
 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๑ จาก ๒๘ 

 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ 
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

 
วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

****************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายปิยสวสัดิ์  อัมระนันทน์  นายกสมาคม/สมาชิกสามัญ/ประธานท่ีประชุม 
๒. นายภูมิชาย  วิเชียรสิงห ์  อุปนายกและเลขาธิการ/สมาชิกสามัญ 
๓. นางสาวภนิศา  ภูส่อาด   กรรมการ/สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจให้ นายภูมิชาย  วิเชียรสิงห์) 
๔. นายวราห์  สุจริตกลุ  กรรมการ /สมาชิกสามญั (มอบอ านาจให ้นายปิยสวสัดิ์  อัมระนันทน)์ 
๕. นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์ กรรมการ/สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจให ้นายติง  อังคสิทธ์ิ) 
๖. นายธรรมศักดิ์  วิบูลสันติ   กรรมการ/สมาชิกสามัญ 
๗. นายติง  อังคสิทธ์ิ   ประชาสมัพันธ์/สามัญ 
๘. นายอยุธยา  เอนกฤทธ์ิ  กรรมการ/สมาชิกสามัญ 
๙. นายภูวดล  ส าเภาเงิน  เหรัญญิก/สมาชิกสามัญ 
๑๐. นายศรณัยู อ รรถญาณสกุล  กรรมการ/สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจให้ นายอยุธยา  เอนกฤทธ์ิ) 
๑๑. นายแพทย์สาโรช  สุวรรณสุทธิ  กรรมการ/สมาชิกสามัญ 
๑๒. นายสืบ  ธาราสิร ิ   รองเลขาธิการ/สมาชิกสามญั 
๑๓. นางสาวอัชฌา  ล  าเลิศปัญญา  นายทะเบียน/สมาชิกสามญั 
๑๔. นายหรินารถ  ศิริวรรณ  กรรมการเทคนิค/สมาชิกสามญั (มอบอ านาจให้ นายสืบ  ธาราสิริ) 
๑๕. นายพิชญ์  การุณกรสกลุ  สมาชิกสามัญ 
๑๖. นางสาวรุ่งนภา  ธาราสิร ิ  สมาชิกสามัญ 
๑๗. นางสาวสุปิยา  งามฮุย  สมาชิกสามัญ 
๑๘. นายนิธิพงศ์  กิมาวหา  สมาชิกสามัญ 
๑๙. นางสาวนฤมล  สืบศร ี  สมาชิกสามัญ 
๒๐. นายสัคคยศ  ชลวิจารณ ์  สมาชิกสามัญ 
๒๑. นายชยุต  ตุลยนติิกุล  สมาชิกสามัญ 
๒๒. Thai Ski and Snowboard Club สมาชิกสามัญ (โดย นายติง  อังคสิทธ์ิ  ต าแหน่ง ประธานชมรม) 
๒๓. Thai Snowsport Club of AUSTRALIA สมาชิกสามญั (โดย นายภมูิชาย  วิเชียรสิงห์ ต าแหน่ง ประธานชมรม) 
๒๔. นางสาวพรปวีณ์  ภริมย์ทรายทอง สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจให้ นายภูวดล  ส าเภาเงิน) 
๒๕. นางสาวสุทธิดา  ดลุยอนุกิจ  สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจให้ นายธรรมศักดิ์  วบิูลสันติ) 
๒๖. นางสาวปัทมา  วิเศษสุทธิชัย  สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจให้ นายแพทย์สาโรช  สุวรรณสุทธิ) 
๒๗. นายเสริมชัย  ปัทมดลิก  สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจให้ นายพิชญ์  การุณกรสกุล) 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๒ จาก ๒๘ 

 

๒๘. นายธนาธิป  ฉันทะวัฒน ์  สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจใหน้าย นิธิพงศ์ กิมาวหา) 
๒๙. นายธีรนนท์  ล  าเลิศปัญญา  สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจให้ นางสาวอัชฌา  ล  าเลิศปญัญา) 
๓๐. นางสาวพูพอน  วิเชียรสิงห ์  สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจให้ นางสาวรุ่งนภา  ธาราสริิ) 
๓๑. นาวาตรีวีรภัทร์  ชยาเมธสิุรตัน ์ สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจให ้นายสัคคยศ  ชลวิจารณ์) 
๓๒. นางสาวกันธร  สมุทวณิช  สมาชิกสามัญ (มอบอ านาจให้ นางสาวสุปิยา  งามฮุย) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร  หัวหน้างานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา 
      กององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลศิ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
      การกีฬาแห่งประเทศไทย  

๒. นางสาวนวรัตน ์ วงศไ์พโรจน ์  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ งานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา 
     กององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลศิ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 

