
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              

1. ช่ือสถาบัน/องค์กร : สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
CORPORATE: RADIO AMATEUR SOCIETY OF THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING 

 เลขประจ ำตวัสญัญำณเรียกขำน/Callsign     
        ขอท ำบตัรใบท่ี 1  Apply for .    บตัรสทีอง/ Gold      บตัรสีเงิน/ Silver      บตัรรำยปี/Annual 
        ขอท ำบตัรใบใหมใ่บท่ี [….] Apply for renewing card, the [….] card. 
                                                       บตัรสทีอง/ Gold      บตัรสีเงิน/ Silver      บตัรรำยปี/Annual 
        เน่ืองจำก/Due to :                  
        บตัรช ำรุด/Damaged     ลืมรหสั/Forgot PIN     บตัรหำย/Card lost      บตัรถกูขโมย/Stolen 
         เปลี่ยนเลขประจ ำตวั/Change Serial No. จำกเดิม/ From .…………….…………ใหม/่ New …………………….. 
         เปลี่ยนช่ือ-นำมสกลุ/Change name  จำกเดิม/ From ….….………………..ใหม/่ New ………………………….… 
         เปลี่ยนสญัญำณเรียกขำน/Change Callsign จำกเดิม/From ………….………… ใหม/่ New ………..…………… 
         ยกเลิกกำรใช้บตัรเน่ืองจำก/Cancel the card due to …………………………………………….…………………. 
         อื่น ๆ / Others ….………..………………………..……………………………….. 
 กรณีท ำบตัร ATM โปรดระบเุลขท่ีบญัชีของบตัรใบเดิมถ้ำม/ีBank account number used with the old ATM card if any 
           
          เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ โดยไมข่อท ำบตัรใหม/่ Change of Address (use existing card) 

2. ค ำน ำหน้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ)/ Title ………………………...……………...…………………………………………… 
3. ช่ือ-นำมสกลุที่ให้ปรำกฏบนบตัร (ภำษำไทย) Full Name in Thai…………………...………………………………………. 
4. ช่ือ-นำมสกลุที่ให้ปรำกฏบนบตัร (ภำษำองักฤษ)/ Full Name in English (All Capitals) 

 
(โปรดระบชืุอ่เต็ม เวน้ 1 ช่องและตามดว้ยนามสกลุ/ First name and last name in full.Leave one blank in between) 

5. คณะ/อำชีพ/Occupation..................................................กำรศกึษำ/ Education………………………………………… 
ช่ือสถำนประกอบกำร/ Company Name……………………….……..……..ต ำแหน่ง/ Position…….…………………….    

6. ท่ีอยู่ปัจจบุนัท่ีติดตอ่ได้/ Address: เลขท่ี/No. ……….…..อำคำร/ Building…………………….……ชัน้ท่ี/ Floor ….……. 
หมูบ้่ำน/ Village ……………...……………ซอย/ Soi ……..…………………ถนน/ Road ……….……....……….……… 
แขวง/ต ำบล/ Subdistrict………….……………...……..……เขต/อ ำเภอ/ District…………………..……………..………
จงัหวดั/ Province ……………………...….…………………..... รหสัไปรษณีย์ / Postal code 
โทรศพัท์/ Tel:…………………โทรศพัท์มือถือ/ Mobile phone……………………อีเมล/email ….........………………… 

 ท่ีอยู่ตำ่งประเทศ/Home Address (Foreigner)............................................................................................................. 
7. วนั/เดือน/ปีเข้ำเป็นสมำชิก/Date of Joining RAST (dd.mm.yy) …../….…..……...…/.. 
8. วนั/เดือน/ปีเกิด/ Date of birth (dd.mm.yy)…….../…..……….……./……..……  

เพศ/ Sex:                ชำย/ Male            หญิง/ Female                หมูโ่ลหิต/ Blood group.….... 
9. เลขท่ีบตัรประชำชน/Citizen ID/ Passport No.                                                                                         …………… 

10. วนัออกบตัร/ Date of issue: ….. / …….. /  …….…  วนัหมดอำย/ุ Expiry date ….. / …….. /  ……… 
11. เอกสำรแนบรับรองส ำเนำถกูต้อง/ Attachments, photocopies, signed and certified as true:   

        บตัรประชำชน/ Citizen ID/ Passport               ทะเบียนบ้ำน/ House certificate                   แผนท่ีบ้ำน / House map 
        รูปถ่ำยส ี2 นิว้ 4 รูป / 4 x 2 “ Colour Photographs         ประกำศนียบตัรพนกังำนวิทยสุมคัรเลน่/ Amateur Radio license 

12. คำ่สมำชิก/ Membership Fee       รำยปี/Annual ฿ 300        ตลอดชีพ/ Life ฿ 2,100        ตลอดชีพบตัรทอง/ Gold Life  ฿ 5,000 
ช ำระโดย/ Pay by       เงินสด Cash        โอนเงิน Money Transfer…เข้ำบญัชีออมทรัพย์เลขที/่ to Saving account number …       
(1) ธ.กรุงไทย/KrungThai Bank สำขำประดิพทัธ์:034-1-86101-4 (2) ธ.ธนชำต/Thanachart Bank สำขำรำชวตัร์:111-2-22688-1 

 ลงนำมรับรองข้อควำมเป็นจริงและถกูต้อง/ I hereby certify the above information given are true and correct 
 

ติดรูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้หน้าตรง 
ไมส่วมหมวกหรือแวน่ตาด า 
ท่ีถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน 
ด้วย กาว เท่านัน้ 

AFFIX COLOUR PHOTO SIZE  2“ 
TAKEN WITHIN 6 MONTHS 

WEARING NO HAT, BLACK GLASSES 
USE GLUE ONLY 

 

 

Country  
 

ใบสมัครบัตรกรุงไทย-สถาบัน/องค์กร พร้อมสมัครเป็นสมาชิก รายปี/ตลอดชีพและบัตรทองของสมาคมฯ 
Krung Thai Bank Institution Card and RAST Membership Application  for Annual/  Life and  VIP Gold Card 

Membership  Form 

 

PRE- IPAC 

สมาคมวทิยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
ใ น พ ร ะ บ ร ม ร ำ ช ูป ถ ัม ภ์ 

Radio Amateur Society of Thailand 
Under The Royal Patronage of His Majesty The King   

  
 

สมาชิกเลขที่ 
 Member Serial No. 

 

File : IPAC_App_RAST3 

…………………………..…… 
ลายมือชื่อสมาชิก/ Signature 
…….. /…..……..…. /….……  
วนัทีล่งนาม/ Application date 

…………………………..…… 
ลงนามผูร้บัเงิน/ Cashier 

…….. /…..……..…. /….……  
วนัทีร่บัเงิน/ Date received 

…………………………..……… 
ผูมี้อ านาจลงนาม/ RAST Authorized 
…...... /…………..…. /….…… 
วนัทีอ่นมุติั/ Date of approval 

-  กรณีเปล่ียนแปลงที่อยู่ให้ติดตอ่ส ำนกัทะเบียนของสถำบนั/องค์กรทนัที / Please notify the society immediately of any change of address. 

(โปรดเขียนด้วยตวับรรจงหรือพิมพ์ พร้อมช่ือภำษำองักฤษให้ครบถ้วนด้วยหมกึ  Please write completely in ink with CAPITAL letters or PRINT) 

เลขที่การผลิต 
 


