ใบสมััครเข้้าร่่วมการแข่่งขััน
ชื่่�อทีีม .......................................................................................................
ผู้้�ติิดต่่อ .......................................................................................................
สถานที่่�ติิดต่่อ ...........................................................................................
....................................................................................................................
โทรศััพท์์ ....................................... มืือถืือ ..........................................
โทรสาร .............................................. E-mail ..........................................
ประเภททีีม ❍ ทีีมกิิตติิมศัักดิ์์� ทีีมละ 100,000 บาท
				 (ของขวััญพิิเศษ ป้้ายโฆษณาบริิเวณทีีออฟ /บนเวทีี
				 และรถกอล์์ฟท่่านละ 1 คััน)
			 ❍ ทีีมทั่่ว� ไป ทีีมละ 50,000 บาท (รถกอล์์ฟ ท่่านละ 1 คััน)
สนัับสนุุน ❍ ป้้ายโฆษณา 20,000 บาท (บริิเวณทีีออฟ และบนเวทีี)
			 ❍ บริิจาคโดยไม่่ส่ง่ ทีีม จำำ�นวนเงิิน ........................... บาท
				 (..................................................................................)
ลำำ�ดัับ
1

ชื่่�อ - นามสกุุล

2

คณะกรรมการจััดการแข่่งขัันกอล์์ฟการกุุศลฯ ปีี 2563
		
คณะที่่�ปรึึกษา
ศ.กิิตติิคุุณ เติิมศัักดิ์์� กฤษณามระ
ศ.กิิตติิคุณ
ุ ดร.คุุณหญิิง สุุชาดา กีีระนัันทน์์
รศ.ดร.วิิรััช อภิิเมธีีธำำ�รง
รศ.ดร.อรรณพ ตัันละมััย
รศ.ดร.ดนุุชา คุุณพนิิชกิิจ
รศ.ดร.พสุุ เดชะริินทร์์
รศ.ดร.วิิเลิิศ ภููริิวััชร
ผศ.มาโนช พรพิิบููลย์์
คุุณมุุกดา จิิราธิิวััฒน์์ เอื้้�อวััฒนะสกุุล
คุุณวิิจิิตร ณ ระนอง
คุุณมาลีีรััตน์์ ปลื้้�มจิิตรชม
คุุณสุุเทพ พระทอง
คุุณพิิมพ์์ใจ โพธิิภัักติิ
คุุณจัักรมณฑ์์ ผาสุุกวนิิช
คุุณพจนีีย์์ ธนวรานิิช
คุุณวิิสุุทธิ์์� มนตริิวััต
คุุณสหััส ตรีีทิิพยบุุตร
ดร.ประภา เหตระกููล ศรีีนวลนััด
คุุณสุุรพล เทวอัักษร

คุุณศุุภเดช พููนพิิพััฒน์์
คุุณประสััณห์์ เชื้้�อพานิิช
คุุณปััญญา ฉััททัันต์์รัศมี
ั ี
คุุณเมตตา บัันเทิิงสุุข
คุุณสุุชาดา อิิทธิิจารุุกุุล
คุุณชััยวััฒน์์ อุุทััยวรรณ์์
คุุณสัันติิ วิิลาสศัักดานนท์์
คุุณภััทรีียา เบญจพลชััย
คุุณธนะชััย สัันติิชััยกููล
คุุณวิิสิิฐ ตัันติิสุุนทร
คุุณศิิระ อิินทรกำำ�ธรชััย
คุุณนวลพรรณ ล่ำำ��ซำำ�
คุุณพลากร หวั่่�งหลีี
คุุณพุุฒิิพงศ์์ ปราสาททองโอสถ
คุุณขััตติิยา อิินทรวิิชััย
คุุณชาติิชาย พยุุหนาวีีชััย
คุุณรััตนา เตชะพัันธ์์งาม
คุุณสมชาย มีีศรีี

คณะกรรมการอำำนวยการ
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ลงชื่่�อ ......................................................................... ผู้้สมั
� คร
ั / หััวหน้้าทีีม
(..............................................................………)

คุุณวศิิน วััฒนวรกิิจกุุล		 ประธาน
ศ.(พิิเศษ) มััลลิิกา บุุนนาค
รศ.วััฒนา ศิิวะเกื้้�อ
คุุณสรรเสริิญ อรุุณธารีี

คุุณทิิพวรรณ์์ วุุฑฒิิสาร	
รศ.บุุญเสริิม วิิมุุกตะนัันทน์์
คุุณวิิชา กุุลกอบเกีียรติิ
คุุณทััฬห์์ สิิริิโภคีี

