
 

 

ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE 
        ขั้นตอนการสมัครสมาชิก   1.กรอกใบสมัคร    2.ช าระเงิน   3. สง่ใบสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงิน 

                 สมัครใหม่     ต่ออายุสมาชิก 
      ข้อมูลสมาชิก  (เพือ่ข้อมูลที่ชดัเจน โปรดกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงหรอืใช้การพมิพ์) 

   สมัครทั่วไป   ช่ือ-นามสกุล                                                
  สมัครในนาม  หน่วยงาน / สถานศึกษา / อ่ืนๆ(โปรดระบุ)  ช่ือหนว่ยงาน      

     ท่ีอยู่จัดส่งนิตยสาร     ผู้รับนิตยสาร ช่ือ - นามสกุล                                                               ฝ่าย/แผนก                         ช้ัน         ห้อง       
              เลขที่                หมู่ที่              หมู่บ้าน/อาคาร                                              ตรอก/ซอย                                      ถนน                                     
              แขวง/ต าบล                                  เขต/อ าเภอ                                       จังหวัด                                 รหัสไปรษณีย ์                                                 
             โทรศัพท์(มือถือ)                                 โทรศัพท์ที่ท างาน/บ้าน     แฟกซ์                                      

      ท่ีอยู่ในการออกใบส าคัญรับเงิน   
( กรณีที่อยู่ในการจัดส่งนิตยสารและที่อยู่ออกใบส าคัญรับเงินไม่ตรงกัน  กรุณาระบุด้วยว่าต้องการให้จัดส่งใบส าคัญไปที่อยู่ใด ) 

               ไม่ต้องการใบส าคัญรับเงิน       
 ต้องการใบส าคัญรบัเงนิในนาม                  

              
 

ความประสงค์สมัครสมาชิก   //   นิตยสารออกเป็นราย 3 เดือน (ส่ง 4 ครั้งต่อปี)    //      ราคาที่แจ้งรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว 
 1ปี  (4 เล่ม ) ส่ง 1 เล่ม/ครั้ง ราคา 300 บาท      1ปี (8 เล่ม)ส่ง 2 เล่ม/ครั้ง ราคา 520 บาท          1ปี (12 เล่ม)ส่ง 3 เล่ม/ครั้ง ราคา 740 บาท          
 1ปี  (16เล่ม)ส่ง 4 เล่ม/ครั้ง ราคา 1,000  บาท   1ปี (20 เล่ม)ส่ง 5 เล่ม/ครั้ง ราคา 1,150 บาท     1ปี (24 เล่ม)ส่ง 6 เล่ม/ครั้ง ราคา 1,350 บาท    
 1ปี (28 เล่ม)ส่ง 7 เล่ม/ครั้ง ราคา 1,650  บาท   1ปี (32 เล่ม)ส่ง 8 เล่ม/ครั้ง ราคา 1,850 บาท     1ปี (36 เล่ม)ส่ง 9 เล่ม/ครั้ง ราคา 2,050 บาท                 
 1ปี (40 เล่ม)ส่ง 10 เล่ม/ครั้ง ราคา 2,300 บาท  1ปี (44 เล่ม)ส่ง 11 เล่ม/ครั้ง ราคา 2,500 บาท   1ปี(48 เล่ม)ส่ง 12 เล่ม/ครั้ง ราคา 2,700 บาท   
 1ปี (52 เล่ม)ส่ง 13 เล่ม/ครั้ง ราคา 2,900 บาท  1ปี (56 เล่ม)ส่ง 14 เล่ม/ครั้ง ราคา 3,100 บาท   1ปี(60 เล่ม)ส่ง 15 เล่ม/ครั้ง ราคา 3,350 บาท                
 1ปี (64 เล่ม)ส่ง 16 เล่ม/ครั้ง ราคา 3,550 บาท  1ปี (68 เล่ม)ส่ง 17 เล่ม/ครั้ง ราคา 3,750 บาท   1ปี(72 เล่ม)ส่ง 18 เล่ม/ครั้ง ราคา 4,000 บาท      
 

พิเศษ  สมัครสมาชิกนิตยสาร 1 ปี  80 เล่มขึ้นไป ( ส่งคร้ังละ 20เล่ม )  ฟรีค่าจัดส่ง  
 

         วิธีการช าระเงิน 
                ธนาณัต ิ  เลขที่ ..........................................................................................จ านวนเงิน...............................................- บาท 
               สัง่จ่าย  ไปรษณีย์นนทบุรี  11000    ในนาม  บรรณาธิการนิตยสาร  TO BE NUMBER ONE   
                ( กรุณาแนบใบสมัครมาพร้อมกับซองธนาณัติตัวจริง) 
              โอนเงินผ่านธนาคาร   จ านวนเงิน.......................- บาท    วันที่โอน..............................สาขาที่โอน............................................ 
            ชื่อบัญชี  โครงการ  TO BE NUMBER ONE    ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขางามวงศ์วาน   
               บัญชีสะสมทรัพย์   เลขท่ีบัญชี  319 – 2 – 84570– 4     
            (กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงิน  ระบุชื่อ – นามสกุล และเบอร์ติดต่อ พร้อมใบสมัครทางแฟกซ์ที่เบอร์ 02-149-5531  หรือทางไปรษณีย์)    
         ที่อยู่  ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข    ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ     
                     อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000    โทรศัพท์   02-590-8107  ,  02-590-8187 ,  02-590-8411   โทรสาร  02-149-5531 
            **หมายเหตุ  เมื่อช าระเงนิและส่งใบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  ภายใน 4 สัปดาห์  สมาชิกจะได้รบัใบส าคญัรับเงิน ซ่ึงแยกจากการส่งนิตยสาร 
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