
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๐ ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

Thailand Inter-Parliamentarians Friendship Group 
Secretariat of the House of Representatives, 110 Pradipat Rd., Phaya Thai, Bangkok 10400, Thailand 

Phone : +66 2357 3100 ext. 3147, Fax : +66 2357 3198-9 

ใบสมัครสมาชกิกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ 

ชื่อ-สกุล......................................................................................................................................................... 
(ภาษาไทย) 

 .....................................................................................................................................(ตัวพิมพ์ใหญ)่ 
(ภาษาอังกฤษ) 

          สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายเลข พรรค..................................................... 
      แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จังหวัด........................................... 
      แบบบัญชีรายช่ือ 

 สมาชกิวุฒิสภา หมายเลข 

เกิดวันท่ี..................เดือน............................พ.ศ........................อายุ............ปี ศาสนา..............................        

ที่อยู่สําหรับจัดส่งเอกสาร............................................................................................................................ 

………………….........……………………………จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์............................ 

โทรศัพท์...................................................................... โทรสาร................................................................... 

มือถือ................……………………………………..……………… E-mail ……………………………………..…………………… 

โปรดทําเครื่องหมายหนา้ชือ่กลุ่มมิตรภาพท่ีท่านประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก โดยสามารถสมัครเป็น
สมาชิกได้ไม่เกินท่านละ ๕ กลุ่มมิตรภาพ จากจํานวน ๖๘ กลุ่มมิตรภาพใน ๖ ภูมิภาค ดังนี ้

ภูมิภาคอาเซียน จํานวน ๘ กลุ่ม 
๑. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – กัมพูชา 
๒. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ฟิลิปปินส์ 
๓. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – มาเลเซีย 
๔. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เมียนมา 

๕. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ลาว 
๖. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เวียดนาม 
๗. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – สิงคโปร์ 
๘. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – อินโดนีเซีย

ภูมิภาคเอเชยี จํานวน ๑๙ กลุ่ม 
๙.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เกาหลีใต้ 

๑๐. .   กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เกาหลีเหนือ 
๑๑. .   กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – คูเวต 
๑๒. .   กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – คีร์กซีสถาน 

๑๓.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – จอร์เจีย 
๑๔.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – จอร์แดน 
๑๕. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – จีน 
๑๖. .   กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ญี่ปุ่น 

โปรดพลิกหน้า ๒ 

(ระบุคํานําหนา)



๒ 
 

๑๗.   กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - เนปาล 
๑๘.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – บังกลาเทศ 
๑๙.    กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – บาห์เรน 
๒๐.    กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ปากีสถาน 
๒๑.     กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน 
๒๒.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – มองโกเลีย 

๒๓.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ศรีลังกา 
๒๔.    กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – อาเซอร์ไบจาน 
๒๕.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – อินเดีย 
๒๖.   กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – อิสราเอล 
๒๗.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – อิหร่าน 

  

ภูมิภาคยุโรป จํานวน ๒๕ กลุ่ม 
๒๘.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – กรีซ 
๒๙.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - เช็ก 
๓๐.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ตุรกี 
๓๑.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – บอสเนียและ

เฮอร์เซโกวีนา 
๓๒.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – บัลแกเรีย 
๓๓.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เบลเยียม 
๓๔.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เบลารุส 
๓๕.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – โปรตุเกส 
๓๖.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – โปแลนด์ 
๓๗.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ฟินแลนด์  
๓๘. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ฝร่ังเศส 
๓๙.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – มอลโดวา 

  

๔๐.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ยูเครน 
๔๑.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เยอรมนี 
๔๒.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – รัสเซยี 
๔๓.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – โรมาเนีย 
๔๔.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ลิทัวเนีย 
๔๕.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – สวีเดน 
๔๖.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – สหราชอาณาจักรฯ  
๔๗.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – สเปน 
๔๘.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - ออสเตรีย 
๔๙.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – อาร์เมเนีย 
๕๐.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - อิตาลี 
๕๑.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เอสโตเนีย 
๕๒.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ฮังการี 

 

ภูมิภาคอเมริกา จํานวน ๘ กลุ่ม 
๕๓.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – คิวบา 
๕๔.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – แคนาดา 
๕๕.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ชิลี 
๕๖.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – บราซิล 

๕๗.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เปรู 
๕๘.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เม็กซโิก 
๕๙.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – สหรฐัอเมริกา 
๖๐.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - อาร์เจนตินา 

 

ภูมิภาคแอฟริกา จํานวน ๖ กลุ่ม 
๖๑.   กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – โกตดิวัวร์ 
๖๒.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ตูนิเซีย 
๖๓.   กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – มาดากัสการ์ 

๖๔.   กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – โมร็อกโก 
๖๕.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – อียิปต์  
๖๖.   กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – แอฟริกาใต้ 

 

ภูมิภาคออสเตรเลีย จํานวน ๒ กลุ่ม 
๖๗.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – นิวซแีลนด์ ๖๘.  กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ออสเตรเลีย

 
 
       ลายมือชื่อ...................................................... 
       (......................................................................) 
       วันท่ี ........ เดือน ...................... พ.ศ. ........... 
หมายเหตุ  กรุณาส่งกลับมายัง กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๘ - ๙ หรือ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ 
๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๗ หรือ อีเมล์ : friendshipgroup.th@gmail.com 
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