      การกีฬาแห่งประเทศไทย  
๓. นางสาวนุชจรี  ทาเวียง   ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
๔. นายกรีก  ทิพมาศ     
๕. นางสาวองอูมา  เวชกุล     
๖. นายทศวรรษ  ตรีรตัน์ทศพล    
๗. นายณฐัวุฒิ  มีสุวรรณ     
๘. นายก้องภพ  เอมเดช     
๙. นายจิราวัฒน์  เปาอินทร ์    
 
สรุปจ านวนสมาชิกสามัญจ านวน ๕๖ คน แยกเป็น 

สมาชิกสามัญมาประชุม   ๑๙ คน 
สมาชิกสามัญที่มอบอ านาจมา   ๑๓ คน 
รวม     ๓๒ คน 
   
นับองค์ประชุมจากสมาชิกทั งหมด   ๕๖  คน 

 มีสมาชิกมาประชุม    ๓๒ คน คิดเป็น ๕๗ % 
 สมาชิกที่ไมม่าประชุมและไมม่อบอ านาจ ๒๔ คน คิดเป็น ๔๓ % 

 
 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ มสีมาชิกสามัญมาประชุมเกนิกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั งหมด เป็นไปตาม
ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๔  



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๓ จาก ๒๘ 

 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 นายปิยสวสัดิ์ อัมระนันทน์ นายกสมาคม เป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมและขอบคุณท่าน
คณะกรรมการสมาคมและสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุม  
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๕๙ 

ประธานท่ีประชุมมอบหมายให้ นายสืบ  ธาราสิริ รองเลขาธิการ เปน็ผู้รายงานต่อที่ประชุมตามเนื อหา 

ในระเบียบวาระที่ ๒.๑ – ๒.๑๐ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ การจดทะเบียนเป็นแห่งประเทศไทยของสมาคม 

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แหง่ประเทศไทย Ski and Snowboard Association of Thailand (SSAT) ได้รับจด

ทะเบียนตามพระราชบัญญตัิการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการสมาคมตาม

ต าแหน่งต่างๆ ดังนี  

(๑) นายปิยสวสัดิ์  อัมระนันทน์   นายกสมาคม 

(๒) นายภูมิชาย  วิเชียรสิงห ์   อุปนายกและเลขาธิการ 

(๓) นางสาวภนิศา  ภูส่อาด    กรรมการ 

(๔) นายวราห์  สุจริตกลุ   กรรมการ 

(๕) นางสาวอาริดา  ธรรมาณิชานนท์  กรรมการ  

(๖) นายธรรมศักดิ์  วิบูลสันติ    กรรมการ  

(๗) นายติง อังคสิทธ์ิ    ประชาสมัพันธ์  

(๘) นายอยุธยา  เอนกฤทธ์ิ   กรรมการ 

(๙) นายภูวดล  ส าเภาเงิน   เหรัญญิก 

(๑๐) นายศรณัยู  อรรถญาณสกุล   กรรมการ 

(๑๑) นายแพทย์สาโรช  สุวรรณสุทธิ   กรรมการ 

(๑๒) นายสืบ  ธาราสิร ิ    รองเลขาธิการ 

(๑๓) นางสาวอัชฌา ล  าเลิศปญัญา   นายทะเบียน 

(๑๔) นายหรินารถ  ศิริวรรณ   กรรมการเทคนิค 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๔ จาก ๒๘ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ วัตถุประสงค์และภารกิจส าคัญของสมาคมกฬีาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แหง่ประเทศไทย Ski and Snowboard Association of Thailand (SSAT) มีเป้าหมายเพื่อ

พัฒนากีฬาเป็นเลิศในด้านกีฬาฤดหูนาว (Winter Sports) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมกีฬาดังนี  

 Winter Olympics Game, Asian Winter Games, Winter Universiade, Youth Olympic Winter Games และ FIS 

World Cup 

ชนิดกีฬาท่ีสมาคมดูแลภายใตส้หพันธ์กีฬาสกีโลก Federation International de Ski(FIS) 

๑. Alpine skiing 

๒. Cross-country skiing 

๓. Snowboarding  

๔. Freestyle skiing 

๕. Nordic Combined  

๖. Ski Jumping 

 ซึ่งในปัจจุบันกีฬาท่ีสมาคมคาดหวงัที่จะรวบรวมและสร้างนักกีฬาคือ 

๑. Alpine skiing 

๒. Cross-country skiing 

๓. Snowboarding  

๔. Freestyle skiing 

 ภารกิจส่งแข่งขันส าคัญในช่วง ๕ ปีนี คือ 

๑. Asian Winter Game ๒๐๑๗ 

๒. Olympic Winter Game ๒๐๑๘ 

๓. Winter Universiade ๒๐๑๙ 

๔. Youth Olympic Winter Games ๒๐๒๐ 

๕. Asian Winter Game ๒๐๒๑ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒.๓ รายงานการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ๒๐๑๗  

วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการคดัเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมการแข่งขัน
เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ครั งท่ี ๘ ณ เมืองซับโปโร ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรามีนักกีฬาสกีท่ีมีศักยภาพจ านวน ๗ คน เป็นนักกีฬา  
Cross-country ๓ คนและนักกีฬา Alpine ๔ คน ดังนี  

