ระเบียบในการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์ (สโมสรหรือชมรม)
คุณสมบัติของสโมสรสมาชิก
1. เป็ นสโมสรหรื อชมรมที่ดาเนินการอย่างมีรูปแบบชัดเจนโดยคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คน
2. มีที่ตงที
ั ้ ่ทาการถาวรของสโมสรหรื อชมรมทีส่ ามารถติดต่อได้
3. มีสมาชิกในสังกัดไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่มีชื่อสมาชิกปรากฏซ ้าในสโมสรหรื อชมรมอื่นๆที่เป็ นสโมสร
สมาชิกของสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์
4. มีผ้ ฝู ึ กสอนประจาอย่างน้ อย 1 คน
หน้ าที่ของสโมสรสมาชิกต่ อสมาคมแอโรบิกดานซ์
1. ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ, คาสัง่ , ระเบียบ หรื อ มติของคณะกรรมการบริ หารสมาคม ฯ
2. ให้ ความร่ วมมือในกิจกรรมของสมาคม ฯ
3. สโมสรสมาชิกต้ องรายงานสมาชิกภาพของนักกีฬาที่สงั กัด และการเปลีย่ นแปลงของสโมสร เช่น ที่อยู่
กรรมการบริ หาร ผู้ฝึกสอน เป็ นต้ น (ถ้ ามี)
4. สโมสรสมาชิกต้ องชาระค่าบารุ งประจาปี ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี หากไม่ชาระค่าบารุ งประจาปี
โดยไม่มีเหตุอนั ควรตามเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้สมาคม ฯ แจ้ งเตือนหรื อได้ มีหนังสือทวงถามแล้ วไม่น้อยกว่าสองครัง้ แต่ละครัง้
ห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยขยายเวลาให้ อีก เป็ นเวลาไม่เกินสามสิบวัน หลังจากนันจะตั
้ ดสิทธิ์ให้ พ้นสภาพสมาชิก
ทันที่ หากไม่ได้ รับการติดต่อใด ๆ
วิธีการสมัครเป็ นสโมสรสมาชิกของสมาคมแอโรบิกดานซ์
1. ขอรับแบบฟอร์ มการสมัครเป็ นสมาชิก (สามารถดาวโหลดได้ ที่ http://www.aerobicdance.or.th/ )
2. กรอกแบบฟอร์ มคาร้ องขอเป็ นสมาชิก และ ใบสมัคร พร้ อมแนบหลักฐานต่าง ๆ (ใบสมัครเป็ นสมาชิกสมาคม
แอโรบิกดานซ์, สาเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการทุกคน, ภาพถ่ายสมาชิกติดแผงรูปของคณะกรรมการทุกคน)
3. ส่งใบสมัครที่ : สมาคมแอโรบิกดานซ์(35/9 ซอยสามเสน 24 แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสต
ิ กทม. 10300)
หรื อสแกนเป็ นไฟล์ PDF ส่งทาง e-mail : ada@aerobicdance.or.th
4. สมาชิกภาพ ตังแต่
้ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี (สาหรับปี แรกเข้ าตังแต่
้ วนั สมัคร – 31 ธ.ค. ของปี นัน้
- สโมสรสมาชิกสามัญจะต้ องเสียค่าลงทะเบียนครัง้ แรก 200 บาท และค่าบารุ งประจาปี ๆ ละ 300 บาท
- สโมสรสมาชิกวิสามัญจะต้ 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)

ใบสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์ (สโมสรหรื อชมรม)
เขียนที.่ ...............................................
วันที่.............เดือน.................พ.ศ...............
สมาชิกสามัญ

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ชื่อสโมสร/ชมรม(ไทย)……………………………………………..……………………..........ชื่อย่อ(ถ้ามี)................................
(อังกฤษ) ......................................................................... ชื่อย่อ(ถ้ามี).......................... ตัง้ อยูท
่ ่ี เลขที่ .....................
หมู่ท.่ี ..................... ซอย....................................... ถนน........................................ ตาบล/แขวง.................................
อาเภอ/เขต.................................................. จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
โทรศัพท์............................................. โทรสาร.........................................
ชื่อประธานสโมสร/ชมรม (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................... ..........................
ที่อยู(่ หากไม่ใช่ที่อยูเ่ ดียวกับสโมสร/ชมรม โปรดระบุ).....................................................................................................
................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์........................................... E-mail...................................................... Line ID: ......................................................
เป็ นผู้มีอานาจทาการแทนในนาม สโมสร/ชมรม...........................................................................................................
คณะกรรมการบริหารประกอบด้ วย
(1)...............................................................................................ตาแหน่ง ประธานสโมสร
(2)...............................................................................................ตาแหน่ง รองประธานสโมสร
(3)...............................................................................................ตาแหน่ง กรรมการ
(4)...............................................................................................ตาแหน่ง กรรมการ
(5)...............................................................................................ตาแหน่ง กรรมการ
ขอสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์โดยมีเอกสารแนบดังนี ้
สาเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการทุกคน
ภาพถ่ายสมาชิกติดแผงรูปของคณะกรรมการทุกคน
ปั จจุบนั มีสมาชิกในสังกัดรวมทังสิ
้ ้นมีจานวน.................... คน เป็ นชาย................... คน หญิง..................... คน
ต้ องการให้ สง่ เอกสารทางไปรษณีย์
บ้ าน
สโมสร
ข้ าพเจ้ ายินดีปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ ของคณะกรรมการบริ หารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ทุกประการ
และขอ รับรองว่า ข้ อความตามใบสมัครนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ จึงลงลายมือไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ........................................................
(......................................................................)

ประธานชมรม / สโมสร

รายชื่อสมาชิกชมรม/สโมสร...........................................................................
ลาดับ

ชื่อ

ตาแหน่ง

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

E-mail

ลาดับ

ชื่อ

ตาแหน่ง

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

E-mail

แผงรูปคณะกรรมการชมรม/สโมสร...........................................................................
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