๑. วัตถุประสงค์
เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรรมของสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และ
ทุนการศึกษาแก่นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. กำหนดวันแข่งขัน
วันพฤหัสบดีท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รอบบ่าย (๑๒.๐๐ น.)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ลงทะเบียนรับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๐๐ น. เริม่ การแข่งขัน (Short Gun Start)
เวลา ๑๗.3๐ น. เริม่ รับประทานอาหาร (เย็น)
และประกาศผลการแข่งขัน
๓. สนำมกำรแข่งขัน
ณ สนามกอล์ฟศูนย์พฒ
ั นากีฬากองทัพบก รามอินทรา
กรุงเทพมหานคร
๔. วิธีและกฎกำรแข่งขัน
- เป็ นการแข่งขันแบบ Stroke Play คิด Handicap
แบบ ๓๖ System จานวน ๑๘ หลุม
- ใช้กฎซึ่งรับรองโดย The Royal & Ancient Golf Club
of St.Andrews
- กฎ U.S.G.A และ Local Rules ของสนามกอล์ฟ
๕. กำรตัดสิ น
- ประเภททีม คิดคะแนน Net Score ที่น้อยที่สุดของ ๔ คน ในทีม
เป็ นผูช้ นะ หากเท่ากันให้เทียบผลรวม Handicap ของ ๔ คนนัน้ ทีมที่น้อยกว่า
เป็ นทีมชนะ หากเท่ากันอีกให้เทียบผลรวมคะแนน Gross Score ของ ๔ คน
นัน้ ในที ม จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็ นที ม ชนะ หากเท่ า กัน อีก ให้
พิจารณาหลุมต่อหลุม ย้อนกลับจากหลุม ๑๘ (Count Back) จนได้ทมี ชนะ
- ป ระเภ ท บุ ค คล คะแนน Low Gross ห ากเท่ า กั น ให้ เ ที ย บ
Handicap ที่ ม าก ก ว่ า เป็ นผู้ ช นะ Net Score ห ากเท่ ากั น ให้ เ ที ย บ
Handicap ที่น้อยกว่าเป็ นผู้ชนะ ในกรณี เทียบ Handicap แล้ว ยัง เท่ ากัน
อีกให้เทียบคะแนน Gross Score ที่น้อยกว่า จากรอบ IN ไปรอบ OUT
เป็ นผูช้ นะ หากยังเท่ากันอีกให้พจิ ารณาหลุมต่อหลุม ย้ อนกลับจากหลุม
๑๘ (Count Back) จนได้ผชู้ นะ
- กรณีแข่งขันไม่จบ เนื่องจากสภาพลมฟ้ าอากาศให้บนั ทึกผลของ
หลุมเป็ น โบกี้ ทุกหลุม
- กรุณาบันทึกผลคะแนนอย่างชัดเจนและไม่ทาเครื่องหมายอื่นใด
เช่น สามเหลี่ยมหรือวงกลมในสกอร์การ์ดแข่งขัน นอกจากตัวเลขเท่านัน้
- คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ้ สุด (กฎข้อ ๓๔-๒)
๖. รำงวัล
- ประเภททีม มี ๒ รางวัล

- รางวัลชนะเลิศประเภททีม
ถ้วยเกียรติยศ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม
ถ้วยเกียรติยศ นายเสริมยศ สมมั ่น
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- ประเภทบุคคลทั ่วไป มี ๒ รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross
ถ้วยเกียรติยศ นายรัชฎา สุรยิ กุล ณ อยุธยา
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net
ถ้วยเกียรติยศ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- ประเภทบุคคลจากัด Flight
Flight A (๐-๙) มี ๒ รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศ อธิบดีกรมป่ าไม้
- รางวัลรองชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมป่ าไม้
Flight B (๑๐-๑๘) มี ๒ รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
- รางวัลรองชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
Flight C (๑๙-๒๔) มี ๒ รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
- รางวัลรองชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
Flight D (๒๕-๓๖) มี ๒ รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศ รักษาการแทนผูอ้ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
- รางวัลรองชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
- รางวัลบูบ้ ี้
ถ้วยเกียรติยศ ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๗. รำงวัลพิเศษ

