
                                                                                                       (กรณีปกติ) 

                                                                                      สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธุ์  จาํกดั 

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

                 วนัที............เดือน..............................พ.ศ.................... 

 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธุ์  จาํกดั 

 ขา้พเจา้.............................................................................ตงับา้นเรือนอยู ่เลขที............หมู่ที...........บา้น..........................................

ตาํบล.......................อาํเภอ....................จงัหวดั.............................เบอร์โทรศพัทบ์า้น/มือถือ.........................................................................

ไดรั้บทราบขอ้ความในขอ้บงัคบัสหกรณ์นีโดยตลอดแลว้ เห็นชอบในความมุ่งหมาย และวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ จึงขอสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกของสหกรณ์ และขอให้ถอ้ยคาํเป็น หลกัฐาน ดงัต่อไปนี 

 ข้อ๑. ขา้พเจา้มีอายุ..........ปี  เกิดวนัที...............เดือน......................................พ.ศ......................... เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน

---- วนัออกบตัร.................วนับตัรหมดอายุ..................ออกใหโ้ดย................................... 

 ข้อ๒. ขา้พเจา้เป็น ขา้ราชการ ลูกจา้ง ตาํแหน่ง.................................................เริมบรรจุวันที....................................................

สังกดั/โรงเรียน ......................................... อาํเภอ........................................ จงัหวดักาฬสินธุ์ ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน...........................บาท 

เงินวทิยฐานะ......................บาท เงินเดือนและเงินจ่ายกบัเงินเดือนรวม.......................บาท   

 ข้อ๓. ขา้พเจา้มิไดเ้ขา้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์น ทีมีวตัถุประสงคไ์ม่วา่จะมีความรับผิดชอบชนิดจาํกดั หรือไมจ่าํกดั  

 ข้อ๔. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี  ขา้พเจา้ขอแสดงความจาํนงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ในอตัราทีสหกรณ์

กาํหนด ในอตัรา ................... บาท   

 ข้อ๕. ขา้พเจา้ขอแถลงรายการหนีสินทงัหมดซึงขา้พเจา้มีอยู ่ดงัต่อไปนี (แสดงขอ้ความละเอียดของแต่ละรายคือ ชือและสาํนกังาน

เจา้หนี, วนัทีเป็นหนี, จาํนวนหนีสินตงัแต่แรก อตัราดอกเบียร้อยละต่อปี หลกัประกนัทีให้ไว ้จาํนวนเงินตน้คงเหลือ, จาํนวนดอกเบียงคา้ง

ชาํระ และเป็นหนีสินใหค้รบทุกรายการ (๑) ..................................................................................................................................................... 

         (๒) .....................................................................................................................................................  

 ข้อ๖. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้มีความประสงคข์อกูเ้งินของสหกรณ์เพือชาํระหนีสิน ซึงขา้พเจา้มีอยู่ในดงักล่าว ขอ้ ๕ เป็น

จาํนวนเงิน..............................................บาท  

  ในกรณีทีมีหนีสินอยู่แต่ไม่ประสงค์ขอกูเ้พือชําระหนีสิน หรือขอกู้น้อยกว่าจาํนวนหนีสินนนั ขา้พเจา้ขอชีแจงเหตุผล   

ดงัต่อไปนี........................................................................................................................................................................................................... 

 ข้อ๗. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก ขา้พเจา้ยินยอมและให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าทีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เมือไดรั้บมอบ 

หมายจากสหกรณ์โปรดหักจาํนวนเงินค่าหุน้รายเดือนและเงินงวดชาํระหนีซึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นนั จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้

เมือจ่ายเพือส่งต่อสหกรณ์  

 ข้อ๘. ขา้พเจา้สัญญาวา่ถา้คณะกรรมการดาํเนินการมีมติให้ขา้พเจา้เป็นสมาชิก ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ลงลายมือชือในใบสมคัรเป็นการลง

ลายมือชือในทะเบียนขอ้มูลสมาชิกดว้ย และขา้พเจา้จะชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินค่าหุ้นรายเดือนครังแรกต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน

ภายในวนั ซึงคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดการชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวรวมทงัเงินค่าหุ้นรายเดือนของขา้พเจา้ทีจะเพิมขึนตามระเบียบ

ของสหกรณ์ดว้ย ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องให้ปฏิบติัตามความใน ขอ้ ๗ ดว้ย 

  ข้อ๙. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และระเบียบ ของสหกรณ์ทุกประการ  

                           ลงชือ .........................................................ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์ 

                                  (........................................................) 

