ใบสมัครสมาชิกกีฬา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

(เฉพาะนักศึกษา)
 บัตรใหม

รูปถาย
1 นิ้ว

 ตออายุหรือเปลี่ยนระยะเวลาสมาชิกกีฬา

หมายเลขสมาชิก..........................................

วันที.่ .............เดือน...................พ.ศ..............

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด.......................... อายุ............... ป บานเลขที่........................ตรอก/ซอย......................... ถนน..............................
แขวง/ตําบล......................................................เขต/อําเภอ............................................................จังหวัด.......................................
ภาควิชา ........................................................... หนวย (สังกัดนักศึกษาแพทย).................................................................................
รหัสนักศึกษา....................................วันที่ออกบัตร...........................วันหมดอายุ...........................อีเมลล.........................................
โทรศัพท.............................มือถือ..................................
ขาพเจายิ นดีป ฏิบัติ ตามประกาศ คําสั่ง ตลอดจนคํ าตักเตือน หรือคํ าแนะนําของเจาหนาที่ ผูดูแ ลโดยเครงครัด และจะพึ ง
ระมัดระวังรับผิดชอบร างกาย ชีวิต และทรัพ ยสินของตนเองและสวนรวมใหมากที่สุด หากขาพเจาไดรับอุบัติเหตุ อันตราย หรือเสียหาย
ในขณะออกกําลังกาย ไมวากรณีใดๆ ขาพเจา ครอบครัว และแขกของขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิ์ ไมกลาวโทษ และไมเรียกคาเสียหายใดๆ
ทั้งสิ้น และหากขาพเจา ครอบครัว หรือแขกของขาพเจากระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยละเลย จงใจ หรือประมาทเลินเลอที่ทําใหเกิดความเสียหาย
กับอุปกรณกีฬา อุปกรณอื่นๆ และสถานที่เลนกีฬาประเภทตางๆ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายตางๆที่เกิดขึ้นเต็มตามจํานวนคาความเสีย หาย
ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล แจงโดยไมมีขอโตแยงใดๆทั้งสิ้น
ลงชื่อ......................................................ผูสมัคร
(.........................................................................)
...................................................................................................................................................................................... สวนนี้สําหรับเจาหนาที่
เอกสารที่ยื่นพรอมใบสมัคร
1. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
2. สําเนาบัตรนักศึกษาที่ยังไมหมดอายุ
3. ใบรับรองสถานภาพนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร
(เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย)
4. ใบรับรองแพทย ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป
และไดออกใบรับรองไมเกิน 3 เดือน

การสมัครสมาชิก
...........เดือน.....................บาท
1 ป...................................บาท
ตั้งแต..........................ถึง...........................
เอกสาร ( ) ครบ

คําอนุมัติ
อนุมัติ
ไมอนุมัติ

ลงชื่อ.......................................ผูตรวจสอบ
ลงชื่อ.......................................ผูรับเงิน

ลงชื่อ.....................................................
(ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ แดงติ๊บ)
รองคณบดีฝายบริหาร

หมายเหตุ กรณีบัตรสมาชิกสูญหายหรือชํารุด ตองชําระคาทําบัตรทดแทน จํานวน 100 บาท

ใบสมัครสมาชิกกีฬา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(ผูปฏิบัติงาน, ผูเกษียณอายุ, อาจารยอาคันตุกะ, นักวิจัยรับเชิญ (หรือแลกเปลี่ยน))

รูปถาย
1 นิ้ว

 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผูเกษียณอายุจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล/ที่ปรึกษาคณบดี/อดีตคณบดี
 อาจารยอาคันตุกะ/นักวิจัยรับเชิญ/นักวิจัยแลกเปลี่ยน ระหวางที่ไดรับอนุญาตปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล

 บัตรใหม
หมายเลขสมาชิก..........................................

 ตออายุหรือเปลี่ยนระยะเวลาสมาชิกกีฬา (ใชเอกสารที่ 1 ถึง 3)
วันที่..............เดือน...................พ.ศ..............

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .............................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด.............................. อายุ............... ป บานเลขที.่ .......................ตรอก/ซอย.......................ถนน......................................
แขวง/ตําบล......................................................เขต/อําเภอ............................................................จังหวัด.................................................
เลขที่บัตรประชาชน...................................ออกใหโดย......................................วันที่ออกบัตร..........................หมดอายุวันที.่ .....................
เลขที่บัตรขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ผูปฏิบัติงาน .........................................................
วันที่ออกบัตร..........................หมดอายุวันที.่ ......................... ภาควิชา/งาน/หนวย....................................................................................
โทรศัพท......................................มือถือ.........................................โทรสาร..............................อีเมลล.........................................................
หากตองการใหคูสมรส และ/หรือ บุตรรวมอยูในสมาชิกภาพดวย โปรดกรอกขอมูลตอไปนี้
นามคูสมรส..................................................................................................................................................................................................
นามบุตร 1................................................................2..................................................................3.............................................................
ขาพเจายินดีปฏิบัติตามประกาศ คําสั่ง ตลอดจนคําตักเตือน หรือคําแนะนําของเจาหนาที่ผูดูแลโดยเครงครัด และจะพึงระมัดระวัง
รับผิดชอบรางกาย ชีวิต และทรัพยสินของตนเองและสวนรวมใหมากที่สุด หากขาพเจาไดรับอุบัติเหตุ อันตราย หรือเสียหายในขณะออกกําลังกาย ไมวา
กรณีใดๆ ขาพเจา ครอบครัว และแขกของขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิ์ ไมกลาวโทษ และไมเรียกคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น และหากขาพเจา ครอบครัว หรือ
แขกของขาพเจากระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยละเลย จงใจ หรือประมาทเลินเลอที่ทําใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณกีฬา อุปกรณอื่นๆ และสถานที่เลนกีฬา
ประเภทตางๆ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายตางๆที่เกิดขึ้นเต็มตามจํานวนคาความเสียหายที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล แจงโดยไมมีขอ
โตแยงใดๆทั้งสิ้น
ลงชื่อ......................................................ผูสมัคร
(.........................................................................)

