
ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ฐานข้อมูลครอบครัว/ที่อยู่/การศึกษา) 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม (140/6224)  สพม.32 (บุรีรัมย์)  ปีการศึกษา 2559 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสิทธิ์ :  

             
( 13 หลัก /ตัวเลขอารบิก ) 

ข้อมูลเจ้าของสิทธิ์ 

ค าน าหน้านาม :         นาย     นางสาว         นาง         อืน่ ๆ (ยศ/ระบุถ้ามี)............................................... 

ชื่อ : ..................................................................................... นามสกุล : …………………..………………………………………………… 

สถานภาพเจ้าของสิทธิ์:       โสด         สมรส         หย่าร้าง         อายุของเจ้าของสิทธิ์........................ปี 

วันเดือนปีเกิด: ตัวอย่าง (01/11/2519)………………..……………….….………วันเดือนปีที่บรรจุ :………………………….……………… 

ต าแหน่งเจ้าของสิทธิ์ :…………………………………………..……………เลขที่ต าแหน่ง...................................................................... 

ย้ายมาอยู่โรงเรียนปัจจุบันเมื่อวันที่ :………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อมูลที่อยู่ของเจ้าของสิทธิ์ (ตามทะเบียนบ้าน) :เลขที่..........................หมู่...................................บ้าน...................................
ซอย/ถนน..........................................ต าบล...................................อ าเภอ.................................จังหวัด.......................... ..........
รหัสไปรษณีย์.................................................หมายเลขโทรศัพท์เจ้าของสิทธิ์ :………………………………………………………………… 

กรณีท่ีอยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านกรอกข้อมูลเพิ่ม หากเป็นข้อมูลเดียวกันกับทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก 

ข้อมูลที่อยู่ของเจ้าของสิทธิ์ (ที่อยู่ปัจจุบัน) :เลขที่..........................หมู.่..................................บ้าน..... ......................................
ซอย/ถนน..........................................ต าบล...................................อ าเภอ................................ .จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์............................หมายเลขโทรศัพท์เจ้าของสิทธิ์:………………………………..E-mail……………………………………… 

ชื่อ-สกุลและหมายเลขโทรศัพท์บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน:……………………………………………………...โทร.................................. 

ข้อมูลการศึกษาของเจ้าของสิทธิ์ : ปริญญาตรี ชื่อวุฒิการศึกษา:…………………….………………………………………………………….…
สาขา/วิชาเอก..........................................................................................................ตัวย่อ....................................................... 

สถาบันการศึกษา.............................................................. .........วันที่ส าเร็จการศึกษา.............................................................. 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า (ถ้ามี) ชื่อวุฒิการศึกษา:…………………….…………………………………..…………………………………………….…
สาขา/วิชาเอก..........................................................................................................ตัวย่อ........................................................ 

สถาบันการศึกษา.......................................................................วันที่ส าเร็จการศึกษา.................... .......................................... 

 

 



 

 

ข้อมูลบิดาเจ้าของสิทธิ์ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชนบิดาเจ้าของสิทธิ์ :  

             
( 13 หลัก /ตัวเลขอารบิก ) 

ค าน าหน้านาม :         นาย     นางสาว         นาง         อืน่ ๆ (ยศ/ระบุถ้ามี)............................................... 

ชื่อ : ..................................................................................... นามสกุล : …………………..………………………………………………… 

วันเดือนปีเกิด: ตัวอย่าง  (01/01/2501)…………………….……..………………..……………………………………อายุ………….….………ปี
อาชีพ:……………………………….……….…..…………………..การศึกษา:……………….…………………………..……………………………………. 

สัญชาติ:…………………………………..………………………………ศาสนา:………………….…………………………………………………………….. 

สถานภาพบิดาเจ้าของสิทธิ์:       โสด         สมรส         หย่าร้าง         อ่ืนๆ ไม่มีหลักฐานการสมรส 

สถานภาพการมีชีวิต:         มีชีวิตอยู่        เสียชีวิตแล้ว  วันที่เสียชีวิต: …………………..…………………………………….…………  

 

ข้อมูลมารดาเจ้าของสิทธิ์ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชนมารดาเจ้าของสิทธิ์ :  

             
( 13 หลัก /ตัวเลขอารบิก ) 

ค าน าหน้านาม :         นาย     นางสาว         นาง         อืน่ ๆ (ยศ/ระบุถ้ามี)............................................... 

