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หน้า ๑ จาก  ๕   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรสมำคมกีฬำสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง ยกเลิกคณะอนุกรรมกำร 
เพื่อใหก้ารปฏบิตัิงานของสมาคมกีฬาสกแีละสโนว์บอร์ดแหง่ประเทศไทยเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น อาศยัอ านาจตามข้อ ๒๔.๓ ของข้อบังคบัสมาคมกีฬาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการสมาคมฯ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ (คร้ังที ่ ๒๖) เมือ่วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ยกเลกิค าสั่ง
คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ดงันี ้

๑. ค าสัง่คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที ่๑/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการงบประมาณ ลงวันที ่๒๑ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ค าสัง่คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที ่๒/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการจัดหาผูส้นับสนุนและการตลาด ลงวันที ่๒๑ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ค าสัง่คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที ่๓/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมทรัพยากรบคุคล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔. ค าสัง่คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที ่๔/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการงานเลขานุการและธุรการ ลงวันที่ ๒๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕. ค าสัง่คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที ่๕/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และบริหารเวปไซด์ ลงวันที ่๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๖. ค าสัง่คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที ่๖/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเตรียมการการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๑๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๗. ค าสัง่คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที ่๗/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการพัฒนานักกีฬาและส่งการแขง่ขัน ลงวันที ่๒๑ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘. ค าสัง่คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที ่๘/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเทคนคิและการจัดการแขง่ขัน ลงวันที ่๒๑ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๙. ค าสัง่คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที ่๑๑/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งตัง้
คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานของสมาคมกีฬาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ทั้งนี้ ตัง้แต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที ่๒๗ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     

      
            (นายปยิสวัสดิ ์อมัระนันทน์) 
    นายกสมาคมกีฬาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
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หน้า ๒ จาก  ๕   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) 

ค ำสัง่คณะกรรมกำรสมำคมกีฬำสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ ๕/๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพื่อเตรียมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย ๒๐๑๙  
และกีฬำนักเรียนฤดูหนำว ๒๐๑๙ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจ
ตามข้อ ๒๔.๓ ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
เตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ๒๐๑๙ และกีฬานักเรียนฤดูหนาว ๒๐๑๙ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 
องค์ประกอบ 

๑. นายหรินารถ ศิริวรรณ ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายบุญจันทร์ จันเหลือง   อนุกรรมการ 
๓. นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์   อนุกรรมการ 
๔. นายภูวดล ส าเภาเงิน   อนุกรรมการ 
๕. นายสืบ ธาราสิริ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

อ ำนำจหน้ำที ่
๑. เสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดที่จะส่งแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

๒๐๑๙ และกีฬานักเรียนฤดูหนาว ๒๐๑๙ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ 
๒. คัดเลือกนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดที่จะส่งแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ๒๐๑๙ และกีฬานักเรียนฤดูหนาว ๒๐๑๙ 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯให้ความเห็นชอบ 
๓. ติดตามการฝึกซ้อม พัฒนาการและสถิติการแข่งขัน ในช่วงก่อนการแข่งขัน 
๔. จัดสง่รายชื่อ พร้อมเอกสารแนบของบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ทีมสนับสนุนการแข่งขัน ให้คณะกรรมการ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษาในการลงทะเบียน  
๕. ก าหนดภารกิจ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ส าหรับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
๖. ประสานงานและวางแผนการเดินทางของผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน 
๗. ประสานงานการเข้าพักภายในหมู่บ้านนักกีฬา ที่ท าการสมาคมฯและที่พักชั่วคราว ระหว่างการแข่งขัน 
๘. ประสานงานและวางแผนการจัดการระบบโลจิสติกส์ ระหว่างการแข่งขัน 
๙. ต้อนรับและรับรองผู้มีเกียรติ และแขกผู้ใหญ่ของสมาคมฯที่เดินทางเข้าร่วมชมการแข่งขัน 
๑๐. แต่งตั้งคณะท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการสมาคมฯหรือประธานกรรมการสมาคมฯมอบหมาย 

 
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     

      
            (นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) 
    นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
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หน้า ๓ จาก  ๕   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) 

ค ำสัง่คณะกรรมกำรสมำคมกีฬำสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ ๖/๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเทคนคิและกำรจัดกำรแข่งขัน  
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจ

ตามข้อ ๒๔.๓ ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที ่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิคและ
การจัดการแข่งขัน โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 
องค์ประกอบ 

๑. นายหรินารถ ศิริวรรณ   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายอยุธยา เอนกฤทธ์ิ   รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายภูวดล ส าเภาเงิน   รองประธานอนุกรรมการ 
๔. นายสาโรช สุวรรณสุทธิ   อนุกรรมการ 
๕. นายติง อังคสิทธ์ิ   อนุกรรมการ 
๖. นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ   อนุกรรมการ 
๗. นางสาวอัชฌา ล้ าเลิศปัญญา  อนุกรรมการ 
๘. นางสาวสุปิยา งามฮุย   อนุกรรมการ 
๙. นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์   อนุกรรมการ 
๑๐. นายสืบ ธาราสิริ                                    อนุกรรมการและเลขานุการ 

อ ำนำจหน้ำที ่
๑. เสนอแผนงานและแนวทางการพัฒนานักกีฬาต่อคณะกรรมการสมาคมฯให้ความเห็นชอบ และด าเนินการตามแผนงาน