นายมรรค จันเหลือง (Mark Chanloung): Cross-country 
นางสาวคาเรน จันเหลือง (Karen Chanloung): Cross-country 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๕ จาก ๒๘ 

 

นายภัทร เพ็ชรศรีชัย (PattaraPhetrsrichai): Cross-country 
 
นายโรเบิร์ต วรชัย ปินเซนท์ (Robert Worachai Pinsent): Alpine 
นางสาวณัชชา ทองโพธิ์ใหญ่ (NatchaThongpayai): Alpine 
นางสาววาเนสซ่า เมย์ ตัน วรรณกร (Vanessa May Tan Vanakorn): Alpine 
นางสาวอาเล็กเซียร์ อาริสรา เชนเคล (Alexia ArisrahSchenkel): Alpine 
 
คะแนน FIS ของนักกีฬาทั ง ๗ คน จนถึงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สรุปได้ว่ามเีพียงมรรค และคาเรน จันเหลือง ท่ี
คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ ส าหรับนายโรเบิร์ต วรชัย ปินเซนท์ และนางสาวอาเล็กเซียร์ อาริสรา เชนเคล ห่างจาก
เกณฑ์เล็กน้อย  ส่วนนายภัทร เพช็รศรีชัย คะแนนห่างจากเกณฑม์าก, นางสาวณัชชา ทองโพธิ์ใหญ่ ไม่มีคะแนน และ
นางสาววาเนสซ่า เมย์ ตัน วรรณกร ขอถอนตัว 
คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แห่งประเทศไทยจึงมมีติดังนี  
 
- Cross-country  

ให้ส่ง ๑. นายมรรค จันเหลือง เข้าแข่งขนั Cross-country ชาย  
๒. นางสาวคาเรน จันเหลือง เข้าแข่งขัน Cross-country หญิง 

- Alpine  
ให้ส่ง ๑. นายโรเบิรต์ วรชัย ปินเซนท์ เขา้แข่งขัน Alpine ชาย 

๒. นางสาวอาเล็กเซียร์ อารสิรา เชนเคล เข้าแข่งขัน Alpine  หญิง 
 

ผลการแข่งขัน 
 

 
 

 
 

วนัท่ี รายการแข่ง ล าดบัท่ี คะแนน เวลามากกวา่#1 จ านวนประเทศ

FIS  (นาที.วินาที) ท่ีเข้าแข่งขนั ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 ล าดบัท่ี 3

20-Feb-17 Sprint Classic (รอบ1) 7/24 7 เกาหลี ญีปุ่่ น จนี

21-Feb-17 15 Km Freestyle 13/27 124.06 4.36 10 คาซคัสถาน ญีปุ่่ น ญีปุ่่ น

23-Feb-17 10 km Classic 9/22 88.22 1.31 9 ญีปุ่่ น เกาหลี ญีปุ่่ น

26-Feb-17 30 km Freestyle MST 14/22 196.65 9.26 8 ญีปุ่่ น คาซคัสถาน คาซคัสถาน

ประเทศ

ผลการแข่งขนั Asian Winter Games 2017 ของมรรค จนัเหลือง

วนัท่ี รายการแข่ง ล าดบัท่ี คะแนน เวลามากกวา่#1 จ านวนประเทศ

FIS  (นาที.วินาที) ท่ีเข้าแข่งขนั ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 ล าดบัท่ี 3

20-Feb-17 Sprint Classic 15/18 232.91 0.19 7 จนี คาซคัสถาน ออสเตรเลยี

21-Feb-17 10 Km Freestyle 13/24 135.71 3.21 10 ญีปุ่่ น เกาหลี คาซคัสถาน

23-Feb-17 5 km Classic 9/23 102.01 0.5 9 ญีปุ่่ น คาซคัสถาน จนี

26-Feb-17 15 km Freestyle MST 11/24 137.94 2.49 8 ญีปุ่่ น เกาหลี จนี

ผลการแข่งขนั Asian Winter Games 2017 ของคาเรน จนัเหลือง

ประเทศ



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๖ จาก ๒๘ 

 

 
 
 สรุปผลการแข่งขันของนักกีฬาทั ง ๓ คนเป็นท่ีน่าพอใจของสมาคม และมโีอกาสสูงที่จะ Qualify เข้าไปแข่งในกีฬา
โอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่ เมืองเปยีงชาง เกาหลีใต้ ๒๐๑๘ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  

วนัท่ี รายการแข่ง ล าดบัท่ี คะแนน เวลามากกวา่#1 จ านวนประเทศ

FIS  (นาที.วินาที) ท่ีเข้าแข่งขนั ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 ล าดบัท่ี 3

