
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง การขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัไดเ้พือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้วบัราขการเปน็ขา้ราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย

ตามที ่ คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ไดว้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
บรุรีมัย ์ใหน้ำบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ตำแหนง่ครผููข้ว่ย ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดับรุรีมัย ์ประกาศ 
ณ วันท่ี ๖ กนัยายน พ.ศ. ๒(ะ๖๑ กลุม่วขิาเอกปฐมวยั จำนวน ๗ อตรา และกลุม่วชิาเอกภาษาไทย จำนวน ๒๒ อตัรา 
ไปขึน้บญัชเีปน็ผูส้อบแชง่ขนัไดข้องคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ น้ัน

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ใบคราวประชมุ ครัง้ที ่ ๗/ ๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่ ๒๙ ตลุาคม 
๒๕๖๒ ไดอ้นมุตัใิหป้ระกาศขึน้บญัชผี ูส้อบแขง่ขนัไดเ้พ ือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้วบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละ 
บคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย วบัเงนเดอืนอนัดบัครผููช้ว่ย สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
สระแกว้ เขต ๑ ,เขต ๒ และสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๗ จงึประกาศรายซือ่ผูไ้ดว้บัการขึน้บญัช ี
รายละเอยีดตามบญัชแีนบทา้ยบี้

ท ัง้บี ้ ผูข้ึน้บญัชจีะถกูยกเลกิบญัชเีมือ่มกีรณใีดกรณหีนีง่ ดังตอ่ไปบี ้
๑. ผู้นัน้ได้วบัการบรรจุและแตง่ตัง้ไปแลว้ 
๒. ผูน้ัน้ไดข้อสละลทิธกิารบรรจแุละแตง่ตัง้ 
๓ .  ผูน้ัน้ไมม่ารายงานตวัเพือ่วบัการบรรจแุละแตง่ตัง้
๔. ผูน้ัน้ไมอ่าจปฏบิตัหินาัทีไ่ดต้ามกำหนดเวลาทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ในตำแหนง่ทีส่อบแขง่ขนัได้

โดยใหผู้ส้อบแขง่ขนัได ้ไปรายงานตวัเพ ือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ในวนัที ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๓๐ - ๐ ๙ .๐ ๐  น. ณ หอ้งประชมุสำนกังาบศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ตำบลทา่เกษม อำเภอเมอืงสระแกว้ 
จังหวัดสระแกว้ และใหเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีร่าชการในวนัดงักลา่วดว้ย โดยใหเ้ตรยีมเอกสารหลกัฐาน 
ไปรายงานตวั ดงับี้

๑ .  ปรญิญาบตัร หรือหนงัสอืวับรองคณุวฒ ิ และระเบยีนแสดงผลการเรยีนฉบบัจรงิ พรอ้มสำเนา 
อยา่งละ ๒ ฉบับ

๒. ประกาศนยีบตัรบณัฑติ หรอืหนงัสอืวบัรองคณุรฒุปิระกาศนยีบตัรบณัฑติ และระเบยีนแสดงผล 
การเรยีบ (สำหรบัรฒุปรญิญาตรหีลกัสตูร ๔ ปี ทีไ่ดว้บัๅฒประกาศนยบตัรบณัฑติทีม่หีลกัสตูรการสอนไมน่อ้ยกวา่ 
๑ ป)ี ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา อยา่งละ ๒ ฉบับ

๓.ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืหลกัฐานทีใ่ซแ้สดงในการประกอบวชิาชพีครตูามทีค่รุสุภา 
ออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินาัทีส่อน โดยออกให้ก่อนห่รีอไม่หลังวันรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราขการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตำแหนง่ครูผู้ช่วย และยงัไมห่มดอาย ุ ฉบบัจรงิพรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสืดำ ถา่ยครัง้เดยืวกนั และถา่ยไมเ่กน 
๖ เดอืน ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว จำนวน ๓ รูป (แตง่กายดว้ยเครือ่งแบบชดุปกตขิาว ประดับอินทรธน ุ

ระดับ ๓ ไมป่ระดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์
/ ๕. บตัรประจำตวั...



