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เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 
การเปลี่ยนค าน าหน้านาม เปลี่ยนชื่อตัว และเปลีย่นชื่อสกุล 

 

๑. กรณีเปลี่ยน สถานะแต่ไม่เปลี่ยนค าน าหน้า/ชื่อตัว/ชื่อสกุล (ให้เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ) 

1.๑ ส าเนาใบส าคัญการสมรส, ส าเนาการหย่า  จ านวน 1 ชุด 
1.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 1 ชุด 
1.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ชุด 
 

๒. กรณีเปลี่ยน ค าน าหน้านาม (ให้เซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
2.๑ ส าเนาหนังสือรับรองค าน าหน้านาม    จ านวน 2 ชุด 
๒.๒ ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน 2 ชุด 
๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 2 ชุด 

 
๓. กรณีเปลี่ยน ชื่อตัว (ให้เซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

3.๑ ส าเนาหนังสือส าคัญการแสดงเปลี่ยนชื่อตัว   จ านวน 2 ชุด 
3.๒ ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน 2 ชุด 
3.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 2 ชุด 
 

4.  กรณีขอเปลี่ยน ชื่อสกุล (ให้เซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ)   
4.๑ ส าเนาใบส าคัญการสมรส, ส าเนาการหย่า  จ านวน 2 ชุด 
4.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 2 ชุด 
4.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 2 ชุด 
4.๔ ส าเนาหนังสือส าคัญการแสดงเปลี่ยนชื่อสกุล  จ านวน 2 ชุด 

   
หมายเหตุ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้ 

1. กลุ่มงานการเงินโรงพยาบาลขอนแก่น  
2. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบ HROPS 
3. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ระบบ SEIS 

 

 
 




