
       
                       ส าหรับตดิ 

              รูปถ่าย 2 นิ้ว 
 

 
 

ใบสมัครเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม    อ าเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย 
ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 
       เขียนที ่...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม… 

                                  วนัที่................. เดือน.................................พ.ศ. 2564 
 

ข้อมูลเด็ก 
1. ชื่อนักเรียน     เด็กชาย       เด็กหญิง....................................................นามสกุล.......................................

ชื่อเล่น..........................เกิดวนัที่........... เดือน............................ พ.ศ. ............ อายุ.......... ปี ............ .เดือน  
( อายุครบ 2 ขวบปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 )   

2. เชื้อชาติ........................ สัญชาติ...........................ศาสนา.....................  
3. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ................................................................ ............................... 
4. โรคประจ าตัว.......................................................... ( แพ้ยา / แพ้อาหาร )................................... ............... 
5. กลุ่มเลือด..........เป็นบุตรคนที่.......... จ านวนพี่น้องทั้งหมด........คน 
6. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี.........................หมูท่ี่................ ถนน.............................................. 

      ต าบล................................ อ าเภอ........................... จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..................... 
7. ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่.................... ชื่อหมู่บ้าน..................................... 

ซอย................ถนน.......................... ต าบล................................ อ าเภอ............................................... 
จังหวัด......................................  รหสัไปรษณีย์...................................... 

8. ความพิการ/ความบกพร่องของเด็ก..............................................ความสามารถพิเศษ.................................. 
9. บิดาชื่อ – นามสกุล............................................................................................ อายุ ....................  ป ี

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ........................................................ ....................... 
วุฒิการศึกษา....................................... อาชีพ................................. หมายเลขโทรศัพท์........... .................... 

10. มารดาชื่อ – นามสกุล.......................................................................... ........ อายุ .................... ปี 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ............................................................ 
วุฒิการศึกษา....................................... อาชีพ................................. หมายเลขโทรศัพท์........... .................... 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบิดา – มารดา หรือผู้ดูแลอุปการะเด็ก 
1. ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอุปการะ / รับผิดชอบของ    

  1.1     บิดา         มารดา    ทั้งบิดา – มารดาร่วมกัน 
  1.2   ญาติ   ( โปรดระบุความเกี่ยวข้อง ) .................................................................................  
  1.3   อ่ืนๆ   ( โปรดระบ ุ)................................................................................................... ...... 
 
 2. ผู้ดูแลอุปการะเด็ก  ตามข้อที่ 1 

2.1 ชื่อ – นามสกุล............................................................................................ อายุ ....................  ป ี
     หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ........................................................ ....................... 
     วุฒิการศึกษา.................................. อาชีพ............................ หมายเลขโทรศัพท์............................... 
2.2 มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน............................................................... 
2.3 ผู้น าเด็กมาสมัครชื่อ.................................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................... ...ของเด็ก 

 
3. ผู้ที่จะรับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………….. 

โดยเกี่ยวข้องเป็น.......................................ของเด็ก  หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
  
 

        ลงชื่อ.............................................................. ผู้ปกครอง 
             (.............................................................) 
                   ผู้น าเด็กมาสมัคร 

 
 
หมายเหตุ หลักฐานที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 

1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิดของเด็ก)  1  ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน – พ่อ -แม่ – ผู้อุปการะเด็ก 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ปัจจุบัน) 
4. ส าเนาการรับวัคซีน (ในสมุดเล่มสีชมพู) 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง  1  ชุด  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
6. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
7. เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) ................................................................................... ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              ส าหรับติด 

              รูปถ่าย 2 นิ้ว 
 
 

ใบมอบตัวนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม    อ าเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2564      

        

       เขียนที่ ...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม… 
                                  วนัที่................. เดือน.................................พ.ศ. 2564 

 

  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................อายุ............... ...........ปี 
เชื้อชาติ........................................สัญชาติ.........................................ศาสนา....................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ......................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่............................หมู่ที่............. ชื่อหมู่บ้าน.............................................ซอย............................... 
ต าบล.......................................อ าเภอ..........................จังหวดั......................................รหสัไปรษณีย์……………………. 
อาชีพ...........................................รายได้..........................บาท/เดือน     สถานที่ท างาน............................................ 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกกรณีฉุกเฉิน................................................. เป็นผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง
.........................................................................................  เข้าเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ดังนี้ 

1. จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
อย่างเคร่งครัด 

2. จะร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   ในการจัดการการเรียนการ
สอนและขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่เด็กอย่างใกล้ชิด   

3. อนึ่ง ถ้าเด็กชาย/เด็กหญิง.........................................................................เจ็บป่วย จ าเป็นต้องรีบส่ง
โรงพยาบาลหรือพบแพทย์ทันที ข้าพเจ้าอนุญาตให้ศูนย์ฯ จัดการไปตามความเห็นชอบก่อนและ
แจ้งให้ ข้าพเจ้าทราบ โดยข้าพเจ้า ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกประการ 

4. เมื่อข้าพเจ้าได้มอบตัวนักเรียนต่อทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   
และได้ช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มแล้ว  
หากเด็กในความปกครองของข้าพเจ้าไม่ได้มาเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ข้าวต้ม  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นคืน   

 
 
 
 
 
 



 
ผู้ส่งมอบเด็ก 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................ โดยเกี่ยวข้องเป็น......................... 
เบอร์โทรติดต่อ...................................................  
 
