
การแขงขันกอลฟการกุศล
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ณ สนามกอลฟสันติบุรี คันทรี่คลับ จ.เชียงราย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
นายกสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

นายสันติ ภิรมยภักดี

ชิงรางวัล

SHOTGUN

START
12.00 น.

สมัครเขารวมการแขงขัน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
นายสันติ ภิรมยภักดี

คณะกรรมการอํานวยการ
นายทวิช เตชะนาวากุล
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
นายชัย โสภณพนิช
นายสงคราม ชีวประวัติดํารงค
ศ.(พิเศษ) สมชาย พงษธา
นายไกรสร จันศิริ
นายสุเมธ ตันธุวนิตย
นายหาญ เชี่ยวชาญ
นายอัศวิน ชินกําธรวงศ
นายโยธิน อนาวิล
นายสมชาย คูสุวรรณ
นางพรทิพย ภูติโยธิน   
ศ.ดร.สุจิตรา วงศเกษมจิตต
รศ.ดร.นันทนา คชเสนี
ดร.พนม วิญญายอง
ดร.ตอพันธ ทันดร
ดร.ประภัสสร ดํารงกุล อึ้งวณิชยพันธ
ดร.พรรณรวี พรหมนารท
ผศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย
ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
ดร.จุฑามาศ นิวัฒน
ผศ.ดร.ณัฐกานต  เอี่ยมออน
ผศ.สุกัล  กฤตลักษณวงศ
ดร.พฤทธิ์ พุฒจร
ดร.สิริรุง วงศสกุล
ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย
ดร.อนันต อึ้งวณิชยพันธ
ผศ.สุชิน กฤตลักษณวงศ
นายครรชิต จามีกร

คณะกรรมการจัดหารายไดและรางวัล
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
นายแสวง เครือวิวัฒนกุล
นายวสันต ปติพีรกุล
นายสุชาติ เจนพณิช
นายปริญญา วิญญรัตน
นายอเนก ปนวนิชยกุล
นายประวิทย  ดีไชยเศรษฐา
รศ.ดร.ธัชชัย  แสงสิงแกว
นายประชา รุงเพ็ชรวิภาวดี
นายวิวัฒน ศิริจางคพัฒนา
นสพ.ถนอมศักดิ์ เสรีวิชยสวัสดิ์
นพ.กอบชัย จิตรสกุล
นายเรืองชัย จิตรสกุล
นายกนิษฐ สารสิน
นายฐิติพัฒน ศุภภัทรานนท
ภกญ.อมร พุฒิพิริยะ

ดร.ตอพันธ ทันดร
ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
ผศ.ดร.จิราภรณ อินทราไสย
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินตะถา
ผศ.ดร.ธีรวิศิฏฐ เลาหะเพ็ญแสง
รศ.ดร.สาโรจน รอดคืน
ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
ผศ.ดร.รุง ศรีสมวงษ
ผศ.ดร.ภาณุพงษ ใจวุฒิ
รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ
รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร
นพ.ไพศาล รัมณียธร
ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร
ทพ.ดร.ณรงค ลุมพิกานนท
ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน
รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
ดร.พญ.สุลัคณา นอยประเสริฐ

คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน
นายกัมพล ไชยเลิศ
นายสมยศ จันทาพูน
นายสุชาติ รัตนโรม
นายโชติวุฒิ คเชศะนันทน

คณะกรรมการฝายจัดเลี้ยง
ผศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย
นางสาวพนมพร โพธิวงค
นางสาวพจนาฎ ธรรมนิตยางกูร

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
ดร.พฤทธิ์ พุฒจร
นางสาวพรพิสุทธิ์ ฤศุภร
นางสาวปวีณสุดา นุภาพ

คณะกรรมการฝายปฐมพยาบาล
ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร

คณะกรรมการฝายเหรัญญิก
ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส
นายกัมพล ไชยเลิศ
นางพนิดา สมัครไทย

คณะกรรมการฝายเลขานุการ
ดร.พนม วิญญายอง
ผศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย
นางพรพิมล ลวนศรีติสกุล
นางสาวพนมพร โพธิวงค
นางสาวยุวยงค หงษทอง
นางสาวอรวรรณ  ชัยเรืองฤทธิ์
นางสาวภัควดี ลักษณศิริ
นางสาวพัชรินทรพร บุญเรือง
นางสาวณัฐภรณ ชุมสาย ณ อยุธยา
นายปณิธาน อิ่นคําฟู

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
นายกสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
นายทวิช เตชะนาวากุล
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

นายสันติ ภิรมยภักดี

ชิงรางวัล

SHOTGUN

START
12.00 น.
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คณะกรรมการจัดการแขงขันใบสมัครเขารวมการแขงขัน
ณ สนามกอลฟสันติบุรี คันทรี่คลับ จังหวัดเชียงราย

วันศุกรที่ 27  พฤศจิกายน 2563
SHOTGUN START เวลา 12.00 น.

