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ขอเชิญรวมการแขงขัน 

กอลฟการกุศล เพ่ือมูลนิธิสัมมาชีพ (Sammachiv Golf Charity 2021) 

ชิงถวยรางวัลเกียรติยศ   

พลเอก นเรนทร  สิริภูบาล 

ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

วันศุกรท่ี 11`มิถุนายน 2564 ณ สนามกอลฟ วินดเซอร สุวินทวงศ กรุงเทพฯ 

Shot Gun Start 12.00 น. 

 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อนำรายไดไปสมทบทุนสนับสนุนการขับเคล่ือนงาน ตามแผนยุทธศาสตรมูลนิธิสัมมาชีพ  

“สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี สูการพัฒนาท่ียั่งยืน” งานพัฒนาและขยายผลงานรางวัลวิสาหกิจ

ชุมชนตนแบบสัมมาชีพ ถือเปนอีกโครงการหนึ่งท่ีจะนำรายไดไปขับเคล่ือนงาน เปนการเสริมสรางความ

เขมแข็งต้ังแตระดับฐานราก เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบธุรกิจตามแนวทางสัมมาชีพ มีผล

ประกอบการธุรกิจท่ีมีกำไร สรางรายไดเพิ่มใหกับชุมชนและเปนตนแบบของการประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งท่ี 

ผานมาไดมีการมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนตนแบบสัมมาชีพมาแลว 11 วิสาหกิจชุมชน แบงเปน 5 ประเภท ไดแก 

  • รางวัลประเภท การเงินและสวัสดิการชุมชน 

  • รางวัลประเภท การเกษตร 

  • รางวัลประเภท การบริการและการทองเท่ียวโดยชุมชน 

  • รางวัลประเภท การแปรรูปผลิตภัณฑ 

  • รางวัลประเภท การแปรรูปผลิตภัณฑท่ีไมใชอาหาร 

 โดยกระบวนการทำงานจะเปนการขับเคล่ือนงานพัฒนาและขยายผลท้ังวิสาหกิจชุมชนท่ีเคยไดรับ

รางวัล และวิสาหกิจชุมชนท่ีสงเขาประกวด จำนวน 201 วิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาใหเกิดเปนวิสาหกิจชุมชน

ตนแบบสัมมาชีพ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ใหมีศักยภาพในการเปนผูประกอบการชุมชน สรางเศรษฐกิจชุมชน 

ใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 
 

  2. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารกจิกรรมและโครงการตางๆ ของมูลนิธิสัมมาชีพ ใหเปนท่ี

ประจักษตอสาธารณะในวงกวาง 
 

  3. เพื่อสรางความสัมพันธและกระบวนการมีสวนรวม ระหวางมูลนิธิสัมมาชีพ สมาชิกผูนำ-นำการ 

เปล่ียนแปลง และ องคกรภาคีเครือขาย 
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 คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

1. เปนนักกอลฟสมัครเลนท่ัวไป 

2. ไมจำกัดเพศและวัย 

 

 รางวัลการแขงขัน  

 1. ประเภททีม  

   ♦ รางวัลชนะเลิศ 

  ♦ รางวัลรองชนะเลิศ 
 

 2. ประเภทบุคคล  

  ♦ รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross  

  ♦ รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net 

  ♦ รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ Flight A 

  ♦ รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ Flight B 

  ♦ รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ Flight C 
 

 กติกา/การตัดสิน 

 1. แขงขันแบบ Stroke Play 18 หลุม โดยคิดคะแนนแบบ Stableford และใช Handicap  

       ตามระบบ 36 System มาใชในการแบงไฟลท และประเภททีม 

 2. ประเภททีม คิดคะแนนรวม Net Score ของนักกอลฟ 5 คน ทีมท่ีนอยกวาเปนทีมชนะ  

       หากคะแนนรวมเทากันให Handicap รวมของนักกอลฟ 5 คน ท่ีนอยกวาเปนทีมชนะ 

 3. ประเภทบุคคลท่ัวไป 

  • ชนะเลิศ Overall Low Gross ผูท่ีทำคะแนนรวม Gross score นอยท่ีสุดเปนผูชนะ  

      หากคะแนนเทากัน ให Handicap มากกวาเปนผูชนะ 

   • ชนะเลิศ Overall Low Net ผูท่ีทำคะแนนรวม Net score นอยท่ีสุดเปนผูชนะ  

      หากคะแนนเทากัน ให Handicap นอยกวาเปนผูชนะ 

 4. ประเภทบุคคลจำกัดไฟลท (Stableford Scoring) ผูท่ีทำแตมมากท่ีสุดในแตละไฟลทเปนผูชนะ  

