
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง ใหผู้ส้อบแขง่ขนัไดไปรายงานตวัเพือ่รบัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการ 

เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๑ 
เรือ่ง การขึน้บญัชแีละการยกเลกิบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ในการสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ น้ัน

บดันี ้สำนกังานเขตพืน้ท ีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต ๑ ,  เขต ๒ และสำนกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๗ มตีำแหนง่ขา้ราชการครวูา่งท ีจ่ะบรรจแุละแตง่ต ัง้ผ ูส้อบแขง่ขนัไดข้ ึน้บญั ชไีว ้
เข า้รบั ราช ก ารเป น็ ข า้ราช ก ารค รแูล ะบ คุ ล าก รท างการศ กึษ า ตำแห น ง่ครผู ูช้ ว่ย อนัดบัครผู ูช้ ว่ย จำน วน  
๙ กล ุม่วชิาเอก รวม ๓๖ อตัรา ตามบญัชตีำแหนง่วา่งแนบทา้ยนี ้โดยอนมุตัคิณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
สระแกว้ ในคราวประชมุครัง้ที ่ ๖/๒๔๖๒ เมือ่วนัที ่ ๒ กนัยายน ๒๔๖๒ และครัง้ที ่ ๗/๒(ร;๖๒ เมือ่วนัที ่ ๒๙ ตลุาคม 
๒(ะ๖๒ จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ข้ึนบัญชีไว้ไปรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง ดงันี้

๑ .  ผูม้ลีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ รายละเอยีดตามบญัชแีนบทา้ยประกาศนี ้
๒. กำหนดวนัรายงานตวัและสถานทีร่ายงานตวั

ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้ตามขอ้ ๑ ไปรายงานตวัเลอืกสถานศกึษาเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ 
ในวันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน ๒(ราอ๒ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชมุสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
ตำบลทา่เกษม อำเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว้ เมือ่รายงานตวัและเลอืกสถานศกึษาแลว้ จะสง่ตวัไปปฏบิตัหินา้ที ่
ท ีส่ถานศกึษา ในวนัเดยีวกนั จงึใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีใ่นวนัดงักลา่วดว้ย 

๓ .  เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะตอ้งนำไปแสดงในวนัรายงานตวั
๑ .  ปรญิญาบตัร หรือหนงัสอืรับรองคณุวุฒ ิ และระเบยีนแสดงผลการเรยีนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา

จำนวน ๒ ฉบับ
๒. ประกาศนยีบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุปิระกาศนยีบตัรบณัฑติ และระเบยีน 

แสดงผลการเรยีน (สำหรบัวฒุปิรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ปี ทีไ่ดร้บัวฒุปิระกาศนยีบตัร บณัฑติทีม่หีลักสตูรการสอน 
ไมน่อ้ยกวา่๑ ป)ี ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๓. ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหลกัฐานทีใ่ขแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุสุภา 
ออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อน โดยออกใหก้อ่นหรอืไมห่ลงัวนัรายงานตวัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษาตำแหนง่ครผููช้ว่ย และยงัไมห่มดอาย ุ ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. รปูถา่ยเครือ่งแบบขา้ราชการปกตขิาว ประดบัอินทรธน ู อนัดบัครูผูช้ว่ย 
(ไมป่ระดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์ ถา่ยครัง้เดยีวกนั หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว 
ซึง่ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ ๖ เดอืน จำนวน ๓ รูป 

๔. บตัรประจำตวัผูส้อบแชง่ขนั

/  ๖. บตัรประจำตวั...



๖. บตัรประจำตวัประซาซนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. ทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรบัรองแพทยซ์ึง่ออกให!้มเ่กนิ ๑ เดอืน ซึง่แสดงว่าไมเ่นนิโรคตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค 

(พ.ศ.๒๕๔๙) จำนวน ๑ ฉบับ
๙. เอกสารทางทหาร เซ่น แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรบัผูซ้าย)

ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๐.หลกัฐานอืน่ๆเซน่หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นซือ่ ซ่ือสกุล ทะเบยีนสมรส(ถา้ม)ี

ฉบับจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยีดแนบทา้ยนี้

สำเนาเอกสารทกุรายการใหร้บัรองสำเนาถกูตอ้ง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี
วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

