แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าชื่อ,ชื่อ และชื่อสกุล (นามสกุล)
เขียนที่...................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..............
เรื่อง ขอแก้ไข/เพิ่มเติม รายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ข้าพเจ้า

นาย/

นาง/

นางสาว/

ยศ/ฐานันดร....................................................

ชื่อ......................................................................ชื่อสกุล.......................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน --ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง..........................................วิทยฐานะ.....................................
รับเงินเดือนในอันดับ..............................................................โรงเรียน/กลุ่ม........................................................
ตําแหน่งเลขที่...............สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติสามารถติดต่อได้.........................................
รายการที่ข้าพเจ้าขอแก้ไข/เพิ่มเติม ในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และส่งเอกสารแนบมาพร้อม
คําร้องนี้ มีรายการดังต่อไปนี้
1. สาเหตุของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้................................................................................
2. ข้าพเจ้าขอเปลี่ยน
คํานําหน้าชื่อ/ ชื่อตัว/ ชือ่ สกุล (นามสกุล)
2.1 คํานําหน้าชื่อ.....................................................................................................................
2.2 ชื่อตัว (เก่า)....................................................ชื่อตัว (ใหม่)................................................
2.3 ชื่อสกุล (เก่า).................................................ชื่อสกุล (ใหม่)..............................................
3. เอกสารหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงประวัติ ก.พ.7
4. แบบตัวอย่างลายมือชื่อ
5. ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข.
6. ใบคําร้องขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(............................................................)
ตําแหน่ง...................................................................

แบบ กบข. 005/2/2550

ใบขอแกไขขอมูลสมาชิก กบข.
(เพื่อประโยชนของตัวทานเอง กรุณากรอกขอมูลดวยตัวบรรจง)

นาย

นาง

นางสาว

ยศ / ฐานันดร
นามสกุล

ชื่อ
หมายเลขประจําตัวประชาชน

ขอมูลใหมที่ตองการแกไข
ขอมูลสวนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คํานําหนาชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) เกิด
ที่อยูที่ติดตอได

เลขที่
อาคาร
ตรอก
ตําบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท

หองที่

หมูที่
หมูบาน

ซอย

ถนน
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
E- mail

โทรสาร

ขอมูลเกี่ยวกับการรับราชการและการเปนสมาชิก กบข. (ตองแนบสําเนา กพ.7 ที่รับรองสําเนาถูกตอง)
7.
8.
9.

วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) เขารับราชการ
วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ที่เขาเปนสมาชิก
ประเภทขาราชการ

ขอมูลสําหรับคํานวณเงินประเดิม (ตองแนบสําเนา กพ.7 ที่รับรองสําเนาถูกตอง)
10.
11.

วัน-เดือน-ป (พ.ศ.) ที่คํานวณเงินประเดิม
เงินเดือน ณ วันที่ 27/3/2540
,
คํารับรองของผูขอแกไข

คํารับรองของหัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบหมาย

ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองครบถวน
และเปนความจริงทุกประการ

ขอรับรองวาตรวจสอบแลวถูกตองทุกประการ

ลงชื่อ
(
วันที่

บาท

)
โทร.

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

)
โทร.

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล โปรดแจง กบข. ทุกครั้ง โดยใชแบบฟอรมนีแ้ ละนําสงผานสวนราชการตนสังกัด
หรือแจงผานบริการ GPF Web Service ทาง www.gpf.or.th

แบบ กบข. 020

ใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.
นาย

นาง

นางสาว

ยศ / ฐานันดร

ชื่อ

นามสกุล

หมายเลขประจําตัวประชาชน
หนวยงานตนสังกัด
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.
จากกรณี
1. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก

บัตรหาย
ไมไดรับบัตร
อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................

2. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
ชํารุด
เปลี่ยนชื่อ จาก

เปน

เปลี่ยนนามสกุล จาก

เปน

อื่นๆ (โปรดระบุ)
โดยใหจัดสงบัตรสมาชิกไปตามที่อยูดานลาง
* เลขที่

หองที่

หมูที่

อาคาร
ตรอก

หมูบาน
ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

* ที่อยูซึ่งทานระบุมานี้จะถูกบันทึกลงฐานขอมูลประวัติของทานแทนที่อยูเดิม ยกเวนกรณีที่ทานไมตองการใหแกไขที่อยูเดิม ทานตองทํา
เครื่องหมายในชองดานลางนี้
ไมตองการใหบันทึกที่อยู เพื่อการจัดสงบัตรแทนที่อยูซึ่งมีในฐานขอมูล กบข. แลว

โปรดระบุโทรศัพท/โทรสาร/ E- mail /ชองทางอื่นที่ใชในการติดตอกับทาน
โทรศัพท

โทรสาร

E- mail

ชองทางอื่น
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) .............................................................................. ผูทําคําขอ
(...........................................................................)
วันที.่ ....................................................................
กบข. จะจัดสงบัตรสมาชิกใหทานภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ไดรับใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.