      สมัครเขารวมการแขงขัน

ชื่อทีม...................................................................................................

ชื่อผูประสานงาน...................................................................................

โทรศัพท.............................................. โทรสาร.....................................

ลําดับ ชื่อ-สกุล(ผูเลน)

1

2

3

4

 ประสงคสนับสนุนงบประมาณการจัดแขงขัน และกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย (โดยไมสงผูเขารวมการแขงขัน) 

            จํานวน.........................................................................บาท

การชําระคาสมัครและการโอนงบประมาณสนับสนุน

 ชําระหนางานกอนการแขงขัน

 เช็คขีดครอม สั่งจาย “กอลฟการกุศลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง”

หรือ โอนเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี

“กอลฟการกุศลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง”

 เลขที่บัญชี 303-1-29159-3 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขายอยหาแยกพอขุนเม็งราย

 เลขที่บัญชี 253-1-31412-5 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาศูนยการคาฟอรจูนทาวน

* Fax ใบนําฝากเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน พรอมรายชื่อ-ที่อยู 

   ที่ตองใหออกใบเสร็จรับเงิน มาที่ 0-5391-6086* 

   หรือสแกนสงมายัง E-Mail : orawan.cha@mfu.ac.th

   ใบเสร็จรับเงินตองการใหออกในนาม-ที่อยู (โปรดระบุ)

   นาม...............................................................................................

   ที่อยู...............................................................................................

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

   หมดเขตสงใบสมัครทางไปรษณียภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

      ลงชื่อ...............................................หัวหนาทีม/ผูประสานงาน

             (...................................................................................)

รายชื่อผูเขารวมแขงขัน



  1. เพ่ือสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

  2. เพ่ือสมทบทุนมูลนิธิ 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

  3. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและกิจกรรมสาธารณกุศล

วัตถุประสงค

   วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2563

   ณ สนามกอลฟสันติบุรี คันทรี่คลับ เชียงราย

   SHOTGUN START เวลา 12.00 น. (ออกรอบเวลาเดียวกัน)

   *หลังจากเสร็จสิ้นการแขงขัน เชิญรวมรับประทานอาหาร เลี้ยงสังสรรค และ

มอบรางวัล ณ คลับเฮาส สนามกอลฟสันติบุรี คันทรี่คลับ เชียงราย

   1. เปนนักกอลฟสมัครเลน

   2. การเปลี่ยนตัวผูเลนตองแจงใหกรรมการทราบลวงหนากอนการแขงขัน

   • ประเภททีม (4 คน) 

