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ใบสมัครสมาชิก NICHADA FITNESS RECREATION  (NFR) 
NICHADA FITNESS RECREATION  (NFR)  Application   MB. ________/__________/_________ 

 
ข้อตกลงของเจ้าของบ้าน /   House Owner Agreement 
 
  ข้าพเจ้า  __________________________    โทร. _______________ในฐานะเจ้าของบ้าน  (   ) ส่วนตัว  (   )  บ้านกลุ่มบริษัทนชิดาธานี 
   I,                                                        Mobile                     as the owner of         Private Owner         NGT Property   

บ้านเลขท่ี  _________________ โครงการ  ______________________________________  , นิชดาธาน,ี  
House No                             Compound                                                               Nichada Thani,  
ตกลงให้ผู้เช่า และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวของผู้เช่า  สมัครสมาชกิ NFR และข้าพเจ้ายินยอมที่จะช าระเงินส าหรับผู้เช่า ดังนี้   ; 

  agree to let my Tenant and his/her family member apply for NFR Membership and I agree to pay for my Tenant as follow; 
  Yearly Fee / Entrance Fee                               Security Deposit     Subscription Fee 
  ค่าธรรมเนียมรายปี / ค่าแรกเข้า                    ค่าประกัน      ค่าบริการายเดือน 
   (  ) ยินยอม _____ สมาชิก           (  ) ไม่ยินยอม (  ) ยินยอม (  ) ไม่ยินยอม     (  ) ยินยอม _____ สมาชิก         (  ) ไม่ยินยอม  
        Yes              membership       No                  Yes          No           Yes              membership     No 
  โดยให้ส่งใบแจ้งหนี้มายัง  : ช่ือ-สกุล  : ____________________________  ที่อยู่ : _____________________________________ 
   Billing Address: Name       Address 
  โทร. : _______________________   มือถือ: ____________________    อีเมล ์: _______________________________ 
  Tel.            Mobile    Email  
  วันเริ่มต้นสมาชิก  : ________________________      วันสิ้นสดุ  : ____________________________                                                                    
  Started Lease Agreement    Expired 

ลายมือช่ือเจ้าของบ้าน _____________________________ 
   Owner Signature 

ข้อมูลสมาชิก 
Membership Information 
ข้าพเจ้าสมคัรสมาชิก NFR  โดยมรีายละเอียด ดังนี้  
I  hereby apply for   Nichada Fitness Recreation Membership and the resultant right and privileges there of. I prefer my 

name to be placed in the Club Membership Roster as follow : 

สถานะผูส้มัคร  : (  ) ผู้เช่า  (  ) เจ้าของบ้าน  
Applicant Status : (  ) Tenant  (  ) Owner 

1. ผู้สมัคร  :              สมัครสมาชิก NFR     (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่   วันเริ่มต้น______________ สิ้นสุด____________________ 
  Nominee                 Apply for NFR Membership          Yes       No      Started Membership      Expired 

                   สมัครสมาชิก NICC   (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่   วันเริ่มต้น_______________ สิ้นสุด_____________________ 
       Apply for NICC Membership        Yes       No      Started Membership      Expired 
 

ช่ือ  : ______________________________________________   เพศ (   ) ชาย  (  ) หญิง 
Name                Sex       Male      Female 

สัญชาติ  : ________________________  วัน เดือน ปี เกิด : ____ __________________________ 
Nationality               Date of Birth  
ที่อยู่  : ________________________________________________________________ 
Home Address 
โทร : __________________________________    โทรสาร : _________________________________ 
Tel      Fax 
มือถอื : _______________________________     อีเมล์    : _________________________________ 
Mobile                                                               Email 
นายจ้าง : ______________________________    ต าแหน่ง : _________________________________ 
Employer                Title 
ที่อยู่ที่ท างาน  : ______________________________________________________________ 
Business Address 
โทร. ที่ท างาน : ___________________ โทรสาร : ___________________ อีเมล ์: __________________________________ 
Business Tel             Fax         Email. 
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2. คู่สมรส  :              สมัครสมาชิก NFR     (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่   วันเริ่มต้น______________ สิ้นสุด____________________ 
  Spouse                   Apply for NFR Membership          Yes       No      Started Membership      Expired 