คณะกรรมการจััดการแข่่งขััน
โปรดสมััครภายใน วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2563

ติิดต่่อสอบถามรายละเอีียดได้้ที่่� คุุณดุุษณีี / คุุณนิิลานนท์์
โทรศััพท์์: 02-255-8614, 02-218-5703
มืือถืือ: 086-752-1748
E-mail: cualumni@cscoms.com

คุุณเพลิินพิิศ ธัันวารชร 		 ประธาน		
คุุณผการััตน์์ อรุุณธารีี 		รองประธาน
คุุณไพศิิลป์์ สุุวรรณเปี่่�ยม	รองประธาน
คุุณไพบููลย์์ เพิ่่�มพงศ์์พัันธ์์				
คุุณสุุมาลีี ทองนาค	
คุุณสุุวนีีย์์ กิิตติิปััญญางาม			

คุุณวิิไล ฉััททัันต์์รััศมีี
คุุณสุุวััฒน์์ ปริิญญาปริิวััฒน์์
คุุณไพศาล ศรีีเจริิญจิิตร์์
คุุณพงษ์์ศัักดิ์์� ขาวพุ่่�ม
คุุณอมรเทพ ทวีีพานิิชย์์			
คุุณทิิพย์์ สีีอััมพรโรจน์์

คณะกรรมการจััดหาทีีมและของรางวััล

คุุณรัักษ์์พงษ์์ เซ่่งเจริิญ ประธาน
คุุณภััทรกฤช เตชะศิิกานต์์	รองประธาน
คุุณลัักษณะน้้อย พึ่่ง� รััศมีี	รองประธาน
คุุณสุุชาดา ภวนานัันท์์		รองประธาน
คุุณณพััชญ์์ปภา ทิิพย์์รื่่�นเริิง
คุุณหััสวรา แสงรุุจิิ
คุุณชููฉััตร ประมููลผล
คุุณพรรณีี ยงปิิยะกุุล
รศ.ดร.ศศิิวิิมล มีีอำ�พ
ำ ล
คุุณสุุรยุุทธ ทวีีกุุลวััฒน์์
คุุณสุุวััฒน์์ เชวงโชติิ
คุุณเรีียม จัันทรางกููร
ดร.วััชรีี คุุณกิิตติิ
คุุณศรีีประภา พริ้้�งพงษ์์
คุุณภััทรัันดา ลีีละยููวะ
คุุณจำำ�รููญ ชิินธรรมมิิตร์์
คุุณสุุพจน์์ ชิิตเกษรพงศ์์
คุุณพรรณีี วรวุุฒิิจงสถิิต
คุุณพููนศรีี อดุุลยพิิเชฎฐ์์
คุุณบุุญชััย ศรีีชัยย
ั งพานิิช
คุุณพิิทัักษ์์ ลาภปรารถนา
คุุณดนููนาถ สุุวรรณานนท์์

ดร.ถนอมวงศ์์ แต้้ไพสิิฐพงษ์์
คุุณเพ็็ญจิิต เพิ่่�มพงศ์์พัันธ์์
คุุณประเสริิฐ มริิตตนะพร
คุุณมณีีรััตน์์ ศรีีเสาวชาติิ
คุุณพเยาว์์ มริิตตนะพร
คุุณอธิิป พีีชานนท์์
ม.ล.วััลลีีวรรณ วรวรรณ
คุุณทิิพา โรจน์์วาธรรม
คุุณปรีียนาถ สุุนทรวาทะ
คุุณเปรมฤดีี สุุวรรณทััต
คุุณวัันชััย หงส์์เชิิดชััย
คุุณชวนา วิิวััฒน์์พนชาติิ
คุุณวิิชา พููลวรลัักษณ์์
คุุณธนกร ทองเจริิญ
คุุณวิิเชีียร กิ่่�งมนตรีี
คุุณบรรณ เกษมทรััพย์์
ศ.(พิิเศษ) ดร.สาคร สุุขศรีีวงศ์์
คุุณอายุุษกร อารยางกููร
คุุณฉััตรชััย ส่่องแสงเจริิญ
คุุณพงศธร ฉััตรนะรััชต์์
คุุณจิิตรวลััย สัันติิวััฒนา
คุุณจตุุภััทร์์ ตั้้�งคารวคุุณ
คุุณวรวุุฒิิ ตั้้�งพิิรุุฬห์์ธรรม

ขอเชิิญร่่วมการแข่่งขััน

กอล์์ฟการกุุศล

ชิิงถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
จััดโดย
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ร่่วมกัับ สมาคมนิิสิิตเก่่าคณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