ทัง้นี ้หากผูส้อบแขง่ขนัไดร้ายใดไมไ่ปรายงานตวัตามกำหนดวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว 
จะถอืวา่สละสทิธใินการบรรจแุละแตง่ตัง้ครัง้นี ้ และจะเรยีกรอ้งสทิธใิดๆ ภายหลงัไมไ่ด้

จงีประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันท่ี ร*)9  ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(เ*
(นางมาล ี พณิสาย)

ศกึษานเิทศก ์รกัษาการในตำแหนง่ 
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้

-๒-



บญัชรีายละเอยีดผูม้สีทิธไิดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู
และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครดู,้ชว่ย

แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วันที ่ °) ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ กลุม่วชิา จำนวน/อตัรา ลำดบัทีไ่ดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้

บญัช ี กศจ.สระแกว้ ประกาศ ณ วันที ่ ๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙ กลุม่วชิาเอก
๑ บรรณารกัษ์ ๑ (ร̂
๒ คณติศาสตร์ ๑๐ ๕๐-๕๙
๓ คอมพวิเตอร์ ๒ (S)0"(9)(9)
(^ ภาษาองักฤษ ๗ ๕๑-๕๔, ๕๖-๕๘
๕ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป ๖ ๒๐-๒๕
๖ ศลิปศกึษา ๓ ๓-๕
๗ ทัศนศิลป็ ๑ ๒
๘ สงัคมศกึษา <รี1 ๒๙-๓๒
๙ ดนตรศีกึษา ๒ <sl

รวม ๓๖



-(ร!-
บญัชรีายละเอยีดตำแหนง่วา่งขา้ราชการครสูายงานการสอน 

ใชบ้รรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขนัไดเ้ขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย 
สังกัด สพป.สระแกว้ เชต ๑ , เขต ๒ และ สพม. เขต ๗ รวมท้ังส้ิน ๓๖ อตัรา

ที่ โรงเรยีน อำเภอ สพท. ตำแหน่ง ตำแหนง่ 
เลขที่

เลขที ่
จา่ยตรง

อันดับ เงนิเดอืน วชิาเอกทีบ่รรจุ

๑ บา้นดา่นราษฎรบำรงุ เมืองสระแก้ว สระแกว้ เขต ๑ ครู ๖๙๐ ๐๒๔๖๓๙๗ คศ.๑ ๒๒,๑๔๐ บรรณารกัษ์
๒ บา้นเขาแหลม วังสมบรุณ์ สระแกว้ เข ต ๑ ครู. ๒๒๒๘ ๐๒๔๗๙๑๒ คศ.๓ ๒๙,๘๒๐ คณติศาสตร์
๓ บา้นวังทอง วังสมบรุณ์ สระแกว้ เขต ๑ ค รู ๒๒๙๐ ๐๒๔๗๙๐๒ คศ.๓ ๔๙,๒๙๐ คณติศาสตร์
(ร! บา้นหนองผักบุ้ง อรญัประเทศ สระแกว้ เขต ๒ ครู ๓๐๗๔ ๐๒๔๘๙๑๔ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ คณติศาสตร์
๔ บา้นหนองผกัแว่น ตาพระยา สระแกว้ เขต ๒ ค รู ๑๔๓๒ ๐๒๔๘๒๑๗ คศ.๑ ๒๐,๙๔๐ คณติศาสตร์
๖ บา้นหนองเรือ วฒันานคร สระแกว้ เขต ๒ ครู ๒๖๑๑ ๐๒๔๘๔๙๘ คศ.๓ ๒๘,๔๙๐ คณติศาสตร์
๗ วัดสารคุณสโมสร วฒันานคร สระแกว้ เขต ๒ ค รู ๓๔๙๔ ๐๒๔๘๓๒๓ คศ.๓ ๒๐,๗๔๐ คณติศาสตร์
๘ วัดหนองม่วง โคกสูง สระแกว้ เขต ๒ ครู ๑๗๗๒ ๐๒๔๙๓๔๑ คศ.๓ ๔๔,๔๘๐ คณติศาสตร์
๙ สหัสหงษ์มหาคุณ โคกสูง สระแกว้ เขต ๒ ค รู ๑๖๓๖ ๐๒๔๘๓๔๔ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ คณติศาสตร์

