
สมาคมนสิติเก่าวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ชือ่ทมี ……………………..………………..….….….. 

 หวัหนา้ทมี………………..………………….….….….. 

 สถานทีต่ดิตอ่.. ……………………….……….….……. 

 ………………….………………………..…………… 

 ………………..………………………………………. 

 โทรศพัท…์…………………………..………....……… 

 สง่ทมีเขา้รว่มแขง่ขนั ประเภททมี VIP ทมีละ 50,000 บาท 
 สง่ทมีเขา้รว่มแขง่ขนั ประเภททมีทัว่ไป  ทมีละ 30,000 บาท 

  

 การช าระเงนิ 
 เงินสด 

 โอนเงินเขา้บญัชชีือ่ สมาคมนิสติเก่าวิศวกรรมศาสตร ์มก. 
 ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
 สาขา บางบวั  เลขทีบ่ญัช ี057 - 1 - 41048 - 1 
 และ Fax ส าเนาใบน าฝากมาท่ี 0 - 2579 – 5739 
 เชค็ส ัง่จา่ยในนาม สมาคมนิสติเก่าวิศวกรรมศาสตร ์มก. 

 

ใบสมคัรแข่งขนักอลฟ์การกุศล 
สมาคมนิสติเก่าวิศวกรรมศาสตรม์ก. 

ที ่ รายชือ่ผูแ้ขง่ขนั 
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   คณะท่ีปรกึษา 

 

   คณะกรรมการอ านวยการแข่งขนั 

 

   คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

นายปราโมทย์ ไม้กลัด นายอ านวย เนตยสุภา  
นายธีระ วงศ์สมุทร ดร.ชัยณรงค์ ณ ล าพูน  
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

 ดร.ไกร ตั้งสง่า           ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี  
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายสัญชัย เกตุวรชัย  
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว นายณัฐ จับใจ  
นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ ดร.ทองเปลว  กองจันทร์  
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา นายภาคภูมิ ศรีช านิ  
นายยงยุทธ  จันทรโรทัย นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์

 นายทวี เกศิส าอาง ดร.สุรสีห์   กิตติมณฑล  
ดร.รวีวรรณ   ภูริเดช รศ.ดร.พีรยุทธ ์ ชาญเศรษฐิกุล  
อ.ชัยยะ   พึ่งโพธิ์สภ รศ.ดร.สถาพร  เชื้อเพ็ง  
ผศ.ดร.สุภาพ  กัญญาค า  รศ.ดร.เชาวน์ อินทร์ประสิทธิ์  

 นายชัยวัฒน์  ทองค าคูณ นายพรชัย สกุลรัตนสุภา
 นายสิทธิพล ภู่สมบุญ นายธีรพันธ์  เตชะศิรินุกูล 
 นายกิตติพงศ์ ปุณณ์ปิยวัฒน ์ นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒน์การ 
 นายปรัชญา  อินทรานุปกรณ์ นายอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล 

No.   

 

สนามกอล์ฟ 

WINDSOR PARK &GOLF CLUB 

วนัศกุรท่ี์ 29 มกราคม 2564 

  ชงิถว้ย 

ดร.กฤษณพงศ ์ กรีติกร 

นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เวลา 11.30 น. 

Shot Gun Start 

นายชัยวัฒน์ ทองค าคูณ ประธาน 
นายสมบัติ            ศรีตุลานนท์    รองประธาน 
นายศุภสิทธิ ์ สิมะอารีย ์ รองประธาน 
นายปรแมน พิชิตวัฒนา กรรมการ 
นายฤทธิ ์ รติวัฒน์ กรรมการ 
นายประทาน นรพันลภ   กรรมการ 
นายบัณฑิต ศรีวงศ์จารย์ กรรมการ 
นายอดิศักด์ิ ปิยะสุวรรณ กรรมการ 
นายปรีชา บริณายกานนท ์ กรรมการ 
นายนิต ิ เมฆหมอก กรรมการ 
นายพิชัยยุทธ อรุณศร ี กรรมการ 
นายชวิน สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการ 
นายทัศนัย กลีบแก้ว กรรมการ 
นายจ าเริญ สุธรรมโกศล กรรมการ 
นายนภดล อนุสิทธิ ์ เหรัญญิก 



 สมคัรแข่งขนัไดท่ี้ 
สมาคมนสิติเก่าวิศวกรรมศาสตร ์มก. 

