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การเสนอคาํถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

และการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการลว่งหน้ากอ่น 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) เล็งเห็นความสาํคญัของการส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มใน

การประชมุผูถื้อหุน้มากยิ่งขึน้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วน

ไดเ้สียดว้ยวิธีปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และโปรง่ใส บรษิัทจึงขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอคาํถาม และ/หรือ เสนอ

วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการ

ล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

 

คาํนิยาม  

“บรษิัท” หมายถงึ บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  

“เสนอฯ”  หมายถึง เสนอคาํถาม และ/หรือ เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

หลักเกณฑ ์

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเสนอฯ ตอ้งถือหุน้ของบริษัทไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 0.05 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดหรือ

จาํนวน 1,666,500 หุน้ (โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุน้) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้และ

เป็นผูถื้อหุน้ในวนัท่ีเสนอฯ 

    

2.   ระยะเวลาในการเสนอฯ 

เพ่ือใหบ้ริษัทไดม้ีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอใหท่้านผูถื้อหุน้เสนอฯ ไดต้ัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

3.   วิธีการเสนอฯ 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณา

คาํถาม วาระการประชุม และคุณสมบัติของบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อเพ่ือรบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างละเอียด 

รอบคอบ รวดเรว็ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา  

จึงขอใหท่้านผูถื้อหุน้ส่งคาํถาม แบบการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือ แบบการเสนอชื่อ

บุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และแบบฟอรม์คาํยินยอมและขอ้มลูบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ พรอ้มกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อกาํกับไวทุ้กหนา้ และเอกสารประกอบต่างๆ มายงั

บรษิัทภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ยึดจากวนัประทบัรบั ณ ท่ีทาํการไปรษณียป์ลายทางเป็นหลกั) ตามท่ีอยู่ดงันี ้

เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)   

เลขท่ี 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ชัน้ 11  

ถนนพระรามส่ี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10110



การเสนอคาํถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อน 
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4.  เอกสารประกอบการเสนอฯ 

• เอกสารประกอบของผูถื้อหุน้ 

1. ชื่อ ท่ีอยู่ และเบอรโ์ทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการติดต่อสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม กรณีท่ี 

ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อ ใหร้ะบทุกุคน 

2. หลกัฐานการถือหุน้ เช่น สาํเนาใบหุน้พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรือตน้ฉบบัหนงัสือรบัรองการถือหุน้

จากบริษัทหลักทรพัย ์หรือบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  

3. หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

- สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสาํเนาใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลอายไุม่เกิน 1 เดือน 

- สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสาํเนา

ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อท่ีไดล้งนามในแบบฟอรม์

เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งและ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 

• เอกสารประกอบของบคุคลท่ีขอรบัการเสอนชื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

1.   สาํเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีต่างชาต)ิ (รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง)  1 ชดุ 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น (รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง)      1 ชดุ 

3. สาํเนาหลกัฐานวฒุิการศกึษา (รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง)     1 ชดุ 

4  รูปถ่ายหนา้ตรง (ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้)        1 รูป 

 

5.   เงือ่นไขการพิจารณา บรษิัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการเสนอฯ ท่ีเขา้เงื่อนไข ดงันี ้ 

5.1 ผูถื้อหุน้มีคณุสมบตัติามหลกัเกณฑ ์หลกัฐานสมบรูณ ์ครบถว้น และสามารถติดต่อได ้

5.2 การส่งคาํถาม ตอ้งเป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้โดยรวม  

5.3 การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่เป็นเร่ืองท่ีขัดกับ

กฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดแูลบรษิัท 

หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

และไม่เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

5.4 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ บุคคลท่ีถูกเสนอชื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
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1. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ 

2. ในกรณีท่ีตอ้งการเสนอบุคคลเขา้เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

ซึ่งสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ ทจ. 28/2551 เร่ือง  

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

(รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

3. สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดอ้ย่างเต็มท่ีและเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการโดยมีการเตรียมตัวล่วงหน้า  

ไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ 

4. มีความรูค้วามสามารถท่ีสาํคญัต่อธุรกิจของบริษัท เช่น การบรหิาร การเงิน การบญัชี เศรษฐศาสตร ์

การตลาด และกฎหมาย ฯลฯ เป็นตน้ 

5.5   กรณีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบรรจเุป็นวาระตามเหตผุล

ท่ีสมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

 