๑๐ อนบุาลศรีวัฒนาวิทยา วฒันานคร สระแก้ว เขต ๒ ค รู ๓๑๘๒ ๐๒๔๙๐๑๔ คศ.๓ ๔๔,๔๘๐ คณติศาสตร์
(ริ)(9) อรญัประเทศ อรญัประเทศ สพม. เขต ๗';-. ครู ๘๒๑๙๙ ๐๓๓๔๙๒๖ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ คณติศาสตร์
๑๒ อนบุาลวังสมบรุณ์ วังสมบรุณ์ สระแกว้ เขต ๑ ครู ๑๘๔๖ ๐๒๔๗๗๘๗ คศ.๑ ๒๖,๐๗๐ คอมพวิเตอร์
๑๓ อรญัประเทศ อรญัประเทศ สพม. เข ต ๗ ครู ๔๙๖๑๙ ๐๓๓๔๙๑๙ คศ.๒ ๒๔,๔๔๐ คอมพวิเตอร์
(ริ) (ร! บา้นวงับรุพา วงันํา้เยน็ สระแกว้ เขต ๑ ครู ๑๙๔๐ ๐๒๔๗๑๗๗ คศ.๓ ๔๙,๙๘๐ ภาษาองักฤษ
๑๔ บ้านหนองปรือ วงันํา้เยน็ สระแก้ว เขต ๑ ครู ๒๑๓๗ ๐๒๔๗๓๑๔ คศ.๓ ๔๑,๑๗๐ ภาษาองักฤษ
๑๖ วัดคลองตาสูตรสามัคคี วงันํา้เยน็ สระแกว้ เขต ๑ ครู ๑๙๘๙ ๐๒๔๗๒๑๐ คศ.๓ ๓๒,๔๑๐ ภาษาองักฤษ
๑๗ บา้นคลองวัว อรญัประเทศ สระแก้ว เขต ๒ ครู ๓๑๗๖ ๐๒๔๙๑๖๑ คศ.๓ ๔๔,๔๘๐ ภาษาองักฤษ
(ริ)(ง๋ั บา้นทดเจรญิ อรญัประเทศ สระแกว้ เขต ๒ ครู ๒๖๗๙ ๐๒๔๘๔๘๐ คศ.๓ ๔๒,๖๑๐ ภาษาองักฤษ
๑๙ บ้านแสนสุข อรญัประเทศ สระแกว้ เขต ๒ ครู (ริ)(ริ)(£ ๐๒๔๙๓๗๗ คศ.๓ ๔๒,๔๒๐ ภาษาองักฤษ
๒๐ อพป.คลอง,นา'ใส อรญัประเทศ สระแกว้ เขต ๒ ครู ๓๑๑๒ ๐๒๔๘๙๖๒ คศ.๓ ๔๔,๔๒๐ ภาษาองักฤษ
๒๑ บา้นคลองมะนาว วฒันานคร สระแกว้ เขต ๒ ครู (ริ) Id คา ๐๒๔๘๓๔๖ คศ.๓ ๔๘,๙๔๐ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
๒๒ บา้นทดวงศส์มบรุณ์ ตาพระยา สระแกว้ เขต ๒ ครู ๑๔๖๗ ๐๒๔๘๒๔๙ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
๒๓ บา้นพร้าว วฒันานคร สระแกว้ เขต ๒ ครู ๒๘๙๖ ๐๒๔๘๗๒๘ คศ.๓ ๔๒,๑๔๐ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
๒๔ บา้นหว้ยขัน วฒันานคร สระแก้ว เขต ๒ ครู ๒๔๐๙ ๐๒๔๘๗๒๘ คศ.๓ ๓๒,๒๐๐ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
๒๔ ประเสรฐิ-นอ้ยรจุริวงศ๑์ ตาพระยา สระแก้ว เขต ๒ ครู ๑๓๙๗ ๐๒๔๘๑๐๓ คศ.๓ ๔๓,๘๔๐ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
๒๖ เพชรรัตนราขสดุา ตาพระยา สระแกว้ เขต ๒ ครู ๑๖๖๗ ๐๒๔๘๒๗๖ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
๒๗ บา้นเขามะกา เมืองสระแก้ว สระแกว้ เขต ๑ ครู ๓๙๒ ๐๒๔๖๔๒๐ คศ.๒ ๒๖,๐๔๐ ศลิปศกึษา
๒๘ บา้นหว้ยขนั วฒันานคร สระแกว้ เขต ๒ ครู ๒๔๐๖ ๐๒๔๘๔๑๐ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ ศลิปศกึษา
๒๙ ทพัพระยาพทิยา โคกสูง สพม. เขต ๗ ครู ๓๑๔๘๗ ๐๓๓๔๒๒๔ คศ.๒ ๓๐,๒๘๐ ศลิปศกึษา
๓๐ อนบุาลศรีวัฒนาวิทยา วฒันานคร สระแกว้ เขต ๒ ครู ๒๘๔๔ คศ.๓ ๔๗,๒๐๐ ทัศนศิลป็



