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Family Ski Day

ATA’s Tsunami Relief
Fund

Cultural Performance
at CBC Centre Stage

Songkran Gala

February 21, 2005

March 30, 2005

April 14, 2005

April 16, 2005

Ambasssador’s visit

Alberta’s Centennial
Celebration

AGM and Elections

Taste of Thailand

Thai Pavilion, EHF
& Consular Services

Celebration of H.M.
the King of Thailand’s
Birthday

May 11, 2005

May 23, 2005

June 12, 2005

June 28, 2005

Cultural Performance II
at CBC Centre Stage
July 29, 2005

ATA’s NYE
Party
December 31, 2005

ATA’s Picnic
July 12, 2005

ATA’s Upcoming Events
April 29 ATA’s Songkran Potluck Party
and Fundraiser
June 4 Annual General Meeting and
Elections Day

July 30-Aug 1, 2005

December 4, 2005

อยาพลาด !!
วันที่ 29 เมษายน
งานฉลองวันสงกรานต
วันที่ 4 มิถุนายน การประชุมสามัญประจําป
และการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
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นายกสมาคมแถลง
เรียนสมาชิกทีเ่ คารพทุกทาน
ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดมีสวนชวยใหกจิ กรรมของชุมชนไทยประสบความสําเร็จดวยดีมาโดยตลอด
ระยะเวลา 2 ปที่ดิฉันไดดํารงตําแหนงนายกสมาคม ฯ กิจกรรมของชุมชนในรอบป 2005 ไดสรุปไวบนปกหนังสือขาว
ฉบับนี้ ซึ่งไดแก การชุมนุมสังสรรค การเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว การแสดงทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม เชน การจัดงานสงกรานต การแสดงนาฏศิลป ณ สถานีวทิ ยุ ซี บี ซี การสาธิตอาหารไทยใหกบั นักขาว
ตลอดไปจนถึงงานขนาดใหญ เชน การจัดปะรําไทยในงานเฮอริเทจ ซึง่ มีผูเขาชมหลายแสนคน และการเขารวมกิจกรรม
ที่มีความสําคัญของภาครัฐบาล เชน การตอนรับเอกอัครราชทูตไทยและ การตอนรับสมเด็จพระราชินีอังกฤษ ในโอกาส
ครบรอบ 100 ปของรัฐอัลเบอรตา กิจกรรมเหลานี้นับเปนสัญญลักษณแหงความเจริญกาวหนาของชุมชนไทย และการ
ไดรับการยอมรับในสังคมอัลเบอรตา ซึ่งมีความรุดหนาทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
ในปใหมนี้ สมาคมฯ มีเปาหมายที่จะสงเสริมกิจกรรมตางๆ ของสมาชิกเชนเดียวกับปที่ผานมา โดยหวังวา งาน
ตางๆจะไดรับความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไป สมาคมฯนั้นเปนเพียงนามธรรม ยอมไรความหมายหากไมมีสมาชิกผูเสียสละมา
รวมกันสรางสรรคงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม โปรดรวมใจผนึกกําลังกันในกิจกรรมตางๆ ที่จะมาถึงในอนาคต เพื่อ
ชวยสืบทอดวัฒนธรรมไทยใหลูกหลานและเพื่อใหเปนที่ประจักษในสากล
ทายที่สุดนี้ ดิฉันขอขอบคุณในความสนับสนุนของทานซึ่งชวยใหการทํางานในฐานะนายกสมาคมฯ ของดิฉัน
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี
ขอแสดงความนับถือ
สุวนีย (ซู) อุไรกุล โทมัส

โปรดรวมบริจาคสิ่งของ เพื่อการประมูลเงียบ

งานวันสงกรานต
ติดตอ อุดมเดช เกรียงคํา โทร. 461-6510 ภายในวันที่ 21 เมษายนนี้
Mark your calendar:

Edmonton Heritage Festival
August 5-7, 2006
Please come out and volunteer
at the Thai pavilion!!

