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การเปลี่ยนแปลงประวตัสิวนตวั

ของพนกังานและลูกจาง

การเปลี่ยนแปลงประวตัสิวนตวั

ของพนกังานและลูกจาง

งานสารสนเทศทรัพยากรบคุคล กองทรพัยากรบุคคล



เน้ือหาในการอบรม

   วตัถปุระสงค / ระเบยีบ / 

   ขอบงัคบั กปภ. / พ.ร.บ.

1

ก การกรอกแบบฟอรมที่ถูกตอง2

   เอกสารแนบในกรณตีางๆ3

   การบนัทึกขอมูลใน SAP  4



วัตถุประสงค
• เพ่ือใหการเปล่ียนแปลงประวัติพนักงานและลูกจาง ถูกตองและ

    เปนไปตาม ระเบียบ/ขอบังคับ/พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวของดังน้ี

1. ระเบียบ กปภ.วาดวยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของ 

              ผูปฏิบัติงาน พ.ศ.2558 

2. ขอบังคับ กปภ.วาดวยการสงเคราะหเก่ียวกับการ   

              รักษาพยาบาล พ.ศ.2523 

3. ขอบังคับ กปภ.วาดวยการสงเคราะหเก่ียวกับบุตรของ

              พนักงาน พ.ศ.2537  

4. พ.ร.บ. คํานําหนานามหญิง พ.ศ.2551

• เพ่ือใหการบันทึกการเปล่ียนแปลงประวัติสวนตัวพนักงานและลูกจาง 
ในระบบ SAP มีความถูกตอง 



วิธีการกรอกแบบฟอรม FMPA005

ใหกรอก คํานําหนา / ชื่อ / สกุล เดิม (กรณีขอเปลี่ยนแปลงคํานําหนา/ชื่อ/สกุล)

ใหกรอกขอมลูเฉพาะหัวขอที่พนักงานตองการเปลี่ยนแปลง

ขอมลู จากตัวอยาง ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู หลักฐานที่แนบ 

แนบมา 1 ฉบับคือสําเนาทะเบียนบาน



วิธีการกรอกแบบฟอรม FMPA005

กรณีพนักงานขอเปลี่ยน คํา

นําหนา/ชื่อ/สกุล ใหลงนามโดยใช          

คํานําหนา/ชื่อ/สกุลใหม

หัวหนางาน

ลงนาม 

กํากับ



วิธีการกรอกแบบฟอรม FMPA005
สนญ. ผอ.กอง ของผูจดัทํา

กปภ.ข. ผอ.กอง ของผูจดัทํา

กปภ.สาขา ผจก.สาขา ของผูจดัทํา
สนญ. ผอ.กทบ.

กปภ.ข. / กปภ.สาขา ผอ.เขต

พนักงาน ที่เปนผูบันทึกขอมลูเขาระบบ ใหเลือกกลุมขอมลูที่

เปลี่ยนแปลง พรอมทั้งลงลายมอืชื่อผูบันทึก ตําแหนง และวันที่



• ผูปฏบัิติงาน ยังไมมีความเขาใจวา หากมีการเปล่ียนแปลง คํานําหนานาม 
ช่ือ หรือ นามสกุล และ ท่ีอยูตามบัตรประชาชน จะตองย่ืนแบบฟอรม 
เจาหน้ี/ลูกหน้ี

• ผูปฏบัิติงาน กรอกขอมูลไมครบถวน/ไมถูกตอง และหรือไมไดกรอกขอมูล
เดิม กรอกขอมูลเกิน

• ผูปฏบัิติงาน ไมเขียนดวยลายมือบรรจง  ซ่ึงเปนปญหากับทาง  กองจัดหา 
และกองบัญชี หากมีการบันทึกขอมูลผิด จะสงผลกระทบกับขอมูล
สวัสดิการของพนักงาน เชน คารักษาพยาบาล เงินยืมทดรองจาย การจาย
เช็ค

