ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เรือ่ ง ให้ผสู้ อบแข่งขันไดไปรายงานตัวเพือ่ รับการบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการ
เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ ๖ กัน ยายน พ.ศ. ๒๔๖๑
เรือ่ ง การขึน้ บัญ ชีและการยกเลิกบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการ
เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ นัน้
บัดนี้ สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาประถมศึก ษาสระแก้ว เขต ๑ , เขต ๒ และสำนัก งานเขตพืน้ ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต ๗ มีต ำแหน่ง ข้าราชการครูว า่ งทีจ่ ะบรรจุแ ละแต่ง ตัง้ ผูส้ อบแข่ง ขัน ได้ข น้ึ บัญ ชีไ ว้
เข้า รับ ราชการเป น็ ข้า ราชการครูแ ละบ คุ ลากรท างการศึก ษ า ตำแหน่ง ครูผ ชู้ ว่ ย อัน ดับ ครูผ ชู้ ว่ ย จำนวน
๙ กลุม่ วิช าเอก รวม ๓๖ อัต รา ตามบัญ ชีต ำแหน่งว่างแนบท้ายนี้ โดยอนุม ตั คิ ณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัด
สระแก้ว ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๔๖๒ เมือ่ วันที่ ๒ กัน ยายน ๒๔๖๒ และครัง้ ที่ ๗/๒(ร;๖๒ เมือ่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒(ะ๖๒ จึงให้ผสู้ อบแข่งขันได้ขน้ึ บัญชีไว้ไปรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ดังนี้
ผูม้ ลี ทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ รายละเอียดตามบัญ ชีแนบท้ายประกาศนี้
๒. กำหนดวันรายงานตัวและสถานทีร่ ายงานตัว
ให้ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ตามข้อ ๑ ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒(ราอ๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือ ง จังหวัดสระแก้ว เมือ่ รายงานตัวและเลือ กสถานศึก ษาแล้ว จะส่งตัวไปปฏิบ ตั หิ น้าที่
ทีส่ ถานศึก ษา ในวัน เดีย วกัน จึงให้เตรียมตัวให้พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นวันดังกล่าวด้วย
เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว
ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหนังสือรับรองคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิต และระเบียน
แสดงผลการเรียน (สำหรับวุฒปิ ริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ทีไ่ ด้รบั วุฒปิ ระกาศนียบัตร บัณฑิตทีม่ หี ลักสูตรการสอน
ไม่น อ้ ยกว่า๑ ปี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๓. ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานทีใ่ ข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามทีค่ รุ สุ ภา
ออกให้เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อน โดยออกให้กอ่ นหรือไม่หลังวันรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๔. รูป ถ่ายเครือ่ งแบบข้าราชการปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับครูผชู้ ว่ ย
(ไม่ประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์) ถ่ายครัง้ เดียวกัน หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด ๑ X ๑.๔ นิว้
ซึง่ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๔. บัตรประจำตัวผูส้ อบแช่งขัน
๑

.

๓

.

๑

.

/ ๖. บัตรประจำตัว...

-๒-

๖. บัตรประจำตัวประซาซนฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรับรองแพทย์ซง่ึ ออกให้!ม่เกิน ๑ เดือน ซึง่ แสดงว่าไม่เนินโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค
(พ.ศ.๒๕๔๙)
จำนวน ๑ ฉบับ
๙. เอกสารทางทหาร เซ่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรับผูซ้ าย)
ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐.หลักฐานอืน่ ๆเซ่น หนังสือสำคัญ การเปลีย่ นซือ่ ซือ่ สกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดแนบท้ายนี้
สำเนาเอกสารทุกรายการให้รบั รองสำเนาถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
ทัง้ นี้ หากผูส้ อบแข่งขันได้รายใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว
จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตัง้ ครัง้ นี้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไม่ได้
จีงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ร*)9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(เ*

(นางมาลี พิณ สาย)
ศึกษานิเทศก์ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