                   สมัครสมาชิก NICC   (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่   วันเริ่มต้น_______________ สิ้นสุด_____________________ 
       Apply for NICC Membership        Yes       No      Started Membership      Expired 
 

ช่ือ  : ______________________________________________   เพศ (   ) ชาย  (  ) หญิง 
Name                Sex       Male      Female 

สัญชาติ  : ________________________  วัน เดือน ปี เกิด : ____ __________________________ 
Nationality               Date of Birth  
ที่อยู่  : ________________________________________________________________ 
Home Address 
โทร : __________________________________    โทรสาร : _________________________________ 
Tel      Fax 
 
มือถือ : _______________________________     อีเมล์    : _________________________________ 
Mobile                                                               Email 
นายจ้าง : ______________________________    ต าแหน่ง : _________________________________ 
Employer                Title 
ที่อยู่ที่ท างาน  : ______________________________________________________________ 
Business Address 
โทร. ที่ท างาน : ___________________ โทรสาร : ___________________ อีเมล ์: __________________________________ 
Business Tel             Fax         Email. 
 

3. บุตร   :               สมัครสมาชิก NFR     (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่   วันเริ่มต้น______________ สิ้นสุด____________________ 
  Dependent              Apply for NFR Membership          Yes       No      Started Membership      Expired 

                  สมัครสมาชิก NICC   (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่   วันเริ่มต้น_______________ สิ้นสุด_____________________ 
       Apply for NICC Membership        Yes       No      Started Membership      Expired 
 

ช่ือ  : ______________________________________________   เพศ (   ) ชาย  (  ) หญิง 
Name                Sex       Male      Female 

สัญชาติ  : ________________________  วัน เดือน ปี เกิด : ____ __________________________ 
Nationality               Date of Birth  
ที่อยู่  : ________________________________________________________________ 
Home Address 
โทร : __________________________________    โทรสาร : _________________________________ 
Tel      Fax 
 
มือถือ : _______________________________     อีเมล์    : _________________________________ 
Mobile                                                               Email 
นายจ้าง : ______________________________    ต าแหน่ง : _________________________________ 
Employer                Title 
ที่อยู่ที่ท างาน  : ______________________________________________________________ 
Business Address 
โทร. ที่ท างาน : ___________________ โทรสาร : ___________________ อีเมล ์: __________________________________ 
Business Tel             Fax         Email. 
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4. บุตร   :               สมัครสมาชิก NFR     (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่   วันเริ่มต้น______________ สิ้นสุด____________________ 
  Dependent              Apply for NFR Membership          Yes       No      Started Membership      Expired 

                  สมัครสมาชิก NICC   (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่   วันเริ่มต้น_______________ สิ้นสุด_____________________ 
       Apply for NICC Membership        Yes       No      Started Membership      Expired 
 

ช่ือ  : ______________________________________________   เพศ (   ) ชาย  (  ) หญิง 
Name                Sex       Male      Female 

สัญชาติ  : ________________________  วัน เดือน ปี เกิด : ____ __________________________ 
Nationality               Date of Birth  
ที่อยู่  : ________________________________________________________________ 
Home Address 
โทร : __________________________________    โทรสาร : _________________________________ 
Tel      Fax 
 
มือถือ : _______________________________     อีเมล์    : _________________________________ 
Mobile                                                               Email 
นายจ้าง : ______________________________    ต าแหน่ง : _________________________________ 
Employer                Title 
ที่อยู่ที่ท างาน  : ______________________________________________________________ 
Business Address 
โทร. ที่ท างาน : ___________________ โทรสาร : ___________________ อีเมล ์: __________________________________ 
Business Tel             Fax         Email. 
 

5. บุตร   :               สมัครสมาชิก NFR     (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่   วันเริ่มต้น______________ สิ้นสุด____________________ 
  Dependent              Apply for NFR Membership          Yes       No      Started Membership      Expired 

                  สมัครสมาชิก NICC   (  ) ใช่   (  ) ไม่ใช่   วันเริ่มต้น_______________ สิ้นสุด_____________________ 
       Apply for NICC Membership        Yes       No      Started Membership      Expired 
 

ช่ือ  : ______________________________________________   เพศ (   ) ชาย  (  ) หญิง 
Name                Sex       Male      Female 

