
๑. วตัถปุระสงค ์
 เพื่อหารายไดส้นับสนุนกจิกรรรมของสมาคมศษิยเ์ก่าวนศาสตรแ์ละ
ทุนการศกึษาแก่นิสติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

๒. ก ำหนดวนัแข่งขนั 
วนัพฤหสับดทีี่ ๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ รอบบ่าย (๑๒.๐๐ น.)  

เวลา ๑๑.๐๐ น. ลงทะเบยีนรบัประทานอาหาร 
เวลา ๑๒.๐๐ น.  เริม่การแข่งขนั (Short Gun Start) 
เวลา ๑๗.3๐ น. เริม่รบัประทานอาหาร (เยน็)  

และประกาศผลการแข่งขนั 
๓. สนำมกำรแข่งขนั 
 ณ สนามกอลฟ์ศูนยพ์ฒันากฬีากองทพับก รามอนิทรา 
    กรุงเทพมหานคร 
๔. วิธีและกฎกำรแข่งขนั 

- เป็นการแข่งขนัแบบ Stroke Play คดิ Handicap  
แบบ ๓๖ System จ านวน ๑๘ หลุม 
- ใชก้ฎซึ่งรบัรองโดย The Royal & Ancient Golf Club  
of St.Andrews 
- กฎ U.S.G.A และ Local Rules ของสนามกอลฟ์ 

๕. กำรตดัสิน 
- ประเภททีม คดิคะแนน Net Score ที่น้อยที่สุดของ ๔ คน ในทีม

เป็นผูช้นะ หากเท่ากนัใหเ้ทยีบผลรวม Handicap ของ ๔ คนนัน้ ทมีที่น้อยกว่า
เป็นทมีชนะ หากเท่ากนัอีกใหเ้ทียบผลรวมคะแนน Gross Score ของ ๔ คน
นัน้ในทีม จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นทีมชนะ หากเท่ากันอีกให้
พจิารณาหลุมต่อหลุม ยอ้นกลบัจากหลุม ๑๘ (Count Back) จนไดท้มีชนะ 

- ป ระ เภทบุ คคล คะแนน Low Gross หากเท่ ากัน ให้ เทีย บ 
Handicap ที่ ม ากกว่ า เป็ นผู้ ชนะ  Net Score ห าก เท่ ากัน ให้ เที ย บ 
Handicap ที่น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ ในกรณีเทียบ Handicap แล้วยงัเท่ากัน
อีกให้เทียบคะแนน Gross Score ที่น้อยกว่า จากรอบ IN ไปรอบ OUT 
เป็นผูช้นะ  หากยงัเท่ากนัอกีให้พจิารณาหลุมต่อหลุม ย้อนกลบัจากหลุม 
๑๘  (Count Back) จนไดผู้ช้นะ 

- กรณีแข่งขนัไมจ่บ เน่ืองจากสภาพลมฟ้าอากาศใหบ้นัทกึผลของ
หลุมเป็น โบกี ้ทุกหลมุ 

- กรุณาบนัทกึผลคะแนนอย่างชดัเจนและไม่ท าเครื่องหมายอื่นใด 
เช่น สามเหลี่ยมหรอืวงกลมในสกอรก์ารด์แขง่ขนั นอกจากตวัเลขเท่านัน้ 

- ค าตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิน้สุด (กฎขอ้ ๓๔-๒)  
๖. รำงวลั 

- ประเภททมี ม ี๒ รางวลั 

 - รางวลัชนะเลศิประเภททมี  
ถว้ยเกยีรตยิศ นายธรีภทัร ประยูรสทิธ ิปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- รางวลัรองชนะเลศิประเภททมี 
ถว้ยเกยีรตยิศ นายเสรมิยศ สมมัน่ 
รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- ประเภทบุคคลทัว่ไป ม ี๒ รางวลั 
 - รางวลัชนะเลศิ Overall Low Gross 

ถว้ยเกยีรตยิศ นายรชัฎา สุรยิกุล ณ อยุธยา 
รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
- รางวลัชนะเลศิ Overall Low Net 
ถว้ยเกยีรตยิศ นายพงศบ์ุณย ์ปองทอง 
รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- ประเภทบุคคลจ ากดั Flight 
 Flight A (๐-๙) ม ี๒ รางวลั 

