วัตถุประสงค์

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561-2564 มีมติแต่งตัง้ กรรมการจัด
งานกอล์ฟของสภาสถาปนิก 2020 ขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
• เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
ทัง้ 4 สาขาวิชาชีพ อันได้แก่
o
o
o
o

สาขาวิชาชีพสถาปั ตยกรรมหลัก
สาขาวิชาชีพสถาปั ตยกรรมผังเมือง
สาขาวิชาชีพภูมสิ ถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาชีพสถาปั ตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์

• เพื่อส่ งเสริมความสามัคคีของสมาชิก สภาสถาปนิก รวมทัง้ ผู้ออกแบบ
วิชาชีพอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
• เพื่ อ หารายได้ ส นั บ สนุ น การบริห ารงานของสภาสถาปนิ ก ซึ่ ง ได้ ร ับ
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐด้วยวงเงินจากัด
คณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน กอล์ฟ จึง ก าหนดวัน จัด การแข่ง ขัน กอล์ฟ สภา
สถาปนิก 2020 ขึน้ โดยมีกาหนดการดังต่อไปนี้
• จัดการแข่งขันกอล์ฟสภาสถาปนิก 2020 ในวันจันทร์ท่ี 26 ตุลาคม 2563
• ณ. สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา เวลา 12:00 น.
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ สภาสถาปนิก 2020 หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะ
ได้ร ับ การสนั บ สนุ น จากท่ า น เพื่อให้ก ารด าเนิ น งานบรรลุ ว ัต ถุป ระสงค์ และ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

คุณชยาวุธ จิระธันห์

คุณประภากร วทานยกุล

ประธานคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกอล์ฟสภาสถาปนิก
2020

ประธานอานวยการ
จัดการแข่งขันกอล์ฟสภาสถาปนิก
2020

พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก
ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ ์สุขเจริญ
อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีห่ นึง่
นายชาญณรงค์ แก่นทอง
อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีส่ อง
นายสุวฒ
ั น์ วสะภิญโญกุล
กรรมการสภาสถาปนิก/เลขาธิการ
นายวิรตั น์ รัตตากร
กรรมการสภาสถาปนิก/เหรัญญิก
รศ.จันทนี เพชรานนท์
กรรมการสภาสถาปนิก/นายทะเบียน
นางเมธินี สุวรรณะบุณย์
กรรมการสภาสถาปนิก/ประชาสัมพันธ์/ทีป่ รึกษานายกสภาสถาปนิกด้านสื่อสารองค์กร
นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส
กรรมการสภาสถาปนิก/ทีป่ รึกษานายกสภาสถาปนิกด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ
นายวีระ ถนอมศักดิ ์
กรรมการสภาสถาปนิก
นางราศี ทองเงิน
กรรมการสภาสถาปนิก
นายพรเทพ หงส์ลดารมภ์
กรรมการสภาสถาปนิก
นางดวงขวัญ จารุดุล
กรรมการสภาสถาปนิก
นายสมชาย วัฒนะวีระชัย
กรรมการสภาสถาปนิก
รศ.ดร.พงศ์ศกั ดิ ์ วัฒนสินธุ์
กรรมการสภาสถาปนิก/ทีป่ รึกษานายกสภาสถาปนิกด้านต่างประเทศ
รศ.ดร.รุจโิ รจน์ อนามบุตร
กรรมการสภาสถาปนิก
นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
กรรมการสภาสถาปนิก
นายสิงห์ชยั ทุ่งทอง
กรรมการสภาสถาปนิก
นายวิวฒ
ั น์ จิตนวล
กรรมการสภาสถาปนิก/ทีป่ รึกษานายกสภาสถาปนิกด้านภูมภิ าค
นายธนภัทร เลาหจรัสแสง
กรรมการสภาสถาปนิก
นายประกิต พนานุรตั น์
กรรมการสภาสถาปนิก

ประธานอานวยการจัดการแข่งขัน
รองประธานอานวยการจัดการแข่งขัน
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