• การลงนามของผูจัดทํา ผูอนุมัติ ยังไมถูกตอง และไมลงวันท่ี





ใสรหัสพนักงาน
ใหระบุ วาเปนกรณี     

ขอเปลี่ยนแปลง

ระบุขอมลูเดิม (คํานําหนา

นาม ชื่อ-สกุล เดิม หรือที่อยู

ตามบัตรประชาชนเดิม)

ระบุขอมลูที่ขอเปลี่ยนแปลง   

(คํานําหนานาม ชื่อ-สกุล ใหม 

หรือที่อยูตามบัตรประชาชนใหม)

ใหระบุ เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง เชน เปลี่ยน 

คํานําหนา / ชื่อสกุล / สมรส / หยา หรือ

เปลี่ยนที่อยูตามบัตรประชาชน



กรณีเปลี่ยนแปลงคํานําหนานาม 

ชื่อ สกุล ใหลงชื่อตาม ชื่อใหมที่

ขอเปลี่ยนแปลง โดยให หัวหนา

งานลงชื่อกํากับดวย

สนญ. ผอ.กองของผูจดัทํา อนุมตัิ

กปภ.ข. ผอ.กองบริหารทั่วไป อนุมตัิ

กปภ.สาขา ผจก.สาขา อนุมตัิ



ผูขอรหัส : ระบุคํานําหนานาม ชื่อ-สกุล เดิม 

(กรณีขอเปลี่ยนคํานําหนานาม / ชื่อ / สกุล)

เลือกลูกหนี้พนักงาน



ชื่อ-นามสกุล : กรอกเฉพาะ ชื่อ-

สกุลที่ขอเปลี่ยนแปลง
ที่อยู : กรอกเฉพาะ ที่อยูตามบัตร

ประชาชนที่ขอเปลี่ยนแปลง

หมายเลขพนักงาน : กรอกรหัสพนักงาน



พนักงานที่ขอ

เปลี่ยนแปลง
หนง.ของผูจดัทํา

สนญ. ผอ.กอง ของผูจดัทํา

กปภ.ข. ผอ.กอง ของผูจดัทํา

กปภ.สาขา ผจก.สาขา ของผูจดัทํา



กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล พนักงาน / บุคคลในครอบครัว 

•  เอกสารที่ตองใชประกอบการเปลี่ยนแปลง

1. สาํเนาบตัรประชาชน

2. หนังสอืสาํคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตวั แบบ ช.3

3. หนังสอืสาํคัญแสดงการจดทะเบยีนชื่อสกลุ แบบ ช.2

4. แบบใบขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมขอมลูหลกัเจาหนี้ 

      (กรณีพนักงานขอเปลี่ยนแปลง)

5.   ใบขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหสัลกูหนี้

      (กรณีพนักงานขอเปลี่ยนแปลง)



2 ส.ค.2559



กรณีตัวอยาง “การเปล่ียนนามสกุลของบุคคลในครอบครัว”

ตวัอยาง เปนการขอเปล่ียนนามสกุลของ

คูสมรส ย่ืนเอกสารหนังสือสําคัญการจด

ทะเบียนเปล่ียนช่ือสกุล แบบ ช. 5 แต

เปนกรณีส้ินสุดการสมรส ดังน้ันจะตอง

ย่ืนใบสําคัญการหยา คร.3 และทะเบียน

การหยา คร.2 ดวย



กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล พนักงาน / บุคคลในครอบครัว 

 1. พนกังาน การเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล ใหเซน็รับรองสําเนาถูกตอง

เปน  ชื่อ–นามสกุลใหมตามที่ไดขอเปลี่ยนแปลง

2. การเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ SAP ใหใชวธิีการ คดัลอก (Copy) 

ทกุคร้ัง เพื่อใหขอมูลที่บนัทึกกอนหนานี้ยงัคงมอียู จะไมใชวธิีการแกไข

 

ขอควรทราบ

 3. หากเปนการขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของบุคคลในครอบครัว 

จะตองเขาไป คดัลอก     หนาสิทธคิารักษาพยาบาลดวย
ขอควรระวัง



คํานาํหนานาม / ชื่อ-สกุล ภาษาองักฤษ
Mr. Mr. 