พบกันที่

ปะรำไทย
งานเอ็ดมันตั้นเฮอริเทจ
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2006

ทานตออายุสมาชิกแลวหรือยัง?
10 เหรียญ/คน
15 เหรียญ/ครอบครัว
ถายัง.... โปรดรีบดําเนินการโดยดวน
สมาชิกที่ตออายุหลังวันที่ 30 เมษายน จะไมมีชื่อปรากฏอยูใน
หนังสือรายชื่อสมาชิกประจําป 2006
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President’s Message
2005-2006 Board of Directors
President:
Suwanee (Sue) Ooraikul Thomas
Vice President:
Ngamta (Eed) Winner
Secretary:
Ladapah Chitnuyanondh
Treasurer:
Chuck Mackay
Director of Activities
Praneet McCoy
Director of Fund Raising
Maurice Rousseau
Director of Information
Services:
Jitra Kriangkum

Chairpersons
Performing Arts
Lamduan Dusolt
Catering
Somkit Syms
Membership Database
Sirirat Tipavongsa

Advisory Council:
Boon-oom Gosinet
Clarence Preitz
Dom Kriangkum
Jim Syms
Romeo Bruneau
Sarinna Klintberg

Editorial Board:
Jitra Kriangkum
Wanna Saksaranrome

Dear ATA members,

Another wonderful and fulfilling year with the Alberta Thai Association has passed, and as
we approach May, my two-year term as President draws to a close! Where does the time go?
At this time, I would like to take the opportunity to thank each and every one of you for
choosing to be a member of such a solid, progressive association as we have built ourselves
up to be over the past many years. The Alberta Thai Association has the reputation of being
one of the most active Thai associations in Canada; were it not for the participation of the
members, which peaks during Heritage Festival in August, this would not be the case.
Jitra Kriangkum, editor-in-chief of our quarterly newsletter, has done an excellent job of
summarizing the events of 2005 on the front page of this issue. How can the rest of the
community not sit up and take notice of “all things Thai” when our members continue to
represent country so well, so proudly, so beautifully at the many public events that we host or
attend. Displaying our heritage took place at many levels last year, from the smaller and more
intimate celebration of King Bhumibol’s birthday to our more public appearances at CBC
Centre Stage studio, from Taste of Thailand put on for a local media audience to the Thai
Pavilion at Heritage Festival to which hundreds of thousands of people flocked from all over
the province, from summer picnics for members and their families to Songkran Gala to which
the larger Edmonton community was invited, and finally, our appearance at Alberta’s
Centennial Celebration was a reminder to all of Alberta that our local Thai community is alive
and well and an integral part of Alberta’s growing culture and economy.
On these strengths, we move into 2006 and I know that as a community, we will continue to
proudly maintain the traditions of Thai culture in Alberta and generously share these traditions
with others. Each of you, by joining the Alberta Thai Association, has shown your
commitment to keeping Thai traditions alive, and with your support, the Alberta Thai
Association will continue to evolve into one of the finest associations around that anyone
would be proud to be a member of, as I certainly have been proud to carry the title of
President of your association through the past two years. Keep up the excellent work,
remember the common goals that have brought us all together and that the association is
meaningless without its membership to sustain it.
So in closing, I guess I now know the answer to my earlier question of “where does the time
go?” As they say, time flies when you’re having fun and I certainly have been having loads of
fun as a member of the Alberta Thai Association for well past the two years of my term as
president.
Thank you for making it so!

Alberta Thai Association
P.O. Box 66034
Heritage Postal Outlet
Edmonton, Alberta
T6J 6T4
Tel. (780) 908-1282
www.thaiassociation.ab.ca

Sue Ooraikul Thomas
ATA President
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กิจกรรมสมาคมฯ