 

 เอกสารประกอบ อย่างละ  ฉบบั                                         

1.สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ ผูส้มคัร/คู่สมรส 

.สาํเนาทะเบยีนบ้าน ผูส้มคัร/คู่สมรส   

.ทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / อนืๆ 

.หนังสอืรบัรองเงนิเดอืน /หรอืสลปิเงนิเดอืน  เดอืนล่าสุด 

.หนังสอืรบัรองไม่เป็นสมาชกิสอ.เสมากาฬสนิธ์ุ 

. ขอ้มลูเครดติบูโร   .รปูถ่ายหน้าตรง  นิว  แผ่น.  

. สาํเนาสมุดธนาคารบญัชเีงนิเดอืน 
 

  ใบสมัครสมาชิก 



  

(โรงเรียน / หน่วยงาน) 

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

            วนัที........เดือน........................พ.ศ............... 

  ขา้พเจา้................................................................ตาํแหน่ง...........................................สังกดั/โรงเรียน.........................................

ตาํบล..........................อาํเภอ............................จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ขอรับรองวา่ นาย/นาง/นางสาว................................................................

ตามความเห็นของขา้พเจา้  และตามทีขา้พเจ้าไดส้อบสวนขอ้ความซึงผูส้มคัรได้แสดงไวใ้นใบสมคัรขา้งบนนีเป็นความจริงทุกประการทงั

ผูส้มคัรเป็นผูมี้ลกัษณะถูกตอ้งตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ ๓๔ และสมควรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ได ้

               ลงชือ ......................................................ผู้บังคบับัญชา ของผู้สมัครสมาชิก  

                                                                           (........................................................) 

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จํากัด 

ว่าด้วย หุ้น  พ.ศ.   แก้ไขเพมิเติม(ฉบับที ) 

 ข้อ๕. สมาชิกทุกคนต้องชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน ตงัแต่เดือนแรกทีเขา้เป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของอัตรา

เงินได้รายเดือน  เศษของค่าหุน้ถา้เกินกึงหนึงใหปั้ดขนึเป็นจาํนวนเต็มสิบ 

             ถา้สมาชิกประสงคจ์ะส่งเงินค่าหุน้รายเดือนในอตัราทีสูงกวา่อตัรากาํหนดไวนี้เพิมขึนอีกเมือใดก็ได ้ แต่ตอ้งไม่มีเศษของ

สิบบาท โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ ในปีหนึงๆ  สมาชิกจะขอเปลียนแปลงอตัราชาํระส่งเงิน  ค่าหุน้ราย

เดือนลดลงไดไ้ม่เกินสองครัง 

                        ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์   จํากัด  พ.ศ.  

 ข้อ๔. การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 

 ข้อ๕. การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนตอ้งชาํระค่าหุน้เป็นรายเดือนตงัแต่แรกทเีขา้เป็นสมาชิก ตามอตัราส่วนของจาํนวนเงินไดร้ายเดือน

ของตน ตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 ถา้สมาชิกจะประสงคช์าํระคา่หุน้รายเดือนในอตัราทีสูงกวา่อตัราทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ หรือจะซือหุ้นเพิมขึน

อีกเมือใดยอ่มมาทาํไดโ้ดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

 สมาชิกจะโอนหุ้นซึงตนเองถือให้ผูอื้นไม่ได ้ นอกจากทีกล่าวไวใ้นขอ้๔๑ และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างทีตนเป็นสมาชิก

อยูก็่ไม่ได ้

 อนึง สมาชิกคนหนึงๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกวา่หนึงในห้าของจาํนวนหุ้นทงัหมดของสหกรณ์ไม่ได ้

 ข้อ๖. การชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน  การชาํระเงินค่าหุน้รายเดือนนนั ให้ชาํระโดยวธีิหักจากเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกในวนั

จ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนนัๆ ทุกเดือน 

                        เมือสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือ  และคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนันตกอยูใ่นพฤติการณ์ อนั

ทาํให้ไม่สามารถชาํระหุ้นรายเดือนได ้โดยมิใช่เกิดขึนดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนัน      

มิตอ้งชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือนชวัระยะเวลาตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรก็ได ้

 ข้อ๗. การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกทีไดช้าํระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่นอ้ยกวา่วงเงินกูส้ามญัสูงสุดทีกาํหนดไวใ้นระเบียบ

สหกรณ์นี  จะงดชาํระเงินค่าหุน้รายเดือนต่อไปหรือลดลง โดยไม่มีเศษของสิบบาทก็ได ้โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการ

ดาํเนินการแต่ในปีหนึงๆ จะขอเปลียนแปลงมากกว่าสองครังไม่ได ้

 ข้อ๘. การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ทีสมาชิกถือใหส้มาชิกแต่ละคนทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์   จํากัด 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 

หมายเหตุ- ถ้าผู้สมคัรเป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งผู้บังคับบัญชา 

โรงเรยีน/หน่วยงาน ไม่ต้องลงลายมือชือรับรอง 



                       

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์   จํากดั         

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธ์ุ  จํากดั 

  ชือสมาชิก นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................อาย.ุ..........................ปี เกิด

วนัที..............เดือน...........................พ.ศ. ...................... เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน.............................................................................