- รางวลัชนะเลศิ 
ถว้ยเกยีรตยิศ อธบิดกีรมป่าไม ้
- รางวลัรองชนะเลศิ 
ถว้ยเกยีรตยิศ รองอธบิดกีรมป่าไม ้

 Flight B (๑๐-๑๘) ม ี๒ รางวลั 
- รางวลัชนะเลศิ 
ถว้ยเกยีรตยิศ อธบิดกีรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 
- รางวลัรองชนะเลศิ 
ถว้ยเกยีรตยิศ รองอธบิดกีรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 

 Flight C (๑๙-๒๔) ม ี๒ รางวลั 
- รางวลัชนะเลศิ 
ถว้ยเกยีรตยิศ อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
- รางวลัรองชนะเลศิ 
ถว้ยเกยีรตยิศ รองอธบิดกีรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 
 Flight D (๒๕-๓๖) ม ี๒ รางวลั 
- รางวลัชนะเลศิ 
ถว้ยเกยีรตยิศ รกัษาการแทนผูอ้ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
- รางวลัรองชนะเลศิ 
ถว้ยเกยีรตยิศ รองอธบิดกีรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 
- รางวลับูบ้ี ้ 
ถว้ยเกยีรตยิศ ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ รกัษาการแทนอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

๗. รำงวลัพิเศษ 

- รางวลั Hole in One ๔ หลุม 
- รางวลัใกลธ้ง ๔ หลุม 
- รางวลัจบัสลากหลงัการแข่งขนั 

   (กรณีที่ผูเ้ล่นไดร้างวลัมากกว่า ๑ ท่านขึน้ไป ใหแ้บ่งรางวลัไดเ้ท่าๆ กนั) 
๘. กำรสมคัรแข่งขนั  

สามารถตดิต่อสมคัรแข่งขนัและสอบถามรายละเอยีด ไดท้ี่  
 ๑. นายธติ ิวสิารตัน์  โทร.๐๘๖ ๘๖๗ ๗๖๕๕ 
 ๒. นายสุรศกัดิ ์หล่อจติตเ์สยีง โทร.๐๘๑ ๓๑๑ ๗๙๙๗ 
 3. นายพเิศรษฐ ลอืชานิมติจติ โทร.๐๘๓ ๐๓๖ ๓๒๐๗ 
 4. นายตรภีพ ทพิยศกัดิ ์  โทร.089 759 6797 
 5. นายอุทยั พรมนาร ี  โทร.๐๘๙ ๙๔๗ ๕๕๕๒ 
 6. นายทรงเกยีรต ิตาตะยานนท ์ โทร.๐๘๑ ๙๗๕ ๖๖๖๒ 
 7. นายเสกสรร กวยะปาณิก โทร.081 985 1651 
 

 

ตรวจสอบรายชื่อแพริง่ไดท้ี่ สมาคมศษิยเ์ก่าวนศาสตร ์
 

http://alumni.forest.ku.ac.th 

ใบสมคัรกำรแข่งขนักอลฟ์กำรกศุล 
“วนศำสตรร์วมใจ ๒๕๖๐” 

วนัพฤหสับดีท่ี ๒ กมุภำพนัธ ์๒๕๖๐ 
ณ สนำมกอลฟ์ศนูยพ์ฒันำกีฬำกองทพับก รำมอินทรำ 

กรุงเทพมหำนคร 



SHOT GUN Start รอบบ่ำย ๑๒.๐๐ น. 
ค่ำสมคัร 
(    ) ทมีกติตมิศกัดิ ์ ทมีละ  ๓๕,๐๐๐ บาท 
(    ) ทมีทัว่ไป ทมีละ  ๒๕,๐๐๐ บาท 
(    ) สมทบการแขง่ขนั..............................................................บาท 
ทีมท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขนั 
ชื่อทมี................................................................................................... 
สงักดั................................................................................................... 
ชื่อผูป้ระสานงาน.............................................โทร............................... 
รายนามผูเ้ขา้แขง่ขนั............................................................................. 
๑. ....................................................................................................... 
๒. ....................................................................................................... 
๓. ....................................................................................................... 
๔. ....................................................................................................... 
๕. . ..................................................................................................... 
กำรช ำระเงินค่ำสมคัรกำรแข่งขนัโดย 
    ช าระเงนิสดในวนัแขง่ขนั (ยนืยนัก่อนวนัที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐) 
    เงนิสด 
    เชค็จ่ายในนาม นายสยาม ชา้งเนียม โทร.๐๘๑ ๓๗๕ ๒๓๘๖ 
       โทรสาร ๐๒ ๙๔๐ ๖๙๖๕ 
    โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธนิ ๔๐ 
        ชื่อบญัช ีนายสยาม ชา้งเนียม 
        บญัชเีลขที่ ๙๘3 – 0 – 01332 – 4 

(ภายในวนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เพือ่สะดวกต่อการจดัทมีแขง่ขนัและสง่ใบเสรจ็) 

       ลงชื่อ.........................................................................ผูส้มคัร 
             ( ....................................................................... ) 
             โทร. ................................................................. 

ขอใหส้่งหลกัฐานการจ่ายเงนิและใบสมคัร 
ที่สมาคมศษิยเ์ก่าวนศาสตร ์โทร/โทรสาร 02 940 6965 

กรรมกำรกำรจดักำรแข่งขนั 
กอล์ฟการกุศล “วนศาสตรร์วมใจ ๒๕๖๐” 

คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
นายธรีภทัร ประยรูสทิธ ิ 

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายวจิารย ์สมิาฉายา  

ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
นายรชัฎา สุรยิกุล ณ อยุธยา นายพงศ์บุณย ์ปองทอง 
รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

นายชลธศิ สุรสัวด ีอธบิดกีรมป่าไม ้
นายธญัญา เนตธิรรมกุล  

อธบิดกีรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื 
นางสาวสุทธลิกัษณ์ ระววิรรณ  

อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
นายพชิยั รุจโิรจน์สุวรรณ  

รกัษาการแทนผูอ้ านวยการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
นายประลอง ด ารงค์ไทย รองอธบิดกีรมป่าไม ้
นายสมหมาย กติตยิากุล นายเฉลมิชยั ปาปะทา 

รองอธบิดกีรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื   
นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ 

นายภาดล ถาวรกฤชรตัน์ รองอธบิดกีรมทรพัยากรน ้า 
ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์  

รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร. นิคม แหลมสกั คณบดคีณะวนศาสตร ์

นายประยุทธ หล่อสุวรรณศริ ินายกสมาคมศษิยเ์ก่าวนศาสตร ์
ประธำนจดักำรแข่งขนั 

นายเสรมิยศ สมมัน่ 
รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

กรรมกำร 
นายอดศิร นุชด ารงค์ 

นายธติ ิวสิารตัน์   นายสุรศกัดิ ์หล่อจติต์เสยีง 
นายพเิศรษฐ ลอืชานิมติจติ   นายตรภีพ ทพิยศกัดิ ์

นายทรงเกยีรต ิตาตะยานนท์   นายเสกสรร กวยะปาณิก 
นายยรรยง การกาง  ดร.ปิยวตัน์ ดลิกสมัพนัธ์  
นายสมบรูณ์ สงวนสุข นางสาวสุดา ผลจนัทร ์

เลขำนุกำร 
นายอทุยั พรมนาร ี

กรรมกำร / ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นายอคัรพงษ์ นาคถนอม 

เหรญัญิก 
นายสยาม ชา้งเนียม 

 

สมำคมศิษยเ์ก่ำวนศำสตร ์
ขอเชิญร่วมกำรแข่งขนักอล์ฟกำรกศุล 

“วนศำสตรร์วมใจ ๒๕๖๐” 
ชิงถ้วยเกียรติยศ 

 
นำยธีรภทัร ประยูรสิทธิ  

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

นำยเสริมยศ สมมัน่  
นำยรชัฎำ สุริยกลุ ณ อยุธยำ  
นำยพงศบ์ุณย ์ปองทอง 

รองปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
 
 

 
รอบบ่ำย 

วนัพฤหสับดีท่ี ๒ กมุภำพนัธ ์๒๕๖๐ 
ณ สนำมกอลฟ์ศนูยพ์ฒันำกีฬำกองทพับก รำมอินทรำ 

กรงุเทพมหำนคร 


