
 

โดย  

งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัต ิ

 
 

 



1 

 

ค ำน ำ 

 

 คู่มือกำรให้บริกำรของบุคลำกร   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3   จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงกำรในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในกำรให้บริกำร เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรแก่ผู้มำขอรับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้เสีย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   ท ำให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ  สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีที่น่ำ
ประทับใจกับผู้มำขอรับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย  ท ำให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  สำมำรถ
ยกระดับคุณภำพ และมำตรฐำนในกำรให้บริกำรได้เป็นอย่ำงดียิ่งข้ึน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 
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สำรบัญ 

ค ำน ำ 

สำรบัญ 

บทน ำ 

 - ควำมเป็นมำ 

 - วัตถุประสงค์  

 - ค ำจ ำกัดควำม  

งำนกำรให้บริกำร  / กระบวนกำรข้ันตอนกำรด ำเนินงำน / Flowchart 

 - กำรขอท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 - กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือน  

 - กำรขอส ำเนำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16 

 ภำคผนวก  

 - แบบฟอร์มกำรขอท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  

 - แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน  
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บทน ำ 

 

 

ความเป็นมา 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำ
งำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ตลอดจนพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรต่อผู้มำ
ขอรับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมุ่งมั่นเน้นให้เกิดควำมพึงพอใจ และควำมสัมพันธ์อันดีต่อ
ผู้ร ับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส ำคัญ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรแก่ผู้มำขอรับบริกำร  
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำร 

 

ค าจ ากัดความ 

 การบริการ  หมำยถึง  กำรให้ควำมช่วยเหลือ  ค ำแนะน ำ  ชี้แจง  หรือกำรด ำเนินกำร
เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน   

 ผู้รับบริการ  หมำยถึง  ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนรำชกำร   ประชำชน  
หน่วยงำน         ผู้มำติดต่อขอรับบริกำร 

  ผู้ให้บริการ  หมำยถึง  เจ้ำหน้ำของรัฐ ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  ซึ่งได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ หรือรับผิดชอบงำนให้บริกำร 

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมำยถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ  ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม จำกกำรด ำเนินกำรขององค์กร    

  ควำมพึงพอใจ  หมำยถึง  ระดับควำมรู้สึกพึงพอใจของผู้มำขอรับบริกำร 
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การให้บริการ 

การขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

กระบวนกำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

   กำรขอท ำบัตรประจ ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  มี  3  กรณี   ได้แก่  1 )กำรขอมีบัตรครั้ง
แรก                2) บัตรหมดอำยุ  และ  3 ) บัตรสูญหำย   โดยมีกระบวนกำรขั้นตอนในกำรขอท ำ

บัตร ดังนี้ 
1. ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนรำชกำร  กรอกแบบค ำขอมีบัตร

ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ตำม พ.ร.บ.บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.
2542   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม )ฉบับที่ 6) พ.ศ.2544, )ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 และ 
)ฉบับที่ 10) พ.ศ.2549  พร้อมแนบเอกสำรประกอบ 

2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรประกอบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ,  
ตรวจสอบควำมถูกต้องของรูปถ่ำยส ำหรับติดบัตร 

3. ออกบัตร  ออกเลขรหัสบัตร , เลขท่ีบัตร, วัน/เดือน/ปี ที่ออกบัตร, วัน/เดือน/ปี            
ที่บัตรหมดอำยุ ในค ำขอมีบัตร และจัดพิมพ์บัตร ติดรูปถ่ำย, ประทับตรำ
หน่วยงำน 

4. จ่ำยบัตร  ผู้ขอมีบัตร ลงลำยมือชื่อรับบัตร 
5. สรุป รำยงำน กำรจัดท ำบัตรประจ ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  เสนอผู้บังคับบัญชำ 

เอกสำรประกอบกำรขอมีบัตรฯ 
1) กรณีกำรขอมีบัตรครั้งแรก  

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน     จ ำนวน  1  
ฉบับ 

2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   จ ำนวน  1  ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ )ระบุหมู่โลหิต)   จ ำนวน  1  ฉบับ 
4. รูปถ่ำยชุดข้ำรำชกำร  ขนำด 1 นิ้ว )ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) จ ำนวน  2  รูป 
5. ส ำเนำสัญญำจ้ำงปีปัจจุบัน    จ ำนวน  1 ฉบับ 