แบบตัวอย่างลายมือชื่อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
โรงเรียน.....................................................................
ชื่อ (ภาษาไทย)................................................................ ชื่อสกุล.............................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)...........................................................ชื่อสกุล...............................................................................

ตัวอย่างลายมือชื่อ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลายมือชื่อ

1.

เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ
1.1 แบบฟอร์ม
1.) แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
จํานวน 1 ฉบับ
2.) แบบตัวอย่างลายมือชื่อ
จํานวน 1 ฉบับ
(ให้เขียนชื่อใหม่ตัวบรรจง หรือลายมือชื่อใหม่ จํานวน 10 ชื่อ ใน 1 หน้ากระดาษ)
3.) ใบคําร้องขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.(กรณีเป็นสมาชิก กบข.)
จํานวน 3 ฉบับ
4.) ใบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. (กรณีเป็นสมาชิก กบข)
จํานวน 3 ฉบับ
5.) กรณีเป็นสมาชิก กบข. แล้วเข้าเว็บไซด์ แก้ไขข้อมูล และขอมีบัตร กบข. ในเว็บ กบข.
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลใน ข้อ 3 และ 4

1.2 เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมแบบฟอร์ม
1.) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อแล้ว (ของตัวเอง) จํานวน 6 ฉบับ
2.) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อแล้ว (ของตัวเอง)
จํานวน 6 ฉบับ
3.) สําเนาหนังสือรับรองการใช้คํานําหน้าชื่อ (ของตัวเอง)
จํานวน 6 ฉบับ
4.) ถ้าเป็นกรณีจดทะเบียนสมรส ให้ส่งสําเนาคู่สมรสมาด้วย
จํานวน 6 ฉบับ
5.) ถ้าเป็นกรณีจดทะเบียนสมรส ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (คู่สมรส) จํานวน 4 ฉบับ
และสําเนาทะเบียนบ้าน (ของคู่สมรส)
จํานวน 4 ฉบับ
6.) กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.หรือเป็นสมาชิก กบข.เข้าเว็บไซด์ กบข. แล้วแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสําเนาเอกสาร ข้อ 1-4 เพียงข้อละ 4 ฉบับ
7.) เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องให้ถูกต้องครบถ้วน
8. สําเนา ก.พ.7
จํานวน 2 ฉบับ
9.) หนังสือนําส่งจากโรงเรียน
จํานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจ โทรศัพท์สอบถาม นางสาววันวิสา ปัญญาใส
เบอร์โทร 038 -234218 ต่อ 112, 080-7382-723 (ในเวลาราชการ)
หรือติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

2. เปลี่ยนชื่อตัว
2.1 แบบฟอร์ม
1.) แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
จํานวน 1 ฉบับ
2.) แบบตัวอย่างลายมือชื่อ
จํานวน 1 ฉบับ
(ให้เขียนชื่อใหม่ตัวบรรจง หรือลายมือชื่อใหม่ จํานวน 10 ชื่อ ใน 1 หน้ากระดาษ)
3.) ใบคําร้องขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.(กรณีเป็นสมาชิก กบข.)
จํานวน 3 ฉบับ
4.) ใบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. (กรณีเป็นสมาชิก กบข)
จํานวน 3 ฉบับ
5.) กรณีเป็นสมาชิก กบข. แล้วเข้าเว็บไซด์ แก้ไขข้อมูล และขอมีบัตร กบข. ในเว็บ กบข.
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลใน ข้อ 3 และ 4

2.2 เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมแบบฟอร์ม
1.) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่เปลี่ยนชื่อแล้ว (ของตัวเอง)
จํานวน 6 ฉบับ
2.) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่เปลี่ยนชื่อแล้ว (ของตัวเอง)
จํานวน 6 ฉบับ
3.) สําเนาหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ (ของตัวเอง)
จํานวน 6 ฉบับ
4.) ถ้าเป็นกรณีจดทะเบียนสมรส ให้ส่งสําเนาคู่สมรสมาด้วย
จํานวน 6 ฉบับ
5.) กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.หรือเป็นสมาชิก กบข.เข้าเว็บไซด์ กบข. แล้วแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสําเนาเอกสาร ข้อ 1-4 เพียงข้อละ 4 ฉบับ
6.) เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องให้ถูกต้องครบถ้วน
7. สําเนา ก.พ.7
จํานวน 2 ฉบับ
8.) หนังสือนําส่งจากโรงเรียน
จํานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจ โทรศัพท์สอบถาม นางสาววันวิสา ปัญญาใส
เบอร์โทร 038 -234218 ต่อ 112, 080-7382-723 (ในเวลาราชการ)
หรือติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