     หากคะแนนเทากัน ใหผูท่ีมี Handicap นอยกวาเปนผูชนะ 

 5. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนท่ีส้ินสุด (กฏขอ 34-2) 
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สอบถามรายละเอียดไดท่ี 

มูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 ซ.ลาดพราว 94 (ปญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

Tel. 02 530 9204-5 / 085 058 9877 / 095 124 8689 

(มูลนิธิสัมมาชีพ เปนองคกรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับท่ี 832 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ  

ใบเสร็จสามารถนำไปใชหักลดหยอนภาษีได) 
 

 

ใบสมัครเขารวมการแขงขัน 

กอลฟการกุศล เพ่ือมูลนิธิสัมมาชีพ (Sammachiv Golf Charity 2021) 

วันศุกรท่ี 11 มิถุนายน 2564  

ณ สนามกอลฟ วินดเซอร สุวินทวงศ กรุงเทพฯ 

*********************************** 
คาสมัคร 

Ｏ ทีมท่ัวไป ทีมละ   30,000  บาท  (มรีถกอลฟและแคดด้ี) 
 

 
 

ทีมท่ีเขารวมการแขงขัน : ทีมละ 5 คน 

ช่ือผูติดตอ............................................................................................................................................................. 

โทร............................................................................... มือถือ............................................................................. 

ช่ือทีม................................................................................................................................................................... 

ช่ือผูแขงขัน 

1. ..................................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................................................... 

4. .................................................................................................................................................................... 

5. .................................................................................................................................................................... 
 

ออกใบเสร็จในนาม............................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี..............................................หมู......................ซอย/ถนน.................................................................... 

แขวง/ตำบล.....................................................................เขต/อำเภอ................................................................... 

จังหวัด..............................................................................รหัสไปรษณีย............................................................... 

เลขประจำตัวผูเสียภาษี........................................................................................................................................ 
 

การชำระเงิน  (กรุณาชำระคาสมัครกอนวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 และสงหลักฐานการชำระเงินมาท่ี 

E-mail : sammachiv.pr@gmail.com  / goongging2518@gmail.com หรือ  Fax. 02 530 9206) 
 

  Ｏ  เงนิสด 

  Ｏ  โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขา ศรีวรา ช่ือบัญชี มูลนิธิสัมมาชีพ  เลขท่ีบัญชี 254-2-17243-8 

  Ｏ  ส่ังจายเช็คในนาม มูลนิธิสัมมาชีพ  

mailto:sammachiv.pr@gmail.com
mailto:%20/%20goongging2518@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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(ราง) 

กำหนดการ 

 “กอลฟการกุศล เพ่ือมูลนิธิสัมมาชีพ” ประจำป 2564 

วันศุกรท่ี 11 มิถุนายน 2564   

Shot Gun เวลา 12.00 น. 

ณ   สนามกอลฟ วินดเซอร สุวินทวงศ กรุงเทพฯ 

***************************** 
 

            10.00 น.             ลงทะเบียนการแขงขัน / รับประทานอาหารกอนออกรอบ 
   

               11.50 น.             ประธานกลาวเปดงาน 
 

               12.00 น.          เริ่มการแขงขัน  
 

               17.00 น.           กรรมการรวบรวมคะแนนพรอมโชวผลคะแนนดวย LCD ขนาดใหญ  
 

               17.30 น.            รับประทานอาหารท่ีหองจัดเล้ียง 
  

                17.50 น.              พิธีกรเรียนเชิญประธานกลาวขอบคุณ 
 

                18.00 น.               โปรเจ็คเตอร ฉายภาพบรรยากาศการแขงขัน  
 

                18.30 น.              จับฉลากแจกของรางวัลท่ัวไป 

 

                19.00 น.               มอบถวยรางวัล 
    
 

                19.30 น.               พิธีกรจับฉลากรางวัลใหญ   
  

   20.00 น. พิธีกรกลาวปดงาน  
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สิทธิประโยชนสำหรับผูสนับสนุน  

