ใบสมัครสมาชิก
สมาคมนักเรียนเก่ าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
408 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 16 ห้ องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-357-1241-5 โทรสาร. 02-357-1246
(กรุณากรอกใบสมัครด้ วยตัวบรรจง)
่ ี่ปุ่น 3.สําเนาบัตรประชาชน
หลักฐานในการสมัคร 1.รู ปถ่ าย 1” จํานวน 2 รู ป 2.หลักฐานการศึกษาทีญ
วันที่...........เดือน............................ พ.ศ................
ข้ าพเจ้ า (นาย,นาง,นางสาว) ........................................................................................................................................
Name ( In English) …………………………………………………………………………………………………………….
วัน เดือน ปี เกิด...................................................................... หมายเลขบัตรประชาชน .................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ภาษาไทย) .............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Address (In English) …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code / รหัสไปรษณีย์................Tel /โทรศัพท์ ...................... Fax / โทรสาร........................Mobile /มือถือ......................
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………….
Office & Address / ที่ทํางาน (ชื่อหน่วยงานและที่อยู)่ ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code / รหัสไปรษณีย์................Tel /โทรศัพท์ ............................................... Fax / โทรสาร............................................
Occupation / อาชีพ .....................................................................Position / ตําแหน่ง...................................................
ชื่อคูส่ มรส (ภาษาไทย).................................................................. ภาษาอังกฤษ............................................................
สําเร็จการศึกษา :
มัธยมปลาย จากสถาบัน.......................................................................................................................พ.ศ...................
ปริญญาตรี จากสถาบัน........................................................สาขา.......................................................พ.ศ...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ปริ ญญาโท จากสถาบัน........................................................สาขา.......................................................พ.ศ...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ปริญญาเอก จากสถาบัน.......................................................สาขา.......................................................พ.ศ...................
...................................................................................................................................................................................
ประกาศนียบัตร จากสถาบัน............................................................สาขา............................................พ.ศ...................
อื่นๆ ............................................................................................................................................................................
รวมระยะเวลาที่ศกึ ษาที่ญี่ปนระหว่
ุ่
างปี ......................ถึงปี .....................รวมเวลาทังหมด.....................ปี
้
.................เดือน
โดย ( ) ทุนส่วนตัว ( ) ทุน ก.พ. ( ) ทุน Monbusho ( ) ทุน JASCAA ( ) ทุน ASJA ( ) ทุนอื่นๆ ........................
ุ่ ่ ....................................................
ข้ าพเจ้ าเคยไป ( ) ฝึ กงาน ( ) ดูงาน ( ) รับราชการ ณ.ประเทศญี่ปนที
...........................ระหว่างปี .................................. ถึงปี .............................. รวมเวลาทังหมด
้
..............ปี ...............เดือน
(มีต่อด้ านหลัง)

1

มีเพื่อนนักเรี ยนเก่าญี่ปนที
ุ่ ่สนิทสนม (ถ้ ามี) คือ
1................................................................................... 2...........................................................................................
3................................................................................... 4...........................................................................................
ตําแหน่งปั จจุบนั ในชมรมของสมาคมนักเรี ยนเก่าญี่ปนุ่ (ถ้ ามี)
1..................................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................................
เป็ นสมาชิกในสมาคม หรื อองค์กรอื่นๆ (ถ้ ามี)
1.................................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................................
3.................................................................................................................................................................................
งานอดิเรก คือ.............................................................................. กีฬาที่ชอบ................................................................
ข้ าพเจ้ าขอสมัครเป็ นสมาชิกประเภท ( ) สามัญ
( ) วิสามัญ
หลักฐานที่ยื่นประกอบใบสมัคร .....................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................... ผู้สมัคร
(
)
ลงชื่อ.......................................................... ผู้รับรอง
(
)
ลงชื่อ.......................................................... ผู้รับรอง
(
)
หมายเหตุ

1. ผู้รับรองต้ องเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ หรื อ เมื่อใบสมัครผ่านการอนุมตั ิเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
เลขาธิการและนายทะเบียนจะเป็ นผู้รับรองใบสมัครให้
2. เมื่อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณารับท่านเป็ นสมาชิกแล้ ว ท่านจะได้ รับการติดต่อให้ มา
ชําระค่าสมัครสมาชิก (สามัญ 500 บาท วิสามัญ 500 บาท ) โดยชําระเงินด้ วยตนเอง หรื อ
ณ ฝ่ ายบัญชี โรงเรี ยนสอนภาษาสมาคมนักเรี ยนเก่าญี่ปนุ่ สาขาพหลโยธิน
หรื อถ้ าไม่สะดวกที่จะมาชําระเงินด้ วยตนเอง สามารถโอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาพหลโยธิน ชื่อบัญชี สมาคมนักเรี ยนเก่าญี่ปนุ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 014-268642-9 ออมทรัพย์
(โอนเรี ยบร้ อยแล้ ว fax ใบ Pay in มาที่ 02-357-1246 email : supranee@ojsat.or.th)

ส่ วนนีเ้ ฉพาะเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ
ได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นสมาชิกสมาคมฯ ประเภท ( ) สามัญ ( ) วิสามัญ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
ครัง้ ที่................../....................... เมื่อวันที่.................... เดือน...............พ.ศ...................................
เลขที่ใบเสร็จ............................ /.....................................
ลงวันที่ .........../....................../.....................
ลงชื่อ .........................................................
(
)
นายทะเบียน
2