                       )กรณีเป็นพนักงำนรำชกำร) 
2) กรณบีัตรหมดอำยุ  

1. รูปถ่ำยชุดข้ำรำชกำร  ขนำด 1 นิ้ว )ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)จ ำนวน  2  รูป 
2. คืนบัตรเก่ำ 
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3) กรณบีัตรสูญหำย  

1. ใบแจ้งควำมบัตรหำย 
2. รูปถ่ำยชุดข้ำรำชกำร  ขนำด 1 นิ้ว )ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) จ ำนวน  2  

รูป 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และเอกสำรแสดงหมู่โลหิต  

หรือส ำเนำบัตรเก่ำ     จ ำนวน  1  
ฉบับ 

Flowchart  แสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
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การขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

 

กระบวนกำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

   กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือน มีขอบข่ำยกำรด ำเนินกำร  ได้แก่  รับรองเงินเดือน
ของข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนรำชกำร  ประจ ำส ำนักงำน  ,ข้ำรำชกำรสำยงำนบริหำร

สถำนศึกษำ  และข้ำรำชกำรบ ำนำญ  โดยมีกระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนรำชกำร  กรอกแบบค ำร้องขอหนังสือ

รับรองเงินเดือน 
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้อง  ข้อมูลค ำน ำหน้ำ  ชื่อตัว – ชื่อสกุล, ต ำแหน่ง, 

ระดับ/อันดับ, สังกัด  , วันเริม่ปฏิบัติรำชกำร ,วันที่เริ่มสัญญำจ้ำง, ระยะเวลำใน
กำรปฏิบัติรำชกำร/งำน ,จุดประสงค์ของกำรน ำไปใช้   และออกเลขค ำร้อง ใน
ทะเบียนคุมกำรขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

3. ออกหนังสือรับรองเงินเดือน  มอบผู้มำขอรับบริกำรตรวจสอบ และลงลำยมือชื่อ
รับหนังสือรับรองเงินเดือน 

4. สรุป รำยงำน กำรจัดท ำหนังสือรับรองเงินเดือน  เสนอผู้บังคับบัญชำ 

เอกสำรประกอบกำรขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
1. แบบค ำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
2. สลิปเงินเดือน  )กรณีข้ำรำชกำรบ ำนำญ) 
3. หนังสือมอบอ ำนำจ/ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ผู้มอบอ ำนำจ  )กรณีมอบ

อ ำนำจ      มำด ำเนินกำรแทน) 
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Flowchart  แสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
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การขอส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 

 

กระบวนกำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

   กำรขอส ำเนำทะเบียนประวัติ ก.พ. 7  หรือ ก.ค.ศ. 16  ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ    มีกระบวนกำรขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 

1. เจ้ำของทะเบียนประวัติ หรือผู้แทน    กรอกข้อมูลผู้ขอส ำเนำทะเบียนประวัติ 
ก.พ.7  หรือ ก.ค.ศ.16    ในทะเบียนคุมขออนุญำตคัดส ำเนำทะเบียนประวัติ  

2. เจ้ำหน้ำที่ ค้นหำทะเบียนประวัติ  ตรวจสอบควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบันของ
ทะเบียนประวัติเพ่ือส่งมอบให้ผู้มำขอรับบริกำร 

3. ผู้มำขอรับบริกำร น ำทะเบียนประวัติ ไปส ำเนำ ด้วยกระดำษ A4 ตำมจ ำนวนที่
ต้องกำร 

4. ผู้มำขอรับบริกำร น ำทะเบียนประวัติ ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ ยื่นส่งคืนต่อ
เจ้ำหน้ำที่  

5. เจ้ำหน้ำที่ ตรวจสอบควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ของทะเบียนประวัติฉบับจริง  และ
ส ำเนำ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำทะเบียนประวัติทุกแผ่น 

6. เจ้ำหน้ำที่ส่งมอบส ำเนำทะเบียนประวัติ พร้อมแจ้งให้ผู้มำขอรับบริกำร ลงนำม
ส่งคืนทะเบียนประวัติ 

7. เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บทะเบียนประวัติฉบับจริง  เข้ำตู้เก็บรักษำ ทะเบียนประวัติ 

 

หมำยเหตุ : 1 .กำรมอบผู้แทนมำด ำเนินกำรขอส ำเนำทะเบียนประวัติ  ต้องมีเอกสำรใบมอบฉันทะ  
และส ำเนำ   

                  บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ มำแสดงต่อหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่ด้วย 