การสอนแกะสลัดผักผัลไมของสมาคมฯ

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

รายงานโดย จิตรา เกรียงคํา

สมาคมไทยในอัลเบอรตา รวมกับสมาคมนักเรียนไทย
และสถานกงสุลไทย ณ นครเอ็ดมันตั้น ไดจัดงานเทอดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ขึ้น ในวันอาทิตยที่ 4
ธันวาคม 2005 ณ ศาลาประชาคมมิลเบิรนเหนือ พิธีการ
ถวายพระพรดําเนินไปดวยความเรียบรอย เปนที่ประทับใจ
แกผูมารวมงานเปนอยางยิ่ง ตอทายดวยการรับประทาน
อาหารเย็นรวมกัน มีผูมารวมงานในวันนีร้ าว 80 ทาน
สมาคมฯ ขอขอบคุณคุณสรินนา คลินสเบิรก
ที่ชวยใหการจัดงานในครั้งนีป้ ระสบความสําเร็จดวยดี ไปร
รัตน วิจารสรณ และ ธีรนนท ล้ําเลิศปญญา ตัวแทน
นักเรียนไทย ทําหนาที่เปนพิธีกร พณา บอยชัค ซานดรา
ดูซอลท และ จาเนล พอลัก นําเสนอนาฏศิลปไทย
ชุดรําสุโขทัย

งานสงทายปเกาตอนรับปใหม
รายงานโดย ดร.คลาเรนซ ไพรส

งานฉลองสงทายปเกาตอนรับปใหม 2006 จัดใหมีขึ้น ณ
ศาลาประชาคมพารควิว มีสมาชิกและครอบครัวราว 150
ทานที่ไดนําอาหารและเครื่องดื่มมารวมในงานนี้ นอกจาก
การรวมรับประทานอาหารและการสังสรรคแลว ยังมีการ
รองเพลงและเตนรํา เปนที่สนุกสนานครื้นเครง เหลาผู
มารวมงานไดชวยกันสละทรัพยเพื่อแบงเบาคาใชจายในการ
เชาสถานที่จัดงาน จึงนับวา งานในคืนนี้ประสบความสําเร็จ
ลงดวยดีอีกวาระหนึ่ง

รองนายกสมาคม ฯ
งามตา (อี๊ด) วินเนอร
ไดใหความ กรุณาจัด
สอนการ แกะสลักผัก
ผลไม ประจําเดือนแก
สมาชิก โดยไมคิดมูล
คา โครงการนี้ไดจัดตอเนื่องกันมาตั้งแตเดือน พ.ย. 2005
โปรดอยาพลาดโอกาสพิเศษนี้ ทานจะไดรบั ทั้งความรูและ
ความเพลิดเพลิน สนใจสมัครดวน ติดตอคุณอี๊ด วินเนอร
โทร. 463-5479

ประกาศและขาว
เลือกตั้งไทย ใครมีสิทธิ์ ?
คนไทยที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป เปนผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง แมวาจะอาศัยอยูในตางประเทศ แตการที่จะใชสิทธิ
ดังกลาว ทานจะตองลงทะเบียนเพื่อการออกเสียงเลือกตัง้
นอกราชอาณาจักรไวกอนลวงหนา การลงทะเบียนนี้
กระทําเพียงครั้งเดียว เพื่อการเลือกตั้งตางๆ ในอนาคต
โปรดกรอกแบบฟอรมซึ่งทานสามารถดาวนโหลดไดที่
http://www.thaicongenvancouver.org/PIC/ElectionOutsi

สงไปยังสถานกงสุลใหญ ณ นครแวนคู
เวอร หรือสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา ใน
อนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู ทานจะตองแจงให
สํานักงานดังกลาวไดทราบดวยเชนกัน
ในการเลือกตัง้ แตละครั้ง ทานจะไดรับบัตรเลือก
ตั้งทางไปรษณีย หรือไดรบั แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่
รับบัตรเลือกตั้ง หากทานยังมีขอสงสัย โปรดติดตอสถาน
กงสุลใหญ ณ นครแวนคูเวอร โทร. (604) 687-1143 หรือ
ศึกษาเพิ่มเติมไดที่ http://www.thaicongenvancouver.org
deThailand.pdf
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Recent Activities
A Celebration of H.M. the King of
Thailand’s Birthday
December 4, 2005

Reported by Jitra Kriangkum

ATA, in conjunction with the Thai Student Association
(TSA) and the Consulate General in Edmonton hosted a
celebration of H.M. the King of Thailand’s birthday on
December 4, 2005 at North Millbourne Community
League Hall. The formal celebration was followed by a
potluck party and social gathering. The function was
well attended by approximately 80 members, students
and friends of Thailand. ATA thanks Sarinna Klintberg
for the beautiful setup, Prairat Vijarnsorn and
Theeranont Lamlertpanya from TSA for being our MCs,
and Pana Boychuk, Sandra Dusolt and Janielle Pawluk
for the cultural performance.

