
วตัถปุระสงค ์
 
คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561-2564 มมีตแิต่งตัง้กรรมการจดั
งานกอลฟ์ของสภาสถาปนิก 2020 ขึน้เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
 

• เพื่อกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม
ทัง้ 4 สาขาวชิาชพี อนัไดแ้ก่ 

 
o สาขาวชิาชพีสถาปัตยกรรมหลกั 
o สาขาวชิาชพีสถาปัตยกรรมผงัเมอืง 
o สาขาวชิาชพีภูมสิถาปัตยกรรม 
o สาขาวชิาชพีสถาปัตยกรรมภายใน และมณัฑนศลิป์ 

 
• เพื่อส่งเสริมความสามคัคีของสมาชิกสภาสถาปนิก รวมทัง้ผู้ออกแบบ
วชิาชพีอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 

• เพื่อหารายได้สนับสนุนการบริหารงานของสภาสถาปนิก  ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากภาครฐัดว้ยวงเงนิจ ากดั 

 
คณะกรรมการจัดการแข่งขนักอล์ฟ จึงก าหนดวันจัดการแข่งขนักอล์ฟสภา
สถาปนิก 2020 ขึน้ โดยมกี าหนดการดงัต่อไปนี้ 
 

• จดัการแขง่ขนักอลฟ์สภาสถาปนิก 2020 ในวนัจนัทรท์ี ่26 ตุลาคม 2563 
• ณ. สนามกอลฟ์กรุงเทพกรฑีา เวลา 12:00 น. 
 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนักอล์ฟสภาสถาปนิก 2020 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า จะ
ได้รับการสนับสนุนจากท่าน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 
ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
คุณชยาวุธ จริะธนัห ์ คุณประภากร วทานยกุล 
 
ประธานคณะกรรมการ ประธานอ านวยการ 
จดัการแขง่ขนักอลฟ์สภาสถาปนิก จดัการแขง่ขนักอลฟ์สภาสถาปนิก 
2020 2020 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
พลอากาศตร ีหม่อมหลวง ประกติต ิเกษมสนัต์ นายกสภาสถาปนิก 
ผศ.ดร.ไขศร ีภกัดิส์ุขเจรญิ อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีห่นึง่ 
นายชาญณรงค ์แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีส่อง 
นายสุวฒัน์ วสะภญิโญกุล กรรมการสภาสถาปนิก/เลขาธกิาร 
นายวริตัน์ รตัตากร กรรมการสภาสถาปนิก/เหรญัญกิ 
รศ.จนัทน ีเพชรานนท ์ กรรมการสภาสถาปนิก/นายทะเบยีน 
นางเมธนิี สุวรรณะบุณย ์ กรรมการสภาสถาปนิก/ประชาสมัพนัธ์/ทีป่รกึษานายกสภาสถาปนิกดา้นสื่อสารองคก์ร 
นายบุญญวฒัน์ ทพิทสั กรรมการสภาสถาปนิก/ทีป่รกึษานายกสภาสถาปนิกดา้นกฎหมายและจรรยาบรรณ 
นายวรีะ ถนอมศกัดิ ์ กรรมการสภาสถาปนิก 
นางราศ ีทองเงนิ กรรมการสภาสถาปนิก 
นายพรเทพ หงสล์ดารมภ์ กรรมการสภาสถาปนิก 
นางดวงขวญั จารุดุล กรรมการสภาสถาปนิก 
นายสมชาย วฒันะวรีะชยั กรรมการสภาสถาปนิก 
รศ.ดร.พงศ์ศกัดิ ์วฒันสนิธุ ์ กรรมการสภาสถาปนิก/ทีป่รกึษานายกสภาสถาปนิกดา้นต่างประเทศ 
รศ.ดร.รุจโิรจน์ อนามบุตร กรรมการสภาสถาปนิก 
นายทวเีกยีรต ิศรสีกุลเมฆ ี กรรมการสภาสถาปนิก 
นายสงิหช์ยั ทุ่งทอง กรรมการสภาสถาปนิก 
นายววิฒัน์ จตินวล กรรมการสภาสถาปนิก/ทีป่รกึษานายกสภาสถาปนิกดา้นภูมภิาค 
นายธนภทัร เลาหจรสัแสง กรรมการสภาสถาปนิก 
นายประกติ พนานุรตัน์ กรรมการสภาสถาปนิก 
 