              2 . ให้ส่งคืนทะเบียนประวัติ ทันทีหลังจำกถ่ำยส ำเนำเรียบร้อยแล้ว 

ทะเบียนคุมกำรขออนุญำตคัดส ำเนำทะเบียนประวัติในทะเบียนคุม 

ท่ี 
วัน/

เดือน/ปี 

ผู้มำขอรับบริกำรคัดส ำเนำ เจ้ำของทะเบียนประวัติ ลงชื่อ ลงชื่อ 
ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/โรงเรียน ค ำน ำหน้ำ 

ช่ือ-สกุล 
ต ำแหน่ง/
โรงเรียน 

ส่งคืน รับคืน 
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Flowchart  แสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกขอ้มูลผูข้อส ำเนำทะเบียนประวติั ในทะเบียนคุม 

การขอส าเนาทะเบยีนประวัติ ก.พ.7 หรือ หรือ ก.ค.ศ.16 

เจำ้หนำ้ท่ีคน้หำทะเบียนประวติั  ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง  ครบถว้น เป็นปัจจุบนัและ
ส่งมอบใหผู้ม้ำขอรับบริกำร 

ผูม้ำขอรับบริกำร น ำทะเบียนประวติั  ไปส ำเนำตำมจ ำนวนท่ีตอ้งกำร
 

ภำยใน 60 นำที 

ผูม้ำขอรับบริกำร น ำทะเบียนประวติั ฉบบัจริง  พร้อมส ำเนำ ยืน่ส่งคืนต่อเจำ้หนำ้ท่ี  

ภำยใน 1 นำที 

เจำ้หนำ้ท่ี ตรวจสอบควำมครบถว้น สมบูรณ์ ของทะเบียนประวติัฉบบัจริง  
 และส ำเนำ   พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำทะเบียนประวติัทุกแผน่ 

เจำ้หนำ้ท่ีส่งมอบส ำเนำทะเบยีนประวติั พร้อมแจง้ใหผู้ม้ำขอรับบริกำร  
ลงนำมส่งคืนทะเบียนประวติั 

ภำยใน 2 นำที

 

เจำ้หนำ้ท่ีจดัเกบ็ทะเบียนประวติัฉบบัจริง   
เขำ้ตูเ้กบ็รักษำ ทะเบียนประวติั 

ภำยใน 5 นำที

 

ภำยใน 1 

นำที
 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 - แบบฟอร์มกำรขอท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  

 - แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน  

 

 

 
 



     
 

  ค ำขอมีบัตรประจ ำตัว หรือขอบัตรประจ ำตัวใหม่            
  ตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  พ.ศ. 2542  

                                                                                                            
                         
                                    เขียนที ่..................................................                     

       วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .................... 

ข้าพเจ้าชื่อ.............................................................ชื่อสกุล.......................................................................... 
เกิดวันที่..............เดือน........................พ.ศ..................  อายุ.............ปี   สัญชาติ...................หมู่โลหิต.................... 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย..............ถนน......................ต าบล/แขวง.............................. 
อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศพัท.์................................. 
เลขหมายประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ  -     -      -   -  
ทีอ่ยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  .............................................................................................................................. 
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท       ข้าราชการ      ลูกจ้างประจ า     บ าเหน็จบ านาญ    พนักงานราชการ 
รับราชการ / ปฏิบัติงาน   กรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 
ต าแหน่ง .................................................................................................................................................................... 
โรงเรียน......................................................................อ าเภอ..................................................................................... 
ระดับเงินเดือน.............................................................. อันดับ (คศ. )........................................................................ 
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นต่อ  เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กรณี       1. ขอมีบัตรครั้งแรก 
         2. ขอมีบัตรใหม่  เนื่องจาก                บัตรหมดอายุ               บัตรหายหรือถูกท าลาย 
                       หมายเลขของบัตรเดิม........................................................... ................(ถ้าทราบ) 
         3. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจาก              เปลี่ยนต าแหน่ง / เลื่อนยศ 
                 เปลี่ยนชื่อตัว                  เปลี่ยนชื่อสกุล                     เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล 
             ช ารุด                  เปลี่ยนสถานศึกษา/สังกัด        อ่ืน ๆ…………………………………………. 

 ไดแ้นบเอกสารประกอบการท าบัตรดังนี้ 
                   รูปถ่าย 1” จ านวน 2 ใบ               ส าเนาทะเบียนบ้าน             หลกัฐานอื่น ๆ ........................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

         (ลายมือชื่อ)                                            ผู้ยื่นค าขอ 
   (                 ) 

 
 
 
หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย / ในช่อง   และหรือ          หน้าข้อความที่ใช้ให้ลงค า
น านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้นและชื่อผู้ขอมีบัตร       
 

 
***โปรดตรวจสอบเอกสารประกอบการขอมีบัตรด้านหลัง*** 

 
 

        เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่.................................. 
รหัสบัตร............................. 
วันออกบัตร........................ 
วันหมดอายุ........................ 