22-Feb-17 Giant Slalom DNF/44 17 ญีปุ่่ น เกาหลี ญีปุ่่ น

25-Feb-17 Slalom 15/39 206.82 0.26 17 เกาหลี เกาหลี ญีปุ่่ น

26-Feb-17 Mogul DSQ/44 ญีปุ่่ น เกาหลี คาซคัสถาน

DNF = Did not finish; DSQ = Disqualify

ผลการแข่งขนั Asian Winter Games 2017 ของโรเบิรต์ วรชยั ปินเซนท์

ประเทศ



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๗ จาก ๒๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒.๔ แนะน านักกฬีาที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมให้เข้าร่วมการแข่งขัน เอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว ๒๐๑๗ 
 

นายมรรค จันเหลือง (Mr. Mark Chanloung)  
นักกีฬาประเภท Cross Country อายุ ๒๒ ปี  
บิดาชื่อนายบุญจันทร์ จันเหลือง เป็นคนยโสธรแต่ต่อมาย้ายไปอยูส่มุทรสาคร 
มารดาชื่อนางมาเรีย วิตโตเรีย โคมูเน่ (Mrs. Maria Vittoria Comune)  
ชาวอิตาล ีซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองเกรสโซเน่ (Gressoney) ประเทศอิตาล ี 
มรรคจึงเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยและอิตาลีอย่างสม่ าเสมอ  
มรรคเคยสังกัดทีมชาติอิตาลี และทีมสกีทหารบกของประเทศอิตาลมีาก่อน  
มีผลงานสร้างช่ือเสยีงมากมาย ทั งในประเภทบุคคลและประเภททีม  
โดยในปี ๒๐๑๔/๒๐๑๕ มรรคและทีมเยาวชนทีมชาติอิตาลไีด้เข้าแข่งขัน  
World Championships โดยทีมของมรรคนั นได้อันดับ ๖ ในประเภทผลดั 
และในการแข่งขันเดีย่วประเภท Sprint มรรคได้อันดับดีที่สุดเมื่อเทยีบกับ
นักกีฬาท่ีมาจากเอเชีย นอกจากนี ในปีเดียวกันมรรคก็ได้รับเหรยีญเงนิจาก
รายการ Italian Championships ในประเภทเดี่ยวอีกด้วย และในการแข่งขัน 
World Cup ที่ Soldier Hollow, Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท 

Sprint เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ มรรคได้ล าดับที่ ๑๘ มรรคตดัสินใจ 
เข้าร่วมทีมชาตไิทยในปี ๒๕๕๙  
 

 นางสาวคาเรน จันเหลือง (Ms. Karen Chanloung)   
นักกีฬาประเภท Cross Country อายุ ๒๐ ปี  
เป็นน้องสาวของมรรค จันเหลือง เส้นทางการเป็นนักสกีระดับประเทศของคาเรน 
เริ่มต้นตั งแต่ที่คาเรนยังเด็ก ความที่บ้านของแม่คาเรนอยู่ในอาณาเขตภูเขาแอลป์
ฝั่งตะวันตก ท าให้น้องไดฝ้ึกเล่นสกีตั งแต่เล็กๆ โดยเมื่ออายุ ๙ ปี คาเรนได้รับ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันในรายการ La Cluze (ลา คลูซ)  
ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีผูเ้ข้าแข่งขันกว่า ๘๐๐ คน ทั งเยาวชนจากประเทศฝรั่งเศส 
สวิตเซอร์แลนด์ และอติาลี โดยคาเรนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั งแรก
ของเธอ และยังไดร้ับรางวัลชนะเลศิอีกหลายรายการ  
ในที่สุดเมื่อปี ๒๕๕๗ ความสามารถของคาเรนก็เข้าตาทีมชาติอิตาลี โดยเธอ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติเพื่อลงแข่งรายการระหว่างประเทศ
มากมาย และในปี ๒๕๕๙ คาเรนก็ได้ตดัสินใจเข้ารับใช้ชาติในฐานะตัวแทน 
นักกีฬาสกี Cross Country สังกัดทีมชาติไทย โดยในอนาคตคาเรนจะเป็น 
ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันทั งในระดับเอเชียและโอลิมปิค 
 

 
 
 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๘ จาก ๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 

