
ข้อมูลการติดต่อ
คำนำหน้าชื่อ: _____________________________________
ชื่อ-นามสกุล: ____________________________________
ตำแหน่ง: _______________________________________
วุฒิการศึกษา: ____________________________________
สถาบัน/องค์กร: ___________________________________
แผนก/ฝ่าย: _____________________________________
ที่อยู่: _________________________________________
เมือง/รัฐ/จังหวัด: ___________________________________
รหัสไปรษณีย์: ______________ ประเทศ: _______________ 
โทรศัพท์: _______________________________________
โทรสาร: _______________________________________
อีเมล์: _________________________________________

สถานภาพการเป็นนักศึกษา (ถ้ามี):  
❑ ปริญญาตร ี     ❑ ปริญญาโท-เอก      ❑ แพทยศาสตร์
วันที่สำเร็จการศึกษาที่คาดการณ์ไว้: _______________________

ผู้ให้เงินทุนสนับสนุนซึ่งเป็นสมาชิกของ ASN:
กรุณาระบุสมาชิกของ ASN หนึ่งรายซึ่งจะสนับสนุนการเป็นสมาชิก
ของคุณ หากคุณไม่สามารถระบุชื่อของผู้ให้เงินทุนสนับสนุนได้ ASN 
จะดำเนินการกำหนดให้แก่คุณ

_____________________________________________

ประวัติโดยสังเขป:
กรุณาแนบประวัติโดยสังเขป (3-4 หน้า) เพื่อการตรวจสอบ

รายละเอียดการเป็นสมาชิกและ 
ค่าธรรมเนียมรายปี
❑ ทั่วไป/สมทบ: 150 ดอลลาร์

❑  ทั่วไป/สมทบ—นานาชาติ ที่พำนักอยู่ในประเทศที่มีการจัดอันดับ 
โดยธนาคารโลก: 50 ดอลลาร์ 
ประเทศที่มีรายได้ต่ำ ต่ำกว่า-ปานกลาง และสูงกว่า-ปานกลาง 
(มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์ของ ASN)

❑ นักวิจัยหลังปริญญาเอก/รุ่นใหม่: 50 ดอลลาร์ 
❑ นักศึกษา: 30 ดอลลาร์ 

สภา:
กรุณาเลือกสภาแห่งใดแห่งหนึ่งจากทั้งหมดสามแห่งเป็นสภาหลัก 
ของคุณ คุณอาจเข้าร่วมในสภาแห่งอื่นเพิ่มเติมได้ แต่คุณจะสามารถ 
ลงคะแนนเสียงเลือกเจ้าหน้าที่ได้เฉพาะที่สภาหลักของคุณเท่านั้น  
❑ โภชนาการนานาชาต ิ  ❑ โภชนาการทางการแพทย์

❑ โภชนศาสตร์

คุณรู้จัก ASN ได้อย่างไร
กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า 
❑ เอกสารเผยแพร่ของ ASN ❑ เว็บไซต์ของ ASN
❑ การประชุม EB ❑ ผู้ร่วมงาน
❑ การประชุมทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ❑ อื่นๆ :

วิธีการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (กรอกจำนวนเงินจากทางด้านซ้าย:) _____ ดอลลาร์
การบอกรับเป็นสมาชิกสิ่งพิมพ:์ ❑ AJCN (40 ดอลลาร)์ 
 ❑ JN (40 ดอลลาร)์
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด: _________ ดอลลาร์

การชำระเงินในกองทุนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านธนาคาร 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาต้อง 
ดำเนินการพร้อมใบสั่งซื้อ

❑ เช็คที่แนบมาด้วย 
 (สั่งจ่าย American Society for Nutrition)

❑ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้า:
    ❑ วีซ่า      ❑ มาสเตอร์การ์ด      ❑ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

หมายเลขบัตร: ____________________________________ 

วันหมดอายุ: _____________________________________

ลายมือชื่อ: _______________________________________

กรุณาส่งใบสมัครที่กรอกครบถ้วนแล้วพร้อมกับการชำระเงินและประวัติ 
โดยสังเขปไปที่:

American Society for Nutrition
9650 Rockville Pike โทรศัพท์: 301.634.7050
Bethesda, MD 20814 โทรสาร: 301.634.7892
www.nutrition.org/join mem@nutrition.org

