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ระเบียบการสมัครสมาชิก
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Thailand DanceSport Association
ประเภทสามัญ
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(กรณี นิติบุคคล)
(สาหรับบุคคลทัว่ ไป)

สิ ทธิพิเศษของสมาชิก
1. สมาชิ กมีสิทธิ์ ใช้บริ การสถานที่ของสมาคมฯ สาหรับซ้อม หรื อ เรี ยนกับครู เป็ นการส่ วนตัว ตั้งแต่เวลา 10.00 –
21.00 น.โดยชาระค่าบารุ งสถานที่ ครั้งละ 100 บาท/ ท่าน (กรณี บุคคลภายนอกประสงค์จะใช้สถานที่ จะต้อง
ชาระค่าบารุ งสถานที่ ครั้งละ 150 บาท/ ท่าน)
2. สมาชิ กมีสิทธิ์ เข้าร่ วมกิจกรรมกีฬาลี ลาศที่สมาคมฯ จัดขึ้นทุกครั้ง
3. สมาชิ กจะได้รับ ข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ จากสมาคมฯ เป็ นประจาเดื อน
4. สมาชิ กมีสิทธิ์ สมัครเป็ นนักเรี ยนของสมาคม ฯ ได้
ระเบียบการสมัครเรี ยนลีลาศ สมาคมฯ เปิ ดสอน 2 ลักษณะ คือ
1. เรี ยนเป็ นกลุ่ม 7 ท่านขึ้นไป (คอร์สละ12 ครั้งๆละ 2 ชัว่ โมง รวมเป็ น 24 ชัว่ โมง) สมาชิ กต้องชาระค่าเรี ยนคอร์ สละ
3,600 บาท / ท่าน กรณี มีผเู ้ รี ยนไม่ครบ 7 ท่าน สมาคม ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปิ ดคอร์ ส หากสมาชิ กประสงค์จะเรี ยน
ต้องชาระค่าเรี ยนในอัตราเท่ากับ 7 ท่าน จึงจะสามารถเปิ ดคอร์ สเรี ยนได้ สมาชิ กที่ ขาดการเรี ยนในแต่ละครั้งถื อว่า
สละสิ ทธิ์ ในการเข้าเรี ยนครั้งนั้นๆ ยกเว้นกรณี ที่สมาคมฯงดการเรี ยนการสอน จะมี การสอนชดเชยให้ ในกรณี ที่
คลาสเหลือไม่ถึงครึ่ งคอร์ส ต้องชาระค่าเรี ยนท่านละ 200 บาท / ชม. ในแต่ละคอร์ ส ท่านสามารถทดสอบเรี ยนได้
โดยชาระค่าเรี ยนท่านละ 200 บาท / ชม. (ได้ 1 ครั้งเท่านั้นในแต่ละคอร์ส เพื่อตัดสิ นใจในการลงทะเบียนเรี ยน)
2. เรี ยนกับอาจารย์เป็ นรายบุคคล (สมาคม ฯ จัดหาครู ให้)ให้สอบถามรายละเอี ยดได้ที่เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ และต้อง
ชาระค่าบารุ งสถานที่ของครู ผสู ้ อน ชม. ละ 100 บาท

หมายเหตุ การนับอายุสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่ วันที่ท่านสมัครและสิ้ นสุ ดในทุกสิ้ นปี ของปี ที่ทาการสมัครให้ นับเป็ น 1 ปี

สมาชิก / MEMBER (NO)……………….…….. เริ่ ม / BEGIN…….………..……สิ้ นสุ ด / EXPIRE…………….…..
ชื่อ .......................................................................................นามสกุล....................……………………………………..
ชื่อ /(NAME)…………………………………….. นามสกุล/SURNAME…………………………………………….
วัน /เดือน / ปี เกิด(DATE OF BIRTH)............................................................................................................................
ที่อยู่ /ADDRESS (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก) บ้าน หรื อที่ทางาน..................................................................................
………………………………………………………………………………………….………………………………
โทร / TEL ……………………………. แฟกซ์ / FAX …………………….. มือถือ / MOBILE…..…………………..
อาชีพ / PROFESSION………………………………..ตาแหน่ง / POSITION………………………………………..
สถานภาพ / STATUS
นาย/MR.
นาง/ MRS.
นางสาว/MISS
ชมรม/ CLUB
นิติบุคคล/ JURISTIC PERSON (องค์กรของรัฐ,ห้างหุน้ ส่ วนบริ ษทั หรื อสมาคมฯ)
มีความประสงค์ต้องการจะเป็ นสมาชิก ประเภท / TYPE OF MEMBERSHIP DESIRED
ประเภทกิตติมศักดิ์
ประเภทสามัญ
ประเภทวิสามัญ
อัตราค่าสมาชิก
สมาชิกสามัญ
รายปี ปี ละ
500
บาท
สมาชิกวิสามัญ
1 ปี
300
บาท
2 ปี
500
บาท
5 ปี
1,000
บาท
ตลอดชีพ/LIFETIME
3,000
บาท
หมายเหตุ การส่ งข่าวสาร
ต้องการให้ส่งข่าวสารตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
ไม่ตอ้ งการให้ส่งข่าวสาร
พร้อมกันนี้ได้จ่ายค่าสมาชิกเป็ น เงินสด/ CASH
เช็ค/CHECK
โอนเข้าบัญชีชื่อสมาคม
กีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุ งเทพ สาขาตรอกจันทร์ เลขที่บญ
ั ชีออมทรัพย์ 133-4-523956
หมายเหตุ กรณี โอนเงินเข้าบัญชี กรุ ณาถ่ายเอกสารใบนาเข้าบัญชีไปยังสมาคมฯ พร้อมใบสมัคร ที่ Fax 0-2675-9779
หรื อส่ งทางไปรษณี ยต์ ามที่อยู่น้ ี สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 95 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120 Tel. 02-675-9776-7
ลายมือชื่อผูส้ มัคร / SIGNATURE OF APPLICANT………………………………………….
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับสมัคร / RECEIVED BY ……………………………………………
วันที่ / DATE ………………………………………………