นายโรเบิร์ต วรชัย ปินเซนต์ (Mr. Robert Worachai  Pinsent)  
นักกีฬาประเภท Alpine ชาย อายุ ๓๑ ปี  
เป็นบุตรของคุณวลิเลี่ยม รอส ปินเซนต์ ชาวอังกฤษ และคุณเกษิต สมชัยยา  
บ้านอยู่ภูเก็ต โรเบริ์ต เกดิที่ภูเกต็และเรียนหนังสือท่ีภเูก็ตโดยเป็นนกักีฬาที่มี
ความสามารถมาก โรเบริ์ตจบโรงเรียนมัธยมเมื่ออายุ ๑๙ ปี แล้วไปเรียนต่อ
มหาวิทยาลยัออสเตรเลีย จนจบมหาวิทยาลัยเมื่อปี ๒๕๔๙ เนื่องจากคุณพ่อ 
เป็นคนชอบเล่นสกีมาก โรเบิรต์จึงมีโอกาสเริ่มเล่นสกีตั งแต่อายสุี่ขวบที่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โดยคณุพ่อจะพาไปสกีในต่างประเทศโดยตลอดไม่วา่จะเป็น
สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซแีลนด์ หรืออเมริกา และเมื่ออายุ ๑๒ ปี  
โรเบริ์ตเริ่มเล่นสโนว์บอร์ดด้วย หลังจากเรยีนจบมหาวิทยาลัย โรเบริ์ตได้เข้าท างาน
เป็นครสูอนสกีท่ีออสเตรเลียและไปสอนการเล่นสกีในรีสอร์ท หลายแห่งทั่วโลก โร
เบิร์ตมีความตั งใจท่ีจะแข่งขันสกีในนามทีมชาติไทยเมื่อปี ๒๕๕๕ ขณะที่ดูการแข่งขัน
โอลิมปิกเกมส์ปี ๒๐๑๒ ทางโทรทัศน์โรเบริ์ตประสบกับการสูญเสียทีใ่หญ่ที่สุดในชีวิต
เมื่อคุณแม่โรเบิรต์ป่วยด้วยโรคมะเร็ง และเสียชีวิตเมื่อสองปีที่แล้ว แต่โรเบิร์ตกไ็ด้
สัญญากับแม่ว่าจะแข่งขันสกีในทีมชาติไทยใหไ้ด้ เป็นที่ภาคภูมิใจของแม่อย่างมาก 
 

 
นางสาวอาเล็กเซียร์ อาริสรา เชนเคล (Ms. Alexia  ArisarahSchenkel)  
นักกีฬาประเภท Alpine หญิง อายุ ๒๐ ปี  
คุณพ่อเป็นชาวสวสิ คุณแม่เป็นคนไทยมาจากนครพนม ปัจจุบันอาศยัอยู่ที่นครซูรคิ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ แต่มาเยี่ยมครอบครัวคุณแม่ที่นครพนมอย่างสม่ าเสมอ  
เมื่ออายุ ๑๓ ปี ในขณะที่อารสิราดูการแข่งขัน Giant Slalom ในโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๑๐ ที่แวน
คูเว่อร์ อริสราก็รูส้ึกท่ึงมากกับความเร็วและแรงของนักกีฬา  
และในวันต่อมาไปซื อถุงมือท่ีร้านกีฬาก็ไปพบนักสกีท่ีแข่งไดเ้ป็นที่สีใ่นการแข่งขัน 
ที่เพ่ิงดูจึงขอลายเซ็น และตั งแต่บดันั นเป็นต้นมาก็ตั งใจว่าจะต้องเป็นนักสกีให้ได้   
จึงขอคุณพ่อคุณแม่ใหส้่งไปฝึกสกี ใช้เวลาอยู่นานกว่าคุณพ่อคณุแม่จะยอม  
ในที่สุดก็ไดม้ีโอกาสไปเขา้ ski race camp ที่ประเทศออสเตรีย อารสิราฝึกสก ี
อย่างหนักเป็นเวลาสามปี กม็ีโอกาสเข้าไปในทีม Swiss regional squad  
แต่หลังจากนั นปรากฏว่ามปีัญหากับหลังจึงท าให้แทบจะไม่ไดส้กีเปน็เวลาสีป่ี  
เมื่อสามารถเล่นสกไีด้อีกอรสิรากม็ีความตั งใจว่าจะต้องสกีให้กับประเทศไทยจึงเริ่มต้นโดยการ
ลงทะเบียน FIS เป็นนักกีฬาสกภีายใต้ประเทศไทย และหลังจากนั นก็ได้เข้าแข่งขันในการแข่งขัน



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๙ จาก ๒๘ 

 

นานาชาติหลายแห่งซึ่งไดผ้ลออกมาดีมากเป็นที่น่าพอใจ 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๕ รายงานการฝึกซ้อมและการแข่งขันของมรรค และคาเรน จันเหลือง 
 

เนื่องจากมรรค และคาเรน จันเหลือง นักกีฬา cross-country สองคนพ่ีน้องเป็นนักกีฬาสกีที่มีศักยภาพสูงสุด  
การสนับสนุนของสมาคมในช่วงหนึ่งปีท่ีผ่านมาจึงเป็นการสนับสนุนนักกีฬาทั ง ๒ คนเป็นหลัก 

การสนับสนุน ประกอบด้วย  
 การจ้างครฝูึก ซึ่งในช่วงแรกคือ Agostino Filippaแต่ต่อมาถอนตัวจึงเปลี่ยนเป็น Fernando Pubill Bruna 
 การจ้าง Ski Equipment Technician ซึ่งได้แก่ Andrea Dufour 
 การจ้าง Physiotherapist ซึ่งได้แก่ Maria Vittoria Comune 
 การแต่งตั งนายบญุจันทร์ จันเหลือง (บิดา) เป็นผู้จัดการทีม (ไมม่ีค่าจ้าง) 
 การฝึกซ้อมบนธารน  าแข็งในช่วงที่ยังมีหิมะไม่มาก 
 การแข่งขันระดับนานาชาติในยุโรปและอเมริกาในช่วงพฤศจิกายน ๒๕๕๙-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ านวน ๕ 