Mrs. Mrs. 

MissMiss
Ms. Ms. 

นาย

นาง

นางสาว
นางหรือนางสาว ใชสําหรับหญิงที่ไมตองการระบุสถานภาพ

ตนเองวาเปนนางหรือนางสาว ปจจุบันเมืองไทยยังไมมีศพัท 

เชนนี้ ถามีตองมีกฎหมายรองรับ อางอิงจาก : สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

การบันทึกช่ือสกุล ภาษาอังกฤษ  ใหข้ึนตน ช่ือและนามสกุล ดวย

ตัวอักษร พิมพใหญ  สวนตัวสะกด ใหใชตัวพิมพเล็ก เชน

น.ส.พิมพพร เวียงนาค      Miss Pimporn Wiangnak  



กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล พนักงาน / บุคคลในครอบครัว 



กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล พนักงาน / บุคคลในครอบครัว 



กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล พนักงาน / บุคคลในครอบครัว 



กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล พนักงาน / บุคคลในครอบครัว 



กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยู

•  เอกสารที่ตองใชประกอบการเปลี่ยนแปลงที่อยู

1. เปลี่ยนที่อยูตามบตัรประชาชน ใชสําเนาบตัรประชาชน

2. เปลี่ยนที่อยูที่ตดิตอไดยามฉกุเฉนิ ตามขอมูลที่กรอกในเอกสาร

       เปลี่ยนแปลงประวตัิ

3. เปลี่ยนที่อยูปจจุบนั ใชสําเนาทะเบยีนบาน

หมายเหต ุหมายเหต ุ::  เปลี่ยนที่อยูตามบตัรประชาชน  ตองสงแบบใบขอเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่อยูตามบตัรประชาชน  ตองสงแบบใบขอเปลี่ยนแปลง//

เพิ่มเตมิขอมูลหลักเจาหนี้ และใบขอเพิ่มเพิ่มเตมิขอมูลหลักเจาหนี้ และใบขอเพิ่ม//เปลี่ยนแปลงรหสัลูกหนี้ดวยเปลี่ยนแปลงรหสัลูกหนี้ดวย

1. เปลี่ยนที่อยูตามบตัรประชาชน ใชสําเนาบตัรประชาชน

2. เปลี่ยนที่อยูที่ตดิตอไดยามฉกุเฉนิ ตามขอมูลที่กรอกในเอกสาร

       เปลี่ยนแปลงประวตัิ

3. เปลี่ยนที่อยูปจจุบนั ใชสําเนาทะเบยีนบาน

หมายเหต ุหมายเหต ุ::  เปลี่ยนที่อยูตามบตัรประชาชน  ตองสงแบบใบขอเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่อยูตามบตัรประชาชน  ตองสงแบบใบขอเปลี่ยนแปลง//

เพิ่มเตมิขอมูลหลักเจาหนี้ และใบขอเพิ่มเพิ่มเตมิขอมูลหลักเจาหนี้ และใบขอเพิ่ม//เปลี่ยนแปลงรหสัลูกหนี้ดวยเปลี่ยนแปลงรหสัลูกหนี้ดวย



ที่อยูช่ัวคราว (หวัขอในแบบฟอรมใบขอเปลี่ยนแปลงประวัติ) ไมได มีการบันทกึ  

                 ขอมูลลงในระบบ SAP จึงไมไดมีการเปลี่ยนแปลง

ที่อยูตามภมูิลาํเนา จะยดึตามขอมูลที่กรอกไวในใบสมัคร จึงไมไดมีการเปลี่ยนแปลง

ขอมูล หมูที่  ใหใช ม.  

       ถนน  ใหใช ถ. 

       ตําบล ใหใช ต. 

       อําเภอ ใหใช อ.  

        จังหวัด ใหใช จ. 

