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ใบสมัครสมำชิก สมำคมกำรอบชุบทำงควำมร้อนไทย 

วันท่ี       เดือน                    พ.ศ.  

 1) ข้อมูลผูส้มัคร ช่ือ นายนางนางสาว    สกุล      

  เกิดวันที ่        เดือน   พ.ศ.         อาย ุ        ปี  

  ที่อยู่เลขท่ี  หมู่ที่      ซอย   ถนน      ต าบล     

  อ าเภอ               จังหวัด           รหัสไปรษณีย ์             

  โทรศัพท ์            อีเมล       

 2) ข้อมูลต้นสังกัด ช่ือหน่วยงาน       ลักษณะกจิการ    

                 

  ที่อยู่เลขท่ี  หมู่ที่     ซอย              ถนน      ต าบล     

  อ าเภอ    จังหวัด           รหัสไปรษณีย ์                            

  โทรศัพท ์               โทรสาร     

  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี      (กรณีประเภทนิติบุคคล) 

   ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสำมัญ โดยเสียค่ำสมัครเป็นเงิน 5,000 บำท (ตลอดชีพ) 

   โดยช ำระเงินเป็น   เงินสด  โอนเข้าบัญชีธนาคาร ช่ือบัญชี สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย 

             ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี 907-7-26380-5   

   ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสมทบ โดยเสียค่ำสมัครเป็นเงิน 500 บำท (ต่อป)ี 

   โดยช ำระเงินเป็น   เงินสด  โอนเข้าบัญชีธนาคาร ช่ือบัญชี สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย 

             ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี 907-7-26380-5  

   ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  ประเภทนิติบุคคลสมำชิกบคุคลธรรมดำ เสียค่ำสมัครเป็นเงิน 12,000 บำท (ต่อป)ี 

    ผู้แทนออกเสียง คนท่ี 1 ช่ือ นายนางนางสาว                สกุล    

    ผู้แทนออกเสียง คนท่ี 2 ช่ือ นายนางนางสาว                สกุล    
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       ประเภทนิติบุคคลสมำชิกอุปกำระระดับเงิน  เสียค่ำสมัครเป็นเงิน 50,000 บำท (ต่อป)ี 

    ผู้แทนออกเสียง คนท่ี 1 ช่ือ นายนางนางสาว         สกุล    

    ผู้แทนออกเสียง คนท่ี 2 ช่ือ นายนางนางสาว    สกุล    

       ประเภทนิติบุคคลสมำชิกอุปกำระระดับทอง  เสียค่ำสมัครเป็นเงิน 80,000 บำท (ต่อป)ี 

    ผู้แทนออกเสียง คนท่ี 1 ช่ือ นายนางนางสาว    สกุล    

    ผู้แทนออกเสียง คนท่ี 2 ช่ือ นายนางนางสาว    สกุล    

       ประเภทนิติบุคคลสมำชิกอุปกำระระดับเพชร เสียค่ำสมัครเป็นเงิน 200,000 บำท (ต่อป)ี 

          (เป็นค่ำบ ำรุง 80,000 และบริจำคให้สมำคม 120,000) 

    ผู้แทนออกเสียง คนท่ี 1 ช่ือ นายนางนางสาว    สกุล    

    ผู้แทนออกเสียง คนท่ี 2 ช่ือ นายนางนางสาว    สกุล    

   โดยช ำระเงินเป็น   เงินสด  โอนเข้าบัญชีธนาคาร ช่ือบัญชี สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย 

         ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี 907-7-26380-5 

   ท่ำนต้องกำรให้จัดส่งใบเสร็จตัวจริงไปตำมที่อยู่ใด    ที่อยู่ของผู้สมัคร    ที่อยู่ของหน่วยงาน  

    ที่อยู่เพิ่มเติม...   

   ผู้รับเอกสาร      สถานท่ี        

  เลขท่ี  หมู่ที่     ซอย              ถนน      ต าบล     

  อ าเภอ    จังหวัด           รหัสไปรษณีย ์                            

  โทรศัพท ์                

 

 หมำยเหตุ 1) ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมคัรมาที่อยู่ Email : thta@thtassoc.or.th 

     2) หลังจากผู้สมัครช าระเงินค่าสมคัรแล้ว กรณุาส่งหลักฐานการช าระเงินมายังที่อยู่ Email : thta@thtassoc.or.th 

     3) สมาคมอบชุบความร้อนไทยออกใบเสร็จและส่งใบเสร็จตัวจริงให้ท่านทางไปรษณีย ์

     4) สิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิกแต่ละประเภทถูกแสดงดังตารางสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคมอบชุบความร้อนไทย 
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ตำรำงสิทธิประโยชน์สมำชิกสมำคมกำรอบชุบควำมร้อนไทย 

 
รายละเอียดสิทธิประโยชน์ สามัญ สมทบ นิติบุคคล เงิน ทอง เพชร 

1)  สิทธิเข้าอบรมวิชาชีพ  
 (1 สิทธิ = 1 ที่น่ังต่อ 1 วัน) 

- - 1 4 8 10 

2)  ส่วนลดเข้าอบรม-และการจัดสอบวัดระดับ 10% 10% 15% 20% 25% 30% 

3)  ส่วนลดราคา ต ารา หรือ บทความ 10% 10% 10% 20% 25% 30% 

4)  วารสารอบชุบโลหะไทยปลีะ 1-2 ฉบับ ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี (3 เล่ม) ฟรี (5 เล่ม) ฟรี (5 เล่ม) 
5)  ส่วนลดโฆษณาในวารสาร และเวบ็ไซด์ (รวม

ประกาศหารับสมัครงาน) 
- - 15% 50% ฟรี 0.5 หน้า 

ส่วนเกินลด 
50% 

ฟรี 0.5 หน้า 

ส่วนเกินลด 
50% 

6)  เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมที่
สมาคมจัด 

ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ได ้

7)  ส่วนลดในการออกบูทในงานสัมมนาต่างๆ
ของสมาคม 

- - 15% 20% 25% 25% 

8)  โล่เกียรติคณุผูส้นับสนุนสมาคม - - - - ได ้ ได ้

9)  สิทธิการเข้าถึงข้อมูลด้านวิชาการของ
สมาคม 

ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ได ้

10) สิทธิการเข้าถึงข้อมูลทั้งทางด้านสถิติ 
เศรษฐกิจ 

ได ้ - ได ้ ได ้ ได ้ ได ้
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