ครั ง 
 การสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ wax สก ี
 การสนับสนุนค่าชุดทีมชาตไิทย 
 การสนับสนุนอ่ืนๆเช่น ค่าประกันภัย 

 
 การฝึกซ้อมนอกสถานท่ี 

 วันท่ี ๒๓-๒๖ กันยายน ๒๐๑๖ ธารน  าแข็ง Stelvio 
 วันท่ี ๘-๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๖, Livigno 
 วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๖, Rhemes 
 วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๖, Arpy (มรรค) 
 วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๖, Cervinia (คาเรน) 
 วันท่ี ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๖, Arpy 
 วันท่ี ๒๗,๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๖, Bettaforca 
 วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๐๑๖, Brusson 
 วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๐๑๖, Bettaforca 
 วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๐๑๖, Rhemes 
 วันท่ี ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๐๑๖, Rhemes 
 วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๐๑๖, Courmarial 
 วันท่ี ๙-๑๒ มกราคม ๒๐๑๗, Cogne 
 วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๐๑๗, St.Barthelemy 
 วันท่ี ๓, ๒๓ มกราคม ๒๐๑๗, Gressoney 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๑๐ จาก ๒๘ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

วนัท่ี รายการแข่ง สถานท่ีแข่ง ประเทศ

15-18 Dec 2016 European Cup Goms Switzerland

21-23 Dec 2016 Italian Cup Cogne Italy

5-8 Jan 2017 European Cup Planica Slovenia

12-15 Jan 2017 World Cup Toblach Italy

28 Jan-5 Feb 2017 World Cup under 23 Soldier Hollow, Utah USA

โปรแกรม การแข่งขนัของ มรรค และ คาเรน จนัเหลือง

วนัท่ี รายการแข่ง

ล าดบัท่ี คะแนน FIS ล าดบัท่ี คะแนน FIS

European  Cup, Goms, Switzerland

16-Dec-16   Sprint 1.4 km. Classic 43/78 111.77

16-Dec-16   Sprint 1.2 km. Classic 38/46 195.81

17-Dec-16   15 km Classic 41/65 105.04

17-Dec-16   10 km Classic 26/38 126.25

18-Dec-16   15 km Freestyle 52/75 144.92

18-Dec-16   10 km Freestyle 27/45 189.04

Italian Cup, Cogne, Italy

22-Dec-16   10 km Classic 8/17

22-Dec-16   15 km Classic 22/31

23-Dec-16   10 km Freestyle 9/17

23-Dec-16   15 km Freestyle 17/31

ผลการแข่งขนัของ มรรค และ คาเรน จนัเหลือง ท่ี Goms และ Cogne

มรรค คาเรน

วนัท่ี รายการแข่ง

ล าดบัท่ี คะแนน FIS ล าดบัท่ี คะแนน FIS

European Cup, Planica, Slovenia

6-Jan-17   Sprint Freestyle 50/101 129.55 37/46 192.94

7-Jan-17   10 km Freestyle 69/117 94.66 29/55 91.69

8-Jan-17   15 km Classic 45/79 78.67

8-Jan-17   10 km Classic 28/41 107.87

World Cup, Toblach-Dobbiaco, Italy

14-Jan-17   Sprint Freestyle 47/72 55.06 48/49 138.24

ผลการแข่งขนัของ มรรค และ คาเรน จนัเหลือง ท่ี Planica และ Toblach

มรรค คาเรน



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๑๑ จาก ๒๘ 

 

 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๖ งานแถลงข่าวการเปิดตัวนักกีฬาสกีทีมชาติไทยและผู้ให้การสนับสนนุอย่างเป็นทางการ 

ในวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. หอ้งประชุมชั น ๒๔ อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา เป็นประธานเปดิงาน 
 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๑๒ จาก ๒๘ 

 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒.๗ การสนับสนนุทางการเงินจากภาครัฐและเอกชน 

 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๑๓ จาก ๒๘ 

 

 

กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ๕.๙๓๕ ล้านบาท 

 

 
สปอนเซอร์หลัก ๑: ปตท ๕ ล้านบาท 

  

 

 
กลุ่มกระทิงแดง ๕ ล้านบาท 

  

 
กลุ่มบริษัทกัลฟ๑์ ลา้นบาท 

  

 
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)   

ให้การสนับสนุนในรูปของตั๋วเครื่องบิน 

 
 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี เพอรเ์ฟค  
 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๑๔ จาก ๒๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒.๘ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกีฬาสกีและสโนวบ์อร์ดในประเทศญี่ปุ่นส าหรับผู้สนับสนนุ 