3. เปลี่ยนชื่อสกุล (นามสกุล)
3.1 แบบฟอร์ม
1.) แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
จํานวน 1 ฉบับ
2.) แบบตัวอย่างลายมือชื่อ
จํานวน 1 ฉบับ
(ให้เขียนชื่อใหม่ตัวบรรจง หรือลายมือชื่อใหม่ จํานวน 10 ชื่อ ใน 1 หน้ากระดาษ)
3.) ใบคําร้องขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.(กรณีเป็นสมาชิก กบข.)
จํานวน 3 ฉบับ
4.) ใบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. (กรณีเป็นสมาชิก กบข)
จํานวน 3 ฉบับ
5.) กรณีเป็นสมาชิก กบข. แล้วเข้าเว็บไซด์ แก้ไขข้อมูล และขอมีบัตร กบข. ในเว็บ กบข.
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลใน ข้อ 3 และ 4

3.2 เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมแบบฟอร์ม
1.) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่เปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ (ของตัวเอง)
จํานวน 6 ฉบับ
2.) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่เปลี่ยนชื่อสกุล (ของตัวเอง)
จํานวน 6 ฉบับ
3.) สําเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อสกุล
จํานวน 6 ฉบับ
4.) ถ้าเป็นกรณีจดทะเบียนสมรส ให้ส่งสําเนาคู่สมรสมาด้วย
จํานวน 6 ฉบับ
5.) ถ้าเป็นกรณีจดทะเบียนสมรส ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (คู่สมรส) จํานวน 4 ฉบับ
และสําเนาทะเบียนบ้าน (ของคู่สมรส)
จํานวน 4 ฉบับ
6.) กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.หรือเป็นสมาชิก กบข.เข้าเว็บไซด์ กบข. แล้วแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสําเนาเอกสาร ข้อ 1-4 เพียงข้อละ 4 ฉบับ
7.) เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องให้ถูกต้องครบถ้วน
8. สําเนา ก.พ.7
จํานวน 2 ฉบับ
9.) หนังสือนําส่งจากโรงเรียน
จํานวน 1 ฉบับ
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เบอร์โทร 038 -234218 ต่อ 112, 080-7382-723 (ในเวลาราชการ)
หรือติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

4. เปลี่ยน คํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
3.1 แบบฟอร์ม
1.) แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
จํานวน 1 ฉบับ
2.) แบบตัวอย่างลายมือชื่อ
จํานวน 1 ฉบับ
(ให้เขียนชื่อใหม่ตัวบรรจง หรือลายมือชื่อใหม่ จํานวน 10 ชื่อ ใน 1 หน้ากระดาษ)
3.) ใบคําร้องขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.(กรณีเป็นสมาชิก กบข.)
จํานวน 3 ฉบับ
4.) ใบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. (กรณีเป็นสมาชิก กบข)
จํานวน 3 ฉบับ
5.) กรณีเป็นสมาชิก กบข. แล้วเข้าเว็บไซด์ แก้ไขข้อมูล และขอมีบัตร กบข. ในเว็บ กบข.
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลใน ข้อ 3 และ 4

3.2 เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมแบบฟอร์ม
1.) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล จํานวน 6 ฉบับ
2.) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
จํานวน 6 ฉบับ
3.) สําเนาหนังสือการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
จํานวน 6 ฉบับ
4.) ถ้าเป็นกรณีจดทะเบียนสมรส ให้ส่งสําเนาคู่สมรสมาด้วย
จํานวน 6 ฉบับ
5.) ถ้าเป็นกรณีจดทะเบียนสมรส ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (คู่สมรส) จํานวน 4 ฉบับ
และสําเนาทะเบียนบ้าน (ของคู่สมรส)
จํานวน 4 ฉบับ
6.) กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.หรือเป็นสมาชิก กบข.เข้าเว็บไซด์ กบข. แล้วแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสําเนาเอกสาร ข้อ 1-4 เพียงข้อละ 4 ฉบับ
7.) เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องให้ถูกต้องครบถ้วน
8. สําเนา ก.พ.7
จํานวน 2 ฉบับ
9.) หนังสือนําส่งจากโรงเรียน
จํานวน 1 ฉบับ
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