ส่วนงานวิจัยที่สนใจ (RIS):
หลังจากใบสมัครสมาชิกได้รับการอนุมัติ กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบของ 
เว็บไซต์ของ ASN ที ่www.nutrition.org เพื่อเข้าร่วม RIS หนึ่ง 
โครงการหรือมากกว่า 
• โรคชราและโรคเรื้อรัง
• กลุ่มความร่วมมือด้านการวิจัยสารแคโรทีนอยด์ (CARIG)
• โภชนาการชุมชนและโภชนาการสาธารณสุข
• อาหารและมะเร็ง
• องค์ประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ใช้เป็นอาหาร
• พลังงานและขบวนการสันดาปมหธาตุ
• โภชนาการสัตว์ทดลอง
• น้ำนมและการหลั่งน้ำนมของมนุษย์
• การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
• การปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนกับสารอาหาร
• การให้ความรู้ด้านโภชนาการ
• ระบาดวิทยาทางโภชนาการ
• ภูมิคุ้มกันวิทยาทางโภชนาการ
•  การแปลความหมายทางโภชนาการ 

จากหลักเกณฑ์ไปยังผู้บริโภค
• วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ

ส่งข้อมูลบัตรเครดิตผ่าน 
*โทรสารด่วน* ไปยังหมายเลข: 
301-634-7892

ใบสมัครสมาชิก

www.nutrition.org www.nutrition.org

American Society for Nutrition
ความเปนเลิศดานการวิจัยและการปฏิบัติงานดานโภชนาการ 
www.nutrition.org

การเป็นสมาชิก

นักวิจัย • ผู้ปฏิบัติงานทางคลินิก • แพทย์

นักวิทยาศาสตร ์• นักโภชนาการ • ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรม

เกษตรกร • ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

พยาบาล • ศาสตราจารย ์• นักศึกษา • แพทย์ประจำบ้าน

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

RIS เรื่องโรคอ้วนกำลังได้รับ

การพัฒนาขึ้น!  

ชุมชนท่ีสร้างเครือข่ายเพ่ิมเติม 

นั้นมีอยู่พร้อมสำหรับ 

การเข้าร่วมของสมาชิกแล้ว
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Availability of arginine to the fetus in sheep 
Production of 1-C units from glycine in men and women 
Iron and neuronal development in mouse hippocampus 

Supplements: 
8th International Symposium on Soy in Health and Disease Prevention
Towards Establishing Dietary Reference Intakes for Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Acids
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ส่งเสริมโภชนศาสตร์
การจัดหาเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและการติดตามผลด้าน 
โภชนาการที่เพิ่มขึ้นเป็นนโยบายสาธารณะที่มีความสำคัญที่สุด  
สมาชิกจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะพิเศษผ่าน 
ระบบออนไลน์ และโฆษกของ ASN จะให้มุมมองอย่างผู้เชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับประเด็นด้านโภชนาการแก่สื่อต่างๆ

ประหยัดเงิน
การประชุมนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประชุมประจำปีของ 
ASN จะจัดขึ้นร่วมกับชีววิทยาจากการทดลอง (Experimental 
Biology (EB)) สมาชิกของ ASN จะได้รับส่วนลดในการลงทะเบียน 
ที ่EB สำหรับการประชุมทางวิทยาศาสตร์แบบสหวิทยาการท่ีรวบรวม 
เอานักวิทยาศาสตร์ 15,000 คนจากทั่วโลกมาอยู่รวมกัน โดย EB 
2010 จะจัดขึ้นในวันที ่24-28 เมษายน ณ เมืองแอนาไฮม์ 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยจะมีส่วนของการประชุมประธาน การประชุม 
สัมมนา การนำเสนองานวิจัยด้วยวาจาและแผ่นป้าย บริการด้าน 
อาชีพ โอกาสทางสังคม และอื่นๆ อีกมากมาย 

มีส่วนลดสำหรับบอกรับเป็นสมาชิกวารสาร AJCN วารสาร 
JN และวารสาร Federation of American Societies for 
Experimental Biology (FASEB - การทดลองทางชีววิทยาของ
สหพันธ์ของสมาคมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้ อีกทั้ง สมาชิกยัง 
จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการเข้าถึงวารสารของ ASN 
ผ่านระบบออนไลน์และในการขอรับการพิจารณาบทความวิจัย 
สำหรับวารสารของ ASN ด้วยเช่นกัน และสมาคมยังให้เงินทุน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังการประชุมที่เลือกจะเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ 
ASN จะพยายามอย่างหนักเพื่อให้คุณค่าของการเป็นสมาชิกที่ 
เหนือกว่าแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