6.   การแจ้งผลการพิจารณารับเร่ือง  

บรษิัทจะแจง้ผลการพิจารณาการเสนอฯ ใหท้ราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งจะจดัใหม้ีขึน้

ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565 โดยในกรณีท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมติเห็นชอบการเสนอฯ บรษิัทจะบรรจคุาํถาม 

วาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ หรือชื่อบุคลท่ีถูกเสนอเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        แบบฟอรม์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกัด (มหาชน) 

  

                                                       วนัที่  

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว        

เลขที่บตัรประจาํตวัประชาชน  / เลขที่หนงัสือเดินทาง                    

วนัที่หมดอาย_ุ___________________ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้  

  

  

โทรศพัท ์         โทรศพัทมื์อถือ                               

โทรสาร           E-mail address       

จาํนวนหุน้ที่ถือ                 หุน้  ณ วนัที่                      
(โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ จดหมายยืนยนัจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือ หลกัฐานซึ่งตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั ออกให)้  

วาระที่ขอเสนอ  

  

วตัถปุระสงค/์เหตผุล        [  ]   เพื่อพิจารณา            [  ]   เพื่อทราบ             [  ]   เพื่ออนมุติั 

  

  

รายละเอียด  

  

  

เอกสารประกอบ              [  ]   ไม่มีเอกสารประกอบ            [  ]   มีเอกสารประกอบจาํนวน_____แผ่น 

  

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเติม ถกูตอ้งครบถว้นทุกประการ และยินยอม

ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้
 

 

ลงชื่อ  (ผูถื้อหุน้) 

(  ) 



 

 

 
แบบฟอรม์เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกัด (มหาชน) 

  

วนัที่  

 

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว            

เลขที่บตัรประจาํตวัประชาชน                 วนัที่หมดอาย_ุ___________________ 

หรือหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะบคุคลที่มิไดมี้สญัชาติไทย) 

เลขที่หนงัสือเดินทาง                                     วนัที่หมดอาย_ุ___________________ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้    

  

  

โทรศพัท ์         โทรศพัทมื์อถือ                               

โทรสาร           E-mail address       

จาํนวนหุน้ที่ถือ                 หุน้  ณ วนัที่                      
(โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ จดหมายยืนยนัจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือ หลกัฐานซึ่งตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั ออกให)้  

มีความประสงคเ์สนอชื่อ                                                                   เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น           

  กรรมการ   กรรมการอิสระ ของบรษัิท 

ทัง้นื ้ขา้พเจา้ไดร้บัความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อแลว้ และไดแ้นบขอ้มูลบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ

พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งมาพรอ้มนีด้ว้ย 

 

 

ลงชื่อ  ผูถื้อหุน้ 

(  ) 

 



 

    หนา้ 1/4 

แบบฟอรม์คาํยินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกัด (มหาชน) 

 วนัที่  

 

ส่วนที ่1 :  คาํยินยอม 

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว                                                                                สญัชาติ__________________       

เลขที่บตัรประจาํตวัประชาชน                                   วนัที่หมดอาย ุ_____________    

หรือหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะบคุคลที่มิไดมี้สญัชาติไทย) 

เลขที่หนงัสือเดินทาง                                                       วนัที่หมดอาย ุ________________ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้  

  

  

โทรศพัท ์           โทรศพัทมื์อถือ    

โทรสาร      

E-mail address     

ยินยอมให ้นาย/นาง/นางสาว                                                                                   เสนอชื่อขา้พเจา้เขา้รบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็น  กรรมการ   กรรมการอิสระ ของบรษัิท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์คาํยนิยอมและข้อมูลบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
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ส่วนที ่2 : รายละเอียดข้อมูล 

1. ชื่อภาษาองักฤษ   _________________________________________________________________________ 

2. ชื่อ-ชื่อสกลุเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกลุ) ___________________________________________________ 

3. วนัเดือนปีเกิด           

4. ถือหุน้สามญั ANAN จาํนวน  ________________  หุน้ 

5. สถานที่ทาํงานปัจจบุนั 

 ชื่อองคก์ร/หน่วยงาน     

 ที่อยู่     

   

 โทรศพัท ์     โทรศพัทมื์อถือ       

 โทรสาร      

6. สถานภาพครอบครวั     [  ] โสด     [  ] สมรสแลว้     [  ] หย่า     [  ] อ่ืนๆ  ____________________________  

 ชื่อ-ชื่อสกลุคู่สมรส                         ชื่อสกลุเดิม __________________________  

 ถือหุน้สามญั ANAN จาํนวน                                     หุน้ 

      อาชีพ                                      ตาํแหน่ง  ____________________________________   