ประธานอ านวยการจดัการแข่งขนั คุณประภากร วทานยกุล 

รองประธานอ านวยการจดัการแข่งขนั คุณวุฒชิยั วงศ์วานิช 

ประธานคณะกรรมการจดัการแข่งขนั คุณชยาวุธ จริะธนัห ์

 
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
คุณวานิช สมัพสันีธ ารง คุณบุญชยั สกุลธรรมรกัษ ์
คุณสมศกัดิ ์วงศ์ศริทิรพัย ์ คุณนิจยา อนิทรประสงค ์
คุณสมชาย เปรมประภาพงษ ์ คุณสมติร โอบายะวาทย ์
คุณสมศกัดิ ์พนัธุ์สนิ คุณศานิต กี่บุตร 
คุณเทยีนประสทิธิ ์ไชยภทัรานนัท ์

 
 

การจดัการแข่งขนักอลฟ์ 
สภาสถาปนิก 2020 

 
 

OF TH IL NDR HITE T OUN IL 

 
 

 
 

ณ. สนามกอลฟ์กรงุเทพกรีฑา 
ในวนัจนัทรท่ี์ 26 ตลุาคม 2563 

SHOT-GUN เวลา 12:00 น. 
 
 

ผูส้่งใบสมคัร......................................................... 
เบอรต์ดิต่อกลบั……............................................. 
email.................................................................... 

  



กติกาการแข่งขนั 
• แขง่ขนัในระบบ 36 System แบ่ง 2 ประเภท 
• ประเภททมี ใชผ้ลรวมคะแนน (Net Score) ของผูเ้ล่น 4 คน (จาก 5 คน) 

คะแนนรวมน้อยกว่าเป็นผูช้นะ 
 
o ชนะเลศิประเภททมีคะแนนรวม Net Score  
o รองชนะเลศิประเภททมีคะแนนรวม Net Score  

 
▪ หากคะแนนรวมเท่ากนั พจิารณา Handicap รวมของนักกอลฟ์

ในทมี ทมีใดน้อยกว่าเป็นทมีชนะ 
▪ หากHandicap เท่ากนั ใหพ้จิารณาผลรวมของนักกอลฟ์ โดยนับ

ยอ้นหลงัเป็นหลุมๆไป  
 

• ประเภทบุคคลแบ่งทัง้หมด 3 Flights แบ่งจากจ านวนผูเ้ล่นทัง้หมด Flight 
ละเท่าๆกนั (เศษรวมใน Flight C) 
 
o ชนะเลศิประเภทบุคคล Low gross 
o ชนะเลศิประเภท Flight A, B, C 
o รองชนะเลศิประเภท Flight A, B, C 

 
▪ คะแนน Gross Score หากคะแนนเทา่กนั พจิารณา Handicap 

สงูกว่า เป็นผูช้นะ 
▪ คะแนน Net Score หากคะแนนเท่ากนั พจิารณา Handicap 

น้อยกว่า เป็นผูช้นะ  
▪ หาก Handicap เท่ากนัใชว้ธิ ีCountback จากหลุมสุดทา้ย 

 
หมายเหตุ คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัเป็นผูช้ีข้าดในการเปลีย่นแปลงระบบการแขง่ขนัและ
การตดัสนิ 

รายละเอียดการสนับสนุนการแข่งขนั 
1.⃝ เป็น ผู้สนับสนุนหลกั (มีจ านวนเพียง 1 ทีม)  

จ านวนเงิน 200,000 บาท 
● สทิธิท์ีไ่ดร้บั 
o ช่ือน าการแข่งขนั (Tournament Title) พรอ้มสญัลกัษณ์บรษิัท หรอืผลติภณัฑ ์(Logo) ทุกแผ่นป้าย

ประชาสมัพนัธ์หลกั (ผูส้นับสนุนหลกัอาจเลอืกใหก้ารสนับสนุนโดยไม่ใชช้ื่อน าการแข่งขนัได)้ 
o ป้ายสื่อ และสทิธพิเิศษต่างๆดงัน้ี 

▪ ป้ายบนเวทจีดังานเลี้ยง และมอบรางวลั 
▪ ป้ายบรเิวณแท่น T-Off จ านวนอย่างน้อย 4 หลุม ขนาดLogo 50 cm x 30 cm 

o กจิกรรมพเิศษการแนะน าผลติภณัฑ ์บรเิวณลงทะเบยีนงานกอล์ฟ และบนเวทงีานเลี้ยง 
o ทมีกอล์ฟ 3 ทมี (5 ผูเ้ล่นต่อทมี)  

 