......................................................................................................................................................................................... สวนนี้สําหรับเจาหนาที่
เอกสารที่ยื่นพรอมใบสมัคร
การสมัครสมาชิก
1. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
...........เดือน.....................บาท
2. สําเนาบัตรที่ไมหมดอายุของขาราชการหรือ
1 ป...................................บาท
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือสําเนาบัตรแสดงตนผูปฏิบัติงาน ตั้งแต..........................ถึง...........................
3. ใบรับรองแพทย ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป
เอกสาร ( ) ครบ
และไดออกใบรับรองไมเกิน 3 เดือน
ลงชื่อ.......................................ผูตรวจสอบ
(รวมทั้งผูสมัครที่มีคูสมรสและ/หรือบุตร)
ลงชื่อ.......................................ผูรับเงิน
4. สําเนาทะเบียนบาน (เฉพาะสมัครที่มีคูสมรสและ/หรือ
บุตร และถามีการเปลี่ยนแปลงกรุณายื่นใหมดวย)
หมายเหตุ กรณีบัตรสมาชิกสูญหายหรือชํารุดตองชําระคาทําบัตรทดแทน จํานวน 100 บาท

คําอนุมัติ
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
ลงชื่อ.....................................................
(ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ แดงติ๊บ)
รองคณบดีฝายบริหาร

ใบสมัครสมาชิกกีฬา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(สมาชิกพิเศษ)

รูปถาย
1 นิ้ว

 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่ไมไดสังกัดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผูลาออก/โอนยายโดยไดปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไมนอยกวา 15 ป
 ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร (แสดงบัตรสมาชิกศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)
 บัตรใหม

 ตออายุหรือเปลี่ยนระยะเวลาสมาชิกกีฬา (ใชเอกสารที่ 1 ถึง 3)

หมายเลขสมาชิก..........................................
วันที่..............เดือน...................พ.ศ..............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด.......................... อายุ............... ป บานเลขที.่ .......................ตรอก/ซอย....................ถนน........................................
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ............................................................จังหวัด.......................................................
เลขที่บัตรประชาชน..............................ออกใหโดย..............................วันที่ออกบัตร..........................หมดอายุวันที.่ ...........................
เลขที่บัตรขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ผูปฏิบัติงาน ..................................
วันที่ออกบัตร.......................หมดอายุวันที.่ ....................ภาควิชา/งาน/หนวย.......................................................................................
โทรศัพท.....................................มือถือ.........................................โทรสาร.................................อีเมลล.................................................
นามคูสมรส.............................................................................................................................................................................................
นามบุตร 1............................................................2..................................................................3...........................................................
ขาพเจายิ นดีปฏิบัติต ามประกาศ คําสั่ง ตลอดจนคําตักเตื อน หรือ คําแนะนํา ของเจาหนาที่ผูดูแ ลโดยเคร งครัด และจะพึงระมัดระวั ง
รับผิดชอบรางกาย ชีวิต และทรัพยสินของตนเองและสวนรวมใหมากที่สุด หากขาพเจาไดรับอุบัติเหตุ อันตราย หรือเสียหายในขณะออกกําลังกาย ไมวา
กรณีใดๆ ขาพเจา ครอบครัว และแขกของขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิ์ ไมกลาวโทษ และไมเรียกคาเสียหายใดๆทั้ง สิ้น และหากขาพเจา ครอบครัว หรือ
แขกของขาพเจากระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยละเลย จงใจ หรือประมาทเลินเลอที่ทําใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณกีฬา อุปกรณอื่นๆ และสถานที่เลนกีฬา
ประเภทตางๆ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายตางๆที่เกิดขึ้นเต็มตามจํานวนคาความเสียหายที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล แจงโดยไมมีขอโตแยง
ใดๆทั้งสิ้น
ลงชื่อ......................................................ผูสมัคร
(.........................................................................)
.......................................................................................................................................................................................................... สวนนี้สําหรับเจาหนาที่
เอกสารที่ยื่นพรอมใบสมัคร
การสมัครสมาชิก
คําอนุมัติ
1. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
...........เดือน.....................บาท
2. สําเนาบัตรที่ไมหมดอายุของขาราชการหรือ
1 ป...................................บาท
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือสําเนาบัตรแสดงตนผูปฏิบัติงาน ตั้งแต..........................ถึง...........................
3. ใบรับรองแพทย ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป
เอกสาร ( ) ครบ
และไดออกใบรับรองไมเกิน 3 เดือน
ลงชื่อ.......................................ผูตรวจสอบ
(รวมทั้งผูสมัครที่มีคูสมรสและ/หรือบุตร)
ลงชื่อ.......................................ผูรับเงิน
4. สําเนาทะเบียนบาน (เฉพาะสมัครที่มีคูสมรสและ/หรือ
บุตร และถามีการเปลี่ยนแปลงกรุณายื่นใหมดวย)
หมายเหตุ กรณีบัตรสมาชิกสูญหายหรือชํารุดตองชําระคาทําบัตรทดแทน จํานวน 100 บาท

อนุมัติ
ไมอนุมัติ
ลงชื่อ.....................................................
(ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ แดงติ๊บ)
รองคณบดีฝายบริหาร

