
คณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว    ผศ.ประสงค์ สุรียธนาภาส

ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  

ผศ.ดร.เชาว์  อินใย       พล.ต.สุระ  สินโสภา

พล.ต.ต.วรวัฒน์  มะลิ พล.ต.ต.สันติ ไทยเสถียร

รศ.ชาคริต  อนันทราวัณ  รศ.อาภรณ์รัตน์  สารทัศนานันท์

รศ.อุดม  พิริยสิงห์ รศ.ดำารงค์  หอมดี

พ.อ.ประเสริฐ  สิงขรเขียว  ศ.ดร.ปรีชา  ประเทพา

นายสัมฤทธิ์  สุภามา นายเติมศักดิ์  อัมพาผล

คณะกรรมการดำาเนินงาน

นายชัยยุทธ  ศรีวิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

ดร.สมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์ รองประธานกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์  ตันกิจเจริญ รองประธานกรรมการ

นายก้าน  กุณะวงษ์ กรรมการ

พล.ต.ต.ขจรศักดิ์  ปานสาคร กรรมการ

นางจันทร์เพ็ญ  แสงเจริญรัตน์ กรรมการ

นายณรงค์  กองกัลยา กรรมการ

ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์ กรรมการ

พ.ต.อ.ณัฐกฤต  คำาวิเศษชัย  กรรมการ

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  โสดามรรค  กรรมการ

นายทองพูล  สังแก้ว  กรรมการ

นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษ์ไพบูลย์  กรรมการ

นายณัฐพล  เหลืองวงศ์ไพศาล  กรรมการ

นางเพ็ญประภา  พรศรีเมตต์  กรรมการ

นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์  คุณานันท์ศักดิ์  กรรมการ

นายปฏิพัทธ์  ริมพืชพันธุ์  กรรมการ

นายศิริบูลย์ คุณานันทศักดิ์  กรรมการ

นายเดช  วัฒนาวิทยานุกูล  กรรมการ

นายกองค์การนักศึกษา  กรรมการ

ประธานสภานักศึกษา  กรรมการ

นายสมพร  งามปัญญา  กรรมการ

นายนิคม  วงษา  กรรมการ

ผศ.กานต์  จันทระ  กรรมการ

ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี  กรรมการ

ผศ.อารีวรรณ์  บังเกิด กรรมการและเลขานุการ

ผศ.พรรณธวรรณ  บุตรดีสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววัชราพร  ศิริหล้า ผู้ช่วยเลขานุการ

รางวัล HOLE IN ONE

ตีครั้งเดียว ลงหลุม 2    เงินสด   100,000 บาท

ตีครั้งเดียว ลงหลุม 11   เงินสด   30,000 บาท

ตีครั้งเดียว ลงหลุม 14   เงินสด   30,000 บาท

ตีครั้งเดียว ลงหลุม 5

รถกระบะนิสสัน 1 คัน



  
ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

1. ประเภทบุคคล

ชื่อ.............................................................................................

ทีอยู่..........................................................................................

.................................................................................................

2. ประเภททีมทั่วไป

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

สมาชิกประกอบด้วย

1)  ชื่อ......................................................................................

 ที่อยู่...................................................................................

2) ชื่อ......................................................................................

 ที่อยู่...................................................................................

3) ชื่อ......................................................................................                    

 ที่อยู่...................................................................................

4) ชื่อ......................................................................................                    

 ที่อยู่...................................................................................

1. วัตถุประสงค์
     เพื่อหารายได้ ส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย              

2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นทุกประเภท 

3. กำาหนดการแข่งขัน
    วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 

 เริ่มการแข่งขัน เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

   ณ สนามกอล์ฟกำาลังเอก ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย

4.  วิธีการแข่งขัน
     แข่งขันแบบนับคะแนน (STROKE PLAY) 18 หลุม

5. ประเภทของการแข่งขัน
 5.1 ประเภททีม ทีมละ 4 คน (คิดคะแนน 3 คน) 

   ใช้คะแนนสุทธิ (NET SCORE) รวมกัน    

 5.2 ประเภทบุคคล แบ่งออกเป็น 5 FLIGHT  

ประกอบด้วย

  FLIGHT A แต้มต่อ  0 - 12    

  FLIGHT B แต้มต่อ 13 - 18

   FLIGHT C แต้มต่อ 19 - 24

  FLIGHT D แต้มต่อ 25 - 36   

6. รางวัลการแข่งขัน
 6.1 ประเภททีม
   รางวัลชนะเลิศทีมทั่วไป  

   รางวัลรองชนะเลิศทีมทั่วไป

 6.2 ประเภทบุคคล
   - รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

    และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ละ Flight

   - รางวัลบู้บี้  

   6.3  รางวัลพิเศษ
  - รางวัล HOLE IN ONE หลุม 2, 5, 11, 14  

  - รางวัลตีใกล้ธงหลุม 2, 5, 11, 14  

วันเสาร์ที่  28  พฤศจิกายน  2563
ณ สนามกอล์ฟกำาลังเอก ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย

ระเบียบการแข่งขัน                                

  - รางวัลตีไกลใกล้เส้น หลุม 4 

  - รางวัลสมนาคุณจับฉลากสำาหรับทุกท่าน

   ที่เข้าร่วมแข่งขัน

7. กฎกติกาการแข่งขัน
   7.1 ใช้กฎของ U.S.G.A. และ LOCAL RULE ของสนาม

กอล์ฟกำาลังเอก ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย   

   7.2 การจดแต้ม ให้ผู้เล่นในกลุ่มเดียวกันแต่คนละทีมร่วมกัน  

บันทึกลงคะแนนและตรวจสอบการลงคะแนนซึ่งกันและกัน    พร้อม 

ทั้งลงนามในสกอร์การ์ดของทั้งสองฝ่าย

   7.3 การส่งสกอร์การ์ดจะต้องส่งทันที หลังจากเสร็จสิ้นการ

แข่งขัน ภายในเวลา 17.00 น.

    7.4 อนุญาตให้เปลี่ยนลูกพัทได้

8. การตัดสิน
    การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

9. การประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล
 หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน 

 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 ณ สนามกอล์ฟกำาลังเอก ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย

10. ค่าสมัคร
  ประเภทบุคคล  2,000 บาท

  ประเภททีม (4 คน) ทีมละ 20,000 บาท 

 ค่าสมัครนี้รวม ค่ากรีนฟรี ค่าแคดดี้ พร้อมของชำาร่วย   

11. การสมัครเข้าร่วมแข่งขันเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
 สมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 และสนามกอล์ฟกำาลังเอก ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย

12. จัดการแข่งขันโดย
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3. ส่งใบสมัครได้ที่
 พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว 06-2178-9345
 ผศ.กานต์  จันทระ 08-1964-6495
 นายสมพร งามปัญญา 08-9571-7517