ATA’s New Year’s Eve Party
December 31, 2005

Reported by Clarence Preitz

The Association held its annual New Year’s Eve Party at
Parkview Community League Hall. This was a pot-luck
affair with the members bringing a wide variety of Thai
dishes. Because no alcoholic beverages were available
for sale, members were asked to bring the drink of their
choice. Since there was no admission fee, those who
attended were asked to make a paper money donation to
help offset the rental cost for the hall. Approximately
150 members attended the party. These members danced
to recorded music played on our new sound system. The
Executive of the Association considered the party to be a
success.

ATA’s Fruit and Vegetable Carving Classes
Reported by Jitra Kriangkum
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ATA’s fruit and vegetable carving class was launched in
November 2005 by our Vice President, Eed Winner.
This excellent ongoing program is offered to ATA
members monthly, free of charge. I had such a
wonderful experience at the class that I now highly
recommend that each one of you take advantage of this
special opportunity while the offer lasts. Please contact
Eed Winner today at 463-5479 to register!

News and Announcements
Elections in Thailand: Are you eligible to
vote?
If you are Thai and are over 18 years old, you are most
likely eligible to vote in the upcoming elections in
Thailand. In order to receive a ballot, you need to
register with the Royal Thai Consulate General in
Vancouver or the Royal Thai Embassy in Ottawa.
Registration is done only once for all future elections.
The form can be downloaded from
http://www.thaicongenvancouver.org/PIC/ElectionOutsi
deThailand.pdf
Once registered, you are responsible for notifying one of
the consular offices if you change your address. For
more information, please contact the Royal Thai
Consulate General in Vancouver at (604) 687-1143 or
visit www.thaicongenvancouver.org.

Call for Donations
Help ATA raise funds on
Songkran Potluck Party night
by donating items for our Silent Auction
Contact Dom Kriangkum at 461-6510
Before April 21, 2005

APPLY FOR or RENEW
YOUR ATA MEMBERSHIP
TODAY!!!
$10 / person
$15 / family
New applications or renewals received by the
ATA after April 30. 2006 will not be printed in the
2006 ATA Membership Directory.
Visit www.thaiassociation.ab.ca to download
your membership application form today!
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ประชาธิปไตย....

มุมสมาชิก

โดย วรรณา ศักดิ์สราญรมณ
แมวารัฐบาลรักษาการของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชิณวัตร จะไดประกาศยุบสภาเมื่อปลาย เดือนกุมภาพันธที่ผานมา และประกาศ
ใหมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายนที่จะถึงนี้ สถานการณความแปรปรวนทางการเมืองก็ยังไมมีทีทาวาจะยุติลง เนื่องดวยพลังตอตาน
รัฐบาล ในนามกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PAD) เรียกรองใหนายกรัฐมนตรีลาออก จากตําแหนง
กลไกของประชาธิปไตยจะดํารงอยูอยางไร มีความหมายแคไหน หันมาดูความเห็นของคนไทยในอัลเบอรตาวามีความเห็น
อยางไรกับเรื่องนี้