บัญ ชีรายละเอียดผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การบรรจุแ ละแต่งตัง้ เข้ารับ ราชการเป็น ข้าราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งครูด,้ ชว่ ย
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวัด สระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ °) ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่

กลุม่ วิช า

จำนวน/อัต รา

ลำดับ ทีไ่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้

บัญ ชี กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ ๖ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙ กลุม่ วิช าเอก
บรรณารักษ์
๑
๑
๒ คณิตศาสตร์
๑๐
๓ คอมพิวเตอร์
๒
(^ ภาษาอังกฤษ
๗
๕ วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป
๖
๖
ศิลปศึกษา
๓
๑
๗ ทัศนศิลป็
๘ สังคมศึกษา
<รี1
๙
๒
ดนตรีศกึ ษา
รวม
๓๖

(ร^
๕๐-๕๙
(S)0"(9)(9)
๕๑-๕๔, ๕๖-๕๘
๒๐-๒๕
๓-๕
๒
๒๙-๓๒
<sl

-(ร!บัญ ชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน
ใช้บรรจุและแต่งตัง้ ผูส้ อบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
สังกัด สพป.สระแก้ว เชต ๑ , เขต ๒ และ สพม. เขต ๗ รวมทัง้ สิน้ ๓๖ อัตรา
ที่

โรงเรียน

อำเภอ

๑ บ้านด่านราษฎรบำรุง เมืองสระแก้ว
๒ บ้านเขาแหลม
วังสมบุรณ์
๓ บ้านวังทอง
วังสมบุรณ์
อรัญประเทศ
(ร! บ้านหนองผักบุง้
๔ บ้านหนองผักแว่น ตาพระยา
๖ บ้านหนองเรือ
วัฒนานคร
๗ วัดสารคุณสโมสร วัฒนานคร
๘ วัดหนองม่วง
โคกสูง
๙ สหัสหงษ์มหาคุณ โคกสูง
๑๐ อนุบาลศรีวฒ
ั นาวิทยา วัฒนานคร
(ริ)(9) อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
๑๒ อนุบาลวังสมบุรณ์ วังสมบุรณ์
๑๓ อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
(ริ)(ร! บ้านวังบุรพา
วังนํา้ เย็น
๑๔ บ้านหนองปรือ
วังนํา้ เย็น
๑๖ วัดคลองตาสูตรสามัคคี วังนํา้ เย็น
อรัญประเทศ
๑๗ บ้านคลองวัว
อรัญประเทศ
(ริ)(งั๋ บ้านทดเจริญ
อรัญประเทศ
๑๙ บ้านแสนสุข
อรัญประเทศ
๒๐ อพป.คลอง,นา'ใส
๒๑ บ้านคลองมะนาว วัฒนานคร
๒๒ บ้านทดวงศ์สมบุรณ์ ตาพระยา
๒๓ บ้านพร้าว
วัฒนานคร
๒๔ บ้านห้วยขัน
วัฒนานคร
๒๔ ประเสริฐ-น้อยรุจริ วงศ์๑ ตาพระยา
๒๖ เพชรรัตนราขสุดา ตาพระยา
๒๗ บ้านเขามะกา
เมืองสระแก้ว
๒๘ บ้านห้วยขัน
วัฒนานคร
๒๙ ทัพพระยาพิทยา
โคกสูง
๓๐ อนุบาลศรีวฒ
ั นาวิทยา วัฒนานคร

สพท.
สระแก้ว เขต ๑
สระแก้ว เข ต ๑
สระแก้ว เขต ๑
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สพม. เขต ๗';-.
สระแก้ว เขต ๑
สพม. เข ต ๗
สระแก้ว เขต ๑
สระแก้ว เขต ๑
สระแก้ว เขต ๑
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๒
สระแก้ว เขต ๑
สระแก้ว เขต ๒
สพม. เขต ๗
สระแก้ว เขต ๒

ตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที่
ครู
๖๙๐
ครู.
๒๒๒๘
ครู
๒๒๙๐
๓๐๗๔
ครู
ครู
๑๔๓๒
ครู
๒๖๑๑
ครู
๓๔๙๔
ครู
๑๗๗๒
ครู
๑๖๓๖
ครู
๓๑๘๒
๘๒๑๙๙
ครู
๑๘๔๖
ครู
๔๙๖๑๙
ครู
๑๙๔๐
ครู
๒๑๓๗
ครู
๑๙๘๙
ครู
๓๑๗๖
ครู
๒๖๗๙
ครู
(ริ )(ริ )(£
ครู
๓๑๑๒
ครู
(ริ)Id คา
ครู
ครู
๑๔๖๗
๒๘๙๖
ครู
๒๔๐๙
ครู
๑๓๙๗
ครู
๑๖๖๗
ครู
ครู
๓๙๒
๒๔๐๖
ครู
ครู
๓๑๔๘๗
ครู
๒๘๔๔

เลขที่
จ่ายตรง
๐๒๔๖๓๙๗
๐๒๔๗๙๑๒
๐๒๔๗๙๐๒
๐๒๔๘๙๑๔
๐๒๔๘๒๑๗
๐๒๔๘๔๙๘
๐๒๔๘๓๒๓
๐๒๔๙๓๔๑
๐๒๔๘๓๔๔
๐๒๔๙๐๑๔
๐๓๓๔๙๒๖
๐๒๔๗๗๘๗
๐๓๓๔๙๑๙
๐๒๔๗๑๗๗
๐๒๔๗๓๑๔
๐๒๔๗๒๑๐
๐๒๔๙๑๖๑
๐๒๔๘๔๘๐
๐๒๔๙๓๗๗
๐๒๔๘๙๖๒
๐๒๔๘๓๔๖
๐๒๔๘๒๔๙
๐๒๔๘๗๒๘
๐๒๔๘๗๒๘
๐๒๔๘๑๐๓
๐๒๔๘๒๗๖
๐๒๔๖๔๒๐
๐๒๔๘๔๑๐
๐๓๓๔๒๒๔

อันดับ เงินเดือน วิชาเอกทีบ่ รรจุ
คศ.๑
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๑
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๑
คศ.๒
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๒
คศ.๓

๒๒,๑๔๐
๒๙,๘๒๐
๔๙,๒๙๐
๔๘,๓๙๐
๒๐,๙๔๐
๒๘,๔๙๐
๒๐,๗๔๐
๔๔,๔๘๐
๔๘,๓๙๐
๔๔,๔๘๐
๔๘,๓๙๐
๒๖,๐๗๐
๒๔,๔๔๐
๔๙,๙๘๐
๔๑,๑๗๐
๓๒,๔๑๐
๔๔,๔๘๐
๔๒,๖๑๐
๔๒,๔๒๐
๔๔,๔๒๐
๔๘,๙๔๐
๔๘,๓๙๐
๔๒,๑๔๐
๓๒,๒๐๐
๔๓,๘๔๐
๔๘,๓๙๐
๒๖,๐๔๐
๔๑,๖๒๐
๓๐,๒๘๐
๔๗,๒๐๐

บรรณารักษ์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิท ยาศาสตร์ท ว่ั ไป
วิท ยาศาสตร์ท ว่ั ไป
วิท ยาศาสตร์ท ว่ั ไป
วิท ยาศาสตร์ท ว่ั ไป
วิท ยาศาสตร์ท ว่ั ไป
วิท ยาศาสตร์ท ว่ั ไป

ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป็

บัญ ชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน
ใช้บรรจุและแต่งตัง้ ผูส้ อบแข่งข้นได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย
สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ , เขต ๒ และ สพม. เขต ๗ รวมทัง้ สิน้ ๓๖ อัตรา
๓๑ บ้านคลองคันฉอ
๓๒ บ้านพระเพลิง
๓๓ บ้านหนองเตียน
๓๔ อรัญประเทศ
๓๔ อนุบาลเขาฉกรรจ์
๓๖ ทัพพระยาพิทยา