๕. บตัรประจำตวัผูส้อบแขง่ขนั
๖. บตัรประจำตวัประ,ยาชน พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๗. สำเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น (ฉบบัจริง) พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๘. ใบรบัรองแพทยซ์ึง่ออกไมเ่กน ๑ เดอืน ซึง่แสตงว่าไมเ่ปน็โรคตาม กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยโรค

(พ.ศ. ๖๕๔๙)
๙. หลกัฐานอืน่  ๆ (ถา้ม)ี เขน่ หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นแปลงขือ่ ข่ือสกลุ ทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิพรอ้มสำเนา จำบวบ ๒ ฉบับ
๑๐. เอกสารทางทหาร เขน่ แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙ หรือ แบบ สด.๔๓ (สำหรบัผูช้าย) 

ฉบบัจริง พรอ้มสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
๑๑. เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบคุลากรภาครฐั รายละเอยด

แนบทา้ยบี้
สำเนาเอกสารทกุรายการใทร้บัรองสำเนาถกูตอัง ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวิา่ดว้ย 

งาบสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖
ทัง้บี ้หากผูส้อบแขง่ขนัไดร้ายใดไมใปรายงานตวัตามกำหนดวนั เวลา และสถานทีด่ง้กลา่ว 

จะถอืวา่สละสทิธใินการบรรจแุละแตง่ตัง้ครัง้บี ้และจะเรยืกรอ้งสทิธใิด  ๆ ภายหลงัไมไ่ด้

จงึประกาศใทท้ราบโดยทัว่กบั

(นายไสว สาริบท)
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ปฎบิต้หนา้ทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



บญัชรีายชือ่ผู!้ดวับัการขึน้บณ้ขผีูส้อบแขง่จนัได ัตำแหนง่ค;[ผูข้ว่ย
แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้

ประกาศ ณ วนัที ่ ^  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดบั
ท่ี

ลำดบัที ่
สอบแขง่จนัได ั

บญัชเีดมิ

ชือ่ -  สกลุ /ส าข าว ขิ า/ 
กลุม่วชิา

สถานศกึษาทีบ่รรจ ุ
และแตง่ตัง้

หมายเหตุ

กลุม่วชิาเอกปฐมวยั
๑ ๑๗๕ นางสาวอารีวัตบ ฐาโอษฐ์ โรงเรียนอบุบาลวังสมบุรณ์ 

อำเภอวังสมบุรณ์ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๑

สอบแข่งจันไดัตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธีการ 
จังหวัดบุรีวัมย ประกาศ 
ณ วันท่ี ๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑

๒ ๑๗๖ นางลาวอรทย้ ไกลมะณี โรงเรียนบ้านกะลัง 
อำ๓ อตาพระยา 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๒

๓ ๑๗๗ นางสาวเทียมตะวัน เวียงดอนก่อ โรงเรียนบ้านแสนตุข 
อำ๓ ออวัญประเทศ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๒

๔ ๑๗๘ นางสาวนรีบทรพร วรรณซลา โรงเรียนสมาคมไลออบส์ (บ้านอ,างศลึา) 
อำ๓ อโคกสูง
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๒

๕ ๑๗๙ นางสาวธีระนันที เพยตะเณร โรงเรียนบ้านภูเงิน
อำเภอเขาอกรรจ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา [ เ^ / ^ ^
สระแก้ว เขต ๑ เ ^ ' /

& ;\
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- ๔ -

บญัชรีายขือ่^ทร้บัการขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัไท ้ตำแหนง่ครผููข้ว่ย
แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการดกิษาธกิารจงัหวัดสระแกว้

ประกาศ ณ วันท่ี V มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดบ้ที่ ลำด้บที ่
สอบแข่งขันไท้