สิทธิชัย เจียมพจมาน ประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยอัลเบอรตา
(TSA) ใหความเห็นวา ไมแนใจวาจะมีการเลือกตั้ง เนื่องจาก
มีการประทวงของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
และคิดวาการประทวงครั้งนี้อาจจะยืดเยื้อ ซึ่งสงผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของบานเรา
ประธานสิทธิชัยมีความเห็นวา ทั้ง 2 ฝายควรหันหนา
เขาหากันในการแกไขปญหา มากกวาที่จะเลนเกมสหรือ
ยึดติดวาฝายใดฝายหนึ่งถูกหรือผิด
ในสวนกลุมนักศึกษาที่นี่ก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน ซึ่งแต
ละคนก็มีความเห็นแตกตางกันไป บางคนก็วาถาไมรับ นายกฯ
ทักษิณแลวเราจะเลือกใคร เพราะตอนนี้ฝายคานก็ประทวง ไมลง
เลือกตั้ง ทําใหประชาชนไมมีทางเลือก เราทําไดเพียงการติดตาม
สถานการณผานอินเตอรเนท ผานสื่อหลาย ๆ สื่อ ก็พอรับรูวาเปน
อยางไร
“ความเห็นของผมตองการใหมีการเลือกตั้ง เพื่อใหเปนไป
ตามระบอบประชาธิปไตย จากนั้นใหมีการตั้งองคกรอิสระขึ้นมา
ตรวจสอบ โดยมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ตอนนี้ก็ไดหวังวา สถาน
การณคงไมรุนแรงหรือบานปลาย และควรจบลงโดยเร็วที่สุด ” ☺

กัลยาณี จรูญรักษ มีความเห็นวา นายกฯทักษิณ ควรแสดงความ
รับผิดชอบดวยการลาออกจากตําแหนง และเปดทางใหมีการปฏิรูป
ทางการเมือง เพราะหากยังมีการเลือกตั้งก็คงกลับไปรูปแบบเดิม
เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ยังคุมอํานาจทางการเมืองอยู
“เทาที่รับทราบ มีเพื่อนตางชาติวิตกกังวลกับสถานการณการ
เมืองของบานเรา และยกเลิกการเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยแลว
ซึ่งคงสงผลกระทบตอการทองเที่ยวของไทยอยางแนนอน การดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีกับการหาผลประโยชนทางธุรกิจนั้น เปน
เรื่องที่ขัดแยงกัน ถาจะใหดีก็ควรจะลาออกจากการเปนนายก” คุณ
กัลยาณีกลาวในที่สุด ☺
สุกัญญา ซิมส เชื่อวา การประทวงของกลุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย แสดงถึงความไมไววางใจของคนสวนใหญใน
การดําเนินงานของนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็เปนเรื่องจําเปนที่ นายก
ทักษิณจะตองพิสูจนตัวเอง และตอบคําถามของประชาชนใหได
“ดิฉันไมเชื่อมั่นในพรรคไทยรักไทย และจะไมเลือกใคร
นาเสียดายที่พรรคฝายคานก็ประทวงไมลงเลือกตั้ง ทําใหไมมีผู
เหมาะสม คนที่ไปลงคะแนนเสียงก็อาจจะไมทราบขอเท็จจริง หรือ
ไปเลือกตั้ง เพราะไดรับผลประโยชนหรือคาตอบแทน”☺

บทความที่ปรากฏนี้ เปนความคิดเห็นสวนบุคคล สมาคมไทยในอัลเบอรตาสงวนสิทธิใ์ นการแสดงความเห็นทั้งในเชิงสนับสนุนหรือคัดคานตอความเห็นเหลานี้
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Democracy in Thailand
By Wanna Saksaranrome

Thailand’s current political crisis is expected to continue with no sign of ending. Tension has increased in the
past few weeks with anti Thaksin groups led by the People's Alliance for Democracy (PAD) holding
demonstrations and demanding that caretaker Prime Minister Thaksin Shinawatra quit his post,
unconditionally. What will the Thai political system look like after the election April 2? Where is our Thai
Democracy?
“I know of foreigners who will avoid going to Thailand
because of political uncertainty. This will have the effect of
Sittichai Jiampojamarn, President of Thai Student
lowering tourist confidence and lead to lower numbers in
Association at University of Alberta said the situation now has
choosing Thailand as a destination point”, she said.
created a lot of uncertainties. The political tension must end
soon so as to prevent the crisis from having a major effect on
Mrs. Jaroonluke feels that Mr. Shinawatra should consider
the economy.
resigning. There is a perception by most of the urban Thai
population that he is in a conflict of interest with respect to his
With an election, foreign investment in Thailand would be
business empire and his position as Prime Minister of
affected along with consumer confidence and both would have
Thailandใ
an impact on the Thai economy, warned Sittichai.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
He added that he would like to ask those involved in the
Sukanya Syms said she would not vote for the Thaksin party.
ongoing conflict to speed up the process so as to find solutions
She believes that PAD puts on demonstrations because the
to resolve the political tensions. Also, Mr.Jiampojamarn
Prime Minister is not doing his job properly and that
comments that everyone should exercise their Rights by
Mr.Shinawatra has to be answerable to the Thai people and
voting in the election.
transparent in his actions, and only in this way will he prove
himself to the Thai people.
“I believe the democratic system has to keep going.” Mr.
Jiampojamarn said.
“ I do not have any confidence in the Thaksin Party but there
are no other choices right now because the Opposition Party
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
has boycotted this election” Mrs.Syms said.
Kulaynee Jaroonluke said she has lost faith in Mr.Shinawatra
and believes he should resign his post to show his
responsibility to the people and pave the way for political
reforms.