เลขทีบตัรขา้ราชการ........................................ ตาํแหน่ง........................................ สังกดั/โรงเรียน..................................................................

 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต....................................    สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษากาฬสินธ์ุ 

ทีอยู่ตามเอกสาร เลขที..............หมู่ที.............บา้น...........................................ตาํบล...................................อาํเภอ............................................

จงัหวดั................................... เบอร์โทรศพัทบ์า้น/มือถือ................................................................................................................................... 

ทีอยู่ปัจจุบัน      เลขที...............หมู่ที............บา้น............................................ตาํบล....................................อาํเภอ...........................................

จงัหวดั................................... เบอร์โทรศพัทบ์า้น/มือถือ.................................................................................................................................. 

ปัจจุบนั ข้าพเจ้ามีข้อมูลบัญชีธนาคาร เกียวกับการรับเงินได้รายเดือน และอืนๆ  

( )บญัชีเงินไดร้ายเดือนธนาคาร ................................. เลขทีบญัชี ............................................สาขา............................จงัหวดั........................ 

( )บญัชีเงินฝากอืนๆ ธนาคาร ..................................... เลขทีบญัชี .............................................สาขา.......................... จงัหวดั....................... 

ขา้พเจ้าเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ จาํกัด  ตามมติคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมครังที           

วนัที/เดือน/พ.ศ...................................... และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินค่าหุน้รายเดือนครังแรกวนัที........................................... 

ถา้ ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว .........................................................................ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์  ขา้พเจา้ยอม

ผกูพนัตนในอนัทีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ จาํกดั ทุกประการจึงไดล้งลายมือชือให้ไว้

เป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน  และขา้พเจา้ เสนอผูรั้บผลประโยชน์ดงันี 

( )...................................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น................ ( ) )...........................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น................. 

( )...................................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น................ ( ) )...........................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น................. 

( )...................................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น................ ( ) )...........................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น................. 

ลายมือชือ  …………………………………ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์                     

               (......................................................)                                                          

                                              

 หมายเหต-ุ กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบ ในชุดใบสมคัร ของท่านอย่างละเอียดและชดัเจน                                                   
                   เพอืสิทธิประโยชน์แก่ตวัท่านเอง   (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

บันทึกส่วนของเจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธ์ุ  จํากัด 

  ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติและเอกสารถูกต้องเรียบร้อย จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ ตามมติ

คณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม ครังที /วนัที /เดือน/ พ.ศ..........................................................และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ

เงินสะสมรายเดือนครังแรกวนัที................................................................. 

  ความเห็นอืน ๆ .....................................................................................................................................................................                        

เพือโปรดทราบ                                                      

                           

            ลงชือ ……………………………เจา้หนา้ทีผูต้รวจสอบ                                    ลงชือ ……………………………หวัหนา้ฝ่าย         

                   (.................................................)                                                                       (.................................................)  

 ทะเบียนขอ้มูลสมาชิก     

ตัวอย่างลายมือชือ( )..............................................ผู้สมัคร 

ตัวอย่างลายมือชือ( )..............................................ผู้สมัคร 

          (ลงชือ) ……………………………………พยาน 

                     (........................................................)     



                   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์   จํากดั         

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธ์ุ  จํากดั 

     ชือสมาชิก นาย / นาง / นางสาว ..........................................................................................................อายุ...........................ปี    

เกิดวนัที..............เดือน......................พ.ศ. ...................... เลขทีบัตรประจาํตวัประชาชน....................................................................         

เลขทีบตัรขา้ราชการ..................................................... ตาํแหน่ง....................................... สังกัด/โรงเรียน......................................................    

 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต.............................. สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษากาฬสินธ์ุ 

ทีอยู่ตามเอกสาร เลขที...............หมู่ที.............บา้น..........................................ตาํบล..............................อาํเภอ.......................................

จงัหวดั................................... เบอร์โทรศพัทบ์า้น/มือถือ..................................................................... 

ทีอยู่ปัจจุบัน      เลขที................หมู่ที.............บา้น..........................................ตาํบล.................................อาํเภอ....................................