       กรุงเทพมหานคร  ใหใช กรุงเทพฯ

เนื่องจากชองที่ใหกรอกขอมูลมีพื้นที่จํากัด สวน แขวง และเขต ใหใสเต็ม ในชองแรกของขอมูล

ที่อยู ใหเวนไว (หามใสขอมูลใดใดโดยเด็ดขาด) ในการเปลี่ยนแปลงที่อยูทกุประเภท ใหใส

รหสัไปรษณยีดวยทกุคร้ัง

กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยู



เอกสารตองมีความชดัเจน ตัวอกัษรคมชดั ไมพราเลือน

ตัวอยางสําเนาเอกสารทะเบียนบานและบตัรประชาชน

      

ฉฮ

ฉฮ

ฉฮ



กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยูตามบัตรประชาชน



กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยูตามบัตรประชาชน



กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยูตามบัตรประชาชน



กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยูตามบัตรประชาชน



กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยูตามบัตรประชาชน



กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยูตามบัตรประชาชน



กรณีสมรส / กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล

4. สําเนาบัตรประชาชนคูสมรส (บัตรประชาชน

ตองเปนขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงตามทะเบียนสมรส   

คร.2 แลว)

3. หนังสือรับรองและหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน

เปล่ียนช่ือสกุลของคูสมรส แบบ ช.5 (ในกรณีท่ีคู

สมรสเปล่ียนคํานําหนานามหรือนามสกุล)

2. ทะเบียนสมรส คร.2

1. ใบสําคัญการสมรส คร.3

•  กรณีพนักงานเปนเพศชายสมรส

•  กรณีพนักงานเปนเพศหญิงสมรส

ใชเอกสารตามขอ 1-2 และ

3-4 หากพนักงานเปลี่ยน 

คํานําหนาและนามสกุล

ตามคูสมรส

แบบใบขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ขอมูลหลกัเจาหนี้ (ในกรณีที่

พนักงานเปลี่ยนคํานําหนานาม 

หรือนามสกุล)

ใบขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหสั

ลกูหนี้ (ในกรณีที่พนักงาน

เปลี่ยนคํานําหนานาม หรือ

นามสกุล)



กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกลุกรณีสมรส

(พ.ร.บ. คาํนาํหนานามหญิง พ.ศ.2551)

พนกังานที่จดทะเบียนสมรสกอนวนัที ่4 มิถนุายน 2551 คูสมรสที่เปนฝายหญิงจะตองเปลี่ยนคาํ

นาํหนานาม เปน “นาง” และใชนามสกลุของสามี  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 โดยไดประกาศใน

ราชกจิจานเุบกษาเมื่อวันที่ 5 กมุภาพนัธ 2551 จะมีผลบังคบัใชเมื่อพนกาํหนด 120 วัน นบัจากวัน

ประกาศใชราชกจิจานเุบกษา (วันที่ 4 มิถนุายน 2551) สาระสําคญัของ พรบ. ฉบับนี ้สรุปไดดังนี้

1. เปนกฎหมายที่ใหทางเลือกกบัผูหญิงที่สมรส ในการเลือกใชคาํนาํหนานาม ตามความสมัครใจซึ่ง

จะสอดคลองกับการเลือกใชนามสกุลตามกฎหมายวาดวยชื่อบุคคล

2. หญิงที่อาย ุ15 ปขึ้นไป และยังไมไดสมรส ใหใชคาํนาํหนานามวา “นางสาว”

3. หญิงซึ่งจะทะเบียนสมรสแลวจะใชคาํนาํหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” กไ็ดตามความ

สมัครใจโดยใหแจงตอนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนครอบครวั 

4. หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแลว ตอมาการสมรสสิ้นสดุลงจะใชคาํนาํหนานามวา “นาง” หรือ 

“นางสาว” กไ็ดตามความสมัครใจโดยใหแจงตอนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการจด

ทะเบียนครอบครวั



ตัวอยาง เอกสาร คํารองขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว คร.1