บญัชเีดมิ

ขือ่ -  สคุล /ส าขาวชิา/ 
กลุม่วชิา

สถานดิกษาทีบ่รรจุ 
แสะแต่งด้ัง

๖ ๑๘๐
กลุม่วชิาเอกปฐมวยั 
นางสาวศภณฐั ไจสุระ โรงเรียนบัานวังจ่ัน 

อำเภอเมองสระแก้ว 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการดิกษา 
ประถมดิกษา 
สระแก้ว เขต ๑

๗ ๑๘๕ นางสาวสุธิตา สถาพร โรงเรียนสามัคคีสกลอรุณวิทยา 
อำเภอคลองหาด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการดิกษา 
ประถมดิกษา 
สระแก้ว เขต ๑

๑ ๑๖๘
กลุม่วชิาเอกภาษาไทย 
นางณัฐสุรางค แย้มพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 

อำเภอเมืองสระแก้ว 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการดิกษา 
ประถมดิกษา 
สระแก้ว เขต ๑

๒ ๑๖๙ นายวริะกกัดี ้ โสน้ําเท่ียง โรงเรียนสระแก้ว 
อำ๓ อเมืองสระแก้ว 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการดิกษา 
มัธยมดิกษา เขต ๗

๓ ๑๓๐ นางสาวนงนกัส วัณนา โรงเรียนอรัญประเทศ 
อำเภออรัญประเทศ
ส ำน กังาน เขตพ ืน้ ท ีก่ ารดกิษ า^^^^
มัธยมดิกษา เขต ๗ ( เ ^ /  /! 0 -, / /^-7 ฯ,

11* 1

หมายเหตุ

สอบแข่งขันได้ตามประกาศ 
คณะกรรมการดิก'ษาธิการ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ 
ณ วับท่ี ๖ กันยายน 
พ.ศ. ๖๕๖๑



-๕-

บญัชีรายชือ่ผูไ้ดรั้บการขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ตำแหปงครผููข้ว่ย
แนบทายประกาศ คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวัดสระแกว้

ประกาศ ณ วันท่ี V มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำด้บที่ ลำด้บที ่
สอบแข่งขันได้ 

บญัชเีดมิ

ชือ่ -  สสุล /ส าขาวชิา/ 
กลุม่วชิา

สถานศึกษาทีบ่รรจุ 
และแตง่ตัง้

๔ ๑๓๒
กลุม่วชิาเอกภาษาไทย 
นางสาวทพิย์'วยุภา. ทองแกว โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแกัว 

รัชมังคลาภิเษก 
อำ๓ อวัฒนานคร 
สำนักงานเชตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มธัยมศึกษา เขต ๗

๕ ๑๓๓ นางสาวสภุาภรณ ์ วงศเจริญ โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 
อำเภอเม็องสระแกัว 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา 
สระแกัว เขต ๑

๖ ๑๓๖ นางลาวสาวิตริ เม็งไธสง โรงเรียนอบุบาลวัดสระแก้ว 
อำเภอเมืองสระแก้ว 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๑

๗ ๑๓๗ นางสาวอุไรวรรณ เพยรสองช้ัน โรงเรียนบัานหนองแสง 
อำ๓ อวัฒนานคร 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๒

๘ ๑๓๗ นางสาววิริวรรณ ตํะแสนเทพ โรงเรียนบ้านโคก 
อำเภออรัญประเทศ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ^
ประถมศึกษา V เ ^  
สระแกว้เขต ๒ //า&/

หมายเหตุ

สอบแข่งขันได้ตามประกาศ 
คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดบุรีรัมย ประกาศ 
ณ วันท่ี ๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑



-๖-

บญ้ขืร่ายขือ่ผูI้ดร้บัการขนมญัขืผู่ส้อบแขง่ขนัได ้ตำแหนง่ครผููช้ว่ย
แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการศกึษาธกํารจงัหวัดสระแกว้

ประกาศ ณ วนท่ี \  มกราคม พ.ศ. ๒*๖๓

ลำดับที่ ลำดับที ่
สอบแข่งขันได้ 

บญ้ขเืดมิ

ขือ่ -  ศตลุ /ส าขาวขิา/ 
กลุม่วขิา

สถานศึกษาทีบ่รรจุ 
และแตง่ดัง้

๙ ๑*๐
กล’มวขิาเอกภาษาไทย 
นางสาวขนํษฐา สุขล้อม โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 