การจัดการแข่งขันกอล์ฟ
สภาสถาปนิ ก 2020

คุณประภากร วทานยกุล
คุณวุฒชิ ยั วงศ์วานิช

R HITE T

OUN IL OF TH IL ND

คุณชยาวุธ จิระธันห์

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
คุณวานิช สัมพัสนีธารง
คุณสมศักดิ ์ วงศ์ศริ ทิ รัพย์
คุณสมชาย เปรมประภาพงษ์
คุณสมศักดิ ์ พันธุ์สนิ
คุณเทียนประสิทธิ ์ ไชยภัทรานันท์

คุณบุญชัย สกุลธรรมรักษ์
คุณนิจยา อินทรประสงค์
คุณสมิตร โอบายะวาทย์
คุณศานิต กี่บุตร

ณ. สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา
ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
SHOT-GUN เวลา 12:00 น.
ผูส้ ่งใบสมัคร.........................................................
เบอร์ตดิ ต่อกลับ…….............................................
email....................................................................

กติ กาการแข่งขัน
•
•

แข่งขันในระบบ 36 System แบ่ง 2 ประเภท
ประเภททีม ใช้ผลรวมคะแนน (Net Score) ของผูเ้ ล่น 4 คน (จาก 5 คน)
คะแนนรวมน้อยกว่าเป็ นผูช้ นะ
o ชนะเลิศประเภททีมคะแนนรวม Net Score
o รองชนะเลิศประเภททีมคะแนนรวม Net Score
▪
▪

•

หากคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณา Handicap รวมของนักกอล์ฟ
ในทีม ทีมใดน้อยกว่าเป็ นทีมชนะ
หากHandicap เท่ากัน ให้พจิ ารณาผลรวมของนักกอล์ฟ โดยนับ
ย้อนหลังเป็ นหลุมๆไป

ประเภทบุคคลแบ่งทัง้ หมด 3 Flights แบ่งจากจานวนผูเ้ ล่นทัง้ หมด Flight
ละเท่าๆกัน (เศษรวมใน Flight C)
o ชนะเลิศประเภทบุคคล
o ชนะเลิศประเภท
o รองชนะเลิศประเภท
▪
▪
▪

Low gross
Flight A, B, C
Flight A, B, C

คะแนน Gross Score หากคะแนนเท่ากัน พิจารณา Handicap
สูงกว่า เป็ นผูช้ นะ
คะแนน Net Score หากคะแนนเท่ากัน พิจารณา Handicap
น้อยกว่า เป็ นผูช้ นะ
หาก Handicap เท่ากันใช้วธิ ี Countback จากหลุมสุดท้าย

หมายเหตุ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผูช้ ข้ี าดในการเปลีย่ นแปลงระบบการแข่งขันและ
การตัดสิน

รายละเอียดการสนับสนุนการแข่งขัน

ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟสภาสถาปนิ ก 2020

1.⃝ เป็ น ผู้สนับสนุนหลัก (มีจานวนเพียง 1 ทีม)
จานวนเงิ น

สนับสนุนประเภท
1.⃝
2.⃝
3.⃝
4.⃝
รวมเป็ นจานวนเงิ นทัง้ สิ้ น.......................................................บาท
ชื่อผูส้ มัคร...................................................................
โทรศัพท์........................................................................
Email……………………………..………………………..

200,000 บาท

● สิทธิที์ ไ่ ด้รบั
o ชื่อนาการแข่งขัน (Tournament Title) พร้อมสัญลักษณ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ (Logo) ทุกแผ่นป้ าย
ประชาสัมพันธ์หลัก (ผูส้ นับสนุ นหลักอาจเลือกให้การสนับสนุ นโดยไม่ใช้ช่อื นาการแข่งขันได้)
o ป้ ายสื่อ และสิทธิพเิ ศษต่างๆดังนี้
▪ ป้ ายบนเวทีจดั งานเลี้ยง และมอบรางวัล
▪ ป้ ายบริเวณแท่น T-Off จานวนอย่างน้อย 4 หลุม ขนาดLogo 50 cm x 30 cm
o กิจกรรมพิเศษการแนะนาผลิตภัณฑ์ บริเวณลงทะเบียนงานกอล์ฟ และบนเวทีงานเลี้ยง
o ทีมกอล์ฟ 3 ทีม (5 ผูเ้ ล่นต่อทีม)

