
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนก่อนระดับประถมศึกษำในรงเรียนเทศบำลป้อม

แผลงไฟฟ้ำ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 

1 จะรับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี 4 ( กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือจะรับนักเรียนอายุย่างเข้าปีท่ี 5 (กรณีจัดการศึกษา

อนุบาล 2 ปี) ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของเทศบาลเมืองพระประแดงทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หาก

กรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนด เทศบาลเมืองพระประแดงสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ 

แต่หากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความ

เหมาะสม ท้ังนี้ตามท่ีเทศบาลเมืองพระประแดงจะประกาศก าหนด 

 

 - เทศบาลเมืองพระประแดงตรวจสอบรายชื่อเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษา และประกาศรายละเอียดเก่ียวกับ

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาลเมืองพระประแดงและสถานศึกษาพร้อมท้ังมีหนังสือแจ้งให้

ผู้ปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 1 ปี 

 

 - เทศบาลเมืองพระประแดงและโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้าแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัคร

นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ต าบลตลาด  อ าเภอพระ
ประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (สถานที่ราชการกรุณาแต่งกายสุภาพ))  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 25 นาที 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาที เทศบาลเมืองพระ

ประแดง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 
 

2) กำรพิจำรณำ 

อายุ/ พัฒนาการตามของเด็ก 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาที เทศบาลเมืองพระ

ประแดง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

สูติบัตร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 3 ฉบับ 
หมำยเหตุ (นักเรียน) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน

ท้องถิ่น 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ 3 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ส าเนาทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 
3 ฉบับ 

และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 3 ฉบับ 
หมำยเหตุ ( ส าเนาบัตรประชาชน บิดา  มารดา หรือ ผู้ปกครอง ลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน

ท้องถิ่น 

4) 
 

ใบเปล่ียนชื่อ - สกุล (กรณีมีกำรเปล่ียนชื่อและนำมสกุล) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 3 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 

(หมายเหตุ: (183 ถ.พระยาพายัพพิริยะกิจ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทร. 02-462-5429))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษาในรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

  
2)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 



ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษาในรงเรียนเทศบาลป้อม

แผลงไฟฟ้า 09/09/2558 13:01 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