ลงชื่อ      ผู้ปกครอง      ลงชื่อ       ผู้รับมอบตัว 
  (.........................................................)             ( น.ส.ประภาศิริ       ทวีสุข ) 
 
 
 
ค ารับรอง 

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   
เข้าใจแล้ว เด็กท่ีน ามาสมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามประกาศ และหลักฐานที่ใช้สมัคร เป็น
หลักฐานที่ถูกต้องจริง 

2. ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการจะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 

3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มและยินดีปฏิบัติตาม
ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   
ก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 



 
       

                       ส าหรับตดิ 
              รูปถ่าย 2 นิ้ว 

 
 

ใบสมัครเรียน  
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม    อ าเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2564 

      

        เขียนที่ ...โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม… 
                             วันที่................. เดือน................................. พ.ศ. 2564 

ข้อมูลเด็ก 
1. ชื่อนักเรียน     เด็กชาย       เด็กหญิง....................................................นามสกุล.......................... .............

ชื่อเล่น..........................เกิดวนัที่........... เดือน............................ พ.ศ. ............ อายุ.......... ปี ............ .เดือน  
( อายุครบ 3 ขวบปีบริบูรณ์  นับถึงวันที ่16  พฤษภาคม  2564 )   

2. เชื้อชาติ................................. สัญชาติ.....................................ศาสนา..........................................................  
3. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก.................................................................................... .............. 
4. โรคประจ าตัว.......................................................... ( แพ้ยา / แพ้อาหาร )................................................. . 
5. กลุ่มเลือด............เป็นบุตรคนที่............. จ านวนพี่น้องทั้งหมด...........คน 
6. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี.........................หมูท่ี่................ ถนน.............................................. 

      ต าบล................................ อ าเภอ........................... จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..................... 
7. ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่.................... ชื่อหมู่บ้าน............................................ 

ซอย................ถนน.......................... ต าบล........................................ อ าเภอ............................................... 
จังหวัด......................................  รหสัไปรษณีย์...................................... 

8. ความพิการ/ความบกพร่องของเด็ก..............................................ความสามารถพิเศษ.................................. 
9. บิดาชื่อ – นามสกุล............................................................................................ อายุ ....................  ป ี

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ........................................................ ........................................ 
วุฒิการศึกษา................................... อาชีพ................................. หมายเลขโทรศัพท์................................... 

10. มารดาชื่อ – นามสกุล.......................................................................... ........ อายุ .................... ปี 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ............................................................................................... 
วุฒิการศึกษา.................................. อาชีพ................................. หมายเลขโทรศัพท์.................................... 

11. มีความประสงค์ขอยื่นใบสมัครเข้าเรียน ในระดับชั้น 
อนุบาลชั้นปีที่ 1 

 อนุบาลชั้นปีที่ 2 
 อนุบาลชั้นปีที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบิดา – มารดา หรือผู้ดูแลอุปการะเด็ก 
1. ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอุปการะ / รับผิดชอบของ    

  1.1     บิดา         มารดา    ทั้งบิดา – มารดาร่วมกัน 
  1.2   ญาติ   ( โปรดระบุความเกี่ยวข้อง ) .................................................................................  
  1.3   อ่ืนๆ   ( โปรดระบ ุ)......................................................................................................... 
 
 2. ผู้ดูแลอุปการะเด็ก  ตามข้อที่ 1 

2.1 ชื่อ – นามสกุล............................................................................................ อายุ ....................  ป ี
     หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ....................................................................................... 
     วุฒิการศึกษา.................................. อาชีพ............................ หมายเลขโทรศัพท์............................... 
2.2 มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน............................................................... 
2.3 ผู้น าเด็กมาสมัครชื่อ.................................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................... ...ของเด็ก 

  
 3. ผู้ที่จะรับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………….. 

โดยเกี่ยวข้องเป็น.......................................ของเด็ก  หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
  

        ลงชื่อ.............................................................. ผู้ปกครอง 
             (.............................................................) 
                   ผู้น าเด็กมาสมัคร 
 
 
 

 
หมายเหตุ หลักฐานที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 

1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิดของเด็ก)  1  ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน – พ่อ -แม่ – ผู้อุปการะเด็ก 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ปัจจุบัน) 
4. ส าเนาการรับวัคซีน (ในสมุดเล่มสีชมพู) 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ปกครอง  1  ชุด  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
6. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
7. เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) ................................................................................... ............................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                   ส าหรับติด 
                  รูปถ่าย 2 นิ้ว 
 
 
 
 

               

ใบมอบตัวนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม    

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม    อ าเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2564 