2.⃝ เป็ น ผู้ร่วมสนับสนุนหลัก ส่งแข่งขันจานวน......ทีม (มีทงั ้ หมด 2 ทีม)
จานวนเงิ นทีมละ
50,000 บาท
● สิทธิที์ ไ่ ด้รบั
o ป้ ายชื่อ บริษทั หรือผลิตภัณฑ์ พร้อมสัญลักษณ์(Logo) ทุกแผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์หลัก
o ป้ ายสื่อ และสิทธิพเิ ศษต่างๆดังนี้
▪ ป้ ายบนเวทีจดั งานเลี้ยง และมอบรางวัล
▪ ป้ ายบริเวณแท่น T-Off จานวนอย่างน้อย 4 หลุม ขนาด 40 cm x 25 cm
o กิจกรรมพิเศษการแนะนาผลิตภัณฑ์ บริเวณลงทะเบียนงานกอล์ฟ
o ทีมกอล์ฟ 1 ทีม (5 ผูเ้ ล่น)

3.⃝ สนับสนุนทีมเข้าแข่งขันจานวน............ทีม (มีทงั ้ หมด 35 ทีม)
จานวนเงิ นทีมละ
25,000 บาท
● สิทธิที์ ไ่ ด้รบั
o ทีมกอล์ฟ 1 ทีม (5 ผูเ้ ล่น)
o ป้ ายชือ่ บริษทั หรือผลิตภัณฑ์ พร้อมสัญลักษณ์(Logo)ขนาด 30 cm x 15 cm จานวน 2 ป้ าย

4.
●

สนับสนุนการแข่งขันโดยขอเป็ น ผู้ร่วมสนับสนุนทัวไป
่
.⃝ ประเภท 10,000 บาท

● สิทธิที์ ไ่ ด้รบั
o ป้ ายชื่อ บริษทั หรือผลิตภัณฑ์ พร้อมสัญลักษณ์(Logo)ขนาด 30 cm x 15 cm จานวน 3 ป้ าย
●

.⃝ ประเภท 5,000 บาท

● สิทธิที์ ไ่ ด้รบั
o ป้ ายชื่อ บริษทั หรือผลิตภัณฑ์ พร้อมสัญลักษณ์(Logo)ขนาด 30 cm x 15 cm จานวน 1 ป้ าย

หมายเหตุ
•
คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิการจั
์ ดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูส้ นับสนุนที่
ส่ง File ข้อมูลครบถ้วนภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

ชื่อทีม
ชื่อผูเ้ ล่น

.................................................................
1……………………………………………..
2……………………………………………
3……………………………………………..
4……………………………………………
5……………………………………………
ชาระเงินค่าสมัคร หรือสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด สาขาถนนรามคาแหง 19
ชื่อบัญชี สภาสถาปนิก-กิจกรรมสภาสถาปนิก บัญชีเลขที่ 262-1-41240-0
ออกใบรับเงินในนาม....................................................................................
...................................................................................................................
ทีอ่ ยู่............................................................................................................
……………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
กรุณาส่งใบสมัครพร้อม
• หลักฐานการชาระเงิน
• Graphic file ทีต่ อ้ งการให้ทาป้ ายสื่อประชาสัมพันธ์ขนาดไม่เกิน 750 KB.
ส่งกลับโดย คุณ..............................................................................................
บริษทั .............................................................................................................
โทรศัพท์.....................................................................................................
e-mail.........................................................................................................
กรุณาส่งกลับที่
E-mail :

คุณกณิการ์ คลายนาทร
kanika@architects110.com

หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินสามารถใช้เพื่อแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายได้เท่านัน้ ไม่สามารถนาไปหัก
ภาษีลดหย่อนได้