ตัวอยาง เอกสาร ใบสําคัญการสมรส คร.3



ตัวอยาง เอกสาร ทะเบียนสมรส คร.2



ตัวอยางหนังสือรับรอง



ตัวอยางหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสกุล แบบ ช.5



การบันทึกขอมูลกรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล กรณีสมรส



การบันทึกขอมูลกรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล กรณีสมรส



การบันทึกขอมูลกรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล กรณีสมรส



การบันทึกขอมูลกรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล กรณีสมรส



กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล กรณีสมรส



การบันทึกขอมูลกรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล กรณีสมรส



การบันทึกขอมูลกรณีเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล กรณีสมรส



หากคูสมรสมีการเปล่ียนคํานําหนาช่ือและนามสกุล



หากคูสมรสมีการเปล่ียนคํานําหนาช่ือและนามสกุล



หากคูสมรสมีการเปล่ียนคํานําหนาช่ือและนามสกุล



หากคูสมรสมีการเปล่ียนคํานําหนาช่ือและนามสกุล



หากคูสมรสมีการเปล่ียนคํานําหนาช่ือและนามสกุล



หากคูสมรสมีการเปล่ียนคํานําหนาช่ือและนามสกุล



กรณีเพ่ิมบุตร

•  เอกสารที่ตองใชประกอบการเพิ่มบตุร

3.3. สําเนาทะเบยีนรับรองบตุร ครสําเนาทะเบยีนรับรองบตุร คร..1111



กรณีเพ่ิมบุตร

ถาไมมเีอกสารดังกลาวไมสามารถเพิ่มบุตรในระบบ

หรือขอเบิกสวัสดิการใด ๆ เกี่ยวกับบุตรได

พนกังาน

ชาย

q หากยื่นขอเพิ่มบุตรคนที ่1 จะตองมใีบสําคัญการสมรส 

คร.3 (หากเปนการขอเพิ่มบุตรคนที ่2 เปนตนไปถามี

ขอมลูการสมรสอยูแลวไมตองยื่นใบสําคัญการสมรส 

คร.3 มาอีก)

q หากไมมใีบสําคัญการสมรส ตองจดทะเบียนรับรอง

       บุตร คร.11 เทานั้น



กรณีเพ่ิมบุตร

เอกสาร แบบ ทร.1
• กรณีตัวอยาง (ใหตรวจสอบชื่อบิดามารดาในใบสูติบัตร) พนกังาน

ขอเพิ่มบุตร และใบสูติบัตรบุตร มารดาไมใชภรรยาของพนกังาน
คนปจจุบัน จึงไดสอบถาม ปรากฎวาเปนบุตรที่เกิดกบัภรรยาที่หยา
ไปแลวดังนั้นกรณีนี้ตองยื่นใบสําคญัการหยา และทะเบียนการหยา 
เพิ่มดวย 

การบันทึกขอมูล

• การคยีขอมูลใน PA30 จะตองเขาไปที ่Inf. ขอมูลสวนบุคคล     
เพื่อใสจํานวนบุตร และใน Inf. ครอบครวับุคคลอางอิง ตองใส   
วัน เดือน ปเกิดบุตร หรือบุคคลในครอบครวัดวย



ตัวอยางเอกสารกรณีฟองรองขอเปนบุตร



ตัวอยางเอกสารกรณีฟองรองขอเปนบุตร



วิธีบันทึกขอมูลกรณีเพ่ิมบุตร



กรณีเพ่ิมบุตร



กรณีเพ่ิมบุตร



กรณีเพ่ิมบุตร



กรณีเพ่ิมบุตร



กรณีเพ่ิมบุตร



กรณีเพ่ิมบุตร



กรณีเพ่ิมบุตร



กรณีหยา
•  เอกสารที่ตองใชประกอบการหยา (พนักงานชาย)

1. ใบสําคญัการหยา คร.7

2. ทะเบียนการหยา  คร.6

•  เอกสารที่ตองใชประกอบการหยา (พนักงานหญิง)