 

 
 

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกีฬาสกแีละสโนว์บอร์ดในประเทศญี่ปุ่นส าหรับผูส้นับสนุนในระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  
ที่ Kiroro มีผู้แทนผู้สนับสนุนจาก Gulf และ ปตท. รวมทั งสื่อมวลชนสายกีฬา จ านวน ๒ คน 
 

 
http://www.banmuang.co.th/news/sport/๗๓๐๘๐ 
http://www.khonpankhao.com/๖๗๗๑ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ  

http://www.banmuang.co.th/news/sport/73080
http://www.khonpankhao.com/6771


 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๑๕ จาก ๒๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒.๙ การเตรียมการจัดการแข่งขัน SSAT Open เพ่ือหานักกีฬาหน้าใหม ่
ภายใน ค.ศ. ๒๐๑๗ ทางสมาคมก าลังด าเนินการเตรียมการจดัการแข่งขัน SSAT Thailand Open Race ส าหรับ

นักกีฬาไทย โดยจะมีการแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลยี ช่วงกลางปี ๒๕๖๐ งานถัดไปเป็น SSAT Thailand Open Race ที่ญี่ปุ่น 
ต้นปี ๒๕๖๑  
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑๐ การเตรยีมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิคฤดหูนาว ๒๐๑๘ ที่เมืองเปียงชางประเทศเกาหลีใต ้

 ในวันนี เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งทีท่างสมาคมได้รบัแจ้งจากทางคณะกรรมการโอลมิปิกแห่งประเทศไทยว่า 
ทางสมาพันธ์โลก FIS ได้แจ้งรายชือ่นักกีฬาที่ผ่านการ Qualify มาทางคณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศไทยฯ แล้ว  
ซึ่งเป็นการแข่งขันในประเภท Cross Country คือ 

- นายมรรค  จันเหลือง   เข้าแข่งขัน Cross-country ชาย  
- นางสาวคาเรน  จันเหลือง  เข้าแข่งขัน Cross-country หญิง 

 ถือเป็นความส าเร็จครั งส าคญัของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แหง่ประเทศไทยท่ีจะมีนักกีฬาไทยไดส้ิทธ์ิเข้าร่วม
แข่งขันในโอลิมปิคฤดูหนาว ในนามสมาคมเป็นครั งแรก 
https://data.fis-ski.com/dynamic/olympic-quotas-list.html?sectorcode=cc&listid=๒๐๑๘ 

 
…….. 

 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

https://data.fis-ski.com/dynamic/olympic-quotas-list.html?sectorcode=cc&listid=2018


 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๑๖ จาก ๒๘ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองรับรองงบการเงินปี ๒๕๕๙ 
 

ประธานมอบหมายให้ นายภูวดล  ส าเภาเงิน กรรมการและเหรัญญกิ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๑๗ จาก ๒๘ 

 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๑๘ จาก ๒๘ 

 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๑๙ จาก ๒๘ 

 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๒๐ จาก ๒๘ 

 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๒๑ จาก ๒๘ 

 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๒๒ จาก ๒๘ 

 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๒๓ จาก ๒๘ 

 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๒๔ จาก ๒๘ 

 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๒๕ จาก ๒๘ 

 

 



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๒๖ จาก ๒๘ 

 

 
ทีป่ระชุม  มีมติอนุมตัิงบการเงินของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๙  

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

เลขาธิการแจ้งว่า ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้มีการแต่งตั งผู้สอบบญัชี      
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอช่ือผู้สอบบัญชี เพื่อด าเนินการตรวจสอบบัญชีของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอรด์แห่งประเทศไทย 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

เหรัญญิกขอเสนอช่ือผูส้อบบัญชี ประจ าปี ๒๕๖๐ ได้แก่ นายนาวี ยันตะระกะ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๑๒๒๐๕ 

ส านักงานสอบบัญชีนาวี เลขท่ี ๒๑/๒ หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ที่ประชุม  มีมติแต่งต้ังให้ นายนาวี ยันตะระกะ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ๑๒๒๐๕ เป็นผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี ๒๕๖๐ 

  



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๒๗ จาก ๒๘ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคม 
 รองเลขาธิการ แจ้งวาระเรื่องพิจารณาแกไ้ขข้อบังคับสมาคมให้สอดคล้องกับการบริหารงานสมาคมในปัจจุบัน โดยมี
การหารือในรายละเอียดกับ นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร หัวหน้างานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา กององค์กรและพัฒนากีฬาเป็น
เลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ในหอ้งประชุม พร้อมด้วยสมาชิกทั งหมด ไดเ้ป็นข้อสรุปในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังนี   