สัญชาติ  : ________________________  วัน เดือน ปี เกิด : ____ __________________________ 
Nationality               Date of Birth  
ที่อยู่  : ________________________________________________________________ 
Home Address 
โทร : __________________________________    โทรสาร : _________________________________ 
Tel      Fax 
 
มือถือ : _______________________________     อีเมล์    : _________________________________ 
Mobile                                                               Email 
นายจ้าง : ______________________________    ต าแหน่ง : _________________________________ 
Employer                Title 
ที่อยู่ที่ท างาน  : ______________________________________________________________ 
Business Address 
โทร. ที่ท างาน : ___________________ โทรสาร : ___________________ อีเมล ์: __________________________________ 
Business Tel             Fax         Email. 
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NICHADA FITNESS RECREATION APPLICATION  
ข้อตกลงความรับผิด 

ข้าพเจ้าตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจากการสมคัรสมาชิก NFR  อันได้แก ่ ค่าสมคัรสมาชิกแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี  ค่าบรกิาร
รายเดือน และค่าประกันความเสียหาย และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนิชดาคลับเรยีกเก็บทุกประการ 

ในการสมัครสมาชิก NFR  หากมีการออกบัตรสมาชิก NICC ให้แก่คู่สมรส บุตร และ/หรือผู้ที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า ข้าพเจา้ยินยอม
ที่จะช าระค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสมัครสมาชิก ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  อันเนื่องมาจากการใช้บริการภายใต้การเป็นสมาชิก รวมทั้ง 
ค่าเสียหายที่อาจเกดิจากการที่ข้าพเจ้า คู่สมรส บตุร และ/หรือ ผู้ทีอ่ยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าด้วย โดยหากมีการช าระล่าช้ากว่า 2 สัปดาห์นับจาก
วันท่ีได้รับแจ้ง ข้าพเจ้ายินยอมใหห้ักจากเงินประกันได้ก่อน และข้าพเจ้าตกลงจะช าระเงินประกันให้เต็มจ านวนตามเดมิ 

ในการติดต่อหรือส่งเอกสารต่างๆ ให้กับข้าพเจ้า การส่งให้ตามที่อยูท่ี่ข้าพเจ้าให้ไว้ในสมคัรนี้ ถือว่า ข้าพเจ้าได้รับไว้แล้วโดยชอบ หาก
ข้าพเจ้าเปลีย่นแปลงท่ีอยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้นิชดาคลับทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ  

ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไข ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่แนบท้ายนี้โดยละเอียด และเข้าใจดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
  

Assumption of Liability 
 I hereby assume all fees arising from NFR membership application, including but not limited to, membership 
entrance fee, yearly administrative fee, monthly membership fee, security deposit and all other membership related fees 
invoiced by Nichada Club.  
 If an NICC membership is issued to my spouse, child/children and/or any other individuals who is my dependent or 
under my guardianship, I hereby assume his/her/their fees thereof, including but not limited to, membership fees and all 
other fees arising from membership or pertaining to membership service provided inclusive of any damages caused by me, 
my spouse, child/children and/or any other individuals who is dependent or under my guardianship. If any payment is paid 2 
weeks or more after a fee is invoiced, I agree to deduct the fee from the security deposit i placed and I shall reimburse the 
security deposit to the full amount.  
 All notice and delivery sent to me shall be sent to the address I have indicated in this application in which shall be 
deemed as received and accepted. If my details including my address or my contact number or my email have changed, I 
shall deliver a written advance notification to Nichada Club. 
 I have read and understood all terms and conditions attached and hereby affix my signature as evidence.  
 
                ______________________        _______________________ 
                 ลายมือช่ือผูส้มัคร               วันท่ี 
                        Nominee’s Signature                                                        Date  
                                      
                _______________________         _______________________ 
                       ลายมือช่ือคูส่มรส               วันท่ี 
                       Spouse’s Signature                       Date 
 
 
 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี / FOR STAFF USE   
 
กรรมการผู้พิจารณารับสมาชิก 

 Accepted by the Admissions Committee__________________________   Date __________________________ 
จ านวนเงินเงินท่ีรับช าระรายสมาชกิ 
Amount paid by Individual Member______________________________________________________________ 
ประเภท                                    หมายเลข                                         เวลา 
Type______________________  Number_______________________  Chrono’__________________________ 