รูปถ่าย 
2.5 X 3 ซ.ม 



 
เอกสำรและค ำแนะน ำประกอบกำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 
 

1.  กรอกค าขอมีบัตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
2.  แนบรูปถ่ายสีหรือขาวด า  ขนาด  2.5 X 3  ซ.ม. ( 1 นิ้ว ) จ านวน 2 รูป  หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือ

แว่นตาด าถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  ก่อนวันย่ืนค าขอ  โดยแต่งเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  เคร่ืองแบบ     
พิธีการ  เคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีตนสังกัด  ชุดสากล  หรือชุดไทยพระราชทาน (กรณีแต่งเครื่องแบบ
ต้องประดับเครื่องหมาย ยศ ขั้น ให้ถูกต้องตามระเบียบ)   

3.  แนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ   (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
4.  ข้าราชการนอกประจ าการ (ข้าราชการบ านาญ)  ให้ใช้เครื่องแบบเหมือนข้าราชการประจ าการ  เว้นแต่

เคร่ืองหมายสังกัดให้ติดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย  และเคร่ืองหมายอักษร นก ติดท่ีปกคอเสื้อด้านหน้า
ข้ำงขวำ เพ่ิมเติม1-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน -ใบสั่งจ่ายบ านาญ กรมบัญชีกลาง -บัตรข้าราชการ 

5.  การขอมีบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเก่าสูญหาย  ให้แนบใบแจ้งความ และเอกสารระบุกรุ๊ปเลือด หรือส าเนา
บัตรประจ าตัว ข้าราชการ หรอืส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารท่ีออกจากโรงพยาบาล         
ท่ีระบุกรุ๊ปเลือด เป็นหลักฐาน    

6.  กรณีบัตรเก่าหมดอายุ เปลี่ยนต าแหน่ง และย้ายสังกัด/โรงเรียน รวมท้ังข้าราชการบ านาญ ให้ส่งบัตรเก่า
คืนพร้อมค าขอมีบัตร ฯ ใหม่ด้วยทุกครั้ง 

7.  พนักงานราชการที่ขอมีบัตรเป็นคร้ังแรกให้แนบใบรับรองแพทย์ท่ีระบุกรุ๊ปเลือดหรือเอกสารท่ีออกจาก
โรงพยาบาลเพ่ือเป็นหลักฐาน 

8.  กรณีท่ีมีหรือได้เล่ือนวิทยฐานะหรือเล่ือนระดับให้สูงขึ้น จะไม่ออกบัตรประจ าตัวใหม่ให้ ให้ใช้บัตรเดิม
จนกว่าจะหมดอาย ุ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



ค ำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
เขียนที่......................................................... 

วันที่...........เดือน...............................พ.ศ............ 

เรื่อง  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

  ข้ำพเจ้ำ................................................................ต ำแหน่ง......................... ..................................
รับเงินเดือนในระดับ/อันดับ....................ขั้น..........................บำท    วิทยฐำนะ........... ..........................................
รับเงินวิทยฐำนะ...............................บำท   รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษ................... ...........................................บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..............................................บำท  สังกัด/โรงเรียน.....................................................................
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  เริ่มรับรำชกำร  เมื่อวันที่................................
ถึงวันที่.......................................เป็นเวลำ...................ป.ี.......................เดือน..................วนั 

มีควำมประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อประโยชน์ส ำหรับ................................................. 
................................................................................... .............................................................................................. 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

      (................................................) 
  ต ำแหน่ง................................................................. 

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่      ควำมเห็นของ รอง ผอ.สพป.พช เขต 3 
..................................................     ................................................................ 
..................................................     ................................................................ 
ลงชื่อ.........................................     ลงชื่อ....................................................... 
(................................................)     (..............................................................) 
ต ำแหน่ง........................................        
................/....................../..................... 
ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่ม     ควำมเห็นของ ผอ.สพป.พช เขต 3 
....................................................     ................................................................ 
....................................................     ............................................................... . 
ลงชื่อ...........................................     ลงชื่อ....................................................... 
(..................................................)     (..............................................................) 
ต ำแหน่ง......................................       ..................../....................../..............
    