อำ๓ อตาพระยา 
ลำมกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมคีกษา 
สระแก้ว เขต ๒

๑๐ ๑*๑ นางสาววรรณภํา มบุรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 
อำเภอตาพระยา 
ลำมกังานเขตพืน้ทีก่ารคีกษา 
ประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๒

๑๑ ๑๔๒ นางลาวณฐ้วิภา จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านโคกแจง 
อำเภอตาพระยา 
สำมักงานเขตพ้ืนท่ีการคีกษา 
ประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๖

๑๖ ๑ * * บางสาวบษุยมาศ งามทวิ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 
อำเภอวัฒนานคร 
ลำมกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๖

๑๓ ๑๔๖ นางสาวธัญญารัตน์ จาบทะเล โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 
อำเภอวังนํา้เยน์
ลำมักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ป ี& - 
ประถมศึกษา / 0 0  
สระแก้ว เขต ๑ เ^ ? /

หมายเหตุ

สอบแข่งขันได้ตามประกาศ 
คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๖ กันยายน 
พ.ศ. ๖*๖๑



-ฅเ

บญ้?รายขือ่ผู!้ดร้บัการขีน้บญั!เผูส้อบแขง่ขนไค ้ตำแหนง่ครผููข้ว่ย
แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการดกับาธกิารจังหวัดสระแกว้

ประกาศ ณ วันท่ี \  มกราคม พ.ศ. ๒(*๖๓

ลำดบ้ที่ ลำดบัที ่
สอบแข่งขันไค้ 

บญ้ซเีดิม

ขือ่ -  สสุล /ส าขาวขิา/ 
กลุม่วชิา

สถานดกัษาทีบ่รรจุ
และแตง่ตงุ

๑๔ ๑๔๗
กลุม่วชิาเอกภาบาไทย 
นางสาวพนิดา ตุป็นนา โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 

อำเภอวัฒนานคร 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการดักบา 
ประถมดักบา 
สระแกัว เขต ๒

๑๔ ๑๔๘ นางสาวลลตา โพธิบา โรงเรียนซ่องก่มวิทยา 
อำ๓ อวัฒนานคร 
สำนักงาบเขตพ้ืนท่ีการดักบา 
ประถมดักบา 
สระแกัว เขต ๒

๑๖ ๑๔๔ นางสาวขัญญาบุช แคภเูขยว โรงเรียนบ้านทับโหม่ 
อำเภอวัฒนานคร 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการดักบา 
ประถมดักบา 
สระแกว เขต ๒

๑๗ ๑๔๓ นายอรยีศกัดิ ้ โพธ้ิไทร โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 
อำ๓ อวัฒนานคร 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการดักบา 
ประถมดักบา 
สระแก้ว เขต ๒

๑๘ ๑๔๔ 1 างสาวอัญธํการี สุขแก้ว โรงเรียนบ้านคลองเจรีญ 
อำเภอเขาฉกรรจ์
ส ำน กั งาน เขต พ ืน้ ท ีก่ ารด กั บ า-^^^
ประถมดักบา
สระแก้ว เขต ๑ 1/(& /

หมายเหตุ

สอบแข่งขันได้ตามประกาศ
คณะกรรมการดักบาธิการ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๖ กันยายน 
พ.ศ. เอ(*๖๑

IVพ ^



-๘-

บญัชรีายซือ่ผูไ้ดรั้บการขึน้บญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้ตำแหนง่ครูผูช้ว่ย
แนบทา้ยประกาศ คณะกรรมการศกึษาธกีารขงัหวัดสระแกว้

ประกาศ ณ ว น ท ี\่  มกราคมพ.ศ. ๒(4าอ๓

ลำดับที่ ลำดับที ่
สอบแข่งขันได้

บญัชเีดมิ

ซ่ือ -  สๆล /ส าขาวชา/ 
กลุม่วขิา

สถานศกึษาทีบ่รรจุ 
และแตง่ดัง้

๑๙ ๑๕๖
กลุม่วชิาเอกภาษาไทย 
นางสาวเบญจมาศ ผาบุญมี โรงเรียนบัานโนน 

อำเภอวัฒนานคร 
สำนักงานเขตพนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๒