จงัหวดั................................... เบอร์โทรศพัทบ์า้น/มือถือ...................................................................... 

ปัจจุบนั ข้าพเจ้ามีข้อมูลบัญชีธนาคาร เกียวกับเงินได้รายเดือน และอืนๆ  

( )บญัชีเงินไดร้ายเดือนธนาคาร ................................. เลขทีบญัชี ............................................สาขา.......................จงัหวดั...................... 

( )บญัชีเงินฝากอืนๆ ธนาคาร ..................................... เลขทีบญัชี .............................................สาขา..................... จงัหวดั...................... 

วนัเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธุ์ จาํกดั  ตามมติคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม  ครังที / วนัที /เดือน/พ.ศ. 

............................................. และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินค่าหุน้รายเดือนครังแรกวนัที............................................. 

ถา้ ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว .........................................................................ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์  ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนใน

อนัทีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย ์ทุกประการจึงไดล้งลายมือชือให้ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน  และ

ขา้พเจา้ เสนอผูรั้บผลประโยชน์ดงันี 

( )................................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น............... ( ) )...........................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น............. 

( )................................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น............... ( ) )...........................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น............. 

( )................................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น............... ( ) )...........................................อาย.ุ.......ปี  เกียวขอ้งเป็น............. 

                    ลายมือชือ  ………………………………………ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์                

                                                                           (..........................................................)                           

(ลงชือ) …………………………………………พยาน                                 (ลงชือ) …………………………………… พยาน            

             (............................................................)                                                      (........................................................) 

หมายเหตุ-  กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบ ในชุดใบสมคัร ของท่านอยา่งละเอียดและชดัเจนเพือสิทธิประโยชน์แก่ตวัท่านเอง   (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

บันทึกส่วนของเจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธ์ุ  จํากดั 

 ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ  และเอกสารถูกต้องเรียบร้อย   จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ ตามมติ

คณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม ครังที /วนัที /เดือน/ พ.ศ..................................................และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงิน

สะสมรายเดือนครังแรกวนัที.............................................. 

 ความเห็นอืน ๆ ........................................................................................................................................................................                         

เพือโปรดทราบ                      ความเห็นของหัวหนา้ฝ่าย                                    

                           

              (ลงชือ) ……………………………เจา้หนา้ทผีูต้รวจสอบ                            (ลงชือ) ……………………………หวัหนา้ฝ่าย         

                       (.................................................)                                                         (.................................................)  

            ………/………../………..                                                                               ………/………../………..   

ทะเบียนข้อมูลสมาชิก 



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์   จํากดั 

               ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ 

        

รายละเอยีด 

สมาชิกทะเบียน................. ชือ – สกุล .................................................................ตาํแหน่ง................................................................ 

สังกดั / โรงเรียน............................................................. เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา / มธัยมศึกษา ..........................................

ว/ด/ป เกิดสมาชิก ................................. อายุ .......... ปี ว/ด/ ป  เริมเป็นสมาชิก ................................อายุการเป็นสมาชิก.................. 

บตัรประชาชนเลขที   ----  

บตัรขา้ราชการเลขที   ---- 

บตัรผูเ้สียภาษี          ---- 

ชือ – สกุล คู่สมรส .......................................................................................อาชีพ........................................................................ 

ตงับา้นเรือนอยู่ เลขที...........หมู่ที............บา้น............................ถนน .........................ตาํบล..........................อาํเภอ....................

จงัหวดั............................ รหัสไปรษณีย ์.................... โทรศพัท ์บา้น / มือถือ.............................................................................. 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

บญัชีเงินฝากธนาคาร ................................ เลขทีบญัชี ...............................................สาขา..................... จงัหวดั......................... 

บญัชีเงินฝากธนาคาร ................................ เลขทีบญัชี ...............................................สาขา..................... จงัหวดั.........................

บญัชีเงินฝากธนาคาร ................................ เลขทีบญัชี ...............................................สาขา..................... จงัหวดั......................... 

 

บญัชีเงินฝากสหกรณ์  .เงินฝากประเภทออมทรัพย ์     เลขทีบญัชี.......................................................... 

.เงินฝากประเภทออมทรัพยพิ์เศษ      เลขทีบญัชี.......................................................... 

.เงินฝากประจาํ ประเภทออมทรัพย ์  เดือน    เลขทีบญัชี.......................................................... 

 

 

                                                           ลายมือชือ ………………………………………สมาชิกสหกรณ์                

                                                                           (..........................................................)    

 

 

 

 

หมายเหตุ      - กรุณากรอกขอ้มูลส่วนตวัของทา่นอยา่งละเอียดและชดัเจนเพือสิทธิประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 

 


