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ก ำหนดกำรสัมมนำและกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๒๕๖๑ 

สมำคมกีฬำเรือพำยแห่งประเทศไทย 
วันเสำร์ที่ ๑๙ - ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๑  

ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขำใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๑ 
 ๐๙๐๐ ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน 
 ๐๙๓๐ พิธีเปิดการสัมมนา “ครอบครัวกีฬาเรือพายเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาประเทศ” 
   บรรยายแนวทางและโครงการพัฒนากีฬาของประเทศในด้านต่างๆ โดย นายกสมาคมฯ 
 ๑๐๑๕    พักรับประทานอาหารว่าง 
          กิจกรรม Team Building 
 ๑๒๐๐    รับประทานอาหารกลางวัน 
    ๑๓๐๐    กิจกรรม Team Building ต่อ 
    ๑๘๓๐    บรรยายแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ฝ่ายแผนและโครงการฯ) 
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑ 
 ๐๙๐๐ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ พร้อมที่ห้องสัมมนาฯ 
   - บรรยายชี้แจง แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
   ตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาเรือพาย (ฝ่ายแผนและโครงการฯ) 
                 - แบ่งกลุ่มการสัมมนา 
 ๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓๐๐ แบ่งกลุ่มสัมมนา (ต่อ) 
 ๑๘๓๐ กลุ่มต่างๆ แถลงผลการสัมมนาฯ 

วันเสำร์ที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๑ 
 เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๓๐ รับประทานอาหาร 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐  ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๓๐  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ 

  ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ 
  ระเบียบวาระท่ี ๓   แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๖๐ 
  ระเบียบวาระท่ี ๔   แถลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
  ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องพิจารณา 
  ระเบียบวาระท่ี ๖   การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  ระเบียบวาระท่ี ๗   เรื่องอ่ืน ๆ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๕.๐๐  ปิดงานฯ 



  

แบบตอบรับในการแจ้งรายช่ือผู้แทนชมรม/สโมสรสมาชิกและใบมอบอ านาจ 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ และการสัมมนายุทธศาสตร์กีฬาเรือพาย 
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑  

ณ ห้องประชุม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
----------------------------------------------------- 

ข้าพเจ้า        ต าแหน่ง.        

ผู้มีอ านาจของชมรม/สโมสร      หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ       

มือถือ          ที่ท างาน      โทรสาร            

E Mail         

   เข้าร่วมประชุม ฯ และสัมมนา 

   ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ และสัมมนาฯ ได้ 

 จึงขอมอบหมายให้      ต าแหน่ง                             
เป็นผู้แทนชมรม/สโมสร.              โทรศัพท์         
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม เดอะกรีนเนอรี่ 
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาโดยให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมมีสิทธิและเสียงในการประชุมเช่นเดียวกับข้าพเจ้า
ทุกประการ โดยก าหนดการเข้าพัก     ก าหนดการออกจากพัก          
ผู้ติดตาม (ถ้ามี)                

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   (ลงชื่อ)        

      (      ) 

           ต าแหน่ง        
   
 
 
กรุณาส่งแบบตอบรับถึง ส านักงานสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
โทร.๐ – ๒๑๗๐ – ๙๒๓๕ 
โทร./โทรสาร ๐ – ๒๑๗๐ – ๙๒๓๖ 
มือถือ ๐๘ - ๑๖๑๖ - ๕๖๘๔   
E mail:  office@rcat.or.th, phuang_009@hotmail.com 


