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ท่ี  สกออท. ๐๕๐/๒๕๕๙ 

 

               วันท่ี   ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๙ 

 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ๒๕๕๙ 

 เรียน สมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย   

 อ้างถึง ข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

   ด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ๒๕๕๙ 

เพื่อด าเนินการ ตามข้อบังคับหมวดท่ี  ๔  การประชุมใหญ่  ข้อท่ี  ๒๗ ความว่า "คณะกรรมการสมาคม

จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๆ ละหนึ่งครั้งไม่เกินเดือนเมษายน ของทุก ๆ ปี"  เพื่อ 

ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ สมาคมฯ จึงจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ๒๕๕๙ ขึ้นใน

วันศุกรท่ี์  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  สนามกอล์ฟ  นอร์ธเทิร์น  รังสิต  กอล์ฟ คลับ จ.พระนครศรีอยุธยา 

และ ร่วมแข่งขันรายการ One Day Tour Shot Gun ในเวลา  ๐๘.๐๐ น. เงินรางวัล  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

(ตัดล าดับท่ี ๑-๔๐+Tie) ค่าสมัคร ๑,๕๐๐ บาท (รวมค่ากรีนฟี,แคดดี้), Super ใช้รถได้ เสร็จการแข่งขัน

ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  และ ร่วมประชุมในเวลา  ๑๓.๐๐ น.   

   จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยพร้องเพรียงกัน   พร้อมนี้ได้แนบระเบียบวาระ

การประชุมมาด้วยแล้ว  
 

             ขอแสดงความนับถือ 

                      พลอากาศเอก           

                                   (ธีรฉัตร์   กระโจมแก้ว) 

          เลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย 
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 ระเบียบวาระการประชมุใหญ่สามัญประจ าปี  ๒๕๕๙ 

          ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

       วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๙ 

          เวลา ๑๓.๐๐ น. 

               ณ สนามกอล์ฟ  นอร์ธเทิร์น  รังสิต  กอล์ฟ  คลับ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

      

  ระเบียบวาระที ่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจ าปีครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี) 

  ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี  

  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องแถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา  

  ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 

  ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ท่ี  สกออท. ๐๕๑/๒๕๕๙ 

 

               วันท่ี   ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๙ 

 

เรื่อง การจดทะเบียนสมาคมกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เรียน ท่านสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย   
 

   ตามท่ี  สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย  ได้รับการจดทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย

แล้ว เมื่อวันท่ี   ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๙  ตามใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา ทะเบียน

เลขที ่ ๐๓๐/๒๕๕๙  

   สมาคมฯ  จึงขอให้ท่านกรอกข้อความ ตามใบสมัคร/ ใบทะเบียนประวัติสมาชิก สมาคมกีฬา

กอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ท่ีได้แนบมาพร้อมซองจดหมาย ท่ีปิดแสตมป์มาแล้วนั้น  แล้วส่งกลับมายัง 

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย 
   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ 

 

 

                      พลอากาศเอก                

                                        (ธีรฉัตร์   กระโจมแก้ว) 

             เลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย 
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ใบสมัคร / ใบทะเบียนประวัติสมาชิก 

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย   

                                                    

สมาชิกเลขที่ ...................................   

ข้าพเจ้า.....................................................................  นามสกุล......................................................................... 

อายุ.........................ปี    เกิดวันที่ .....................................  เดือน ........................................... พ.ศ. ...............  

สัญชาติ............................. เชื้อชาติ ................................ 

ที่อยู่เลขท่ี .....................  ตรอก / ซอย ......................................  ถนน ............................................................ 

ต าบล / แขวง ........................................ อ าเภอ / เขต  .............................  จังหวัด ....................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............................... 

โทรศัพท์ ............................... มือถือ ............................... โทรสาร ........................อีเมล…………………….………… 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริง 

 

                                       ลงชื่อ…………………………………………………………… 

                                (………………………………………………………) 

 

      ลงช่ือ .................................................................... 
 

                                            (.................................................................... ) 

                       นายทะเบียน 
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Application form 

To be a member of Thai Senior Professional Golf  Association 
 

ID.CARD NUMBER………………………… 

Name:……………………………………….…………………Last name………………………………………………………… 

Birth date…………./ ………….……../……………….……(    /    /     ) Nationality………………………………..               

Adsress in Thailand………………………………………………….…………………………………………………………….. 

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

Address in original country………………………………………………………………………………..………………….. 

Passport number:…………………………………..Telephone in Thailand………………………………………… 

ID Line…………………………………….……………….E-mail……………………..……………………………………………. 
 

 

          

 

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

                                           Applicant 

 

 

 ……………………………………………………. 

         (Preecha  Phurahong) 

                  Registrar 

 