วัันจัันทร์์ที่่�

14 ธัันวาคม 2563
ณ สนามกอล์์ฟ
กรุุงเทพกรีีฑา
หััวหมาก

วััตถุุประสงค์์การจััดแข่่งขััน
1. เพื่่�อนำำ�รายได้้ส่่วนหนึ่่�งทููลเกล้้าฯ ถวายสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
	กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
โดยเสด็็จพระราชกุุศลตามพระราชอััธยาศััย
2. เพื่่�อนำำ�รายได้้ส่่วนหนึ่่�งมอบเป็็นทุุนการศึึกษาแก่่นิิสิิตที่่�เรีียนดีี
แต่่ขาดแคลนทุุนทรััพย์์
3. เพื่่�อนำำ�รายได้้ส่่วนหนึ่่�งสนัับสนุุนกิิจกรรมของสมาคมนิิ สิิตเก่่า
	คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
สถานที่่�แข่่งขััน
สนามกอล์์ฟกรุุงเทพกรีีฑา หััวหมาก กรุุงเทพฯ โทรศััพท์์ 02-736-0378-9
ค่่าสมััคร (พร้้อมรถกอล์์ฟท่่านละ 1 คััน)
• ทีีมกิิตติิมศัักดิ์์� 100,000 บาท (ของขวััญพิิเศษ ป้้ายโฆษณา
		 ทีีออฟ/บนเวทีี)
• ทีีมทั่่�วไป 50,000 บาท
กำำหนดการแข่่งขััน
วัันจัันทร์์ที่่� 14 ธัันวาคม 2563
เวลา		 10.00 น.		 ลงทะเบีียน	รัั บ ของชำำ �ร่ ่ ว ยและรัั บ ประทาน
									 อาหารกลางวััน
เวลา		 12.00 น.		 เริ่่�มการแข่่งขััน (SHOTGUN START)
เวลา		 18.00 น.		 งานเลี้้�ยงสัังสรรค์์ รัับถ้้วยรางวััลเกีียรติิยศ
									 และจัับสลากรางวััล ณ ห้้องหยดเทีียนอาคาร 2
ประเภทการแข่่งขััน
ประเภททีีม
ทีีมละ 4 ท่่าน ไม่่จำำ�กััดเพศ อายุุ ใช้้ผลคะแนนรวม ดีีที่่�สุุด 3 ท่่าน
รางวััลการแข่่งขััน

ประเภททีีม
ชนะเลิิศ 						 -	ถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
									กรมสมเด็็ จ พระเทพรัั ต นราชสุุ ด าฯ สยาม
									 บรมราชกุุมารีี
รองชนะเลิิศ อัันดับั 1 -	ถ้้วยเกีียรติิยศ ของคณบดีี คณะพาณิิชยศาสตร์์
									 และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
รองชนะเลิิศ อัันดับั 2 -	ถ้้วยเกีี ย รติิ ย ศ ของนายกสมาคมนิิ สิ ิ ต เก่่ า
									คณะพาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี แห่่ ง
									จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
									 (ผู้้�เล่่นในทีีมจะได้้รัับถ้้วยรางวััลเกีียรติิยศ)

ประเภทบุุคคล
Flight A		 (แต้้มต่่อ 0 – 12)		รางวััลชนะเลิิศและรองชนะเลิิศ 1-2
Flight B 		 (แต้้มต่่อ 13 – 18)	รางวััลชนะเลิิศและรองชนะเลิิศ 1-2
Flight C 		 (แต้้มต่่อ 19 – 24) 	รางวััลชนะเลิิศและรองชนะเลิิศ 1-2
และรางวััลพิิเศษอื่่น� ๆ
				 -	รางวััล Hole in One ทุุกหลุุม
				 -	รางวััลใกล้้ธง หลุุม Par 3 ทุุกหลุุม
				 -	รางวััลจัับฉลากมากมาย
หมายเหตุุ - รางวััล Hole in One หากมีีผู้้�ได้้มากกว่่า 1 คน จะแบ่่ง
					 เฉลี่่�ยเท่่า ๆ กััน
				 - 	รางวััล Hole in One หลุุม 14 ทองคำำ� มููลค่่า 400,000 บาท
					 1 รางวััล ผู้้ไ� ด้้รัับรางวััลต้้องชำำ�ระภาษีีเงิินได้้ หััก ณ ที่่จ่� า่ ย 5 %
วิิธีีการแข่่งขััน
แข่่งขัันนัับคะแนนแบบ Stableford (คิิดแต้้มต่่อระบบ 36 system)
ออกพร้้อมกัันทุุกหลุุม (SHOTGUN START)
คุุณสมบััติิของผู้้�แข่่งขััน
เป็็นนัักกอล์์ฟสมััครเล่่น ไม่่จำำ�กััดเพศและอายุุ