เพิ่มพูนความรู้ของคุณ
สมาชิกของ ASN จะได้รับสิทธ์ิการเข้าถึงวารสาร American 
Journal of Clinical Nutrition (AJCN – วารสารโภชนาการ 
ทางการแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา) และวารสาร Journal of 
Nutrition (JN - วารสารโภชนาการ) ผ่านระบบออนไลน์โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายใดๆ AJCN คือวารสารด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
ท่ีผ่านการคัดกรองจากผู้เช่ียวชาญหลายแขนงท่ีติดอันดับสูงสุด ซ่ึงมี 
การตีพิมพ์ข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1952 JN คือวารสารท่ีเผยแพร่ 
งานวิจัยใหม่ท่ีมีความเร่ิมแรกในสาขาหลักด้านโภชนาการซ่ึงผ่าน 
การคัดกรองจากผู้เช่ียวชาญหลายแขนง โดยมีการจัดทำในรูปแบบ 
ส่ือส่ิงพิมพ์ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1928 วารสารท้ังสองฉบับดังกล่าวได้รับ 
การอ่านอย่างแพร่หลายและสร้างปัจจัยกระทบท่ีมีนัยสำคัญข้ึน  
อีกท้ัง สมาชิกของ ASN ยังมีสิทธ์ิได้รับส่วนลดสำหรับการบอกรับ 
เป็นสมาชิกส่ิงพิมพ์ต่างๆ การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอรับ 
การพิจารณาบทความวิจัย และบริการด้านวารสารอ่ืนๆ อีกด้วย

นอกจากน้ัน สมาชิกยังจะได้รับบันทึกโภชนาการ ในรูปส่ิงพิมพ์ราย 
ไตรมาสและจดหมายข่าวออนไลน์ซ่ึงจะบอกเล่าข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม 
การประชุม หลักสูตรท่ีเปิดอบรม โอกาสทางการเงินและอาชีพของสมาชิก 
และหลักสูตรของนิสิตนักศึกษา อีกท้ัง เว็บไซต์ของ ASN จะให้ข่าวสาร 
ด้านโภชนาการ บรรณสารของจดหมายข่าวออนไลน์ของสมาชิก และส่ือ 
การเรียนรู้ เช่น วีดีโอการบรรยายของ EB คร้ังต่างๆ ท่ีผ่านมาและ 

ทำเนียบหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอกท่ีทันสมัยอย่างต่อเน่ือง

ในฐานะเป็นสมาชิกของ ASN 
คุณจะได้รับประโยชน์ซึ่งประเมินค่า 
มิได้ ที่รวมถึงโอกาสในการ...

เข้าร่วม American Society for Nutrition วันนี้!

ก้าวหน้าในอาชีพของคุณ
สมาคมของเราจะเสนอชุมชนขนาดเล็กกว่าจำนวนมากเพื่อการสร้าง 
เครือข่ายและการกำหนดหัวข้อของกลุ่ม สมาชิกทุกรายมีสิทธิ์เข้าร่วม 
ส่วนงานวิจัยที่สนใจ (RIS) อย่างไม่จำกัด RIS คือชุมชนที่ได้รับ 
การออกแบบมาเพื่อให้กลไกสำหรับการอภิปรายในหัวข้อจำเพาะ  
โดยส่วนงานวิจัยที่สนใจประกอบด้วยโภชนาการชุมชนและโภชนา- 
การสาธารณสุข อาหารและมะเร็ง พลังงานและขบวนการสันดาป 
มหธาตุ โภชนาการสัตว์ทดลอง ภูมิคุ้มกันวิทยาทางโภชนาการ 
และอื่นๆ อีกมากมาย (ดูรายการในหน้าหลัง)

สภาทั้งสามแห่งของ ASN พร้อมด้วย RIS จะแสดงกรอบความคิด 
ที่กว้างขวางของงานวิจัยด้านโภชนาการในหมู่สมาชิก สมาชิกจะ 
ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมสภาวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ โภชนาการ 
นานาชาติ โภชนาการทางการแพทย์ และโภชนศาสตร์ โดยคุณอาจ 
เข้าร่วมสภาได้ทั้งสามแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม แต่ 
การระบุความสนใจหลักไปที่สภาแห่งใดแห่งหนึ่งจะทำให้คุณ 
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกเจ้าหน้าที่ได้

เนื่องจากการเห็นคุณค่าของผลงานที่ประสบผลสัมฤทธิ์ในเชิงวิชาชีพ
ของสมาชิกของเรา ASN จึงขอมอบรางวัลกว่ายี่สิบรางวัลเป็นประจำ
ทุกปี อีกทั้ง สมาชิกของ ASN ยังมีสิทธิ์ได้รับหลักสูตรการศึกษา 
ต่อเนื่องทางการแพทย์ (CME) และเครดิตอื่นๆ สำหรับการพัฒนา 
วิชาชีพ และประโยชน์จากความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรม 

หลากหลายรูปแบบอีกด้วย

03/2009


