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สสสท.๑๑๕/๒๕๖๐ 
      
        วันท่ี 7 เมษายน 2560 
 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 

เรียน  คณะกรรมการสมาคม/สมาชิกกิตติมศักดิ/์สมาชิกสามญั  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  จ านวน   1 ฉบับ 
  2. หนังสือมอบอ านาจ   จ านวน   1 ฉบับ 
  3. แผนที่ตั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย  จ านวน  1 ฉบับ 
 

ด้วยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 ในวันพุธที ่
26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภายในการกีฬา
แห่งประเทศไทย เริม่ลงทะเบยีนเวลา 8.30 – 9.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
  ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแถลงกิจการทีผ่่านมาในรอบปี 2559 
  ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองงบการเงินปี 2559 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องแต่งตั้งผูส้อบบัญชีประจ าปี 2560 
ระเบียบวาระที่ 5  แก้ไขข้อบังคับสมาคม 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แหง่ประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่าน/ หรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาและ

สถานท่ีดังกล่าวด้วย หากขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งให้ทางสมาคมทราบล่วงหน้า 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายปิยสวสัดิ์  อัมระนันทน์) 

นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

เรียน นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย  

 ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………. ได้รับทราบก าหนดจัดการประชุม

ใหญ่สามญั ประจ าปี ข้างต้นแล้ว 

  ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมการประชุมฯ 

  ข้าพเจ้าไมส่ามารถเข้าร่วมการประชุมฯ  

  ข้าพเจ้าไมส่ามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ท้ังนี้ขอมอบหมายให ้

  นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………… เข้าประชุมแทนข้าพเจ้า 

 

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

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

        วันท่ี  .....  เมษายน ๒๕๖๐ 

กรุณาส่งแบบตอบรับที่ e-mail: secretary@ssat.or.th, ssatsecretariat@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม น.ส. พรปวีณ์ ภิรมย์ทรายทอง โทรศพัท์ ๐๙ ๖๔๒๘ ๙๖๕๓ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 
หนังสือมอบอ านาจ 

       ท าท่ี                                               .   
         วันท่ี            เดือน                               พ.ศ.2557  

 
    โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                            นามสกลุ                                        . 
ต าแหน่ง                                       ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประชาชนเลขที ่----                                                  
ออกให้ ณ                                           เมื่อวันที่                                    อยู่บ้านเลขที่                                          .   
ซอย                            ต าบล/แขวง                           อ าเภอ/เขต                        จังหวดั                               .                                   
   ขอมอบอ านาจให้นาย/นาง/นางสาว                                          นามสกลุ                                                   .ซึ่ง
เป็นผู้ถือบัตรประชาชน เลขที ่----   ออกให้ ณ                                 . 
เมื่อวันที ่        เดือน                       พ.ศ.               .หมดอายวัุนท่ี        เดือน                         พ.ศ.                  . 
อยู่บ้านเลขที ่                                                             ต าบล/แขวง                                                        . 
อ าเภอ/เขต                                  จังหวัด                                                                                            .                                                        
  เป็นผู้มีอ านาจ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 ของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภายใน
การกีฬาแห่งประเทศไทย แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วย
ตนเองทั้งสิ้น 
  เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์น้ิวมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
     
                             ลงช่ือ                                         ผู้มอบอ านาจ 
        (.............................................................) 

ลงช่ือ                                             ผู้รับมอบอ านาจ 
        (.............................................................) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือ/ลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้มอบอ านาจและผู้มอบอ านาจไดล้งลายมือช่ือ/ลาย
พิมพ์นิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า 
  ลงช่ือ                                         พยาน 
        (.............................................................) 
 
      ลงช่ือ                                            พยาน           
        (.............................................................) 
 
      กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจด้วยทุกคร้ัง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

 

แผนที่การกีฬาแห่งประเทศไทย 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถ.รามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240 โทร. 02-1867111 

 

 
 
http://ww.sat.or.th/index.php/en/2015-06-25-15-07-17/2015-06-25-15-40-59 
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