She feels that only those who benefit directly from the
Thaksin Party will vote in the elections.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Disclaimer Statement
Alberta Thai Association provides opinion articles as a service to our readers. Statements and opinions expressed in these articles are solely those of individuals and do not necessarily reflect the
views of nor are they endorsed by the Board of Directors of the Association.

Hi my name is Pana Boychuk I’m 14 and I go to Kenilworth Junior High. I like to help
out at Heritage days because I have friends who are in the Thai association also and
we have a good time teasing each other and having fun.
I like dancing. I take jazz, ballet, lyrical, modern, musical theatre and I’ve tried tap,
Ukrainian, and hip hop. I used to dance at Dance Unlimited but then I switched to
Shelly’s but now I’m taking a year off to be able to do well in grade nine. I like to Thai
dance because it’s different from every other type of dance I’ve tried.
The Thai association is like one big family. Everyone looks out for everyone else and
helps everyone else. I like helping the Thai association because it is very fun.
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งานฉลองวันสงกรานต

ATA’s Songkran Potluck Party
and Fundraiser

วันอาทิตยที่ 29 เมษายน 2006
ณ ศาลาประชาคมพารควิว

April 29, 2006
at Parkview Community League Hall
(9135 146 Street, Edmonton, AB)

เริ่มตั้งแตเวลา 17.30 น.

Doors open at 5:30 PM
Bring your family, friends and favourite dishes
to share

นาฏศิลปเลิศหรู เตนรํากับคณะวงดนตรี
การประมูลเงียบเพื่อหารายไดเขาสมาคมฯ

Stage Show, Live Band, Silent Auction

Free Admission, Cash Bar*
Donations for hall rental will be happily accepted

โปรดนําครอบครัว และอาหารจานโปรดมารวมงาน
จําหนายเครื่องดื่ม ไมอนุญาตใหนําสุราเขามาในงาน
ไมกําหนดเก็บคาเขางาน เชิญบริจาคตามกําลังทรัพย

*due to licensing requirements, no outside liquor will be
permitted on the premises

ATA Annual General Meeting and Elections Day
Sunday June 4, 2006

2:00-8:00 PM
at North Millbourne Community League Hall
980 Millbourne Road East
2:00 PM Annual Summary and Financial Report
3:00 PM Elections begin

Followed by Potluck dinner
Elections will be held for the following positions:
1. President for 2006-2008
2. Secretary for 2006-2008
Directors and Chairpersons for 2006-2007 will
also be newly appointed (non-elected).

การประชุมสามัญประจําป และการเลือกตั้งกรรมการสมาคม ฯ
วันอาทิตยที่ 4 มิถุนายน 2006
เวลา 14.00 – 20.00 น.
ณ ศาลาประชาคมมิลเบิรนเหนือ
14.00 น. สรุปผลงานและการเงินประจําป
15.00 น. การเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
ติดตามดวยพอตลัคปารตี้

ตําแหนงเลือกตั้ง
นายกสมาคม และเลขานุการ ประจําป 2006-2008
นอกจากนั้น ยังมีตําแหนงกรรมการดําเนินงานประจําป 2006-2007
ซึ่งทานสามารถสมัครเขารวมงานได โดยไมตองเลือกตั้ง

