สิง่ ทีต่ อ งการการสนับสนุน
เพือ่ ใหการจัดงานในครัง้ นีป้ ระสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค
การสนับสนุนในรายการตอไปนีม้ สี ว นสำคัญเปนอยางยิง่
ชือ่ ผูส นับสนุน :……...…………………………………......…......………………
ติดตอกลับไดท่ี :……...…………..…………………..……................…………
ตองการสนับสนุนการจัดการแขงขัน ในรายการดังตอไปนี้


เครือ่ งดืม่ เพิม่ เติมในระหวางการแขงขัน เปนจำนวนเงิน.........................บาท



เครือ่ งดืม่ เพิม่ เติมในงานเลีย้ ง เปนจำนวนเงิน...................................บาท



ของทีร่ ะลึกสำหรับผูร ว มการแขงขัน เปนจำนวนเงิน............................บาท



ถวยรางวัลการแขงขัน เปนจำนวนเงิน..............................................บาท



รางวัลสำหรับจับฉลาก โปรดระบุ.............................................................



สิง่ ของสำหรับประมูลหารายได โปรดระบุ...............................................



รางวัลพิเศษ hole-in-one โปรดระบุ......................................................



รางวัลพิเศษ ใกลธง โปรดระบุ.................................................................



รางวัลพิเศษ ตีไกล โปรดระบุ...................................................................



คาจาง organizer จำนวน.................................................................บาท



คาจัดทำปาย จำนวน.........................................................................บาท



อืน่ ๆ โปรดระบุ..........................................................................................
กรุณาสงใบรายการนีใ้ หกบั ตัวแทน, อาจารย หรือ
สงมาที่ LineID: @042xcist

ทานสามารถชำระเงิน หรือสงมอบสิ่งของไดที่ ที่ทำการสมาคมฯ
อาคารอำนวยการ ชั้น 2 หรือ โอนเงินเขา บัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพานิชย เลขที่ 796-4-01539-3 ชื่อบัญชี “สมาคม
ผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการการศึกษาพหุภาษา”

คณะกรรมการจัดการแขงขัน
ทีป่ รึกษา

ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน

คุณกันยะรักษ โชติยทุ ธ

ประธานจัดการแขงขัน
คุณทศกรรณ จันสุข

กรรมการอำนวยการ
ผศ.กรรณิการ ลิมพะสุต
ผศ.ระวีวรรณ พวงวิจติ ร
อาจารยทวิ า จินตกานนท
อาจารยเยาวลักษณ ศรีกล่ำ
อาจารยพชั ราภรณ กัณหาทอง
อาจารยนภัสสร หลาคำมี

ผศ.สุปรีดา ญาณภิรตั
ดร.ปารมี ศรีบญ
ุ ทิพย
อาจารยสเุ นตร ไชยพรรณา
อาจารยสภุ มาส เจริญเหลา
อาจารยอารีพร ศรีสขุ

คณะกรรมการจัดการแขงขัน
คุณรณรงค สีมารัตนกุล
คุณอนุรชั นี รัตนวิระกุล
คุณรุง นภา ทองนวม
คุณนำชัย นิลทอง
คุณทศพล มีใจบุญ
คุณพัทธนันท ชัยสุรยิ เทพกุล

คุณชืน่ ชีวนั นีซงั
คุณพรพรรณ เหลืองวิไล
คุณปราณี ดานกุล
คุณธฤตา พิสษิ ฐกลู
คุณนันทวัฒน ไพรัชเวทย
คุณชลธิชา สงแสงเติม

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการการศึกษาพหุภาษา
ขอเชิญนักกอลฟและผูสนใจรวมสนับสนุนกิจกรรมกอลฟการกุศลประจำป

ติดตอสอบถาม
หากทานมีขอ สงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิม่ เติม กรุณาติดตอ
ไดท่ี หมายเลขโทรศัพท 038-458 701-5 ตอ 4220 ไดในเวลา
ทำการ หรือฝากขอความหรือสงขอมูลใหไดท่ี LineID: @042xcist
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการการศึกษาพหุภาษา

วันอังคารที่
20 กันยายน 2565 เวลา 12.30 น.
ณ สนาม อมตะ สปร�ง คันทร�คลับ ชลบุร�

รายละเอียดการแขงขัน

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โครงการการศึกษาพหุภาษา ขอเชิญเขารวมงาน

กอลฟการกุศลประจำป 2565 เพือ่ จัดหารายไดหลังหักคาใชจา ยไป
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสาธารณประโยชน
ของโรงเรียน โดยในปนี้จะจัดขึ้นที่สนาม อมตะ สปริง คันทรีคลับ
ซึ่งเปนสนามที่ไดรับรางวัล สนามกอลฟที่ดีที่สุดของประเทศไทย
ประจำป 2564 และเปนสนามทีเ่ คยจัดการแขงขันกอลฟรายการใหญ
มาแลวหลายรายการ จึงเปนโอกาสอันดีของทานนักกอลฟทีจ่ ะไดมา
รวมสัมผัสประสบการณการออกรอบทีส่ นามคุณภาพระดับพรีเมีย่ ม
และยังเปนการสรางกุศลในเวลาเดียวกันทานสามารถเขารวมกิจกรรม
ในครัง้ นีไ้ ด ดวยการลงทะเบียนเขารวมการแขงขันประเภททีม หรือ
บุคคล หากทานไมสะดวกทีจ่ ะเขารวมการแขงขันก็สามารถสนับสนุน
การจัดงานในดานอื่นๆ ได ดังในรายละเอียดแนบทายนี้ อนึ่งทาง
คณะกรรมการฯใครขอความกรุณาจากทาน ใหชว ยเผยแพรกระจาย
ขาวสารหรือขอมูลนี้ ไปยังบุคคลอืน่ ทีอ่ าจสนใจกิจกรรมนี้ อันจะมี
สวนชวยใหการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุ
ประสงคได ทางสมาคมฯ ใครขอขอบคุณในจิตอันเปนกุศลของทาน
และหวังเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะไดตอ นรับทานในเร็วๆ นี้
ขอขอบคุณเปนอยางสูง
คณะกรรมการจัดการแขงขัน

• ใชการแขงขันแบบ 36 System
• ใชกฏซึง่ รับรองโดย The Royal & Ancient Golf Club of
St. Andrews, กฏ USGA และ Local Rules ของสนามแขงขัน
• การแขงขันแบงออกเปน ประเภททีม มี 3 รางวัล และประเภท
บุคคล จำกัด Flight แบงเปน 3 Flight A(0-12), B(13-18),
C(19-24)

รางวัล






การตัดสิน




กำหนดการแขงขัน
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
ณ สนาม อมตะ สปริง คันทรี คลับ จังหวัดชลบุรี
 ลงทะเบียน 09.30 น.
 รับประทานอาหารกอนออกรอบ 11.00 น.
 ช็อตกัน 12.30 น.
 งานเลีย
้ งและมอบรางวัล 17.30 - 19.30 น.

ประเภททีม จำนวน 3 รางวัล
ประเภทบุคคลทัว่ ไป จำนวน 2 รางวัล
ประเภทบุคคลจำกัด Flight แบงเปน A, B และ C,
Flight ละ 3 รางวัล
รางวัลบูบ ้ี จำนวน 1 รางวัล







ประเภททีม คิดคะแนน Net Score ทีน่ อ ยทีส่ ดุ ของ 4 คน ในทีม
เปนทีมชนะ หากเทากันใหเทียบผลรวม Handicap ของ 4 คน
นัน้ ทีมทีน่ อ ยกวาเปนทีมชนะ หากเทากันใหเทียบผลรวม Gross
Score ของ 4 คน ในทีม จากรอบ IN ไป OUT
ในกรณีเทียบ Handicap แลวยังคงเทากันอีก ใหเทียบคะแนน
Gross Score นีน่ อ ยกวาจากรอบ IN ไปรอบ OUT เปนผูช นะ
หากยังเทากันอีก ใหพจิ ารณาหลุมตอหลุม ยอนกลับจากหลุม 18
(Count Back) จนไดผชู นะ
กรณีการแขงขันไมจบเนื่องจากสภาพลมฟาอากาศใหบันทึก
ผลของหลุมทีเ่ หลือเปน Bogey ทุกหลุม
กรุณาบันทึกผลคะแนนอยางชัดเจนและไมทำเครื่องหมายใดๆ
ในสกอรการดแขงขัน นอกจากตัวเลขเทานัน้
คำตัดสินของกรรมการถือเปนทีส่ น้ิ สุด (กฏขอ 34-2)

แบบฟอรมลงทะเบียน
กอลฟพหุภาษา 2565

เปดรับลงทะเบียนและชำระเงินภายใน
วันที่ 9 กันยายน 2565

ทานไดรบั ทราบขอมูลจาก......................................................................
ชือ่ ผูต ดิ ตอ.................................................โทรศัพท................................
กรุณาเลือกและกรอกขอมูลใหตรงตามจุดประสงคของทาน
 ตองการเขารวมการแขงขันประเภททีม (ทีมละ 40,000 บาท)
ชือ่ ทีม : …….......................……………………………………..………………
ชือ่ ผูเ ลน 1 : …………………………….....................…………………………
ชือ่ ผูเ ลน 2 : ………………………………...................…………..……………
ชือ่ ผูเ ลน 3 : ………………………………...................……………………..…
ชือ่ ผูเ ลน 4 : …………………………………....................…………………….
 ตองการเขารวมการแขงขันประเภทบุคคล (ทานละ 10,000 บาท)
ชือ่ ผูเ ลน:……...……………………………………………….....................…….
 ตองการสนับสนุนการจัดงาน ดังนี้
บริจาคเงินสมทบ จำนวน...........................................................บาท
สนับสนุนของรางวัลแขงขัน จำนวน...........................................บาท
สนับสนุนของรางวัลจับฉลาก จำนวน........................................บาท
สนับสนุนอาหารและเครือ่ งดืม่ จำนวน......................................บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ .................................................................................
กรุณาสงใบลงทะเบียนและหลักฐานการชำระเงินใหกบั ตัวแทน,
อาจารย หรือสงมาที่ LineID: @042xcist
กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยชำระเปนเงินสด
ไดท่ี ทีท่ ำการสมาคมฯ อาคารอำนวยการ ชัน้ 2 หรือ โอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพานิชย เลขที่ 796-4-01539-3
ชือ่ บัญชี “สมาคมผูป กครองและครูโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โครงการการศึกษาพหุภาษา”