- รางวัล Hole in One ๔ หลุม
- รางวัลใกล้ธง ๔ หลุม
- รางวัลจับสลากหลังการแข่งขัน
(กรณีท่ผี เู้ ล่นได้รางวัลมากกว่า ๑ ท่านขึน้ ไป ให้แบ่งรางวัลได้เท่าๆ กัน)
๘. กำรสมัครแข่งขัน
สามารถติดต่อสมัครแข่งขันและสอบถามรายละเอียด ได้ท่ี
๑. นายธิติ วิสารัตน์
โทร.๐๘๖ ๘๖๗ ๗๖๕๕
๒. นายสุรศักดิ ์ หล่อจิตต์เสียง
โทร.๐๘๑ ๓๑๑ ๗๙๙๗
3. นายพิเศรษฐ ลือชานิมติ จิต
โทร.๐๘๓ ๐๓๖ ๓๒๐๗
4. นายตรีภพ ทิพยศักดิ ์
โทร.089 759 6797
5. นายอุทยั พรมนารี
โทร.๐๘๙ ๙๔๗ ๕๕๕๒
6. นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์
โทร.๐๘๑ ๙๗๕ ๖๖๖๒
7. นายเสกสรร กวยะปาณิก โทร.081 985 1651

ตรวจสอบรายชื่อแพริง่ ได้ท่ี สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
http://alumni.forest.ku.ac.th

ใบสมัครกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล
“วนศำสตร์รวมใจ ๒๕๖๐”
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ณ สนำมกอล์ฟศูนย์พฒ
ั นำกี ฬำกองทัพบก รำมอิ นทรำ
กรุงเทพมหำนคร

SHOT GUN Start รอบบ่ำย ๑๒.๐๐ น.
ค่ำสมัคร
( ) ทีมกิตติมศักดิ ์ ทีมละ ๓๕,๐๐๐ บาท
( ) ทีมทั ่วไป
ทีมละ ๒๕,๐๐๐ บาท
( ) สมทบการแข่งขัน..............................................................บาท
ทีมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ชื่อทีม...................................................................................................
สังกัด...................................................................................................
ชื่อผูป้ ระสานงาน.............................................โทร...............................
รายนามผูเ้ ข้าแข่งขัน.............................................................................
๑. .......................................................................................................
๒. .......................................................................................................
๓. .......................................................................................................
๔. .......................................................................................................
๕. . .....................................................................................................
กำรชำระเงินค่ำสมัครกำรแข่งขันโดย
 ชาระเงินสดในวันแข่งขัน (ยืนยันก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐)
 เงินสด
 เช็คจ่ายในนาม นายสยาม ช้างเนียม โทร.๐๘๑ ๓๗๕ ๒๓๘๖
โทรสาร ๐๒ ๙๔๐ ๖๙๖๕
 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน ๔๐
ชื่อบัญชี นายสยาม ช้างเนียม
บัญชีเลขที่ ๙๘3 – 0 – 01332 – 4
(ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เพือ่ สะดวกต่อการจัดทีมแข่งขันและส่งใบเสร็จ)

ลงชื่อ.........................................................................ผูส้ มัคร
( ....................................................................... )
โทร. .................................................................
ขอให้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินและใบสมัคร
ที่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ โทร/โทรสาร 02 940 6965

นายชลธิศ สุรสั วดี อธิบดีกรมป่ าไม้
นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ์ ชื
นางสาวสุทธิลกั ษณ์ ระวิวรรณ
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
นายพิชยั รุจโิ รจน์สุวรรณ
รักษาการแทนผูอ้ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
นายประลอง ดารงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่ าไม้
นายสมหมาย กิตติยากุล นายเฉลิมชัย ปาปะทา
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ์ ชื
นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้า
ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์
นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิร ิ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

นำยธีรภัทร ประยูรสิ ทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นำยเสริ มยศ สมมัน่
นำยรัชฎำ สุริยกุล ณ อยุธยำ
นำยพงศ์บุณย์ ปองทอง
รองปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม

ประธำนจัดกำรแข่งขัน
นายเสริมยศ สมมัน่
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กรรมกำร
นายอดิศร นุ ชดารงค์
นายธิต ิ วิสารัตน์ นายสุรศักดิ ์ หล่อจิตต์เสียง
นายพิเศรษฐ ลือชานิมติ จิต นายตรีภพ ทิพยศักดิ ์
นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ นายเสกสรร กวยะปาณิก
นายยรรยง การกาง ดร.ปิ ยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
นายสมบูรณ์ สงวนสุข นางสาวสุดา ผลจันทร์

เลขำนุกำร
นายอุทยั พรมนารี
กรรมกำร / ผู้ช่วยเลขำนุกำร
นายอัครพงษ์ นาคถนอม
เหรัญญิก
นายสยาม ช้างเนียม

กรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล “วนศาสตร์รวมใจ ๒๕๖๐”
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
นายรัชฎา สุรยิ กุล ณ อยุธยา นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

“วนศำสตร์รวมใจ ๒๕๖๐”
ชิ งถ้วยเกียรติ ยศ

สมำคมศิ ษย์เก่ำวนศำสตร์
ขอเชิ ญร่วมกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล

รอบบ่ำย
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ณ สนำมกอล์ฟศูนย์พฒ
ั นำกีฬำกองทัพบก รำมอิ นทรำ
กรุงเทพมหำนคร