กิจกรรม “กอลฟการกุศล เพ่ือมูลนิธิสัมมาชีพ” 

(Sammachiv  Golf  Charity 2021) 
 

************************************ 
 

 

 1. ผูสนับสนุนหลัก 
 

 

      

 

 

 
 

100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 
 

•  Logo on  Grand  Backdrop  

    ขนาด 2.40x3.60 m  

    จำนวน 1 ปาย 
 

• Logo on Board  

   ขนาด 1.20x2.40 m   

   จำนวน 1 ปาย ในสนาม  

   (หลุม 1)  

 

• Banner Logo on Website &  

   Facebook  มูลนิธิสัมมาชีพ 

 
 

• ทีมท่ัวไป จำนวน 1 ทีม 

 

 

 

 

•  Logo on  Grand  Backdrop     

    ขนาด 2.40x3.60 m  

    จำนวน 1 ปาย 
 

• Logo on Board  

   ขนาด 1.20x2.40 m   

   จำนวน 2 ปาย ในสนาม 

   (หลุม 1 และ หลุม 10) 

 

• Banner Logo on Website &   

   Facebook   มูลนิธิสัมมาชีพ 

 
 

• ทีมท่ัวไป จำนวน 2 ทีม 

 

 

 

 

•  Logo on  Grand  Backdrop     

    ขนาด 2.40x3.60 m 

    จำนวน 1 ปาย 
 

• Logo on Board  

   ขนาด 1.20x2.40 m   

   จำนวน 2 ปาย ในสนาม 

   (หลุม 1 และ หลุม 10) 

 

• โลโกบนปายขนาด  60 * 120 cm  

   1 ปาย บนหลุมพาร 3 (2 หลุม) 
 
 

• Banner Logo on Website &   

   Facebook  มูลนิธิสัมมาชีพ 
 
 

• ทีมท่ัวไป จำนวน 3 ทีม 
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2. ผูสนับสนุนท่ัวไป (ปายหลุม) 
  

• สนับสนุน 15,000 บาท ไดรับ โลโกบนปายขนาด  60 * 120 cm จำนาวน 1 ปาย  

เลือกหลุมท่ีทานตองการ 1 หลุม 
 

 Course A หลุม 1    Course C หลุม 1  
  

 Course B หลุม 1  Course D หลุม 1 

 

• สนับสนุน 20,000 บาท ไดรับ โลโกบนปายขนาด  60 * 120 cm จำนวน 1 ปาย บนหลุมพาร 3   

เลือกหลุมท่ีทานตองการ 1 หลุม 
   

           Course A  หลุม A5 หลุม A7 
 

           Course B  หลุม B3 หลุม B5 
 

           Course C  หลุม C3 หลุม C8 
  

           Course D  หลุม D4 หลุม D8 
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   คณะกรรมการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล 

 

 

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 

   คุณประพนธ วงษทาเรือ  คุณโกมล บัวเกตุ 

 คุณโสฬส สาครวิศว  ดร.นพดล  ปยะตระภูม ิ

 ดร.พรพงษ ปอประพนัธ  ผศ.ดร.สุภาภรณ เกียรติสิน 

 คุณอภิพัทธ เหลาวีระธรรม ดร.จุติณัฎฐ ลิมปนันทวดี   

 คุณนุกูล กาญจนรัตน   

  
  

ประธานจัดการแขงขัน 
 

ดร.มรกต ณ เชียงใหม 
 
 

กรรมการจัดการแขงขัน 

 คุณผดุงศักด์ิ พื้นแสน  คุณภูษิต สุนทรพันธุ   

 คุณวรชนาธิป จันทน ู  คุณอัฐเมท ฤทธิศักด์ิ   

 คุณจารินญา บุญยะหัต  คุณสมชัย งามพิมล 

 คุณพลอยริญญา ภัทรอิ่มอวน คุณพัทธนันท กิตตินันทวงศ 

 คุณอธิป พุมพวง   คุณสุรจิต สถาพรวลัยรัตน 

 คุณวิเชียร ฟองคำ  คุณกิตติพงษ เอื้อพิพัฒนากูล 

 คุณอิทธิพันธ สุขพราหมณ  คุณชุมพล  ชูวิลาศ 

          

    

   

 

 

 


	วันศุกร์ที่ 11`มิถุนายน 2564 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ
	300,000 บาท
	200,000 บาท
	100,000 บาท