1. ใบสําคญัการหยา คร.7

2. ทะเบียนการหยา  คร.6

3. หนงัสือสําคญัการเปลี่ยนคาํนาํหนานาม และนามสกุล

       (กรณีเปลี่ยนคาํนาํหนานามและนามสกุล) แบบ ช.5

4. บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ใชคาํนาํหนานาม หรือ

       นามสกุล ตามทะเบียนการหยา)

5.    ใบขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมขอมูลหลักเจาหนี้

6.    ใบขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหัสลูกหนี้



ตัวอยางเอกสาร





กรณีหยา



กรณีหยา



กรณีหยา



กรณีหยา



กรณีหยา



กรณีหยา



กรณีหยา



กรณีหยา



กรณีพนักงานหยา

q ถงึแมวาใน คร.6 ทะเบียนการหยาระบุวา “บุตร

อยูในความปกครองของฝายหญิงแตเพยีงผูเดยีว”

q พนักงานชายสามารถเบิกคารกัษาพยาบาลได 

ตามขอบังคับ กปภ.วาดวยการสงเคราะหเกี่ยวกบัการ

รกัษาพยาบาล พ.ศ.2523

q พนักงานชายจะไมสามารถเบิกเงินสงเคราะหบุตร 

ตามขอบังคับ กปภ.วาดวยการสงเคราะหเกี่ยวกบับุตร

ของพนักงาน พ.ศ.2537

จาํกัดสิทธิคูสมรสในหนาครอบครัว

บุคคลอางอิงและ หนาสทิธิการเบิก   

คารักษาพยาบาล

คูสมรส

บุตร

บุตร

q ในทางกลับกนัหากวาใน คร.6 ทะเบียนการหยาระบุวา “บุตรอยูใน

ความปกครองของฝายชายแตเพยีงผูเดยีว”

q พนักงานหญิงกจ็ะไมสามารถเบิกเงินสงเคราะหบุตร ตามขอบังคับ 

กปภ.วาดวยการสงเคราะหเกี่ยวกบับุครของพนักงาน พ.ศ.2537

q แตสามารถเบิกคารกัษาพยาบาลได ตามขอบังคับ กปภ.วาดวยการ

สงเคราะหเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาล พ.ศ.2523



กรณีเพ่ิมคุณวุฒิ

•  เอกสารที่ตองใชประกอบการเพิ่มคณุวฒุิ

ระดับ ระดับ 

ปวชปวช. . / / ปวสปวส..

1. ระเบยีนแสดงผลการเรียน

2. ประกาศนียบตัร

ระดับระดับ

ปริญญาตรีปริญญาตรี

ข้ึนไปข้ึนไป

1. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

2. ปริญญาบตัร



การบันทึกขอมูลกรณีเพ่ิมคุณวุฒิ

SAP

คุณวุฒิยอ และ สาขา

คียสลับที่กัน หลังจากคียเสร็จแลวให overview ใน

รายงาน ZHPARP12_PWA กอนเพื่อตรวจสอบวาคีย

ถูกตองหรือไม

SAP
ไมมชีื่อสถาบัน / สาขา ในระบบ

ใหรีบดําเนินการแจง กทบ.ทันท ีเพื่อที่จะไดรวบรวมและสง

เรื่องใหกับ กพส. เพิ่มชื่อสถาบันและสาขาในระบบ จากนั้น 

กทบ. จะแจงกลับเพื่อให กปภ.ข. เพิ่มเติมใหถูกตอง

SAP

ชื่อสถาบัน
qกอนบันทึกขอมูลตรวจสอบเอกสารใหชัดเจนวา

เปน สถานศึกษาเดมิ หรอืสถานศึกษา ท่ีตองการ

เพิ่มวุฒิ 

qชื่อสถานศึกษาใหใชชื่อตาม Transcript / 

ระเบียนแสดงผลการเรยีน แลวคอยทําการบันทึก

ขอมูล

SAP
วันที่สําเร็จการศึกษา

ใหใชวันที่สําเร็จการศึกษาจาก Transcript

และระเบียนแสดงผลการเรียน เทานั้น