 ชื่อสถานที่ทาํงาน  ________________________________________________________________________ 

 จาํนวนบตุร                    คน (รวมบตุรบญุธรรม) คือ 

ชื่อ-ชื่อสกลุ ปี พ.ศ. เกิด จาํนวนหุน้ ANAN ที่ถือครอง 

_______________________________________________ ___________ ______________________ 

_______________________________________________ ___________ ______________________ 

_______________________________________________ ___________ ______________________ 

7. คณุวฒุิทางการศกึษาขัน้สงูสดุ  

ชื่อสถาบนั ชื่อคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก ปีที่สาํเรจ็ 

_____________________________________ _________________________________ __________ 

_____________________________________ _________________________________ __________ 

 

 

 



แบบฟอรม์คาํยนิยอมและข้อมูลบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
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8. ประสบการณก์ารทาํงานจนถึงปัจจบุนั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อสถานที่ทาํงาน ประเภทธุรกจิ ตาํแหน่ง ตัง้แต่(เดือน/ปี) 

ถึง(เดือน/ปี) 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

9. หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบัตาํแหน่งกรรมการ 

ชื่อหลกัสตูร ปีที่เขา้รว่ม 

[  ]  Director Certification Program (DCP)        __________ 

[  ]  Director Accreditation Program (DAP)        __________ 

[  ]  Audit Committee Program (ACP)        __________ 

[  ]  The role of Chairman (RCM)        __________ 

[  ]  Finance for Non-Finance Director (FN)        __________ 

[  ]  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ        __________ 

[  ]  ________________________________        __________ 

10. ขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ่ืนและการถือหุน้ รวมทัง้การดาํรงตาํแหน่งเป็นที่ปรกึษาในกิจการอ่ืน 

        ชื่อบรษิัท            ตาํแหน่ง     การถือหุน้ของเจา้ของประวตัิ คู่สมรส  

             และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

(รอ้ยละของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ของกจิการ) 

________________________    _____________________    ____________________________   ทาํงานเตม็เวลา 

________________________    _____________________    ____________________________   ทาํงานเตม็เวลา 

________________________    _____________________    ____________________________   ทาํงานเตม็เวลา 

________________________    _____________________    ____________________________   ทาํงานเตม็เวลา 

________________________    _____________________    ____________________________   ทาํงานเตม็เวลา 

 



แบบฟอรม์คาํยนิยอมและข้อมูลบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
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11. ประวติัการฟ้องรอ้งหรือถกูฟ้องรอ้งดาํเนินคดี (เวน้แต่ความผิดลหโุทษ) 

ศาล สถานะ (โจทก/์

จาํเลย/ผูร้อ้ง) 

คดี (แพง่/อาญา/

ลม้ละลาย) 

ขอ้หาหรือฐาน

ความผิด 

ทนุทรพัย ์ ผลคดี 

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

12. การมีส่วนไดเ้สียในบรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

(โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมดงักลา่วและผลตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน) 

   

   

   
 

13.  คาํรบัรองของเจา้ของประวติั 

ขา้พเจา้ _______________________________________________________________________ ขอรบัรองว่า 

13.1 ขา้พเจา้ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

13.2 ขา้พเจา้มีคณุสมบติัการเป็น  กรรมการ  กรรมการอิสระ    

13.3  ขา้พเจ้าเขา้ใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารตามที่กาํหนดไวใ้นเอกสาร

เผยแพรข่องสาํนกังานเรื่องคู่มือกรรมการของบรษัิทหลกัทรพัยแ์ละพรอ้มจะปฏิบติัหนา้ที่ดงักลา่ว 

13.4 ขอ้มลูในแบบรบัรองประวติัฉบบันี ้รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริง 

โดยลงลายมือชื่อรบัรองความถูกตอ้งทุกหน้า และขา้พเจา้ทราบดีว่า หากขา้พเจา้ใหข้อ้มูลที่เป็นเท็จ  

ขา้พเจา้ตอ้งรบัผิดชอบต่อการกระทาํดงักลา่ว  

 

      ลงชื่อ ................................................. เจา้ของประวตั ิ

                                (                                                      ) 

รายการเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

 สาํเนาทะเบียนบา้น (รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

 สาํเนาหลกัฐานคณุวฒุิทางการศกึษา (รบัรองสาํเนาถตูอ้ง) 

 รูปถ่ายหนา้ตรง (ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้) 

 เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถา้มี) .......................................................................... 

  


	ปีที่สำเร็จ
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