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ใบสมัครสมาชิก 

 
โปรดเขียนด้วยตัวบรรจงและกรอกข้อความให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่าน 

ข้อมูลส่วนตัว 
ค าน าหน้าชื่อ   นาย    นาง    นางสาว    ยศ/ต าแหน่ง ระบุ  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่)  
ชื่อเล่น   เพศ   ชาย    หญิง   เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ  

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
  
โทรศัพท์  มือถือ  โทรสาร  
อีเมล  Line ID  
Facebook   
วิธีการจัดส่งเอกสาร ทางสมาคมฯ จะแจ้งข่าวสาร หรือติดต่อผ่านทางอีเมลส่วนตัวเท่านั้น 

ข้อมูลการท างาน 
อาชีพ  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท 
  เจ้าของกิจการ  อาชีพอิสระ  ข้าราชการบ านาญ  อ่ืน ๆ   
ต าแหน่งงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ท างาน  
ที่อยู่สถานที่ท างาน  
  
โทรศัพท์  มือถือ  โทรสาร  

ข้อมูลการศึกษา 
เคยเป็นนิสิตของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ / เคยเป็นนิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ / เป็นนิสิต
ปัจจุบันของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ปริญญาตรี สาขาวิชา  รหัสประจ าตัวนิสิต  
 ปริญญาโท สาขาวิชา  รหัสประจ าตัวนิสิต  
 ปริญญาเอก สาขาวิชา  รหัสประจ าตัวนิสิต  
  

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 



 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจ่ะขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยยินดปีฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ 

 สมาชิกสามัญ (คา่ลงทะเบียนและค่าบ ารุงตลอดชีพ 200 บาท) 
 สมาชิกกิตติมศักดิ์ (ไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง) 
 ยุวสมาชิก (ไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง) 

ช าระเงินโดย 
 เงินสด 
 โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสาขาแหลมทอง บางแสน เลขที่บัญชี 386-0-67888-4 

ชื่อบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา”  (กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงนิด้วย) 
 ไม่ต้องเสียค่าบ ารุงสมาชิก เนื่องจากเป็นสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ หรือยุวสมาชิก 

 
   
 ( ) 
 ผู้สมัคร 

 ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าบุคคลดังกล่าว มีความเหมาะสมที่จะเป็นสมาชิก และมีคุณสมบัตทิี่สอดคล้องกับข้อบังคับของ
สมาคมนสิิตเก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
   
 ( ) 
 ผู้รับรอง (สมาชิกสามญั) 
 เลขทีส่มาชิก  

 

ส าหรับเจ้าหน้าที 

ตรวจสอบแล้ว ผูส้มัครมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับของสมาคมฯ 
 
 
 

(นายวรชาติ  จารุวชิรบดี) 
เลขานุการ 

ได้รับเงินคา่สมาชิกแล้วเมื่อวันที่ / /  
ใบเสร็จเล่มที่  เลขที่  
 
 
 

(นางสาวจรรยา  อ้นปนัส์) 
เหรัญญิก 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณารับเปน็สมาชิก ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังที่  /  
เมื่อวันที่ / /  
เลขที่สมาชิก  
 
 
 

(นางสาวจตุพร  เหมือนมาตย์) 
นายทะเบียน 

ได้ท าการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นสมาชิก แก่ผูส้มัคร
แล้ว เมื่อวันที่ / /  
 
 
 
 
 

(นายวรชาติ  จารุวชิรบดี) 
เลขานุการ 

  



 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วัตถุประสงค์ของสมาคม 
1. เพื่อธ ารงและส่งเสริมมหาวิทยาลยับูรพา และคณะวิทยาการสารสนเทศ 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติภมูิของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างศิษย์เก่ากับคณะวิทยาการสารสนเทศ 
4. เพื่อเสรมิสร้างความสามัคครีะหว่างนิสิตเก่า 
5. เพื่อสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในทางที่ชอบ 
6. เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการบริการวชิาการแก่สังคม 
7. เพื่อส่งเสริมศลีธรรม ท านุบ ารุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
8. เพื่อร่วมมือกับสมาคม องค์กร หรอืสถาบันอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
9. ไม่จัดตั้งโตะ๊สนุ๊กเกอร์และโตะ๊บิลเลียด รวมทั้งการพนันทุกประเภทภายในสมาคม 

ประเภทของสมาชิก 
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะ 
2. สมาชิกกิตตมิศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่อุปการะช่วยเหลือท าประโยชน์แก่สมาคม หรือ ผู้มเีกียรติที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิก

กิตติมศักดิ ์
3. ยุวสมาชิก ได้แก่ นิสิตปัจจุบันของคณะ 

คุณสมบัติของสมาชิก 
1. เป็นผู้ที่บรรลุนติิภาวะ 
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรยีบร้อย 
3. ไม่เป็นโรคทีส่ังคมรังเกียจ 
4. ไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สดุให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจ าคุก ยกเว้น

ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ  การต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณดีังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมคัรเข้าเป็นสมาชิก หรอื
ในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่าน้ัน 

สิทธิของสมาชกิ 
1. เข้าใช้สถานท่ีของสมาคม 
2. เสนอความคดิเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการบรหิาร 
3. ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมจดัขึ้น 
4. เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
5. สมาชิกสามัญมสีิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดร้ับการเลือกตั้ง หรือถูกแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
6. สามารถออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง 
7. ร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อตรวจสอบเอกสารและบญัชีทรพัย์สินของสมาคม 
8. สมาชิกสามัญมสีิทธิเข้าช่ือร่วมกันหรือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการบรหิารให้จดัประชุมใหญ่วิสามัญตามที่ข้อบังคับได้ก าหนดไว้ 

หน้าท่ีของสมาชิก 
1. ช าระค่าบ ารุงสมาคมตามที่ก าหนด 
2. จะต้องประพฤตติามข้อบังคับ และระเบียบของสมาคมอย่างเคร่งครดั 
3. ประพฤติตนใหส้มกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม 
4. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม 
5. ร่วมกิจกรรมที่ทางสมาคมได้จัดขึน้ 
6. ช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 


