
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              

1. ชื่อสถาบัน/องคกร : สมาคมวิทยสุมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ  
CORPORATE: RADIO AMATEUR SOCIETY OF THAILAND U HE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING NDER T

 เลขประจําตัวสัญญาณเรียกขาน/Callsign     
        ขอทําบัตรใบท่ี 1  Apply the first card.             บัตรสีทอง/ Gold         บัตรสีเงิน/ Silver 
        ขอทําบัตรใหมใบที่ [….] Apply for a new card, the [….] card. 
                                                                               บัตรสีทอง/ Gold         บัตรสีเงิน/ Silver 
        เนื่องจาก/Due to :                  
        บัตรชํารุด/Damaged     ลืมรหัส/Forgot PIN     บัตรหาย/Card lost      บัตรถูกขโมย/Stolen 
         เปล่ียนเลขประจําตัว/Change Serial No. จากเดิม/ From .…………….…………ใหม/ New …
         เปล่ียนชือ่-นามสกุล/Change name  จากเดิม/ From ….….………………..ใหม/ New ………
         เปล่ียนสัญญาณเรียกขาน/Change Callsign จากเดิม/From ………….………… ใหม/ New 
         ยกเลิกการใชบัตรเนื่องจาก/Cancel the card due to …………………………………………
         อื่น ๆ / Others ….………..………………………..……………………………….. 
 กรณีทําบัตร ATM โปรดระบุเลขที่บัญชีของบัตรใบเดิมถามี/Bank account number used with the
           
          เปล่ียนแปลงที่อยู โดยไมขอทําบัตรใหม/ Change of Address (use existing card) 

2. คํานําหนา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)/ Title ………………………...……………...……………………
3. ชื่อ-นามสกุลที่ใหปรากฎบนบตัร (ภาษาไทย) Full Name in Thai…………………...………………
4. ชื่อ-นามสกุลที่ใหปรากฎบนบตัร (ภาษาอังกฤษ)/ Full Name in English (All Capitals) 

 
(โปรดระบุชื่อเต็ม เวน 1 ชองและตามดวยนามสกุล/ First name and last name in full.Leave one blank in bet

5. คณะ/อาชีพ/Occupation..................................................การศึกษา/ Education…………………
ชื่อสถานประกอบการ/ Company Name……………………….…………..ตําแหนง/Position………

6. ท่ีอยูปจจุบันทีต่ิดตอได/ Address: เลขที่/No. ……….…..อาคาร/Building……………………….…
หมูบาน/Village ……………...……………ซอย/ Soi ……..…………………ถนน/ Road ……….…
แขวง/ตําบล/Subdistrict………….……………...……..……เขต/อําเภอ/ District………………….
จังหวัด/ Province ……………………...….…………………..... รหัสไปรษณีย / Postal code 
โทรศัพท/ Telephone…………………………………โทรศพัทมือถอื/ Mobile phone………………

 ท่ีอยูตางประเทศ/Home Address (Foreigner)............................................................................
7. วัน/เดือน/ปเขาเปนสมาชิก/Date of Joining RAST (dd.mm.yy) …../….…..……...…/.. 
8. วัน/เดือน/ปเกิด/ Date of birth (dd.mm.yy)…….../…..……….……./……..……  

เพศ/ Sex:                ชาย/male            หญิง/female                หมูโลหิต/Blood group.….... 
9. เลขที่บัตรประชาชน/Citizen ID/ Passport No.                                                                            

10. วันออกบัตร/ Date of issue: ….. / …….. /  …….…  วันหมดอาย/ุ Expiry date ….. / …….. /  ……
11. เอกสารแนบรับรองสําเนาถูกตอง/ Attachments, photocopies, signed and certified as true:   

        บัตรประชาชน/ Citizen ID/ Passport                             ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน/ Am
        ทะเบียนบาน/ House certificate                                   รูปถายสี 2 นิ้ว 4 รูป / 4 x 2 “ Colour Photo
        แผนที่บาน / House map            

12. ชําระคาสมาชิกโดย  Membership fee pay by       เงินสด Cash         บัตรเครดิต Credit Card         VIS
หมายเลขบัตรเครดิต  Credit Card No. 
        คาสมาชิกตลอดชีพ/ Life member ฿ 2,100 บ.              คาสมาชิกตลอดชีพบัตรทอง/ Gold Life me

 ลงนามรับรองขอความเปนจริงและถูกตอง 
 

-  กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยูใหติดตอสาํนักทะเบียนของสถาบัน/องคกรทนัที / Please notify the society immediately of a

…………………………..…… 
ลายมือชื่อสมาชิก/ Signature 
…….. /…..……..…. /….……  
วันที่ลงนาม/ Application date 

…………………………..…… 
ลงนามผูรับเงิน/ Cashier 

…….. /…..……..…. /….……  
วันที่รับเงิน/ Date received 

………………
ผูมีอํานาจลงนา

…...... /……
วันที่อนุมัติ/ 

 

)

 
  

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทย 
ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ 

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

PRE- IPAC 
 Member Serial No. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดรูปถายสีขนาด 2 นิว้หนาตรง 
ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา 
ที่ถายไวไมเกนิ 6 เดือน 
ดวย กาว เทานั้น 

AFFIX COLOUR PHOTO SIZE  2“ 
TAKEN WITHIN 6 MONTHS 

WEARING NO HAT, BLACK GLASSES
USE GLUE ONLY 
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………………….… 

………..…………… 
….…………………. 

 old ATM card if any 

……………………… 
………………………. 

ween) 
……………………… 
.…………………….  

…ชัน้ที่/Floor ………. 
…....……….………. 
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…………………… 
................................. 

             ……
… 

ateur Radi
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…………..
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country  
ใบสมัครบัตรกรุงไทย-สถาบัน/องคกร พรอมสมัครเปนสมาชิกตลอดชีพและสมาชกิบัตรทองของสมาคมฯ 
Krung Thai Bank Institution Card and RAST VIP Gold Membership and Life Membership Application Form 
สมาชิกเลขที ่
 
 (โปรดเขียนดวยตัวบรรจงหรือพิมพ พรอมชือภาษาอังกฤษใหครบถวนดวยหมึก  Please write completely in ink with CAPITAL letters or PRINT
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