
 
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 และเข้าร่วมกิจกรรม workshop การออกแบบท่าเต้นและ

การประกอบท่าเพ่ือการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ 
เรียน สมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย : หนังสือตอบรับ และหนังสือมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนการเข้า 

ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 
 

ด้วยสถานะการณ์การระบาดของโรคโควิดที่ผ่านมาท าให้ การด าเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2563 จ าเป็นต้องเลื่อนออกไป บัดนี้สถานะการณ์เริ่มคลี่คลายระดับหนึ่งแล้ว คณะกรรมการสมาคมแอโรบิก
ดานซ์ เห็นสมควรให้ก าหนดนัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 
น. ณโรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  
วาระท่ี 3 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมา 

- กิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2562  
- แผนงานในการด าเนินงานในปี 2563-2564 

o การจัดการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย 
o การจัด workshop การออกแบบท่าเต้นและการประกอบท่าเพ่ือการแข่งขันแอ

โรบิกดานซ์ 
วาระท่ี 4 พิจารณารับรอง งบแสดงรายรับ-รายจ่าย (มกราคม – ธันวาคม 2562) และบัญชีงบดุลงบ 

แสดงฐานะ การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
      วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563  
      วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าหากมี) 
  - การแก้ไข ค าผิด ข้อบังคับสมาคมแอโรบิกดานซ์ 

อนึ่ง หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 สมาคมฯจะจัดกิจกรรม workshop การ 
ออกแบบท่าเต้นและการประกอบท่าเพ่ือการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ ในวันเดียวกัน ซึ่งสมาชิกสมาคมแอโรบิก
ดานซ์สามารถเข้าร่วมกิจกรรม workshop การออกแบบท่าเต้นและการประกอบท่าเพ่ือการแข่งขันแอโรบิก
ดานซ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
และเข้าร่วมกิจกรรม workshop การออกแบบท่าเต้นและการประกอบท่าเพ่ือการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ 
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ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกในจัดเตรียมการด าเนินการจัดกิจกรรมทั้งสองนี้ให้แก่ผู้เข้าร่วม
ทุกท่านได้อย่างทั่วถึง กรุณาแจ้งความประสงคใ์นการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางเฟสบุ๊ค, ไลน์ ของสมาคม
แอโรบิกดานซ์,หรือโทรแจ้งคณะกรรมการประสานงาน(ด้านล่าง) หรืออีเมลหนังสือตอบรับกลับมาท่ี นาย
อนุวัต เยาว์ขันธ์ aerobicdance.or.th@gmail.com ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และหากสมาชิก
ท่านใดมีความประสงค์ให้สมาชิกสามัญท่านอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่าน กรุณา
ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณอย่างสูง 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
         นายอนุวัต เยาว์ขันธ์ 
             กรรมการและเลขาธิการสมาคมแอโรบิกดานซ์ 
 

หมายเหตุ ท่านสามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ และแจ้งความประสงคก์ารเข้าร่วมกิจกรรม 
workshop การออกแบบท่าเต้นและการประกอบท่าเพ่ือการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 
2563 เวลา 9.30 น. ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

ด้วยการกรอก google form ผ่านลิงค์ https://forms.gle/S1SdNCujheEqrnwW6 หรือ สแกน 
QR Code ที่ให้ด้านล่างนี้ (ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563) จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 

 
 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ คณะกรรมการสมาคมแอโรบิกดานซ์ 
นายอนุวัต เยาว์ขันธ์   089-1706161  นางสุมาลี โภคาพันธ์ 081-8035429 
นายชวนากร อัครกฤดาวงศ์ 009-6295253  นางสร้อยทอง ดีเจริญ 086-8994432 
นางลลิลลา ธรรมมานุชิต  089-4564495  ผศ.ไพวัน เพลิดพราว 087-9490277 
นายชัยยุทธ สุทธิดี  089-8554100  นายยอดชาย ยมะคุปต์ 081-8259041 
นายทวีศักดิ์ ไวเขตการ  081-3793429  นางสาวนันท์นิชา เสนาชัย 095-6523454 
นายวิระศักดิ ์กุลฉะวะ  095-6523454  นางนุชนาถ อภิชนะกุลชัย  081-2819407 
ดร.ธิติพงษ ์สุขดี   089-8554100 
 

https://forms.gle/S1SdNCujheEqrnwW6
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หนังสือตอบรับ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  
และเข้าร่วมกิจกรรม workshop การออกแบบท่าเต้นและการประกอบท่าเพื่อการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ 

(หากใช้แบบฟอร์มนี้ กรุณาเขียนแล้วสแกน หรือถ่ายด้วยโทรศัพท์ แล้วส่งหนังสือตอบรับนี้กลับมาที่ 
นายอนุวัต เยาว์ขันธ์ aerobicdance.or.th@gmail.com ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563) 

 

ข้าพเจ้า........................................................................ชมรม/สโมสร................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................................ถนน................................... .......ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์........... ........................ 
เป็นสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์ประเภท  สามัญ       วสิามัญ  กิตติมศักดิ์ 

มาเข้าร่วมประชุมได้ 
ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ 
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม workshop การออกแบบท่าเต้นและการประกอบท่าเพ่ือการ
แข่งขันแอโรบิกดานซ์(ชมรม/สโมสรทีเ่ป็นสมาชิกสมาคมฯ ส่งสมาชิกเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 คน) 
มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม (หากเลือกข้อนี้ กรุณาระบุผู้แทนในส่วนของหนังสือมอบ
ฉันทะด้านล่างด้วยนะครับ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

หนังสือมอบฉันทะ 
 

ข้าพเจ้า........................................................................ชมรม/สโมสร................................... ................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
เป็นสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์ประเภท  สามัญ       วสิามัญ  กิตติมศักดิ์ 
 

ขอมอบฉันทะให้  ชื่อ...................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................................... 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณโรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.
สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุก
ประการ 

ลงชื่อ..................................................................................ผูม้อบฉันทะ  
      (.................................................................................) 
ลงชื่อ..................................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 
      (.................................................................................) 