2.⃝ เป็น ผู้ร่วมสนับสนุนหลกั ส่งแข่งขนัจ านวน......ทีม (มีทัง้หมด 2 ทีม)
จ านวนเงินทีมละ 50,000 บาท 

● สทิธิท์ีไ่ดร้บั 
o ป้ายชื่อ บรษิทั หรอืผลติภณัฑ ์พรอ้มสญัลกัษณ์(Logo) ทุกแผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์หลกั 
o ป้ายสื่อ และสทิธพิเิศษต่างๆดงัน้ี 

▪ ป้ายบนเวทจีดังานเลี้ยง และมอบรางวลั 
▪ ป้ายบรเิวณแท่น T-Off จ านวนอย่างน้อย 4 หลุม ขนาด 40 cm x 25 cm 

o กจิกรรมพเิศษการแนะน าผลติภณัฑ ์บรเิวณลงทะเบยีนงานกอล์ฟ 

o ทมีกอล์ฟ 1 ทมี (5 ผูเ้ล่น) 
 

3.⃝ สนับสนุนทีมเข้าแข่งขนัจ านวน............ทีม (มีทัง้หมด 35 ทีม) 
จ านวนเงินทีมละ  25,000 บาท 

● สทิธิท์ีไ่ดร้บั 
o ทมีกอล์ฟ 1 ทมี (5 ผูเ้ล่น)  
o ป้ายชื่อ บรษิทั หรอืผลติภณัฑ ์พรอ้มสญัลกัษณ์(Logo)ขนาด 30 cm x 15 cm จ านวน 2 ป้าย 

 

4. สนับสนุนการแข่งขนัโดยขอเป็น ผู้ร่วมสนับสนุนทัว่ไป 
● .⃝ ประเภท 10,000 บาท 

● สทิธิท์ีไ่ดร้บั 
o ป้ายชื่อ บรษิทั หรอืผลติภณัฑ ์พรอ้มสญัลกัษณ์(Logo)ขนาด 30 cm x 15 cm จ านวน 3 ป้าย 

 

● .⃝ ประเภท 5,000 บาท 

● สทิธิท์ีไ่ดร้บั 
o ป้ายชื่อ บรษิทั หรอืผลติภณัฑ ์พรอ้มสญัลกัษณ์(Logo)ขนาด 30 cm x 15 cm จ านวน 1 ป้าย 

 
หมายเหตุ    

• คณะกรรมการจดังานขอสงวนสทิธิก์ารจดัท าป้ายประชาสมัพนัธใ์หก้บัผูส้นับสนุนที่
ส่ง File ขอ้มลูครบถ้วนภายในวนัที ่10 ตุลาคม 2563 

ใบสมคัรการแข่งขนักอลฟ์สภาสถาปนิก 2020 
สนับสนุนประเภท 
 1.⃝               2.⃝               3.⃝               4.⃝ 
รวมเป็นจ านวนเงินทัง้ส้ิน.......................................................บาท 
ชื่อผูส้มคัร................................................................... 
โทรศพัท.์....................................................................... 
Email……………………………..……………………….. 
 
ชื่อทมี ................................................................. 
ชื่อผูเ้ล่น 1……………………………………………..
 2…………………………………………… 
 3……………………………………………..
 4…………………………………………… 
 5…………………………………………… 
ช าระเงนิค่าสมคัร หรอืสนับสนุนผ่านบญัชธีนาคาร   
ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั สาขาถนนรามค าแหง 19                             
ชื่อบญัช ีสภาสถาปนิก-กจิกรรมสภาสถาปนิก บญัชเีลขที ่262-1-41240-0 
ออกใบรบัเงนิในนาม.................................................................................... 
................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่............................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
กรณุาส่งใบสมคัรพร้อม  

• หลกัฐานการช าระเงนิ 
• Graphic file ทีต่อ้งการใหท้ าป้ายสื่อประชาสมัพนัธข์นาดไม่เกนิ 750 KB. 
ส่งกลบัโดย คุณ.............................................................................................. 
บรษิทั............................................................................................................. 
โทรศพัท.์.................................................................................................... 
e-mail......................................................................................................... 
 
กรณุาส่งกลบัท่ี คุณกณิการ ์คลายนาทร 
E-mail : kanika@architects110.com 
หมายเหตุ ใบเสรจ็รบัเงนิสามารถใชเ้พื่อแสดงเป็นค่าใชจ้่ายไดเ้ท่านัน้ ไม่สามารถน าไปหกั
ภาษลีดหย่อนได้ 

mailto:kanika@architects110.com

