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เอกสารประกอบการสม ัคร ชื่อและสกุล......................................................................
1.  ใบสมัครเป็ นสมาชิกสมาคม
2.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
3. หลักฐานสําหรับสมาชิก
3.1 หลักฐานบุคคล
 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
 สําเนาทะเบียนบ้าน

 อื่นๆ

3.2 หลักฐานคุณวุฒ ิ
 สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒบิ ตั รอื่นๆ หรือ
 ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือ
 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา(กรณีจบปริญาโทขอให้แนบสําเนาระดับปริญญาตรีดว้ ย)  อื่นๆ
3.2 หลักฐานผลงานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
 สําเนาเอกสารแสดงผลงาน
4. ค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็ นสมาชิก

100.- บาท (หนึ่งร้อยบาท)

5. ค่าบํารุงสมาคม
 สมาชิกสามัญ สายตรงและสายรอง ตลอดชีพ
 สมาชิกสมทบ นิตบิ ุคคล

ตลอดชีพ

2,000 บาท
10,000 บาท

6. การชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมโดย
 โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย” ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่อนนุช ซอย 16
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 2440510200 (กรุณาแนบสําเนาใบฝากเงินหรือแฟกซ์ 02-725-8485)
 เช็คไปรษณีย์ / ธนานัติ สังจ่
่ าย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

 ชําระด้วยเงินสด
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สมาคมสถาปนิกผ ังเมืองไทย (Thai Urban Designers Association)
1.ทีท่ าํ การ : สํานักงานฯ อาคารสภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2. ประเภทสมาชิก
2.1 สมาชิกภาคี ได้แก่ ผูท้ ก่ี าํ ลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรสถาปตั ยกรรมชุมชนเมือง(Urban Design)ทีส่ ภาสถาปนิกรับรอง
ระดับปริญญาตรี ตัง้ แต่ปีท่ี 3 ขึน้ ไป หรือระดับปริญาโทขึน้ ไป และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ
2.2 สมาชิกสามัญ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
(1) สมาชิกสามัญ ประเภท สายตรง ได้แก่
ก. ผูส้ าํ เร็จการศึกษาตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป สาขาสถาปตั ยกรรมชุมชนเมือง(Urban Design) หรือสาขาอื่น
ทีเ่ ทียบเท่าทีส่ ภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรการศึกษา
ข. ผูส้ าํ เร็จการศึกษาตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปสาขาสถาปตั ยกรรมหลัก หรือสาขาภูมสิ ถาปตั ยกรรม และ
ศึกษาต่อในสาขาผังเมือง (Urban Planning)หรือสาขาอื่นทีเ่ ทียบเท่า ทีส่ ภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร
(2) สมาชิกสามัญ ประเภท สายรอง ได้แก่
ก. ผูส้ าํ เร็จการศึกษาตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปสาขาสถาปตั ยกรรมหลัก หรือสาขาภูมสิ ถาปตั ยกรรม มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปตั ยกรรมชุมชนเมือง(Urban Design) และศึกษาต่อในสาขาผังเมือง
(Urban Planning)หรือสาขาอื่นทีเ่ ทียยบเท่า ทีส่ ภาสถาปนิกรับรองหลักสูตรและ/หรือผังเมือง(Urban Planning)
โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ข. ผูส้ าํ เร็จการศึกษาตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปสาขาการบริหารชุมชนเมือง (Urban Affairs)หรือในชื่ออื่นที่
เทียบเท่า มีประสบการณ์ในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปตั ยกรรมชุมชนเมือง(Urban Design) และ/หรือ ผังเมือง
(Urban Planning) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ค. ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปตั ยกรรมชุมชนเมือง(Urban Design)และผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
2.3 สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผูส้ าํ เร็จการศึกษาตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป จากสาขาวิชาการผังเมืองหรือเป็ นผูท้ ม่ี ี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปตั ยกรรมผังเมืองหรือออกแบบชุมชนเมือง(Urban Design)
2.4 สมาชิกนิตบิ ุคคล ได้แก่ สมาชิกซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลทีป่ ฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปตั ยกรรมผังเมืองหรือออกแบบชุมชนเมือง
2.5

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่ บุคคลหรื อสถาบันที่มีชื่อเสียงและหรื อมีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์ในการศึกษาหรื อ

การพัฒนาชุมชนเมืองมาแล้ ว โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ เชิญเป็ นสมาชิก
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