โทร./Fax. 0 - 2579 - 5739,  0 - 2797 - 0999 ต่อ 1117 
ตัง้แต่บดันี้ จนถงึวนัจนัทรท่ี์ 25 มกราคม 2564 

*ก่อนการแข่งขนัมีอาหารเลี้ยง  ณ คลบัเฮา้สส์นาม* 
 Email : oalumni@ku.ac.th 
 http:// dongtanengineer.com 
 www.facebook.com/engineering.ku.alumni 
 

 

ไฟล์ท B  (แต้มต่อ 13-18)  มี  3 รางวัล 
 ชนะเลิศ  ถ้วยเกียรติยศของ   ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล
 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 รองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยเกียรติยศของ  นายพลศรี  สุวิศิษฏ์อาษา 
 รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 รองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยเกียรติยศของ นายคมกฤช  ทินกร ณ อยุธยา
 รองผู้ว่าการ  การประปานครหลวง 
ไฟล์ท C  (แต้มต่อ  19-24)  มี  3 รางวัล 
 ชนะเลิศ  ถ้วยเกียรติยศของ  นายสมนึก รงค์ทอง 
 ผู้อ านวยการใหญ่  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
 รองชนะเลิศอันดับ 1   ถ้วยเกียรติยศของ นายวิทวัส  ภักดีสันติสกุล 
 รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 
 รองชนะเลิศอันดับ 2   ถ้วยเกียรติยศของ  นางรสยา  เธียรสุวรรณ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ   
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน)  
ไฟล์ท D  (แต้มต่อ  25-36)  มี  3 รางวัล 
 ชนะเลิศ  ถ้วยเกียรติยศของ  ดร. รวีวรรณ  ภูริเดช
 เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 รองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยเกียรติยศของ       นายสุชีพ  สุขสว่าง  
 รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ  การรถไฟแห่งประเทศไทย
 รองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยเกียรติยศของ   นายพิเชษฐ์   คุณาธรรอารักษ์ 
 รองอธบิดีกรมขนส่งทางราง   กระทรวงคมนาคม 
 
 

ใช้กฎซึ่งรับรองโดย The Royal and Ancient Golf Club Of St. Andrews 
และ Local Rules ของสนามกอล์ฟ WINDSOR PARK & GOLF CLUB 
 
 
 

  ประเภททีม 
ทีมที่มีแต้มรวมสุทธิของผู้เล่นดีที่สุด 4 คน น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ 
ในกรณีที่เสมอกัน ทีมที่ถือแต้มต่อรวมของผู้เล่นที่ดีที่สุดน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ  
หากแต้มต่อรวมเท่ากันให้เทียบคะแนน(Gross Score)ของผู้เล่นทั้ง 4 คน 
นั้นในทีม จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นผู้ชนะ หากยังเท่ากันอีกให้พิจารณา 
หลุมต่อหลุมนับต้ังแต่หลุมที่ 18   ทีมใดหลุมใดมีคะแนนน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ 
  ประเภทบุคคล 
บุคคลที่ได้คะแนนสุทธิน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะหากแต้มต่อเท่ากันให้เทียบ คะแนน 
ตั้งแต่หลุม 18 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะในกรณีละเมิดการแข่งขัน ให้ตัด 
สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ละเมิดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะใช้ระบบ  
36-System& Stable ford ในการค านวณแต้มต่อให้กับผู้เข้า 
แข่งขันทุกคนการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทีม 