 
ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับท่ีแก้ไขใหม่ 

๑๖.๑๑ มีหน้าที่ช าระค่าบ ารุงประจ าปีภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
ของทุกปี สมาชิกสามัญทีไ่ม่ช าระค่าบ ารุงประจ าปี มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ของสมาคมแต่ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงมติทั งนี  ค่าบ ารุง
ประจ าปีอาจเรียกเก็บหรือไม่กไ็ด้ ขึ นอยู่กับสถานภาพของสมาคม
และนายกสมาคม เป็นผู้พิจารณาซึ่งสมาชิกทุกรายจะต้องได้รับ
สิทธิเหมือนกันในปีนั นๆ 

๑๖.๑๑ มีหน้าที่ช าระค่าบ ารุงประจ าปีภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
ของทุกปี สมาชิกสามัญทีไ่ม่ช าระค่าบ ารุงประจ าปี มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมแตไ่มม่ีสิทธิออกเสียงลงมติ ทั งนี  ค่า
บ ารุงประจ าปีอาจเรยีกเก็บหรือไมก่็ได้ ขึ นอยู่กับสถานภาพของ
สมาคมและนายกสมาคมเป็นผู้พิจารณาซึ่งสมาชิกทุกราย
จะต้องไดร้ับสิทธิเหมือนกันในปีนั นๆ 

ข้อ ๒๓ กรรมการอาจจะพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออก
ตามวาระด้วยเหตผุลต่อไปนี  คือ 

๒๓.๑ ตาย 
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายก

สมาคม 
๒๓.๓ ขาดคณุสมบัติหรือสมาชิกภาพ 
๒๓.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนน

เสียงสามในสี่ของสมาชิกสามญัที่เข้าร่วมประชุม 
๒๓.๕ ออกตามวาระ 
๒๓.๖ นายกสมาคมลาออก หรือพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ

วาระ (ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั งคณะ) 

ข้อ ๒๓ กรรมการอาจจะพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออก
ตามวาระด้วยเหตผุลต่อไปนี  คือ 

๒๓.๑ ตาย 
๒๓.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

นายกสมาคม 
๒๓.๓ ขาดคณุสมบัติหรือสมาชิกภาพ 
๒๓.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนน

เสียงสามในสี่ของสมาชิกสามญัที่เข้าร่วมประชุม 
๒๓.๕ ออกตามวาระ 
๒๓.๖ นายกสมาคมลาออก หรือพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ

วาระ (ให้คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งทั งคณะ) 
๒๓.๗ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการ จ านวนสามครั ง

ติดต่อกัน 
ข้อ ๒๔.๕ มีอ านาจลงโทษสโมสรสมาชิกที่ไม่ปฏิบัตติามข้อบังคับ
หรือระเบียบของสมาคม หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการ
เสียหายแก่สมาคมตามความอันสมควรแก่กรณ ี

ข้อ ๒๔.๕ มีอ านาจลงโทษสโมสรสมาชิกที่ไม่ปฏิบัตติามข้อบังคับ
หรือระเบียบของสมาคม หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็น
การเสยีหายแกส่มาคมตามความอนัสมควรแก่กรณ ี

ข้อ ๒๗ การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั งหมดจึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุม
เป็นผู้ชี ขาด 

ข้อ ๒๗  การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั งหมดจึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม   มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสยีงข้าง
มากเป็นเกณฑ์     แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการ
ประชุมเป็นผู้ชี ขาด 

หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ณ สถานท่ีที่
จัดให้มีการประชุม สามารถใช้การประชุมทางไกลที่แสดงทั งภาพ



 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย หน้า ๒๘ จาก ๒๘ 

 

และเสียง หรือเสียง และให้การลงมติของกรรมการ ที่ใช้ในการ
ประชุมทางไกลดังกล่าว มผีลบังคบัใช้ได้เช่นเดียวกันกับกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม  
ณ สถานท่ีที่จัดใหม้ีการประชุม 

ข้อ ๓๖ สมาชิกสามญัจะมอบอ านาจให้สมาชิกสามัญอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตน ก็ได้โดยมีหนังสือมอบ
อ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมส าเนาบตัรของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ โดยผู้รับมอบอ านาจจะรับมอบอ านาจเกินหนึ่งแหง่
ไม่ได ้

ข้อ ๓๖ สมาชิกสามญัจะมอบอ านาจให้สมาชิกสามัญอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตน ก็ได้โดยมีหนังสือมอบ
อ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมส าเนาบตัรของผู้มอบอ านาจ
และผูร้ับมอบอ านาจ โดยผู้รับมอบอ านาจจะรับมอบอ านาจเกิน
หนึ่งแห่งได ้

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับตามที่เสนอ โดยมอบหมายใหน้าย สืบ ธาราสิริ  

เป็นผู้ด าเนินการประสานงานในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว 
 
เมื่อไมม่ีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชมุเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 
   
 
ลงช่ือ  ลงช่ือ    
 ................................................ ................................................ 
 (นายสืบ  ธาราสิริ) (นายปิยสวสัดิ์  อัมระนันทน์) 

 รองเลขาธิการ นายกสมาคม 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


