�ใช�สําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�าน 
 4. กรณีไม
มีหลักฐานตาม ข�อ 1 และ 2 ให�ใช�หลักฐานทางราชการ เช
น หนังสือเดินทาง หนังสือ
รับรองการเกิด ทะเบียนบ�านของบุคคลท่ีเข�าเมืองโดยมิชอบด�วยกฎหมาย (ทร.13) หรือ ทะเบียนประวัติบุคคล
ท่ีเข�าเมืองโดยมิชอบด�วยกฎหมายท่ีอําเภอหรือจังหวัดจัดทําทะเบียนสํารวจบัญชีบุคคลในบ�านของกรม
ประชาสงเคราะหA 
 5. กรณีไม
มีหลักฐานตาม ข�อ 1 . 2 และ 3 ให�บิดามารดา หรือผู�ปกครองเด็กจัดทําบันทึกแจ�ง
ทะเบียนประวัติเด็ก เพ่ือใช�เปBนหลักฐานการสมัคร 
ระยะเวลาการสมัคร   ตามประกาศรับนักเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑAการศึกษาภาคบังคับเข�าเรียนในสถานศึกษา
ช
วงเดือนมีนาคม ในแต
ละป$ 
 



บทลงโทษ 
         บิดา มารดา หรือผู�ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิชยAของเด็กคนใดไม
แจ�ง หรือไม

ส
งเด็กเข�าเรียนในสถานศึกษา โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให�ถือว
าไม
ปฏิบัติตามมาตรา 6 และมาตรา 15 
แห
งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.  2545  ต�องระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
            ผู�ปกครองส
งเด็กในความปกครองท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 ไปเข�าเรียนต
อใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ตามประกาศจัดสรรโอกาสการเข�าศึกษาต
อ
ระหว
างสถานศึกษาท่ีอยู
ในเกณฑAการศึกษาภาคบังคับ จนกว
าจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป$ท่ี 3 หรืออายุย
าง
เข�าป$ท่ีสิบหก 
 

หลักฐานการสมัคร               
- แบบใบสมัครเข�าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 

- สําเนาทะเบียนบ�านนักเรียน บิดา มารดา หรือผู�ปกครอง 

- สําเนาใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา 

- ผลการสอบคะแนน O-NET 

ระยะเวลาการสมัคร ตามประกาศจัดสรรโอกาสเข�าศึกษาต
อระหว
างสถานศึกษาท่ีอยู
ในเกณฑAการศึกษาภาค
บังคับและประกาศรับนักเรียนช
วงเดือนมีนาคมในแต
ละป$ 

บทลงโทษ 
       บิดา มารดา หรือผู�ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ
งและพาณิชยAของเด็กคนใดไม
แจ�งหรือไม
ส
ง
เด็ก เข�าเรียนในสถานศึกษา โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให�ถือว
าไม
ปฏิบัติตามมาตรา 6 และมาตรา 15 
แห
งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.  2545   ต�องระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือไม
เกินหนึ่ง
หม่ืนบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 

เพ่ือเข�าเรียน � ช้ันอนุบาล 1 � ช้ันประถมศึกษาป$ท่ี  1 
เลขท่ีสมัคร............................... 
 ชื่อผู�สมัคร  �  ด.ช.  �  ด.ญ..........................................นามสกุล............................................... 
เกิดวันท่ี...................เดือน.......................................พ.ศ....................อายุ....................ป$........................เดือน 
สถานท่ีเกิด................................................................................กลุ
มเลือด............................. 

ท่ีอยู
 (ตามสําเนาทะเบียนบ�าน)  บ�านเลขท่ี................หมู
ท่ี..........ซอย................ถนน...................... 
ตําบล..................................อําเภอ............................จังหวดั.............................โทรศัพทA................................ 
บิดาชื่อ........................................นามสกุล....................................อาชีพ......................................................... 
สถานท่ีทํางาน...............................................................................................โทรศัพทA.................................... 
มารดาชื่อ.....................................นามสกุล....................................อาชีพ........................................................ 
สถานท่ีทํางาน...............................................................................................โทรศัพทA.................................... 
ผู�สมัครเคยเรียนมาแล�วในชั้น.........................................จากโรงเรียน............................................................. 
ถนน....................ซอย.................ตําบล............................อําเภอ.........................จังหวัด................................ 
ผู�ปกครอง 
 ข�าพเจ�า..........................................................................อาชพี.......................................................... 
เก่ียวข�องเปBน    �  บิดา      �  มารดา     � อ่ืน ๆ.........................................................(ของผู�สมัคร) 
ขอสมัครให�      �  ด.ช.      �  ด.ญ. ...................................................................................................... 
เข�าเรียนในโรงเรียน........................................ในระหว
างสมัครจะติดต
อข�าพเจ�าได�ท่ีบ�านเลขท่ี...................... 
ซอย.................................ถนน...................................ตําบล..............................อําเภอ................................... 
จังหวัด.........................................โทรศัพทA........................................................... 

