สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี แห่ ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วันที่............เดือน..............................พ.ศ.....................
ใบสมัครสมาชิก
สมาชิกสามัญ (นิสิตเก่า และอาจารย์)
ภาคีสามัญ (นิสิตปั จจุบนั )
สมาชิกวิสามัญ (อบรมมากกว่า ๒๐๐ ชัว่ โมง)
สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่
ได้รับเงินค่าสมาชิก 500.- (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ _________________________________
รหัสสมาชิก

ใบแจ้งข้อมูลปั จจุบนั
เลขที่รับ...............

ลงชื่อ _____________________________________ ผูร้ ับเงิน (ตัวบรรจง)

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................นามสกุล.............................................................................................
ชื่อเดิม ...........................................................................................นามสกุลเดิม............................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ............................... เดือน.............................................. พ.ศ.......................................
ชื่อหมู่บ้าน/ อาคาร.................................................................................... ชัน..................
้
เลขที่......................................................................
ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน.....................................................ตําบล/แขวง ...............................................................
อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................................
โทรศัพท์..................................................... มือถือ........................................................ แฟกซ์.........................................................................
E-Mail............................................................................................................................................................................................................
ศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ป.ตรี ......................................................................สาขา.......................................... รุ่น.................. เข้ า พ.ศ.............................................
ป.โท......................................................................สาขา.......................................... รุ่น.................. เข้ า พ.ศ.............................................
ป.เอก....................................................................สาขา............................................รุ่น................. เข้ า พ.ศ.............................................
หลักสูตรอื่นๆ.............................................................................................................รุ่น...................เข้ า พ.ศ............................................
อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพ ข้ าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ
พนักงานเอกชน
เจ้ าของธุรกิจ
อื่นๆ(ระบุ) ...............................................................................................................................................
ตําแหน่ง.....................................................................................................ฝ่ าย..............................................................................................................
สถานที่ทํางาน ................................................................................................................................................................................................................
เลขที่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................
โทรศัพท์ .............................................แฟกซ์................................................E-Mail.........................................................................................................
สถานที่จดั ส่ งเอกสาร
ที่บ้าน ที่ทํางาน
ที่อยู่

ลงชื่อ .......................................................................ผู้สมัคร
วิธีการสมัคร 1. ขอใบสมัคร หรื อ Download แบบฟอร์ มจาก Website สมาคมฯ และส่งเอกสารการสมัครได้ ทาง
E-mail : cualumni@cscoms.com หรื อโทรสาร หรื อยื่นใบสมัครที่สํานักงานสมาคมฯ ชัน้ 1 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
2. ชําระเงิน 500 บาท ที่สํานักงานสมาคมฯ หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี ชื่อบัญชี “สมาคมนิสิตเก่ าคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี แห่ ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ” ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045 - 2- 93778 – 0 และส่งสําเนาใบโอนเงินมาที่โทรสาร 02-255-3078 หรื อส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ โทรศัพท์ 02-255-8614, 02-218-5703 โทรสาร 02-255-3078 E-mail : cualumni@cscoms.com หรื อ www.shicu.com
หมายเหตุ : ภาคีสมาชิก เมื่อจบการศึกษาจะเป็ นสมาชิกสามัญตลอดชีพทันที โดยเสียค่ าสมัครเพียงครั งเดียว 500 บาท
***สํ าหรับสมาชิกทีป่ ระสงค์ จะประชาสั มพันธ์ ธุรกิจในเว็บไซต์ ของสมาคมฯ โปรดกรอกข้ อมูลด้ านหลัง

สําหรั บการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจในรูปแบบไดเร็คทอรี่ www.shicu.com
กรณีต้องการโฆษณาเพิ่มเติม โปรดติดต่ อสมาคมฯ โทร 02-2558614, 02-2185703 แฟกซ์ 02-255 3078 E-mail : cualumni@cscoms.com

รหัสสมาชิก
ชื่อ ชื่อ.....................................................นามสกุล....................................................รุ่น.................
ประเภทธุรกิจ ...........................................................................................ชื่อสินค้ า................................................................................................
ชื่อบริ ษัท/กิจการ
.............................................................................................................................................................................................................................
สถานที่ตงั ้
อาคาร............................................................................................ชัน........................เลขที
้
่..........................................................
ตรอก/ซอย....................................................... ถนน................................................ ตําบล/แขวง............................................................................
อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์.............................................
มือถือ.......................................แฟกซ์.................................................. E-mail........................................................................................................
บริ การสินค้ าที่เสนอคือ............................................................................................................................................................................................
สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกสมาคมฯ........................................................................................................................ระยะเวลา………………………….

ประเภทธุรกิจ (โปรดทําเครื่ องหมายเลือกข้ อที่ต้องการ)
1. การศึกษาและสุขภาพ
1.1 สถาบันการศึกษา
1.2 สถาบันกวดวิชา
1.3 โรงพยาบาล/คลินิก
1.4 ยาและเวชภัณฑ์
1.5 อื่นๆ(ระบุ)......................

2. อาหารและเครื่ องดื่ม
2.1 บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2.2 ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม
2.3 เครื่ องครัวและอุปกรณ์
2.4 อื่น(ระบุ)..............................

4. อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
4.1 สิ่งทอ
4.2 ยานยนต์
4.3 สื่อสารและIT
4.4 อิเลคทรอนิกส์
4.5 เกษตรกรรม
4.6 พลังงาน
4.7 อื่นๆ(ระบุ)..........................

5. การเงิน
5.1 ธนาคาร/สถาบันการเงิน
5.2 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 ประกันชีวิต/ประกันภัย
5.4 อื่นๆ(ระบุ)...........................

7.นําเข้ า-ส่ งออก-ท่ องเที่ยว
7.1 บริ การนําเข้ า-ส่งออก
7.2 บริ การด้ านศุลกากร(ชิปปิ ง้ )
7.3 บริ การพาหนะขนส่งสินค้ า
7.4 บริ การการท่องเที่ยว
7.5 บริ การสายการบิน/รถเช่า
7.6 บริ การโรงแรม/ที่พกั
7.7 อื่นๆ(ระบุ) ..........................

8. ขาย / บริการอื่นๆ
8.1 ขายตรง
8.2 ร้ านค้ าปลีก/ ค้ าส่ง
8.3 สื่อสิ่งพิมพ์ /โฆษณา / การตลาด
8.4 Modern Trade/ Department Store
8.5 อื่นๆ(ระบุ) ..........................

3.อสังหาริมทรั พย์
3.1 พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
3.2 รับเหมาก่อสร้ าง
3.3 ผลิต/จําหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ าง
3.4 เฟอร์ นิเจอร์ /ของแต่งบ้ าน
3.5 บริ การออกแบบ/ ก่อสร้ าง/ ตกแต่ง
3.6 บริ การให้ เช่า
3.7 บริ การรักษาความปลอดภัย / ความสะอาด
3.8 อื่นๆ (ระบุ).................................

6. เครื่ องนุ่งห่ มและความงาม
6.1 เครื่ องนุ่มห่ม/เสื ้อผ้ าสําเร็ จรูป
6.2 เครื่ องสําอาง
6.3 เครื่ องประดับ
6.4 ทอง/อัญมณี/จิวเวลรี่
6.5 ของที่ระลึก/กิฟท์ช็อพ
6.6 สปา / สถานเสริ มความงาม
6.7 อื่นๆ(ระบุ).............................