         
        เขียนที่ ...โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม… 

                             วันที่................. เดือน................................. พ.ศ. 2564 
 
  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................อายุ............... ...........ปี 
เชื้อชาติ...........................สัญชาติ.............................ศาสนา.......................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ................................................................................  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่............................หมู่ที่............. ชื่อหมู่บ้าน.............................................ซอย.................. ............. 
ต าบล.......................................อ าเภอ..........................จังหวดั.................................... ..รหสัไปรษณีย์……………………. 
อาชีพ...........................................รายได้..........................บาท/เดือน     สถานที่ท างาน............................................ 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกกรณีฉุกเฉิน............................................. .เป็นผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง
.........................................................................................  เข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ข้าวต้ม และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  
ดังนี้ 

1. จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
อย่างเคร่งครัด 

2. จะร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ในการจัดการการเรียนการสอน
และขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนแก่เด็กอย่างใกล้ชิด   

3. อนึ่ง ถ้าเด็กชาย/เด็กหญิง.........................................................................เจ็บป่วย จ าเป็นต้องรีบส่ง
โรงพยาบาลหรือพบแพทย์ทันที ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทางโรงเรียนฯ จัดการไปตามความเห็นชอบก่อน
และแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกประการ 

4. เมื่อข้าพเจ้าได้มอบตัวนักเรียนต่อทางโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   และได้
ช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับทางโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มแล้ว  หากเด็ก
ในความปกครองของข้าพเจ้าไม่ได้มาเรียนโรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นคืน   

 
 
 
 
 
 
 



ผู้ส่งมอบเด็ก 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................ โดยเกี่ยวข้องเป็น......................... 
เบอร์โทรติดต่อ...................................................  
 
ลงชื่อ      ผู้ปกครอง      ลงชื่อ       ผู้รับมอบตัว 
  (.........................................................)             ( น.ส.ประภาศิริ       ทวีสุข ) 
 
ค ารับรอง 

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   
เข้าใจแล้ว เด็กที่น ามาสมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามประกาศ และหลักฐานที่ใช้สมัคร เป็น
หลักฐานที่ถูกต้องจริง 

2. ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการจะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในโรงเรียนอนุบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 

3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มและยินดีปฏิบัติตาม
ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามที่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   
ก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรองบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในเขตบริการของหมู่บ้าน 
 
เรื่อง การรับรองนักเรียนอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 
 
     วันที่................เดือน........................................พ.ศ. ..2564.. 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................อายุ...............ป ีบ้านเลขที่............. 
หมู่...............ตรอก/ซอย.................ถนน...............................แขวง/ต าบล.................. ............................. 
เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.....................................ต าแหน่ง.....ผู้ใหญ่บ้าน... ....หมู่ที่............
หมายเลขบัตร.................................................. ผู้ออกบัตร..............................กระทรวง................ .............ออกบัตร
เมือ่......................บัตรหมดอายุ...........................ขอรับรองว่าด.ช./ด.ญ. ........................................... .........ซึ่งเป็น
บุตรของ นาย/นาง/น.ส....................................................ไดเ้ข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของข้าพเจ้าเมื่อวันที่................. 
เดือน............................พ.ศ.....................ปัจจุบันได้พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่.............หมู่...............  
ตรอก/ซอย.................ถนน...............................แขวง/ต าบล.......... .......................เขต/อ าเภอ....................................
จังหวัด.....................................  และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการพร้อมกับแนบ
ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของนายจ้างมา ณ ที่นี้ด้วย  
 
 
      ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับรอง 
              (...................................................................) 
       ต าแหน่ง.....ผู้ใหญ่บ้าน...หมู่ที่.............            
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



หนังสือรับรองบุคคลอยู่นอกเขตบริการต าบลแม่ข้าวต้ม 
 
เรื่อง ขอรับรองเด็กอาศัยอยู่ในหมู่ที่ ............. ต าบล…………………………………… 
 
     วันที่................เดือน........................................พ.ศ. ...2564... 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................อายุ...............ป ีบ้านเลขที่............. 
หมู่...............ตรอก/ซอย.................ถนน...............................แขวง/ต าบล.................. ............................. 
เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.....................................ต าแหน่ง.....ผู้ใหญ่บ้าน... ....หมู่ที่............
หมายเลขบัตร.................................................. ผู้ออกบัตร..............................กระทรวง................ .............ออกบัตร
เมือ่......................บัตรหมดอายุ...........................ขอรับรองว่าด.ช./ด.ญ. ........................................... .........ซึ่งเป็น
บุตรของ นาย/นาง/นางสาว.......................................อยู่ในหมู่บ้านของข้าพเจ้าเมื่อวันที่........................................ 
เดือน............................พ.ศ.....................ปัจจุบันได้พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่........ ....หมู่............บ้าน......................... 
ตรอก/ซอย.................ถนน...............................แขวง/ต าบล.......... .......................เขต/อ าเภอ....................................
จังหวัด.....................................  และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการพร้อมกับแนบ
ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของนายจ้างมา ณ ที่นี้ด้วย  
 
 
      ลงชื่อ.....................................................................ผู้บันทึก 
              (...................................................................) 
       ต าแหน่ง.....ผู้ใหญ่บ้าน...หมู่ที่.............            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