      ลงชื่อ........................................................ผู�ปกครอง 
            (......................................................) 
      วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ.................... 

เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 
1. ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบ�าน  สูติบัตร  ใบสมัคร      (ลงชื่อ).................................................... 
2. รวบรวมใบสมัครพร�อมให�ผู�สมัครลงทะเบียน            (ลงชื่อ).................................................... 

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

                                              ผู�อํานวยการโรงเรียน................................................... 
 

ตัวอย
างใบสมัคร 



โรงเรียน.................................................................. 

ใบสมคัรเข้าศกึษาตอ่ชั �นมธัยมศกึษาปีที�     ปีการศกึษา.......................... 
ข้อมูลนักเรียน 

 .ชื�อ  ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส...................................นามสกลุ........................................ 
   เชื �อชาติ..................สญัชาติ................ศาสนา....................เกิดวนัที�............เดือน..............................พ.ศ............ 
*.ที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน   บ้านเลขที�.........................หมูที่�.....................ซอย.......................ถนน............................          
   ตําบล/แขวง..........................อําเภอ........................... จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย์......................... 
   ที�อยูปั่จจบุนั(กรณีที�ไมไ่ด้พกัอยูต่ามที�อยูใ่นทะเบียนบ้าน)   บ้านเลขที�.................หมูที่�.............ซอย........................ 
   ถนน................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ............................จงัหวดั................................. 
   รหสัไปรษณีย์.................................... 
9. การศกึษา  จบการศกึษาชั �นประถมศกึษาปีที�  :  จากโรงเรียน.............................................................................. 
    ตําบล............................................ อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั............................................ 
;. บิดา ชื�อ นาย......................................นามสกลุ................................................ 
    อาชีพ............................................รายได้ตอ่เดือน........................บาท  โทรศพัท์............................................... 
    มารดา ชื�อ นาง/น.ส..............................นามสกลุ............................................. 
    อาชีพ.............................................รายได้ตอ่เดือน........................บาท  โทรศพัท์............................................. 
    สถานภาพของบิดา มารดา   � อยูด้่วยกนั         � แยกกนัอยู ่     � หยา่ร้าง          � บิดาถึงแกก่รรม   
                                               � มารดาถงึแก่กรรม   �  บิดา /มารดาถึงแก่กรรม    � อื�น ๆ โปรดระบ.ุ.................. 
ผู้ปกครอง     �   บิดา    �     มารดา     �    บคุคลอื�น  (โปรดระบดุ้านลา่ง) 
ชื�อ  นาย / นาง / น.ส. .....................................นามสกลุ....................................... 
อาชีพ...............................................รายได้ตอ่เดือน.......................บาท  โทรศพัท์................................................. 
มีความสมัพนัธ์กบันกัเรียน เป็น      � ปู่      � ยา่     � ตา    � ยาย     � อื�น ๆ (โปรดระบ)ุ.................................. 

ขอรับรองว่าข้อมูลนี �เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื�อ.......................................................ผู้สมคัร          (ลงชื�อ).............................................................ผู้ปกครอง 

       (.........................................................)                           (...............................................................) 
หลกัฐานทีใช้สมคัร สาํหรับเจ้าหน้าที� 

�   สําเนาทะเบียนบ้าน 

�   หลกัฐานการจบการศกึษาชั �น ป.:หรือกําลงัศกึษาอยู่ ชั �น ป.: 
�   สําเนาคะแนนผลการสอบ O-net  ชั �น ป.: 

 

(ลงชื�อ)..................................................ผู้ตรวจหลกัฐาน 

          (...................................................) 
(ลงชื�อ).................................................ผู้ เก็บหลกัฐานใบสมคัร 
            (.......................................) 

บตัรประจําตวัผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ชั �นมธัยมศกึษาปีที�    

โรงเรียน............................................... 
บตัรประจําตวัผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ชั �นมธันมศกึษาปีที�    

โรงเรียน............................................... 
 
(ส่วนของโรงเรียน)  เลขประจําตวัผู้สมคัร 
ชื�อ  ด.ช. / ด.ญ.......................................... 
นามสกลุ................................................... 
ลงชื�อผู้สมคัร............................................. 
ลงชื�อผู้ออกบตัร......................................... 
วนัที�สมคัร………/…………/…..……… 

 
(ส่วนของนกัเรียน) เลขประจําตวัผู้สมคัร 
ชื�อ  ด.ช. / ด.ญ......................................... 
นามสกลุ................................................. 
ลงชื�อผู้สมคัร............................................ 
ลงชื�อผู้ออกบตัร....................................... 
วนัที�สมคัร………/………..…/……..… 

ตวัอยา่งใบสมคัร 



 
 

ตัวอย
าง 



 

 

ตัวอย
าง 



 



 

 

ตัวอย
าง 



  ตัวอย
าง 