บญัชรีายละเอยีดตำแหนง่วา่งขา้ราชการครสูายงานการสอน 
ใชบ้รรจแุละแตง่ตัง้ผูส้อบแขง่ขน้ไดเ้ขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย 

สังกัด สพป.สระแกว้ เขต ๑ , เขต ๒ และ สพม. เขต ๗ รวมท้ังส้ิน ๓๖ อตัรา

๓๑ บ้านคลองคันฉอ เมืองสระแก้ว สระแกว้ เขต ๑ ครู ๑0๔ ๐๒๔๖๗๓๑ คศ.๓ ๔๖,๔๐๐ สงัคมศกึษา
๓๒ บา้นพระเพลงิ เขาฉกรรจ์ สระแกว้ เขต ๑ ครู ๒๐๘ ๐๒๔๗๖๘๓ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ สงัคมศกึษา
๓๓ บา้นหนองเตยีน เมืองสระแก้ว สระแกว้ เขต ๑ ครู ๗๖๐ ๐๒๔๖๘๖๘ คศ.๓ ๔๘,๓๙๐ สงัคมศกึษา
๓๔ อรญัประเทศ อรญัประเทศ สพม. เขต ๗ ครู ๘๔๓๗๘ ๐๓๓๔๑๖๒ คศ.๔ ๖๐,๙๒๐ สงัคมศกึษา
๓๔ อนบุาลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแกว้ เขต ๑ ครู ๒๑๗๐ ๐๒๔๗๔๑๘ คศ.๓ ๓๔,๘๐๐ ดนตรศีกึษา
๓๖ ทพัพระยาพทิยา โคกสูง สพม. เขต ๗ ครู ๒๐๗๗ ๐๓๓๔๒๑๔ คศ.๒ ๔๑,๖๒๐ ดนตรศีกึษา



เอกสารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลๆกรภาครฐั
(จำนวน ๑ ชดุ)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผู้มีสิทธิ ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบยีนบา้น
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุล (ถ้ามี)

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดิา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
(ซ) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการ'หย่าร้างกับมารดา,ของผู้มี 

สิทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ สำเนา 
คำส่ังศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถีงท่ีสุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา 

(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีบิดาเสียชีวิต)

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำคัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของมารดา 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือสำเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีมารดาเสียชีวิต)

๓. คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำคัวประซาซน และ สำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ) 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือคัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณ ผีม้ สี ทิ ธ เิป น็ หญงิ กรณ ผีม้ สี ทิ ธ เิป น็ชาย
๑ .  สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนหรอืสำเนาทะเบยีนบา้นของบตุร 
๒. สำเนาสตูบิตัรซองบตุร
๓ .  สำเนาหนงัสอืสำคญัแสดงการเปลีย่นซือ่-สกลุของบตุร (ถา้ม)ี
๔. สำเนาคำสัง่ศาล หรอืสำเนาคำพพิากษาของศาลถงึทีส่ดุวา่บตุร 
ซองผูม้สีทิธเิปน็บคุคลไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(ในกรณทีีบ่ตุรซองผูม้สีทิธเิปน็บคุคลไรค้วามสามารถหรอืเสมอืน 
ไรค้วามสามารถ)

๕. สำเนาการรบั/ยกเปน็บตุรบญุธรรม

๑. สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนหรอืสำเนาทะเบยีนบา้นซองบตุร 
๒. สำเนาสตูบิตัรของบตุร
๓ .  สำเนาหนงัสอืสำคัญแสดงการเปลีย่นซือ่-สกลุซองบตุร (ถา้ม)ี
๔. สำเนาใบสำคญัการสมรสของผูม้สีทิธ ิหรอืสำเนาการจดทะเบยีน 

รบัรองบตุรโดยซอบดว้ยกฎหมายของผูม้สีทิธหิรอืสำเนาคำสัง่ศาล 
หรอืสำเนาคำพพิากษาวา่บตุรเปน็บตุรโดยซอบดว้ยกฎหมาย 
ของผูม้สีทิธหิรอืสำเนาใบมรณบตัร 

๕. สำเนาการรบั/ยกเปน็บตุรบญุธรรม