3. ในกรณีีที่่�ผู้้�เล่่นละเมิิดกฎการแข่่งขััน จะไม่่พิิจารณาผลการแข่่งขััน
ของผู้้นั้้� �น
4.	การคััดค้้านไม่่ว่่ากรณีีใด ๆ ให้้แจ้้งกรรมการแข่่งขัันทราบภายใน
30 นาทีีหลัังจากการแข่่งขัันเสร็็จสิ้้�น
5.	การตััดสิินของคณะกรรมการจััดการแข่่งขัันถืือเป็็นที่่�สิ้้�นสุุด
การจััดกลุ่่�มแข่่งขััน
	คณะกรรมการจััดการแข่่งขััน ขอสงวนสิิทธิ์์ใ� นการจััดกลุ่่�มการแข่่งขััน
ผู้้�แข่่งขัันจะเปลี่่�ยนกลุ่่�มการแข่่งขััน ต้้องได้้รัับอนุุญาตจากคณะกรรมการ
จััดการแข่่งขัันเท่่านั้้�น
การสมััครเข้้าร่่วมการแข่่งขััน
	กรุุณากรอกรายละเอีียดและส่่งใบสมััคร/ใบตอบรัับ พร้้อมชำำ�ระเงิิน
ค่่าสมััครแข่่งขัันได้้ตั้้�งแต่่ บััดนี้้� จนถึึง วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2563
ส่่งใบสมััครการแข่่งขัันได้้ที่่� สมาคมนิิสิิตเก่่าคณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
โทรศััพท์์ 0-2255-8614 0-2218-5703
E-mail : cualumni@cscoms.com

กฎการแข่่งขััน

วิิธีีการชำำระเงิิน

ใช้้กฎของ The Royal and Ancient Golf Club of St.Andrew
and USGA และ Local Rules ของสนามที่่�ใช้้แข่่งขััน

- โปรดสั่่ง� จ่่าย เช็็คในนาม “สมาคมนิิสิติ เก่่าคณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย”
- โอนเงิินเข้้าบััญชีีออมทรััพย์์ “สมาคมนิิสิติ เก่่าคณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีีแห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย”

การตััดสิิน
1.	ประเภททีีมและบุุคคล ที่่�ได้้คะแนนรวมดีีที่่�สุุดเป็็นผู้้�ชนะ
2. ในกรณีีเสมอกััน
-	ประเภททีีม ทีีมที่่�มีีแต้้มต่่อรวมของผู้้�เล่่นดีีที่่�สุุด 3 คน น้้อยกว่่า
		 เป็็นทีีมชนะ หากแต้้มต่่อรวมเท่่ากัันให้้เปรีียบเทีียบคะแนนรวม
		 ของผู้้�เล่่นทั้้�ง 3 คน จากคะแนนเก้้าหลุุมสุุดท้้าย (10-18)
		หกหลุุ ม สุุ ดท้้ าย (13–18) หรืือสามหลุุ ม สุุ ดท้้ าย (16-18)
		 ตามลำำ�ดัับ จนกว่่าจะ ปรากฏผลแพ้้ชนะ
-	ประเภทบุุคคล ผู้้ที่่� �มีแี ต้้มต่่อต่ำำ�กว่
� า่ เป็็นผู้้ช� นะ หากยัังเสมอกัันให้้
		 เปรีียบเทีียบคะแนนรวมเก้้าหลุุมสุุดท้้าย (10-18)
		หกหลุุมสุุ ดท้้าย (13–18) หรืือ สามหลุุมสุุ ดท้้ าย (16-18)
		 ตามลำำ�ดัับ จนกว่่าจะปรากฏผลแพ้้ชนะ หากผลการแข่่งขัันนั้้�น
		ยัังเสมอกััน ให้้นัับย้้อนหลัังจากหลุุม 18 ไปถึึงหลุุม 1 จนกว่่า
		ปรากฎผลแพ้้ชนะ

ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
	สาขาสภากาชาดไทย เลขที่่� 045-2-93778-0
● ธนาคารธนชาต จำำ�กััด (มหาชน)
	สาขาจามจุุรีีสแควร์์ เลขที่่� 098-2-00008-7
●

กรุุณาส่่งใบสมััคร/ใบตอบรัับ พร้้อมสลิิปโอนเงิิน ได้้ที่่�สมาคมฯ
โทรศััพท์์ 02-255-8614, 02-218-5703, 086-752-1748
E-mail: cualumni@cscoms.com

