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สมาคมโทรคมนาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปถ่ าย 2.5 x 3 ซม.
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ใบสมัครสมาชิกสามัญ/ Application Form for Ordinary Member
สำหรับเจ้ำหน้ำที่/ Not to be filled by the applicant
ใบสมัครสมำชิกสำมัญเลขที่ ………………………
Application form for ordinary member No.

1. ทะเบียนสมำชิก
Membership No.

กรุ ณำพิมพ์หรื อเขียนบรรจง/ Type or write in capital letters และใช้ตวั เลขแทนวัน เดือน ปี / Use digits for date
3. วัน เดือน ปี ที่สมัคร / Date of application

2. บัตรประจำตัวประชำชน/ ข้ำรำชกำร/ อื่น ๆ
เลขที่ I.D Card No.

วัน
Date

4. วัน เดือน ปี เกิด/ Date of birth
วัน
Date

เดือน
Month

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

5. คำนำหน้ำ

นำย
นำง
นำงสำว
Mr.
Mrs.
Miss
ชื่อ………………………….…… นำมสกุล…… . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name
Surname

พ.ศ.
Year

6. คุณวุฒิ …………………………………………………………….
Education

7. จบจำกสถำบันกำรศึกษำ ………………………………….......
College/ University

8. อำชีพ
Profession

9. ตำแหน่ง ……………………………………………………....
Position

รับรำชกำร
Government

รับจ้ำง
Company

พนักงำน
อื่น ๆ
State Enterprise Other

10. สถำนที่ทำงำน/ Office address
บริ ษทั …………………………………………………………….....
ที่อยู่ ……………………………………………………………........
…………………………………………………………………........
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code

11. ที่อยูป่ ัจจุบนั / Home address
………………………………………………………………
…………………………………………………………….....
……………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code

โทร. / Tel. ………………………………………………………….
มือถือ/ Mobile : …………………………………………………….
อีเมล์/ E-mail : ……………………………………………………...

โทร. / Tel. ………………………………..…………………..
มือถือ/ Mobile : ………………………………………………
อีเมล์/ E-mail : ………………………………………………..

12. สถำนที่ติดต่อ
Address for correspondence

ที่ทำงำน
Office

ที่อยูป่ ัจจุบนั
Home

14. ประเภทสมำชิก
รำยปี / Annual

200 บำท / Baht
(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว)
ตลอดชีพ / Life membership 2,000 บำท / Baht
(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว)

13. ประเภทธุรกิจ/ Business Category
งำนบริ กำรโทรคมนำคม / Telecom Service

ผูใ้ ช้ / User

ผูผ้ ลิต / Manufacturer

นิสิต, นักศึกษำ
Student
อื่น ๆ / Other

นักวิชำกำร / Academic

15. กำรชำระเงิน/ Payment (รำยละเอียดกำรชำระเงิน) / Payment details
เงินสด/ Cash

ผูจ้ ำหน่ำย / Distributor

ชำระโดยโอนเงินเข้ำบัญชี สมำคมโทรคมนำคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ธนำคำรกสิ กรไทย สำขำ พหลโยธิน
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 099-2-68879-3
เช็คธนำคำร/ Cheque
สั่งจ่ำยในนำม สมำคมโทรคมนำคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์”
อื่น ๆ

16. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบข้อบังคับและระเบียบของ สทค. แล้ว ขอสมัครเป็ นสมำชิก สทค. โดยจะปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด และขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้น
ทั้งหมดเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
We hereby understand well the stipulations and regulations of the Association, therefore, we wish to apply for a membership of the Association.
We certify that the above details are entirely ture.
ข้ำพเจ้ำในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับทรำบนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของ สทค. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สทค.
ใช้ขอ้ มูลของข้ำพเจ้ำเพื่อส่งกำรแจ้งเตือน ติดต่อสื่อสำร และแจ้งข่ำวสำรหรื อกิจกรรมที่ สทค. จัดส่งให้สมำชิกให้แก่ขำ้ พเจ้ำ
Protection of personal data. Acknowledged the privacy policy of the association. I agree that the association Use my information to send notifications.
Communicate and inform the news of activities that the association send to members to me.

ลงชื่อ / Signature ………………………………………………………..
ชื่อ/ Name (

)

17. ชื่อสมำชิกสำมัญรับรอง 2 รำย หรื อ สมำชิกนิติบุคคลรับรอง 1 รำย
Name of two ordinary members or one corporate member who second the application.
1. ชื่อ ………………………………………………………….... ลงชื่อ ……………………………………...... สมำชิกเลขที่ ……………………..…..........
Name

Signature

Membership No.

2. ชื่อ ……………………………………………......................... ลงชื่อ ……………………………………....... สมำชิกเลขที่ ……………………..….........
Name

Signature

.............................................................................
นำยทะเบียน
Registra

Membership No.

………………………………………………
นำยกสมำคม
President

