ิ Abstracts Citizen
ใบสม ัครสมาชก
(Abstracts Citizen Membership Enrollment Form)
* สารเกีย
ขอความกรุณากรอกข ้อมูลของท่านในใบสมัครสมาชิก Abstracts Citizen นี& เพือ
* ประโยชน์ในการพัฒนาและสือ
* วกับ
สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิก Abstracts Citizen ต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี&
Please kindly fill in the questionnaires in this Abstracts Citizen Membership Enrollment Form for the purpose of
our development and communication of Abstracts Citizen Privileges. Thank you very much.

ว ันที' (Date) ...........................................
โครงการอาคารชุด (Condominium Project) ………………………………………………………………………………………………..
' (ภาษาไทย) …………………………………………………… นามสกุล (ภาษาไทย) ……………………………………………………
ชือ
First name (in English) ………………………………………… Last name (in English) …………………………………………………
 เป็ นเจ ้าของห ้องชุด Abstracts เลขที* (Owner of unit no.) …………………………………………………………………………
 เป็ นเจ ้าของร่วมห ้องชุด Abstracts เลขที* (Co-owner of unit no.) …………………………………………………………………
 เป็ นผู ้ถือบัตร Abstracts โดยรับโอนสิทธิจากเจ ้าของห ้องชุด Abstracts เลขที* ………………………………………………
(Abstracts card holder by the assignment from the owner of unit no.)
เพศ (Gender)

 หญิง (Female)

ว ันเดือนปี เกิด (Date of Birth) …………… /…………… /…………… (dd/mm/yy)
ั
สญชาติ
(Nationality)

 ชาย (Male)
อายุ (Age) ………………… ปี (yrs.)

 ไทย (Thai)  ต่างชาติ (Foreigner, please specify) .........................................

บ ัตรประจําต ัวประชาชน (ID card no./ Passport no.)
ทีอ
' ยูส
่ ําหร ับการจ ัดส่งเอกสาร (Mailing address)
เลขที* (No.) ...................... หมูท
่ ี* (Moo) ……….. หมูบ
่ ้าน/อาคาร (Village/ Building) ..................................................
& (Floor) ……… ซอย (Soi) ................................................. ถนน (Road) .........................................................
ชัน
แขวง/ตําบล (Sub District) .......................................... เขต/อําเภอ (District) .........................................................
จังหวัด (Province) .................................. รหัสไปรษณีย ์ (Postcode) ................ โทรศัพท์ (Tel.) ...........................
โทรศัพท์มอ
ื ถือ (Mobile phone) ........................... อีเมล์ (E-mail) ……………………………………………………………………

ระด ับการศึกษา (Education)
 ตํา* กว่าปริญญาตรี (Undergrad)

 ปริญญาตรี (Bachelor Degree)

 ปริญญาโท (Master Degree)

 สูงกว่าปริญญาโท (Above)

อาชีพ (Occupation)
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Business Owner)

 พนักงานบริษัทเอกชน (Company Employee)

 ข ้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ (Public Service Officer)

 นักเรียน/ นักศึกษา (Student)

 อืน
* ๆ (Other, please specify).....................................................
รายได้เฉลีย
' รวมต่อเดือน (บาท) (Monthly income in Baht)
 น ้อยกว่า 25,000 (less than 25,000)  25,000 - 50,000

 50,001 - 80,000

 80,001 - 150,000

 มากกว่า 200,000 (more than 200,000)

 150,001 - 200,000

้ ริการรถไฟฟ้าบีทเี อส (BTS)
ความถีใ' นการใชบ
How often you use BTS Sky Train?






ไม่ได ้ใช ้บริการเนือ
* งจาก (None, please specify) ………………………………………..…………………………………………
เดือนละ 1-3 เทีย
* ว (1-3 journeys per month)
สัปดาห์ละ 3- 5 เทีย
* ว (3-5 journeys per week)




สัปดาห์ละ 1-2 เทีย
* ว (1-2 journeys per week)
สัปดาห์ละ 6-10 เทีย
* ว (6-10 journeys per week)

มากกว่า 10 เทีย
* วต่อสัปดาห์ (Over 10 journeys per week)

ข้อเสนอแนะเพิม
' เติม (Other suggestions)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้ Abstracts Citizen Club หรือบริษัทในกลุม
่ BTS Group เปิ ดเผยหรือแลกเปลีย
* นข ้อมูลส่วนบุคคล
* สารทางอืน
ของข ้าพเจ ้าที*ให ้ไว ้ในใบสมั ค รสมาชิก Abstracts Citizen นี& หรือ จากการสือ
* ๆเพื*อ ประโยชน์ในการพิจารณาสิท ธิ
* สาร หรือการส่งข ้อมูลใดๆ แก่ข ้าพเจ ้าผ่านทางไปรษณีย ์ SMS หรือ email หรือใช ้
ประโยชน์ของข ้าพเจ ้า รวมทัง& การติดต่อสือ
ข ้อมูล ดังกล่า วในการส่งเสริม การขายสิน ค ้า และ/หรือ การบริการที* Abstracts Citizen Club หรือ บริษั ทในกลุ่ม BTS Group
เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์กบ
ั ข ้าพเจ ้าหรือวัตถุประสงค์ทจ
ี* ําเป็ นอืน
* ๆ ตามที* Abstracts Citizen Club หรือบริษัทในกลุม
่ BTS Group
เห็นสมควร และให ้ความยินยอมของข ้าพเจ ้านีม
& อ
ี ยูต
่ ลอดไป
I hereby give my consent to Abstracts Citizen Club or companies in BTS Group to disclose or exchange
my personal data that I provide in this Abstracts Citizen Membership Enrollment Form or through other
communication channels for the consideration of my privileges, including to communicate or send information to
me via post, SMS or email or use the said data to promote the sale of products and/or services that Abstracts
Citizen Club or companies in BTS Group consider in my benefit or other necessary objectives as Abstracts Citizen
Club or companies in BTS Group consider appropriate and my consent shall be valid indefinitely.

* (Signature) …………………………………………………………………
ลงชือ
(

2

)

