ระเบียบในการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์ (บุคคลทั่วไป)
คุณสมบัติของสมาชิก
1. ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสียหาย
2. ไม่เป็ นโรคที่สงั คมรังเกียจ
3. ไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับการปรับที่ได้ กระทาโดยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษ
4. ไม่เป็ นผู้ที่คณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติให้ ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก หรื อมีมติให้ พ้นจากสมาชิกภาพ
ของสมาคมฯ อันเนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับหรื อระเบียบของสมาคมฯที่นาความเสือ่ มเสียมาสูส่ มาคมฯ หรื อประพฤติ
ตนหรื อกระทาการใดๆ ที่นาความเสือ่ มเสียมาสูส่ มาคมฯ
หน้ าที่ของสมาชิกต่ อสมาคมแอโรบิกดานซ์
1. ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ, คาสัง่ , ระเบียบ หรื อ มติของคณะกรรมการบริ หารสมาคม ฯ
2. ให้ ความร่ วมมือในกิจกรรมของสมาคม ฯ
3. สมาชิกต้ องชาระค่าบารุ งประจาปี ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี หากไม่ชาระค่าบารุ งประจาปี โดยไม่มี
เหตุอนั ควรตามเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้สมาคม ฯ แจ้ งเตือนหรื อได้ มีหนังสือทวงถามแล้ วไม่น้อยกว่าสองครัง้ แต่ละครัง้ ห่างกัน
ไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยขยายเวลาให้ อีก เป็ นเวลาไม่เกินสามสิบวัน หลังจากนันจะตั
้ ดสิทธิ์ให้ พ้นสภาพสมาชิกทันที่
หากไม่ได้ รับการติดต่อใด ๆ
วิธีการสมัครเป็ นสมาชิกของสมาคมแอโรบิกดานซ์
1. ขอรับแบบฟอร์ มใบขอสมัครเป็ นสมาชิก (สามารถดาวโหลดได้ ที่ http://www.aerobicdance.or.th/ )
2. กรอกแบบฟอร์ มใบขอสมัครเป็ นสมาชิก พร้ อมแนบหลักฐานต่าง ๆ (สาเนาบัตรประชาชน, ติดภาพถ่ายหน้ า
ตรงของผู้ขอสมัคร ขนาด 2 นิ ้ว ) ส่งมาที่ : สมาคมแอโรบิกดานซ์ (35/9 ซอยสามเสน 24 แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสติ
กทม. 10300) หรื อสแกนเป็ นไฟล์ PDF ส่งทาง e-mail : ada@aerobicdance.or.th
3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการขอสมัครแล้ วผลเป็ นประการใด เลขาธิการจะเป็ นผู้แจ้ งให้ ผ้ สู มัครทราบ ถ้ า
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิให้ รับผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ก็ให้ ผ้ สู มัครนันช
้ าระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบารุงประจาปี ให้
เสร็ จภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งโดยไปรษณีย์ตอบรับจากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้ เริ่ ม
นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ สู มัครได้ ชาระเงินค่าลงทะเบียน
4. สมาชิกภาพ ตังแต่
้ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี (สาหรับปี แรกเข้ า ตังแต่
้ วนั สมัคร – 31 ธ.ค. ของปี นัน)
้
- สมาชิกสามัญจะต้ องเสียค่าลงทะเบียนครัง้ แรก 200 บาท และค่าบารุ งประจาปี ๆ ละ 300 บาท
- สมาชิกวิสามัญจะต้ องเสียค่าลงทะเบียนครัง้ แรก 100 บาท และค่าบารุ งประจาปี ๆ ละ 200 บาท
- สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น
การชาระเงิน
1. ชาระด้ วยตนเองที่ สมาคมแอโรบิกดานซ์ 35/9 ซอยสามเสน 24 แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสต
ิ กทม. 10300
โทร. 0814310468
2. ชาระโดยโอนเงินผ่านบัญชี สมาคมแอโรบิกดานซ์ ธนาคาร กรุงไทย สาขา อัศวรรณ มอลล์ สามเสน เลขบัญชี
571–0–18194–3 เมื่อชาระแล้ วให้ สง่ หลักฐานการโอนเงินไปทีส่ มาคมแอโรบิกดานซ์
หรื อทาง e-mail: ada@aerobicdance.or.th (โปรดเก็บหลักฐาน การโอนเงินไว้ เพื่อตรวจสอบในภายหลัง)

ภาพถ่ายหน้ าตรง

ใบสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์ (บุคคลทั่วไป)
เขียนที.่ ...............................................
วันที่.............เดือน.................พ.ศ...............
สมาชิกสามัญ

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ชื่อ(ไทย)…………………………………………….……….……… (อังกฤษ)..............................................................
ทีอ่ ยู่(สามารถติดต่อได้)บ้านเลขที่ .......................... หมู่ท.่ี ....................... ซอย....................................................
ถนน........................................... ตาบล / แขวง................................. อาเภอ/เขต............................. .................
จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ ......................................โทรศัพท์ ...........................................
E-mail...................................................... Line ID (ถ้ ามี) ......................................................
สถานะภาพในปั จจุบนั
ผู้นาเต้ น
ผู้ออกกาลังกาย
ผู้สนใจ
อื่นๆ ระบุ.........................................................
ขอสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์โดยมีเอกสารแนบดังนี ้
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ ้ว
ข้ าพเจ้ าต้ องการให้ สมาคมส่งเอกสารติดต่อข้ าพเจ้ าได้ โดยทาง (เลือกได้ มากกว่า 1ข้ อ)
ทางไปรษณีย์ตามที่อยูต่ ิดต่อได้ ข้างบน
E-mail
ข้ าพเจ้ ายินดีปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ ของคณะกรรมการบริ หารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ทุกประการ
และขอ รับรองว่า ข้ อความตามใบขอสมัครนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ จึงลงลายมือไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ.........................................................
(......................................................................)

ผู้ขอสมัคร

ขนาด2นิ ้ว