เมืองสระแก้ว สระแก้ว เขต ๑

เขาฉกรรจ์ สระแก้ว เขต ๑
เมืองสระแก้ว สระแก้ว เขต ๑
อรัญประเทศ สพม. เขต ๗
เขาฉกรรจ์ สระแก้ว เขต ๑
โคกสูง
สพม. เขต ๗

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

๑0๔
๒๐๘
๗๖๐
๘๔๓๗๘
๒๑๗๐
๒๐๗๗

๐๒๔๖๗๓๑
๐๒๔๗๖๘๓
๐๒๔๖๘๖๘
๐๓๓๔๑๖๒
๐๒๔๗๔๑๘
๐๓๓๔๒๑๔

คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๔
คศ.๓
คศ.๒

๔๖,๔๐๐
๔๘,๓๙๐
๔๘,๓๙๐
๖๐,๙๒๐
๓๔,๘๐๐
๔๑,๖๒๐

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ดนตรีศกึ ษา
ดนตรีศกึ ษา

เอกสารอ้างอิงประกอบการบัน ทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลๆกรภาครัฐ
(จำนวน ๑ ชุด)
ให้ขา้ ราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังนี้
ผูม้ สี ทิ ธิ ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปลีย่ นซือ่ ตัว/ซือ่ สกุล (ถ้ามี)
บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บิดา
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(ซ) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีทม่ี กี าร'หย่าร้างกับมารดา,ของผูม้ ี
สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผูม้ สี ทิ ธิเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา
คำสัง่ ศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถีงทีส่ ดุ ว่าผูม้ สี ทิ ธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ -สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีบดิ าเสียชีวติ )
๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำคัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของมารดา
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผูม้ สี ทิ ธิหรือสำเนาสูตบิ ตั รของผูม้ สี ทิ ธิ
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ -สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีทม่ี กี ารหย่าร้างกับบิดาของผูม้ สี ทิ ธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเสียชีวติ )
๓. คูส่ มรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำคัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของคูส่ มรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผูม้ สี ทิ ธิกบั คูส่ มรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีทม่ี กี ารหย่าร้างกับผูม้ สี ทิ ธิ)
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ คัว/ซือ่ สกุลของคูส่ มรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคสู่ มรสเสียชีวติ )
๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
กรณ ผี ม้ สี ทิ ธิเป็น หญิง
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
๒. สำเนาสูตบิ ตั รซองบุตร
สำเนาหนังสือสำคัญ แสดงการเปลีย่ นซือ่ -สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาคำสัง่ ศาล หรือสำเนาคำพิพ ากษาของศาลถึงทีส่ ดุ ว่าบุตร
ซองผูม้ สี ทิ ธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(ในกรณีทบ่ี ตุ รซองผูม้ สี ทิ ธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถ)
๕. สำเนาการรับ/ยกเป็น บุตรบุญ ธรรม
๑

.

๓

.

กรณ ผี ม้ สี ทิ ธิเป็น ชาย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสำเนาทะเบียนบ้านซองบุตร
๒. สำเนาสูตบิ ตั รของบุตร
สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นซือ่ -สกุลซองบุตร (ถ้ามี)
๔. สำเนาใบสำคัญ การสมรสของผูม้ สี ทิ ธิ หรือสำเนาการจดทะเบียน
รับรองบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของผูม้ สี ทิ ธิหรือสำเนาคำสัง่ ศาล
หรือสำเนาคำพิพ ากษาว่าบุตรเป็น บุตรโดยซอบด้วยกฎหมาย
ของผูม้ สี ทิ ธิหรือสำเนาใบมรณบัตร
๕. สำเนาการรับ/ยกเป็น บุตรบุญ ธรรม
๓

.