ดังกล่าว 
๒. ก าหนดตัวชี้วัด ประเมินผล และติดตามพัฒนาการของนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม 
๓. สรรหาบุคลากร ผู้ฝึกสอน เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคให้แก่นักกีฬา 
๔. พิจารณารายการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
๕. เลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อการสร้างเสริมสมรรถนะร่างกายของนักกีฬา 
๖. ก าหนดวิธีการ แนวทาง การจัดการแข่งขัน รวมถึงการตัดสินอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานการชี้วัด 
๗. จัดให้ให้มีการแข่งตามมาตรฐาน SSAT และตามมาตรฐาน FIS 
๘. จัดให้มีการพัฒนา ครูผู้สอน ผู้ช่วยสอน กรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (TD-Technical Delegate) 
๙. เสนอแผนการแข่งขัน และสถานที่เพื่อจัดการแข่งขัน หรือเป็นเจ้าภาพ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯให้ความเห็นชอบ  
๑๐. เจรจาและสรรหาพันธมิตรในการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
๑๑. แต่งตั้งคณะท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๑๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการสมาคมฯหรือประธานกรรมการสมาคมฯมอบหมาย 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       
            (นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) 
    นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
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หน้า ๔ จาก  ๕   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรสมำคมกีฬำสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ ๗/๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกำรตลำดและสิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุน  
เพื่อใหก้ารปฏบิตัิงานของสมาคมกีฬาสกแีละสโนว์บอร์ดแหง่ประเทศไทยเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น อาศยัอ านาจตามข้อ ๒๔.๓ ของข้อบังคบัสมาคมกีฬาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย คร้ังที ่๖/๒๕๖๑ (คร้ังที ่๒๘) วันองัคารที่ ๒๖ มถิุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตัง้คณะอนุกรรมการการตลาดและสทิธิประโยชนผ์ู้สนบัสนุน โดยมีองคป์ระกอบ และอ านาจ
หน้าที่ ดงันี ้
องค์ประกอบ 

๑. นายศรัณย ูอรรถญาณสกุล   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายอยุธยา เอนกฤทธ์ิ   อนุกรรมการ 
๓. นางสาวอาริดา ธรรมณิชานนท ์  อนุกรรมการ 
๔. นายธรรมศักดิ ์วิบูลสันต ิ   อนุกรรมการ 
๕. นายติง อังคสิทธ์ิ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

อ ำนำจหน้ำท่ี 
๑. เสนอแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชนแ์กผู่ส้นับสนุนและการหารายไดเ้พื่อใหค้ณะกรรมการ

สมาคมฯใหค้วามเห็นชอบ เช่น การก าหนดต าแหน่งและขนาดสญัลกัษณ์บนเคร่ืองแต่งกาย อปุกรณ์ กระเป๋า
สัมภาระระหว่างการเดินทาง ของช าร่วย และบนสื่อโฆษณาอื่นๆ 

๒. สรรหาผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ  
๓. เจรจาสิทธิประโยชน์กับผูส้นันสนุน 
๔. ประสานงานกับผูส้นบัสนุนและรายงานผลการด าเนินงานของสมาคมฯต่อผูส้นับสนุน 
๕. แต่งตัง้คณะท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๖. ปฏบิตัิงานอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการสมาคมฯหรือประธานกรรมการสมาคมฯมอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตัง้แต่วันที่ ๒๖ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที ่๒๗ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       
            (นายปยิสวัสดิ ์อมัระนันทน์) 
    นายกสมาคมกีฬาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
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หน้า ๕ จาก  ๕   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) 

ค ำสัง่คณะกรรมกำรสมำคมกีฬำสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ ๘/๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรค่ำยพัฒนำนักกีฬำ  
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจ

ตามข้อ ๒๔.๓ ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค่ายพัฒนา
นักกีฬา โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 
องค์ประกอบ 

๑. นางสาวอาริดา ธรรมณิชานนท์   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายสาโรช สุวรรณสุทธิ    รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล   รองประธานอนุกรรมการ 
๔. นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ   อนุกรรมการ 
๕. นายอยุธยา เอนกฤทธ์ิ    อนุกรรมการ 
๖. นายติง อังคสิทธ์ิ    อนุกรรมการ 
๗. นางสาวอัชฌา ล้ าเลิศปัญญา   อนุกรรมการ 
๘. นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์   อนุกรรมการ 
๙. นางสาวสุปิยา งามฮุย    อนุกรรมการและเลขานุการ 

อ ำนำจหน้ำที ่
๑. เสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดเยาวชนที่จะส่งเข้าค่ายกีฬาฤดูหนาวเยาวชน

ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ 
๒. คัดเลือกนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดที่เยาวชนที่จะส่งเข้าค่ายกีฬาฤดูหนาวเยาวชนเพื่อเสนอคณะกรรมการสมาคมฯให้

ความเห็นชอบ 
๓. เตรียมการ ประสานงาน จัดค่ายกีฬาฤดูหนาวเยาวชน 
๔. ก าหนดค่าลงทะเบียนและค่าเข้าร่วมค่ายกีฬาฤดูหนาวเยาวชน รวมทั้งจัดหางบประมาณอ่ืนที่จ าเป็น 
๕. ก าหนดภารกิจ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ส าหรับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
๖. ประสานงานและวางแผนการเดินทางของผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน 
๗. ประสานงานและวางแผนการจัดการระบบโลจิสติกส์  
๘. แต่งตั้งคณะท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการสมาคมฯหรือประธานกรรมการสมาคมฯมอบหมาย 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป 
   สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       
            (นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) 
    นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

 