๒๐ ๑๕(โ* บางสิรีภรณ ์ สุวรรณกลาง โรงเรียนบัานขับใหญ่ 
อำเภอวัฒนานคร 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา 
สระแก้ว เขต ๒

๒๑ ๑๖๐ นางสาวจินตนา พรคลัง โรงเรียนบ้านคลองยางประซาสรรค 
อำ๓ ออรัญประเทศ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา 
สระแกัว เขต ๒

๒๒ ๑๖๑ บายธีระพล เวทุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
อำเภออรัญประเทศ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา - 
ประถมศึกษา ^  
สระแก้ว เขต ๒ /7 0 (  1 ? !^

หมายเหตุ

สอบแข่งขันได้ตามประกาศ 
คณะกรรมการศึกษาธีการ 
ขังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑



เอกลารอา้งองิประกอบการบนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูบอุฮากรภาครฐั
(จำบวน ๑ ซด)

ให้ข้าราชการครู/ครูบรรจุใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ ดังน้ี

ผ้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกตอง (ทุกฉบับ)
(ก) ลำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรีอลำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
(ข) ลำเนาทะเบยีนบา้น
(ค) ลำเนาหนังสือสำคัญการแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ข่ือสกล (ถ้ามี)

บุคคลใบครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๑. บดิา

(ก) ลำเนาบตัรประจำตัวประชาชน และ ลำเนาทะเบียนบ้านชองบิดา
(ข) ลำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา หรีอลำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับมารดาของผู้มีสิทธิ) 

หรือลำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.๑๑) หรือ ลำเนาคำสัง่ศาล 
หรือลำเนาคำพิพากษาของศาลถ้งท่ีสุดว่าผ้มีลีทธิเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของบิดา 

(ค) ลำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) ลำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีบิดาเลยชีวิต)

๒. มารดา ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) ลำเนาบตัรประจำตัวประชาขน และ ลำเนาทะเบยีนของมารดา 
(ข) ลำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิหรือลำเนาสูติบัตรของฝัมีสิทธิ 
(ค) ลำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของมารดา (ถ้ามี)
(ง) ลำเนาใบสำคัญการสมรสของมารดา หรือลำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรณบัตร (ในกรณมีารดาเลียชีวิต)

๓. คู่สมรส ให้แบบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาชน และ ลำเนาทะเบียนของคู่สมรส
(ข) ลำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิคับคู่สมรส หรือ ลำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการหย่าร้างคับผู้มีลีทธิ) 
(ค) ลำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือตัว/ซ่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี)
(ง) ลำเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเลียชีวิต)

๔. บตุร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)

กรณผีมสทิธเิปน็หณงิ กรณผีม้สีทิธเิปน็ชาย
๑. ลำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือลำเนาทะเบียนน้านของบุตร 
๒. ลำเนาสูติบัตรของบุตร
๓ .  ลำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. ลำเนาคำส่ังศาล หรือลำเนาคำพิพากษาของศาลถ้งท่ีสุดว่าบุตร 
ของผู้มีสืทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมีอบไร้ความสามารถ 
(ในกรณีท่ีบุตรชองผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถ)

๔. ลำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑ .  ลำเนาบัตรประจำตัวประชาขนหรือลำเนาทะเบียนน้านของบุตร
๒. ลำเนาสูติบัตรชองบุตร
๓ .  ลำเนาหนังสือลำคัญแสดงการเปล่ียนซ่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
๔. ลำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสืทธิ หรือลำเนาการจดหะเบียน 

รับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มืสืทธิหรือลำเนาคำส่ังศาล 
หรือลำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสืทธิหรือลำเนาใบมรณบัตร 

๔. ลำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม


