
ขอเชิิญร่่วมการ่แข่งขัน

กอล์์ฟการ่กุศล์
ชิิงถ้้วยพร่ะร่าชิทานสมเด็็จพร่ะกนิษฐาธิิร่าชิเจ้า
กร่มสมเด็็จพร่ะเทพรั่ตนร่าชิสุด็าฯ
สยามบร่มร่าชิกุมารี่

จััดโดย
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์บััญชี จุัฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

ร่์วิมกับั สมาคมนิิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์์และการ์บััญชี
แห่ง จุัฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

ใบสมัคร่เข้าร่่วมการ่แข่งขัน

ช่�อทีม ....................................................................................................... 

ผู้้�ติดต่อ .......................................................................................................

สถานิที�ติดต่อ ........................................................................................... 

....................................................................................................................

โทร์ศัพท์ ....................................... ม่อถ่อ .......................................... 

โทร์สาร์ .............................................. E-mail ..........................................

ปร์ะเภททีม ❍ ทีีมกิิตติมศัักิดิิ์� ทีีมละ 100,000  บาที 

    (ของขวััญพิิเศัษ ป้้ายโฆษณาบริิเวัณทีีออฟ /บนเวัที ี   

    และริถกิอล์ฟท่ีานละ 1 คััน)

   ❍ ทีีมทัี�วัไป้ ทีีมละ 50,000 บาที (ริถกิอล์ฟ ท่ีานละ 1 คััน) 

สนัิบัสนุินิ ❍ ป้้ายโฆษณา 20,000 บาที (บริิเวัณทีีออฟ  และบนเวัทีี)

   ❍ บริิจาคัโดิ์ยไม่ส่่งทีีม จำานวันเงิน ........................... บาที  

    (..................................................................................)

ลงช่ื่�อ ......................................................................... ผู้้�ส่มัคัริ / หััวัหัน�าทีีม

 (..............................................................………)

โปร์ดสมัคร์ภายในิ วัินิที�  30 พฤศจิักายนิ 2563

ติดิ์ต่อส่อบถามริายละเอียดิ์ไดิ์�ทีี�  คุณดุษณี / คุณนิิลานินิท์  
โทร์ศัพท์: 02-255-8614, 02-218-5703

ม่อถ่อ: 086-752-1748   
E-mail: cualumni@cscoms.com   

ช่�อ - นิามสกุลลำาดับั
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คณะกร่ร่มการ่จัด็การ่แข่งขันกอล์์ฟการ่กุศล์ฯ ปีี 2563
                                              

คณะที�ปีรึ่กษา

คุณวิศินิ วัิฒนิวิร์กิจักุล  ปร์ะธานิ
ศั.(พิิเศัษ) มัลลิกิา บุนนาคั 
ริศั.วััฒนา ศิัวัะเก่ิ�อ 
คุัณส่ริริเส่ริิญ อรุิณธารีิ

คุณเพลินิพิศ ธันิวิาร์ชร์   ปร์ะธานิ  
คุณผู้การั์ตน์ิ อรุ์ณธารี์   ร์องปร์ะธานิ
คุณไพศิลป์ สุวิร์ร์ณเป่�ยม ร์องปร์ะธานิ
คุัณไพิบ้ลย์ เพิิ�มพิงศ์ัพัินธ์    
คุัณสุ่มาลี ทีองนาคั 
คุัณสุ่วันีย์ กิิตติปั้ญญางาม   

ศั.กิิตติคุัณ เติมศัักิดิิ์� กิฤษณามริะ
ศั.กิิตติคุัณ ดิ์ริ.คุัณหัญิง สุ่ชื่าดิ์า กีิริะนันทีน์
ริศั.ดิ์ริ.วิัรัิชื่ อภิิเมธีธำาริง
ริศั.ดิ์ริ.อริริณพิ ตันละมัย
ริศั.ดิ์ริ.ดิ์นุชื่า คุัณพินิชื่กิิจ
ริศั.ดิ์ริ.พิสุ่ เดิ์ชื่ะริินทีร์ิ
ริศั.ดิ์ริ.วิัเลิศั ภ้ิริิวััชื่ริ
ผู้ศั.มาโนชื่ พิริพิิบ้ลย์
คุัณมุกิดิ์า จิริาธิวััฒน์ เอ่�อวััฒนะส่กุิล
คุัณวิัจิตริ ณ ริะนอง
คุัณมาลีรัิตน์ ป้ล่�มจิตริชื่ม
คุัณสุ่เทีพิ พิริะทีอง
คุัณพิิมพ์ิใจ โพิธิภัิกิติ
คุัณจักิริมณฑ์์ ผู้าสุ่กิวันิชื่
คุัณพิจนีย์ ธนวัริานิชื่
คุัณวิัสุ่ทีธิ� มนตริิวััต
คุัณส่หััส่ ตรีิทิีพิยบุตริ
ดิ์ริ.ป้ริะภิา เหัตริะก้ิล ศัรีินวัลนัดิ์ 
คุัณสุ่ริพิล เทีวัอักิษริ

คุัณศุัภิเดิ์ชื่ พ้ินพิิพัิฒน์
คุัณป้ริะสั่ณห์ั เช่ื่�อพิานิชื่
คุัณปั้ญญา ฉััทีทัีนต์รัิศัมี
คุัณเมตตา บันเทิีงสุ่ข
คุัณสุ่ชื่าดิ์า อิทีธิจารุิกุิล
คุัณชัื่ยวััฒน์ อุทัียวัริริณ์
คุัณสั่นติ วิัลาส่ศัักิดิ์านนท์ี
คุัณภัิทีรีิยา เบญจพิลชัื่ย
คุัณธนะชัื่ย สั่นติชัื่ยก้ิล
คุัณวิัสิ่ฐ ตันติสุ่นทีริ
คุัณศิัริะ อินทีริกิำาธริชัื่ย
คุัณนวัลพิริริณ ลำ�าซำำา
คุัณพิลากิริ หัวัั�งหัลี
คุัณพุิฒิพิงศ์ั ป้ริาส่าทีทีองโอส่ถ
คุัณขัตติยา อินทีริวิัชัื่ย
คุัณชื่าติชื่าย พิยุหันาวีัชัื่ย
คุัณรัิตนา เตชื่ะพัินธ์งาม
คุัณส่มชื่าย มีศัรีิ

คณะกร่ร่มการ่อำนวยการ่

คณะกร่ร่มการ่จัด็การ่แข่งขัน

คณะกร่ร่มการ่จัด็หาทีมแล์ะของร่างวัล์

คุัณทิีพิวัริริณ์ วุัฑ์ฒิส่าริ 
ริศั.บุญเส่ริิม วิัมุกิตะนันทีน์
คุัณวิัชื่า กุิลกิอบเกีิยริติ  

คุัณทัีฬห์ั สิ่ริิโภิคีั 

คุัณวิัไล ฉััทีทัีนต์รัิศัมี 
คุัณสุ่วััฒน์ ป้ริิญญาป้ริิวััฒน์ 
คุัณไพิศัาล  ศัรีิเจริิญจิตร์ิ 
คุัณพิงษ์ศัักิดิิ์� ขาวัพุ่ิม 
คุัณอมริเทีพิ ทีวีัพิานิชื่ย์   

คุัณทิีพิย์  สี่อัมพิริโริจน์

คุุณรัักษ์์พงษ์์ เซ่่งเจริัญ  ปรัะธาน 

คุุณภััทรักฤช เตชะศิิกานต์ รัองปรัะธาน 

คุุณลัักษ์ณะน้อย พ่�งรััศิมีี รัองปรัะธาน 

คุุณสุุชาดา ภัวนานันท์  รัองปรัะธาน 

คุุณณพััชญ์์ปภา ทิิพัย์์ร่ื่�นเริื่ง

คุุณหััสวรื่า แสงรุื่จิิ 

คุุณชูฉััตรื่ ปรื่ะมููลผล

คุุณพัรื่รื่ณี ย์งปิย์ะกุุล 

รื่ศ.ดรื่.ศศิวิมูล มีูอำำาพัล 

คุุณสุรื่ย์ุทิธ ทิวีกุุลวัฒน์ 

คุุณสุวัฒน์ เชวงโชติ 

คุุณเรีื่ย์มู จัินทิรื่างกูุรื่ 

ดรื่.วัชรีื่ คุุณกิุตติ 

คุุณศรีื่ปรื่ะภา พัริื่�งพังษ์์

คุุณภัทิรัื่นดา ลีละยู์วะ 

คุุณจิำารูื่ญ์ ชินธรื่รื่มูมิูตร์ื่ 

คุุณสุพัจิน์ ชิตเกุษ์รื่พังศ์ 

คุุณพัรื่รื่ณี วรื่วุฒิจิงสถิิต 

คุุณพูันศรีื่ อำดุลย์พิัเชฎฐ์์ 

คุุณบุุญ์ชัย์ ศรีื่ชัย์ย์งพัานิช 

คุุณพิัทัิกุษ์์ ลาภปรื่ารื่ถินา

คุุณดนูนาถิ สุวรื่รื่ณานนท์ิ

วันจันทร์่ที�
14 ธัินวาคม 2563

ณ สนามกอล์์ฟ 
กรุ่งเทพกรี่ฑา

หัวหมาก

ดรื่.ถินอำมูวงศ์ แต้ไพัสิฐ์พังษ์์ 

คุุณเพ็ัญ์จิิต เพิั�มูพังศ์พัันธ์ 

คุุณปรื่ะเสริื่ฐ์ มูริื่ตตนะพัรื่ 

คุุณมูณีรัื่ตน์ ศรีื่เสาวชาติ 

คุุณพัเย์าว์ มูริื่ตตนะพัรื่

คุุณอำธิป พีัชานนท์ิ 

มู.ล.วัลลีวรื่รื่ณ วรื่วรื่รื่ณ 

คุุณทิิพัา โรื่จิน์วาธรื่รื่มู

คุุณปรีื่ย์นาถิ สุนทิรื่วาทิะ 

คุุณเปรื่มูฤดี สุวรื่รื่ณทัิต 

คุุณวันชัย์ หังส์เชิดชัย์ 

คุุณชวนา วิวัฒน์พันชาติ 

คุุณวิชา พูัลวรื่ลักุษ์ณ์ 

คุุณธนกุรื่ ทิอำงเจิริื่ญ์ 

คุุณวิเชีย์รื่ กิุ�งมูนตรีื่ 

คุุณบุรื่รื่ณ เกุษ์มูทิรัื่พัย์์ 

ศ.(พิัเศษ์) ดรื่.สาคุรื่ สุขศรีื่วงศ์

คุุณอำาย์ุษ์กุรื่ อำารื่ย์างกูุรื่ 

คุุณฉััตรื่ชัย์ ส่อำงแสงเจิริื่ญ์ 

คุุณพังศธรื่ ฉััตรื่นะรัื่ชต์ 

คุุณจิิตรื่วลัย์ สันติวัฒนา 

คุุณจิตุภัทิร์ื่ ตั�งคุารื่วคุุณ 

คุุณวรื่วุฒิ ตั�งพิัรุื่ฬห์ัธรื่รื่มู



วัตถุ้ปีร่ะสงค์การ่จัด็แข่งขัน

1. เพ่ิ�อนำาริายไดิ์�ส่่วันหัน่�งท้ีลเกิล�าฯ ถวัายส่มเด็ิ์จพิริะกินิษฐาธิริาชื่เจ�า  
 กิริมส่มเด็ิ์จพิริะเทีพิรัิตนริาชื่สุ่ดิ์าฯ ส่ยามบริมริาชื่กุิมารีิ 
 โดิ์ยเส่ด็ิ์จพิริะริาชื่กุิศัลตามพิริะริาชื่อัธยาศััย
2. เพิ่ �อนำาริายไดิ์�ส่่วันหัน่�งมอบเป้็นทีุนกิาริศั่กิษาแกิ่นิส่ิตทีี�เริียนดิ์ี 
 แต่ขาดิ์แคัลนทุีนทีรัิพิย์
3. เพิ่ �อนำาริายไดิ์�ส่่วันหัน่�งส่นับส่นุนกิิจกิริริมของส่มาคัมนิส่ิตเกิ่า 
 คัณะพิาณิชื่ยศัาส่ตร์ิและกิาริบัญชีื่ แห่ัง จุฬาลงกิริณ์มหัาวิัทียาลัย

สถ้านที�แข่งขัน

ส่นามกิอล์ฟกิรุิงเทีพิกิรีิฑ์า หััวัหัมากิ กิรุิงเทีพิฯ  โทีริศััพิท์ี  02-736-0378-9  
ค่าสมัคร์ (พร์�อมร์ถกอล์ฟท่านิละ 1 คันิ)
					• ทีีมกิิตติมศัักิดิ์ิ� 100,000 บาที (ของขวััญพิิเศัษ ป้้ายโฆษณา 
  ทีีออฟ/บนเวัทีี) 
					• ทีีมทัี�วัไป้ 50,000 บาที   

กำหนด็การ่แข่งขัน

วัินิจัันิทร์์ที� 14 ธันิวิาคม 2563
 เวัลา  10.00 น.  ลงทีะเบียน ริ ับของชื่ำาริ ่วัยและริับป้ริะทีาน 
         อาหัาริกิลางวััน
 เวัลา  12.00 น.  เริิ�มกิาริแข่งขัน (SHOTGUN START)
 เวัลา  18.00 น.  งานเลี �ยงส่ังส่ริริคั์ ริับถ�วัยริางวััลเกิียริติยศั  
         และจับส่ลากิริางวััล ณ หั�องหัยดิ์เทีียนอาคัาริ 2 

ปีร่ะเภทการ่แข่งขัน
ปร์ะเภททีม
 ทีีมละ 4 ที่าน ไม่จำากิัดิ์เพิศั อายุ ใชื่�ผู้ลคัะแนนริวัม ดิ์ีทีี�สุ่ดิ์ 3 ที่าน  

ร่างวัล์การ่แข่งขัน
ปร์ะเภททีม  
ชนิะเลิศ       - ถ�วัยพิริะริาชื่ทีานส่มเดิ์็จพิริะกินิษฐาธิริาชื่เจ�า 
         กิริมส่มเดิ์็จพิริะเทีพิริัตนริาชื่สุ่ดิ์าฯ ส่ยาม 
         บริมริาชื่กุิมารีิ
ร์องชนิะเลิศ อันิดับั 1 - ถ�วัยเกีิยริติยศั ของคัณบดีิ์ คัณะพิาณิชื่ยศัาส่ตร์ิ 
         และกิาริบัญชีื่ จุฬาลงกิริณ์มหัาวิัทียาลัย  
ร์องชนิะเลิศ อันิดับั 2 - ถ�วัยเกิียริติยศั ของนายกิส่มาคัมนิส่ิตเกิ่า 
         คัณะพิาณิชื่ยศัาส่ตริ ์และกิาริบัญชื่ี แหั ่ง  
         จุฬาลงกิริณ์มหัาวิัทียาลัย
         (ผู้้�เล่นในทีีมจะไดิ์�รัิบถ�วัยริางวััลเกีิยริติยศั)

ปร์ะเภทบุัคคล                  
Flight  A  (แต�มต่อ  0 –  12)  ริางวััลชื่นะเลิศัและริองชื่นะเลิศั 1-2 
Flight  B   (แต�มต่อ  13 – 18) ริางวััลชื่นะเลิศัและริองชื่นะเลิศั 1-2 
Flight C   (แต�มต่อ  19 – 24)  ริางวััลชื่นะเลิศัและริองชื่นะเลิศั 1-2 
และร์างวัิลพิเศษอ่�นิ ๆ
    - ริางวััล  Hole in One ทุีกิหัลุม  
    - ริางวััลใกิล�ธง หัลุม Par 3 ทุีกิหัลุม    
    - ริางวััลจับฉัลากิมากิมาย    
หมายเหตุ  -  ริางวััล Hole in One หัากิมีผู้้�ไดิ์�มากิกิว่ัา 1 คัน จะแบ่ง 
     เฉัลี�ยเท่ีา ๆ กัิน 
    -  ริางวััล Hole in One หัลุม 14 ทีองคัำา ม้ลค่ัา 400,000 บาที  
     1 ริางวััล ผู้้�ไดิ์�รัิบริางวััลต�องชื่ำาริะภิาษีเงินไดิ์� หัักิ ณ ทีี�จ่าย 5 % 

วิธีิการ่แข่งขัน

 แข่งขันนับคัะแนนแบบ Stableford (คิัดิ์แต�มต่อริะบบ 36 system) 
ออกิพิริ�อมกัินทุีกิหัลุม  (SHOTGUN START)

คุณสมบัติของผู้้้แข่งขัน 

 เป็้นนักิกิอล์ฟส่มัคัริเล่น ไม่จำากัิดิ์เพิศัและอายุ

กฎการ่แข่งขัน

 ใชื่�กิฎของ The Royal and Ancient Golf Club of  St.Andrew 
and USGA  และ  Local Rules ของส่นามทีี�ใชื่�แข่งขัน

