
  สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐                                                                              
  โทรศพัท ์๐-๒๒๑๘-๕๒๔๕, ๐-๒๒๕๒-๔๕๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๕๒-๔๕๑๖          

 อีเมล์ : contact@scisoc.or.th   เว็ปไซต ์: www.scisoc.or.th 

              วนัท่ี................................ 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................นามสกลุ .................................................................................................. อาย ุ............................ปี 
ช่ือ-สกลุ (ภาษาองักฤษ) (Mr./Mrs./Miss) ...........................................................................................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด.................................................
ตาํแหน่งทางวชิาการ      ศาสตราจารย ์     รองศาสตราจารย ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์    ดร.     อ่ืนๆ.................................................................. 
วฒิุการศึกษาสูงสุด....................................................... สาขาวชิาท่ีสาํเร็จการศึกษา..................................................................สถาบนั......................................................................................... 
อาชีพ          รับราชการ               พนกังานรัฐวิสาหกิจ               พนกังานเอกชน       นกัวทิยาศาสตร์                ธุรกิจส่วนตวั 

         นิสิต/นกัศึกษา               ครู/อาจารย/์พนกังานมหาวิทยาลยั             อ่ืนๆ....................................................................................

มีความถนดั/เช่ียวชาญพิเศษ เก่ียวกบั ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

สถานทีท่ํางาน/สถานศึกษา .......................................................................................................................................................................................ตาํแหน่ง...............................................................  
เลขท่ี.......................หมู่ท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................ตาํบล/แขวง................................................อาํเภอ/เขต....................................................... 
จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท.์...............................................โทรสาร................................................E-mail.............................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัเลขที.่..............หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย.....................................ถนน......................................ตาํบล/แขวง.........................................อาํเภอ/เขต............................................... 
จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท.์................................................โทรสาร................................................E-mail.............................................................. 

ทีอ่ยู่ในการจดัส่งวารสารวทิยาศาสตร์ 
   ท่ีบา้น     ท่ีทาํงาน    ไม่ขอรับวารสาร 

ประเภทสมาชิก 
   สามญัสมาชิก (สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาในสาขาวทิยาศาสตร์ สาขาใดสาขาหน่ึง หรือผูท่ี้มีอาชีพทางวทิยาศาสตร์สาขาใดสาขาหน่ึง) 
   สมทบสมาชิก (สาํหรับผูท่ี้สนใจวทิยาศาสตร์ สาขาใดสาขาหน่ึง) 
   นิติบุคคล หรือ คณะบุคคล 

ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก (และค่าสมาชิก) 
   ๑ ปี  (๕๐๐ บาท สาํหรับนิติบุคคล หรือ คณะบุคคล ๓๐๐ บาท สาํหรับสมาชิกประเภทอ่ืนๆ) 
   ตลอดชีพ     (ยกเวน้สมาชิกประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล) 

   ชาํระคร้ังเดียว เป็นจาํนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
   ชาํระเดือนละ  ๓๐๐ บาท ติดต่อกนัเป็นเวลา ๕  เดือน 

กจิกรรมทีส่นใจจะเข้าร่วม (เลอืกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
   สาขาเคมี    สาขาชีวเคมี     สาขาชีววิทยา 
   สาขาฟิสิกส์    สาขาภาคเหนือ     สาขาภาคใต ้   
   สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    สาขาครูวทิยาศาสตร์     ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
   ชมรมนกัเขียนและผูจ้ดัทาํหนงัสือวทิยาศาสตร์ 

การชําระเงนิค่าสมาชิก (รวมเงินบริจาคสนับสนุนกจิกรรมสมาคมฯ ถ้ามี) 
   เงินสด (ในกรณีชาํระเงินดว้ยตนเอง) 
   ธนาณติั/ตัว๋แลกเงิน (สัง่จ่ายสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปณ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)  
  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรัพย ์ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสยามสแควร์  ช่ือบญัชีสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เลขท่ีบญัชี    152-0-383223 
   เช็ค ธนาคาร .................................................................สาขา.................................................... เลขท่ีเชค็ ................................................... ลงวนัท่ี................................................... 
       เป็นจาํนวนเงิน ............................................ บาท (............................................................................................................) สัง่จ่าย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 

* กรณีโอนเงิน กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาที ่ สมาคมวทิยาศาสตร์ฯ  หรือทาง E‐mail : contact@scisoc.or.th

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ และยนิยอมใหน้ายทะเบียนสมาคมฯตรวจสอบคุณสมบติัการสมคัรสมาชิกของขา้พเจา้  

 ลงนามผูส้มคัร .............................................................................. 
                 (.......................................................................................) 

 

ใบสมัครสมาชิก 
หมายเลขสมาชิก...........................................................  
      สมคัรใหม่           
      ต่ออายสุมาชิกเร่ิมตั้งแต่...................................... 

หมายเหตุ :   สมาชิกตลอดชีพสมาคมฯ จะไดรั้บสิทธิค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม อบรม สมัมนา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสมาคมฯ จดัข้ึนในอตัราพิเศษ
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