 นายชัชวาลย์ คุณค้ าช ู นายชรัตน ์ เจริญทรัพย์
 นายประสิทธิ ์ ผลวิไล นายธเนศ บ ารุงชีพ
 นายแมนสรรค ์ เชนะกุล นายเกรียงศักด์ิ ชาญชนะโยธิน
 นางดาเรศ กิตติโยภาส นายวินัย คชวงศ์
 นายอนรุุทธิ์ นาคาศัย นายสุธ ี สุธนรักษ์
 นายกิตติพงศ์ ปุณณ์ปิยะวัฒน ์ นายสมภพ ภิญโญลาภะ
 นายประสิทธิ ์ กิจวิวัฒนการ นายชัยฤทธิ ์ สิมะโรจน์
 นายปรัชญา อินทรานุปกรณ ์ นายณรงค์  ชัยเจริญ
 นายปรแมน   พิชิตวัฒนา นายสมเกียรติ  ไชยศรีรัตนากูล
 นายสมนึก สุวรรณประดิษฐ ์ นายธนานันท ์ วิไลลักษณ์
 นายฤทธิ์  รติวัฒน์ นายบัณฑิต       ศรีวงศาจารย์
 นายสมบัติ ศรีตุลานนท์ นายเจนวิช วิสัยจร
 นายอดิศักดิ์  ปิยะสุวรรณ นายปรีชา  บริณายกานนท์
 นายนิติ    เมฆหมอก นายณรัฐ จิระนารักษ์
 นายนภดล อนุสิทธิ ์ นายประดิษฐ ์ เฟื่องฟู
 นายชวิน สมบูรณ์ศักดกิุล นายจ าเริญ สุธรรมโกศล
 นายสุรพงษ์  กอบกาญจนา 

   ประกาศผลในระหว่างงานเลี้ยง ณ ห้องจัดเลี้ยงของสนามฯ 
   ผู้เข้าร่วมแข่งขันชนะถ้วยรางวัลประเภททีม 
 ไม่มีสิทธิรับถ้วยรางวัลประเภทบุคคล 
   ถ้วยรางวัลแยกแจกแต่ละคอร์ส 

 

 
 

 

1. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 และใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ  

2. ก าหนดการ และสถานที่แข่งขัน 
 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  Shot Gun Start  11.30 น.                  
 ณ สนามกอล์ฟ  WINDSOR PARK & Golf Club โทร. 0-2989-4200-23 
3. วิธีการแข่งขัน 
 3.1 แข่งแบบ 36-System & Stable ford 
 3.2 หากมีเหตุต้องหยุดการแข่งขัน ให้ฟังสัญญาณ และมาร์คลูกของตนไว้ถ้าไม่มี 
 การแข่งขันต่อจะแจ้งให้ทราบ 
 3.3 เมื่อมีสัญญาณให้แข่งขันต่อได้ ต้องเล่นลูกของตนตามต าแหน่งที่มาร์คไว้ 
4. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
 -  เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น 
     -  นักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันต้องไม่เป็นแคดดี ้หากเคยเป็นแคดดีจ้ะต้อง 
หมดภาพการเป็นแคดดีไ้ม่ต่ ากว่า 1 ปี 
5. ประเภทการแข่งขันและค่าสมัคร 
 ประเภททีม ไม่จ ากัดเพศ ชาย หญิง ทีมละ 5 คน 
 ประเภทบุคคล    ไม่จ ากัดเพศ ชาย หญิง ให้ถือคะแนนสุทธิตามไฟล์ท 
 ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 50,000 บาท 
 ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ทีมทั่วไป ทีมละ 30,000 บาท 
 6. รางวัลการแข่งขัน 

  ประเภททีมมี  3  รางวัล 
 ทีมชนะเลิศ    ถ้วยเกียรติยศของ  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1   ถ้วยเกียรติยศของ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2   ถ้วยเกียรติยศของ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐกิุล 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ประเภทบุคคล 
 ชนะเลิศ  Overall Low Gross  ถ้วยเกียรติยศของ   ดร.ทองเปลว กองจันทร์ 
   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 ชนะเลิศ  Overall Low Net  ถ้วยเกียรติยศของ  นายชัยวัฒน ์ ทองค าคูณ  
 นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ไฟล์ทA  (แต้มต่อ0-12) มี  3  รางวัล 
 ชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศของ นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ 
 รองปลัดกระทรวงคมนาคม  
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศของ  นายธีรพันธ์ เตชะศริินุกูล
 รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศของ   นายสรุพงษ์ เลาหะอัญญา
 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
 บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

 8. การตัดสินและการประกาศผลการแข่งขัน 

 7. กติกาการแข่งขัน 


