ใบสมัครสมาชิกอะโทมี่ (ประเทศไทย)
ATOMY MEMBERSHIP APPLICATION (TH)
ชื่อ-นามสกุล (Name):

ใบสมัครสมาชิกอะโทมี่ (ประเทศไทย)
ATOMY MEMBERSHIP APPLICATION (TH)
ชื่อ-นามสกุล (Name):

รหัสสมาชิก (Member ID):

เลขประจาตัวประชาชน (ID Card No.):

รหัสสมาชิก (Member ID):

เลขประจาตัวประชาชน (ID Card No.):

เบอร์โทรศัพท์ (Contact No.):

อีเมล (E-mail):

เบอร์โทรศัพท์ (Contact No.):

อีเมล (E-mail):

ชื่อสปอนเซอร์ (Sponsor’s name):

ชื่อสปอนเซอร์ (Sponsor’s name):

รหัสสปอนเซอร์ (Sponsor’s ID):

รหัสสปอนเซอร์ (Sponsor’s ID):

กรุณาวางบัตรประจาตัวประชาชน (เฉพาะดา้ นหนา้ ) ในช่องวา่ งขา้ งลา่ งแลว้ ถา่ ยรูปใบสมัครฉบับนี้ อัปโหลดไปที่
www.atomy.kr/m/mload_th
Please place original ID card (front side only) on the column provided, take a picture of this form and upload the file
through www.atomy.kr/m/mload_th

กรุณาวางบัตรประจาตัวประชาชน (เฉพาะดา้ นหนา้ ) ในช่องวา่ งขา้ งลา่ งแลว้ ถา่ ยรูปใบสมัครฉบับนี้ อัปโหลดไปที่
www.atomy.kr/m/mload_th
Please place original ID card (front side only) on the column provided, take a picture of this form and upload the file
through www.atomy.kr/m/mload_th

วางบัตรประชาชนทีน่ ี่ (เฉพาะด้านหน้า)

วางบัตรประชาชนทีน่ ี่ (เฉพาะด้านหน้า)

Place your original ID card here (front side only)

Place your original ID card here (front side only)

ขา้ พเจา้ ขอยืนยันวา่ ขอ้ มูลขา้ งตน้ เป็ นความจริงทุกประการ ขา้ พเจา้ เขา้ ใจและตระหนักถึงการตัดสิทธิ
อันเนื่องมาจากการให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ ขา้ พเจ้ายินยอมลงทะเบียนเป็ นสมาชิกของบริษัท อะโทมี่ จากัด
I hereby consent and certify that the information given above is true and correct to the best of my knowledge.
I understand that a false statement may disqualify me for benefits. By signing below, I agree to register as a member of
Atomy Co., Ltd.

ขา้ พเจา้ ขอยืนยันวา่ ขอ้ มูลขา้ งตน้ เป็ นความจริงทุกประการ ขา้ พเจา้ เขา้ ใจและตระหนักถึงการตัดสิทธิ
อันเนื่องมาจากการให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ ขา้ พเจ้ายินยอมลงทะเบียนเป็ นสมาชิกของบริษัท อะโทมี่ จากัด
I hereby consent and certify that the information given above is true and correct to the best of my knowledge.
I understand that a false statement may disqualify me for benefits. By signing below, I agree to register as a member of
Atomy Co., Ltd.

ลายเซ็น (Signature): ___________________________ วันที่ (Date): ____________________

ลายเซ็น (Signature): ___________________________ วันที่ (Date): ____________________

_______________________________________________________________________
บริษัท อะโทมี่ จากัด, 1550 อาคารธนภูมิ ชัน้ 23/บี 1, ถนนเพชรบุรีตัดใหม,่ แขวงมักกะสัน, เขตราชเทวี,
กรุงเทพฯ 10400, ประเทศไทย

Atomy Co., Ltd. 1550 Thanapoom Building 23rd floor/Unit B1, New Petchburi Road, Kwaeng Makkasan, Khet Ratchathewi,
Bangkok 10400, Thailand
Tel: 02-024-8926-28 Fax: 02-024-8929 Website: www.atomy.com/th

_______________________________________________________________________
บริษัท อะโทมี่ จากัด, 1550 อาคารธนภูมิ ชัน้ 23/บี 1, ถนนเพชรบุรีตัดใหม,่ แขวงมักกะสัน, เขตราชเทวี,
กรุงเทพฯ 10400, ประเทศไทย

Atomy Co., Ltd. 1550 Thanapoom Building 23rd floor/Unit B1, New Petchburi Road, Kwaeng Makkasan, Khet Ratchathewi,
Bangkok 10400, Thailand
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