ชื่อ : ..................................................................................... นามสกุล : …………………..………………………………………………… 

วันเดือนปีเกิด: ตัวอย่าง  (01/01/2501)…………………….……..………………..……………………………………อายุ………….….………ปี
อาชีพ:……………………………….……….……………………..การศึกษา:……………….…………………………..……………………………………. 

สัญชาติ:…………………………………..………………………………ศาสนา:………………….…………………………………………………………….. 

สถานภาพมารดาเจ้าของสิทธิ์:       โสด         สมรส         หย่าร้าง         อ่ืนๆ ไม่มีหลักฐานการสมรส 

สถานภาพการมีชีวิต:         มีชีวิตอยู่        เสียชีวิตแล้ว  วันที่เสียชีวิต: …………………..…………………………………….…………  
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ข้อมูลคู่สมรสเจ้าของสิทธิ์ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรสเจ้าของสิทธิ์ :  

             
( 13 หลัก /ตัวเลขอารบิก ) 

 ค าน าหน้านาม :        นาย     นางสาว         นาง         อืน่ ๆ (ยศ/ระบุถ้ามี)............................................... 

ชื่อ : ..................................................................................... นามสกุล : …………………..………………………………………………… 

วันเดือนปีเกิด: ตัวอย่าง  (01/01/2501)…………………….……..………………..……………………………………อายุ………….….………ปี
อาชีพ:……………………………….…….….……………………..การศึกษา:……………….…………………………..……………………………………. 

สัญชาติ:…………………………………..………………………………ศาสนา:………………….…………………………………………………………….. 

สถานภาพคู่สมรสเจ้าของสิทธิ์:       โสด         สมรส         หย่าร้าง         อ่ืนๆ ไม่มีหลักฐานการสมรส 

สถานภาพการมีชีวิต:         มีชีวิตอยู่        เสียชีวิตแล้ว  วันที่เสียชีวิต: …………………..…………………………………….…………  

 

ข้อมูลบุตรเจ้าของสิทธิ์ (บุตรคนที่..................)  

เลขบัตรประจ าตัวประชาชนบุตรเจ้าของสิทธิ์ :  

             
( 13 หลัก /ตัวเลขอารบิก ) 

ค าน าหน้านาม :         เด็กชาย       เด็กหญิง       นาย      นางสาว       นาง         อ่ืนๆ(ระบุถ้ามี)........................... 

ชื่อ : ..................................................................................... นามสกุล : …………………..………………………………………………… 

วันเดือนปีเกิด: ตัวอย่าง  (01/01/2541)…………………….……..………………..……………………………………อายุ………….….………ปี
อาชีพ:……………………………….…….…...การศึกษา:…………………………..……….…………………………..……………………………………. 

สัญชาติ:…………………………………..………………………………ศาสนา:………………….…………………………………………………………….. 

สถานภาพบุตรเจ้าของสิทธิ์:       โสด         สมรส         หย่าร้าง         อ่ืนๆ ไม่มีหลักฐานการสมรส 

สถานภาพการมีชีวิต:         มีชีวิตอยู่        เสียชีวิตแล้ว  วันที่เสียชีวิต: …………………..…..………………………………….…………  
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ข้อมูลบุตรเจ้าของสิทธิ์ (บุตรคนที่..................)  

เลขบัตรประจ าตัวประชาชนบุตรเจ้าของสิทธิ์ :  

             
( 13 หลัก /ตัวเลขอารบิก ) 

ค าน าหน้านาม :         เด็กชาย       เด็กหญิง       นาย      นางสาว       นาง         อ่ืนๆ(ระบุถ้ามี)........................... 

ชื่อ : ..................................................................................... นามสกุล : …………………..………………………………………………… 

วันเดือนปีเกิด: ตัวอย่าง  (01/01/2541)…………………….……..………………..……………………………………อายุ………….….………ปี
อาชีพ:……………………………….…….…...การศึกษา:…………………………..……….…………………………..……………………………………. 

