
 
 

 
 

       

 
 
 

 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ใบสมัครสมาชิกสามัญ/ Application Form for Ordinary Member 
 
 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี/ Not to be filled by the applicant 
 

   ใบสมคัรสมำชิกสำมญัเลขท่ี ………………………   
   Application form for ordinary  member No. 

     1. ทะเบียนสมำชิก   
          Membership No. 

 

กรุณำพิมพห์รือเขียนบรรจง/ Type or write in capital letters และใชต้วัเลขแทนวนั เดือน ปี / Use digits for date 
 

 

 2. บตัรประจ ำตวัประชำชน/ ขำ้รำชกำร/ อ่ืน ๆ   

      เลขท่ี I.D Card No. 

 

       

       3. วนั เดือน ปี ท่ีสมคัร / Date of application 
 

            วนั                      เดือน                       พ.ศ.                              
 Date                   Month                     Year 

4. วนั  เดือน  ปีเกิด/ Date of birth 
          
          วนั                    เดือน                         พ.ศ.                                      
           Date                 Month                        Year 

        

  5.  ค ำน ำหนำ้              นำย                 นำง               นำงสำว 
                                     Mr.                  Mrs.              Miss 
       ช่ือ………………………….…… นำมสกุล…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
            Name                                        Surname 

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

       7.  จบจำกสถำบนักำรศึกษำ …………………………………....... 
            College/ University  

    8. อำชีพ                      รับรำชกำร              รับจำ้ง             พนกังำน                 อ่ืน ๆ 
        Profession               Government           Company        State Enterprise      Other    

       9.  ต ำแหน่ง …………………………………………………….... 
            Position 

    

    10. สถำนท่ีท ำงำน/ Office address  

          บริษทั ……………………………………………………………..... 
          ท่ีอยู ่……………………………………………………………........ 
          …………………………………………………………………........ 
          รหสัไปรษณีย/์ Postal Code   
           
          โทร. / Tel.  …………………………………………………………. 
           มือถือ/ Mobile : ……………………………………………………. 
           อีเมล/์ E-mail : ……………………………………………………...  

        

       11. ท่ีอยูปั่จจุบนั / Home address 
              ……………………………………………………………… 
              ……………………………………………………………..... 
              ………………………………………………………………. 
             รหสัไปรษณีย/์ Postal Code   
              
            โทร. / Tel.  ………………………………..………………….. 
             มือถือ/ Mobile : ……………………………………………… 
             อีเมล/์ E-mail : ………………………………………………..  
              

 
 

 
 

รูปถ่าย 2.5 x 3 ซม. 
Photo 2.5 x 3 cm. 

 

  

THE TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION OF THAILAND 
UNDER THE ROYAL PATRONAGE 

Suthi Building, Floor 1st, Room 105 – 106, 109, 1624/2 New Phetchaburi Road, 
Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 THAILAND Tel. 0 2003 3781 - 2  
อำคำรสุทธิ ชั้น 1 ห้อง 105 - 106 และ 109 เลขท่ี 1624/2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่                
แขวงมกักะสัน  เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์: 0 2003 3781 - 2  
Line : @tct.or.th  E-mail : info@tct.or.th 
Website : www.tct.or.th , http://www.facebook.com/tct.or.th/ 
 

mailto:info@tct.or.th
http://www.tct.or.th/


 
 

      12.  สถำนท่ีติดต่อ                                   ท่ีท ำงำน                  ท่ีอยูปั่จจุบนั 
             Address for  correspondence           Office                      Home 

14.  ประเภทสมำชิก 
             

                       รำยปี / Annual                            200    บำท / Baht 
                                                                           (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแลว้)                                   
                       ตลอดชีพ / Life membership     2,000  บำท / Baht 
                                                                          (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแลว้) 

    13.  ประเภทธุรกิจ/ Business Category 
 
 

                             งำนบริกำรโทรคมนำคม / Telecom Service                ผูใ้ช ้/ User 
                                                                      
                            ผูผ้ลิต / Manufacturer                                                   นิสิต, นกัศึกษำ 
                                                                                                                  Student 
                            นกัวิชำกำร / Academic                                                อ่ืน ๆ / Other 
                                                                              
                             ผูจ้  ำหน่ำย / Distributor 
                               
 

 

 

15. กำรช ำระเงิน/ Payment (รำยละเอียดกำรช ำระเงิน) / Payment details 
                       เงินสด/ Cash   

                       ช ำระโดยโอนเงินเขำ้บญัชี  สมำคมโทรคมนำคมแห่งประเทศไทย 
                         ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ พหลโยธิน  
                       บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 099-2-68879-3  
           
                       เช็คธนำคำร/ Cheque  
                       สั่งจ่ำยในนำม สมำคมโทรคมนำคมแห่งประเทศไทย  
                       ในพระบรมรำชูปถมัภ”์ 
 
                       อ่ืน ๆ          
                          

        

        16. ขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบขอ้บงัคบัและระเบียบของ สทค. แลว้ ขอสมคัรเป็นสมำชิก สทค. โดยจะปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด และขอรับรองว่ำขอ้ควำมขำ้งตน้ 
              ทั้งหมดเป็นควำมจริงทุกประกำร  
              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. 
                            ขำ้พเจำ้ในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดรั้บทรำบนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของ สทค. ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ สทค.    
                            ใชข้อ้มูลของขำ้พเจำ้เพื่อส่งกำรแจง้เตือน ติดต่อส่ือสำร และแจง้ข่ำวสำรหรือกิจกรรมท่ี สทค. จดัส่งให้สมำชิกให้แก่ขำ้พเจำ้ 
                            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. 
 
 

 

                                                                                      ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………….. 

                                                                                      ช่ือ/ Name (                                                                                               ) 

 
      17. ช่ือสมำชิกสำมญัรับรอง  2  รำย  หรือ  สมำชิกนิติบุคคลรับรอง  1  รำย 

            Name of  two ordinary members or one corporate member who second the application. 
 

        1.   ช่ือ ………………………………………………………….... ลงช่ือ ……………………………………...... สมำชิกเลขท่ี ……………………..….......... 

               Name                                                                                        Signature                                                           Membership No. 

        2.  ช่ือ ……………………………………………......................... ลงช่ือ ……………………………………....... สมำชิกเลขท่ี ……………………..…......... 

              Name                                                                                          Signature                                                          Membership No. 

 
............................................................................. 

นำยทะเบียน 
Registra 

 

 
 

……………………………………………… 
นำยกสมำคม 

President                                                                  

 

       

  

  

    

            

            

      

  

  

  

  

  