การ่ตัด็สิน 

1. ป้ริะเภิทีทีีมและบุคัคัล ทีี�ไดิ์�คัะแนนริวัมดีิ์ทีี�สุ่ดิ์เป็้นผู้้�ชื่นะ
2. ในกิริณีเส่มอกัิน
 - ป้ริะเภิทีทีีม ทีีมทีี�มีแต�มต่อริวัมของผู้้�เล่นดีิ์ทีี�สุ่ดิ์ 3 คัน น�อยกิว่ัา 
  เป้็นทีีมชื่นะ หัากิแต�มต่อริวัมเที่ากิันใหั�เป้ริียบเทีียบคัะแนนริวัม 
  ของผู้้ �เล่นทีั �ง 3 คัน จากิคัะแนนเกิ�าหัลุมสุ่ดิ์ที�าย (10-18)  
  หักิหัลุมสุ่ดิ์ที�าย (13–18) หัริ่อส่ามหัลุมสุ่ดิ์ที�าย (16-18) 
  ตามลำาดัิ์บ จนกิว่ัาจะ ป้ริากิฏผู้ลแพิ�ชื่นะ
 - ป้ริะเภิทีบุคัคัล ผู้้�ทีี�มีแต�มต่อตำ�ากิว่ัาเป็้นผู้้�ชื่นะ หัากิยังเส่มอกัินใหั� 
  เป้รีิยบเทีียบคัะแนนริวัมเกิ�าหัลุมสุ่ดิ์ที�าย (10-18)
  หักิหัลุมสุ่ดิ์ที�าย (13–18) หัริ่อ ส่ามหัลุมสุ่ดิ์ที�าย (16-18)  
  ตามลำาดิ์ับ จนกิวั่าจะป้ริากิฏผู้ลแพิ�ชื่นะ หัากิผู้ลกิาริแข่งขันนั�น 
  ยังเส่มอกิัน ใหั�นับย�อนหัลังจากิหัลุม 18 ไป้ถ่งหัลุม 1 จนกิวั่า 
  ป้ริากิฎผู้ลแพิ�ชื่นะ

3. ในกิริณีทีี�ผู้้�เล่นละเมิดิ์กิฎกิาริแข่งขัน จะไม่พิิจาริณาผู้ลกิาริแข่งขัน 
 ของผู้้�นั�น
4. กิาริคััดิ์คั�านไม่วั่ากิริณีใดิ์ ๆ ใหั�แจ�งกิริริมกิาริแข่งขันทีริาบภิายใน 
 30 นาทีีหัลังจากิกิาริแข่งขันเส่ร็ิจสิ่�น
5. กิาริตัดิ์สิ่นของคัณะกิริริมกิาริจัดิ์กิาริแข่งขันถ่อเป็้นทีี�สิ่�นสุ่ดิ์

การ่จัด็กลุ่์มแข่งขัน

 คัณะกิริริมกิาริจัดิ์กิาริแข่งขัน ขอส่งวันสิ่ทีธิ�ในกิาริจัดิ์กิลุ่มกิาริแข่งขัน  
ผู้้�แข่งขันจะเป้ลี�ยนกิลุ่มกิาริแข่งขัน ต�องไดิ์�รัิบอนุญาตจากิคัณะกิริริมกิาริ
จัดิ์กิาริแข่งขันเท่ีานั�น

การ่สมัคร่เข้าร่่วมการ่แข่งขัน 

 กิรุิณากิริอกิริายละเอียดิ์และส่่งใบส่มัคัริ/ใบตอบรัิบ พิริ�อมชื่ำาริะเงิน
ค่ัาส่มัคัริแข่งขันไดิ์�ตั�งแต่ บัดิ์นี� จนถ่ง วัินิที� 30 พฤศจิักายนิ 2563 
 ส่่งใบส่มัคัริกิาริแข่งขันไดิ์�ทีี�  สมาคมนิิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์์ 
และการ์บััญชี แห่ง จุัฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย
 โทีริศััพิท์ี  0-2255-8614  0-2218-5703 
 E-mail :  cualumni@cscoms.com

กรุ์ณาส่งใบัสมัคร์/ใบัตอบัรั์บั พร์�อมสลิปโอนิเงินิ ได�ที�สมาคมฯ  
โทร์ศัพท์ 02-255-8614, 02-218-5703, 086-752-1748 
E-mail: cualumni@cscoms.com

วิธีิการ่ชิำร่ะเงิน

- โปร์ดสั�งจ่ัาย เช็คในินิาม “สมาคมนิิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์์ 
 และการ์บััญชี แห่ง จุัฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย”
- โอนิเงินิเข้�าบััญชีออมทรั์พย์ “สมาคมนิิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์์ 
 และการ์บััญชีแห่ง จุัฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย” 

●		ธนิาคาร์ไทยพาณิชย์ จัำากัด (มหาชนิ)
 ส่าขาส่ภิากิาชื่าดิ์ไทีย เลข้ที� 045-2-93778-0

●		ธนิาคาร์ธนิชาต จัำากัด (มหาชนิ)
 ส่าขาจามจุรีิส่แคัวัร์ิ เลข้ที� 098-2-00008-7