สัญชาติ:…………………………………..………………………………ศาสนา:………………….…………………………………………………………….. 

สถานภาพบุตรเจ้าของสิทธิ์:       โสด         สมรส         หย่าร้าง         อ่ืนๆ ไม่มีหลักฐานการสมรส 

สถานภาพการมีชีวิต:         มีชีวิตอยู่        เสียชีวิตแล้ว  วันที่เสียชีวิต: …………………..…..………………………………….…………  

 

 

ข้อมูลบุตรเจ้าของสิทธิ์ (บุตรคนที่..................)  

เลขบัตรประจ าตัวประชาชนบุตรเจ้าของสิทธิ์ :  

             
( 13 หลัก /ตัวเลขอารบิก ) 

ค าน าหน้านาม :         เด็กชาย       เด็กหญิง       นาย      นางสาว       นาง         อ่ืนๆ(ระบุถ้ามี)........................... 

ชื่อ : ..................................................................................... นามสกุล : …………………..………………………………………………… 

วันเดือนปีเกิด: ตัวอย่าง  (01/01/2541)…………………….……..………………..……………………………………อายุ………….….………ปี
อาชีพ:……………………………….…….…...การศึกษา:…………………………..……….…………………………..……………………………………. 

สัญชาติ:…………………………………..………………………………ศาสนา:………………….…………………………………………………………….. 

สถานภาพบุตรเจ้าของสิทธิ์:       โสด         สมรส         หย่าร้าง         อ่ืนๆ ไม่มีหลักฐานการสมรส 

สถานภาพการมีชีวิต:         มีชีวิตอยู่        เสียชีวิตแล้ว  วันที่เสียชีวิต: …………………..…..………………………………….…………  
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ค าช้ีแจงการกรอกและตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม  ปีการศึกษา 2559  

 

 ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบาย ในการควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินสวัสดิการต่างๆ ของ
รัฐให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน จึงได้ให้กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่มีอยู่แล้วว่ามีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ โรงเรียนกระสังพิทยาคมจึงต้องตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจ า
ท่ีมีอยู่ ส่ง สพม.32 ภายในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 ด้วยข้อมูลท่ีตรวจสอบเป็นข้อมูลของบุคคลในครอบครัว
คือ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรท่ีชอบตามกฎหมาย ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอ
ความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อน าไปตรวจสอบกับข้อมูลท่ี
มีอยู่แล้วอีกครั้ง และกรณีท่ีต้องการแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูล เช่น เพิ่มสิทธิ์ส าหรับบุตรท่ีเกิดใหม่ หรือคู่
สมรสตามกฎหมาย หรือเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ท่านต้องกรอกแบบค าขอเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูล แบบ7127 
(อีกฉบับ) ติดต่อขอรับได้ท่ีงานบุคคล เพื่อแนบส่งพร้อมกับหลักฐานอ่ืนๆ เช่น สูติบัตร ใบส าคัญการสมรส 
ใบส าคัญการหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป การด าเนินการเก็บข้อมูลครั้งนี้ได้
ด าเนินการเป็นกลุ่มสาระฯ จึงขอให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วรวบรวมข้อมูล
ส่งในแต่ละกลุ่มสาระฯและส่งงานบุคคล ภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม เพื่อรวบรวมข้อมูลมากรอกในโปรแกรม
และส่งต่อให้ สพม.32 ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 นี้ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีงานบุคคล (ครูชยพล) 

 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  งานบุคคล โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

   

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านและผู้ใช้สิทธิ์ของท่าน จึงต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  

 ข้อมูลที่ได้นี้จะน ามาเพิ่มเติมและตรวจสอบกับข้อมลูท่ีมีอยู่แล้ว ว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

 ด้วยเป็นการสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีต้องจัดท าทุกโรงเรียน จึงต้องขอความร่วมมือในการเก็บ  

         รวบรวมเพื่อตรวจสอบข้อมูลคร้ังนี้ ส าหรับท่านท่ีต้องเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลต้องกรอกแบบค า   

         ขอตามแบบ7127 ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมและต้องแนบเอกสารเพิ่ม (ขอแบบ7127 ได้ท่ีฝ่ายบุคคล) 