   • ประเภทบุคคล แบงเปน 3 ไฟลท ไฟลท เอ บี และซี

กําหนดวัน เวลา สถานที่ 

คุณสมบัติของผูสมัครเขาแขงขัน

ประเภทการแขงขัน

   • ประเภททีม (4 คน) ราคา 30,000 บาท

     หมายเหตุ : คาสมัครรวมคาแค็ดดี้ แตไมรวมรถกอลฟ

คาสมัคร

   1. แขงขันแบบนับแตม ระบบแตมตอ 36 จํานวน 18 หลุม

       ออกพรอมกันทุกหลุม (SHOTGUN START) โดยใชสัญญาณเร่ิมการแขงขัน 

   2. เมื่อมีเหตุตองหยุดการแขงขันใหฟงสัญญาณมารคลูกของตน 

       ถาใหมีการแขงขันตอไป จะแจงใหทราบโดยสัญญาณเชนกัน

   3. ในกรณีหยุดการแขงขันชั่วคราวตามขอ 2 เมื่อเริ่มเลนใหมผูแขงขันจะตอง

       เลนลูกของตนตามตําแหนงและสภาพเดิม

วิธีการแขงขัน

       การประกาศแบงกลุมการแขงขันจะแจงใหทราบกอนการแขงขันอยางนอย 

       1 วัน ณ สนามกอลฟ สันติบุรี คันทรี่คลับ เชียงราย   

       ใชกฎ R&A OF ST.ANDREWS และ LOCAL RULES ของสนามกอลฟ

    สันติบุรี คันทรี่คลับ เชียงราย

กฎการแขงขัน

1. ประเภททีม

       1.1 ทีมที่ทําคะแนนสุทธิ 3 คน รวมกัน (Net Score) นอยที่สุดเปนทีมชนะเลิศ

       1.2 ในกรณีท่ีเสมอกัน ทีมท่ีมีแตมตอรวมของผูเลนท้ัง 3 คนนอยกวาเปนทีมชนะ

        ถาแตมตอรวมเทากัน ใหเทียบคะแนนรวมของผูเลนท้ังส่ีคนดังกลาวหลุมตอหลุม

       ต้ังแตหลุมหน่ึงของสนามเปนตนไปทีมท่ีทําคะแนนรวมไดนอยกวาเปนทีมท่ีชนะ

2. ประเภทบุคคล

       2.1 ประเภท Over all  Low Gross ผูที่ทําคะแนนไดนอยที่สุดเปนผูชนะ ถาทํา

       คะแนนไดเทากันผูที่แตมตอสูงกวาเปนผูชนะ ถาหากแตมตอเทากันใหเปรียบ

       เทียบคะแนนเชนเดียวกับขอ 1.2

       2.2 ประเภท Over all Low Net และผูชนะไฟลท A B C ผูที่ทําคะแนนสุทธิได              

       นอยกวาเปนผูชนะ ถาทําคะแนน  ไดเทากันผูท่ีแตมตอตาํกวาเปนผูชนะ  ถาแตมตอ

       เทากันใหเปรียบเทียบคะแนนเชนเดียวกับขอ 1.2

       2.3 ในกรณีผูเลนละเมิดกฎขอบังคับการแขงขัน จะไมพิจารณาผลการแขงขัน

       2.4 ในกรณีมีการคัดคานเกิดขึ้น ไมวากรณีใดๆ ใหผูคัดคานพรอมคูกรณีและ

       พยานนําปญหาเสนอตอคณะกรรมการตัดสินทันทีเมื่อจบการแขงขันและกอน

       สง Score Card

**การตัดสินของกรรมการถือเปนที่สุด**

การตัดสิน

แผนที่สนามกอลฟสันติบุรี คันทรี่คลับ เชียงราย 
       12 หมู 3 ถนนหัวดอยสบเปา ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย 57210 

       โทรศัพท 053 662 821-6 โทรสาร 053 717 377

ประเภททีม

   • รางวัลชนะเลิศ   รศ.ดร.วันชัย  ศิริชนะ

   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  นายสันติ  ภิรมยภักดี

   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

ประเภทบุคคล

   • รางวัลโอเวอรออล โลวกรอส  นายทวิช  เตชะนาวากุล 

   • รางวัลโอเวอรออล โลวเนท  นายชัย  โสภณพนิช

ไฟลท เอ (แตมตอ 0-12)

   • รางวัลชนะเลิศ   นายสุเมธ ตันธุวนิตย

   • รางวัลรองชนะเลิศ   ศ. (พิเศษ) สมชาย พงษธา  

ไฟลท บี (แตมตอ 13-15)

   • รางวัลชนะเลิศ   นายวสันต  ปติพีรกุล

   • รางวัลรองชนะเลิศ   นายสุชาติ  เจนพณิช 

ไฟลท ซี (แตมตอ 19-24)

   • รางวัลชนะเลิศ   นายแสวง  เครือวิวัฒนกุล

   • รางวัลรองชนะเลิศ   นายประชา  รุงเพ็ชรวิภาวดี

รางวัล

   • รางวัล HOLE-IN-ONE หลุมพาร 3 ทุกหลุม

   • รางวัลใกลธง พาร 3 ทุกหลุม

   • รางวัลบูบี้ และรางวัลจับฉลากอื่นๆ อีกมากมาย

     หมายเหตุ ในกรณีที่มีผูทํา HOLE-IN-ONE ไดในหลุมเดียวกันเกินกวา

                       1 ทาน จะมอบใหแกผูทําไดคนแรกของหลุมที่ระบุ

รางวัลพิเศษ

       คุณอรวรรณ  ชัยเรืองฤทธิ์  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

       333 หมู 1 ต.ทาสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

       โทรศัพท 0-5391-6157 โทรสาร 0-5391-6086

       E-Mail : orawan.cha@mfu.ac.th

       คุณพรพิมล  ลวนศรีติสกุล

       บริษัท ไทยอินตัสเตรียล เอสเตท จํากัด

       เลขที่ 395 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

       โทรศัพท (02) 2378115 โทรสาร 02-2378116

       E-Mail : hitech@hitechindustrialgroup.com
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