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การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ  
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล 

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทท.) 
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค กรุงเทพฯ 

Shot Gun Start 12.00 น. 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนสนับสนุนการขับเคล่ือนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิสัมมาชีพ “สานพลัง
ขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ” ผ่านโครงการและกิจกรรมของ
มูลนิธิสัมมาชีพ อาทิ  
 1. งานพัฒนาและขยายผล รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ตั้งแต่ระดับฐานราก เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจตามแนวทางสัมมาชีพ  โดยกระบวนการ
ทำงานจะเป็นการขับเคล่ือนการพัฒนาและขยายผลท้ังวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับรางวัลและท่ีส่งเข้าประกวด เพื่อ
พัฒนาให้เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ยกระดับวิสาหกิจให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่ี
สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข็งแรงต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2. งานอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ระดับภูมิภาค เป็นการสร้างผู้นำในระดับภูมิภาค  
ใหเ้ป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งหวังให้เกิดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่
ชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้ผู ้นำ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า  
การบริการ และ การเกษตรแบบครบวงจร อันจะนำไปสู่การสร้างผู้ประกอบการชุมชน พัฒนาไปสู่วิสาหกิจเพื่อ
สังคม เกิดการสร้างรายได้ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไป 
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คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
1. เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นท่ัวไป 
2. ไม่จำกัดเพศและวัย 
 

 รางวัลการแข่งขัน  
 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. แข่งขันแบบ Stroke Play 18 หลุม โดยคิดคะแนนแบบ Stableford และใช้ Handicap  
       ตามระบบ 36 System มาใช้ในการแบ่งไฟล์ท และประเภททีม 
 2. ประเภททีม คิดคะแนนรวม Net Score ของนักกอล์ฟ 4 คน ทีมท่ีน้อยกว่าเป็นทีมชนะ  
       หากคะแนนรวมเท่ากันให้ Handicap รวมของนักกอล์ฟ 4 คน ท่ีน้อยกว่าเป็นทีมชนะ 
 3. ประเภทบุคคลท่ัวไป 

  • ชนะเลิศ Overall Low Gross ผู้ท่ีทำคะแนนรวม Gross score น้อยท่ีสุดเป็นผู้ชนะ  
      หากคะแนนเท่ากัน ให้ Handicap มากกว่าเป็นผู้ชนะ 

   • ชนะเลิศ Overall Low Net ผู้ท่ีทำคะแนนรวม Net score น้อยท่ีสุดเป็นผู้ชนะ  
      หากคะแนนเท่ากัน ให้ Handicap น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ 
 4. ประเภทบุคคลจำกัดไฟล์ท (Stableford Scoring) ผู้ท่ีทำแต้มมากท่ีสุดในแต่ละไฟล์ทเป็นผู้ชนะ  
     หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมี Handicap น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ 
 5. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่ส้ินสุด (กฏข้อ 34-2) 
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ใบสมัครแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ ประจำปี 2565 
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค กรุงเทพฯ 

Shot Gun Start เวลา 12.00 น. 

*********************************** 
อัตราค่าสมัคร 

Ｏ ทีมละ 30,000 บาท 4 ท่าน (ส่ิงจะได้รับ : รถกอล์ฟ 4 คัน , แคดด้ี 4 คน) 
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................... 
สถานท่ีติดต่อ ...................................................................................................................................................... 
 

 
 

โทรศัพท์ ......................................................................... E-mail ....................................................................... 
ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
ช่ือทีม.............................................................................ช่ือหัวหน้าทีม................................................................. 
       มีนักกอล์ฟ ดังนี้ 
1. ..................................................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................................... 
4. ..................................................................................................................................................................... 

 

 

การชำระเงิน  (กรุณาชำระค่าสมัครก่อนวันท่ี 20 เมษายน 2565  และส่งหลักฐานการชำระเงินมาท่ี 
E-mail : sammachiv.pr@gmail.com  / goongging2518@gmail.com หรือ  Fax. 02 530 9206) 
 

  Ｏ  เงนิสด 

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

  Ｏ  ส่ังจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิสัมมาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
มูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

Tel. 02 530 9204-5 / 085 058 9877  
(มูลนิธิสัมมาชีพ เปน็องค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 832 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ  

ใบเสร็จสามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้) 
 

 

mailto:sammachiv.pr@gmail.com
mailto:%20/%20goongging2518@gmail.com%20หรือ
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   คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 
 
 

 ประธานกิตติมศักด์ิ คุณวิรัช  พงษ์พิทักษ์ 
 ประธานคณะท่ีปรึกษา คุณโสฬส  สาครวิศว 

 

คณะท่ีปรึกษา 
ดร.มรกต ณ เชียงใหม่ คุณประเสริฐ  สลิลอำไพ  
คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน   คุณบุญชู จันทร์สุวรรณ  
คุณประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ   คุณพีระศักดิ์ พอจิต  
คุณโกมล บัวเกตุ    คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ  

 ดร.พรพงษ์ ปอประพนัธ ์   ดร.จุติณัฎฐ์ ลิมปนันท์วดี  
 ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ   ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน 
 คุณอภิพัทธ์ เหล่าวีระธรรม  คุณนุกูล กาญจนรัตน์ 
 คุณภูษิต สุนทรพันธุ์   คุณศศิมาศ พรรณรัตน์ 
      

ประธานจัดการแข่งขัน    คุณพลอยริญญา  ภัทรอิ่มอ้วน 
รองประธานจัดการแข่งขัน  คุณเชิดชัย แดนบุญไพร 

 
กรรมการจัดการแข่งขัน 

   

 คุณจารินญา บุญยะหัต   คุณอัฐเมท ฤทธิศักดิ์    
 คุณอิทธิพันธ์ สุขพราหมณ์   คุณอธิป พุ่มพวง  
 คุณชุมพล  ชูวิลาศ    คุณสุรจิต สถาพรวลัยรัตน์ 
 คุณวิเชียร ฟองคำ    คุณกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล 
  คุณพัทธนันท์ กิตตินันท์วงศ์  คุณมนัส วงษ์จันทร์ 

คุณวรชนาธิป จันทนู   คุณสมชัย งามพิมล 
คุณเสาวนิตย์ นิ่มนวล   คุณสมหมาย สราญจิตร 

 คุณสุนารี  มีทรัพย์    คุณจิตติญาภา เทพอวยพร  
 คุณสุมณฑา  ประสงค์ศรี   คุณทองคูณ  บุญศร 
 คุณณัฐชานันท์ รัตนะดำรงค์ชัย    


