กรรมการที่ปรึกษาและอานวยการ
ท่านแผน
วรรณเมธี
ศ.นพ.ภิรมย์
กมลรัตนกุล
รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์
ศ.นพ.ดารง
เหรียญประยูร
รศ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์
รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ
ศ.นพ.พิบูลย์
อิทธิระวิวงศ์
ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ
รศ.นพ.ไพรัช ประสงค์จีน
ศ.นพ.อดิศร
ภัทราดูลย์
รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์
ศ.นพ.อารี
ตนาวลี
รศ.นพ.พงศ์ศกั ดิ์ ยุกตะนันทน์
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นพ.กฤตวิทย์
เลิศอุตสาหกุล
รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์
นพ.พิษณุ
มณีโชติ
คุณวาปี
ภิรมย์ภักดี
คุณเทียม
รินทร์โชคชัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์
มรว.ปรียางค์ศรี
รศ.นพ.รื่นเริง
รศ.นพ.โศภณ
ศ.นพ.สิน
ศ.นพ.ชาญวิทย์
นพ.อนันต์
รศ.นพ.เจษฎา
ศ.นพ.อภิชาติ
รศ.นพ.พินิจ
นพ.กมิล
รศ.นพ.สมพงษ์
คุณจานง
นพ.สมชาย
นพ.กาพล
พญ.เจรียง
นพ.พงพันธ์
คุณพรดี

วัชรสินธุ
วัฒนคุณ
ลีลานุกรม
นภาธร
อนุราษฎร์
ตันพิพัฒน์
อริยะชัยพาณิชย์
แสงสุพรรณ
กงกะนันท์
กุลละวณิชย์
ปั้นประสงค์
สุวรรณวลัยกร
แสงมหาชัย
เชื้อเพชระโสภณ
พลัสสินทร์
จันทรกมล
อารีเจริญเลิศ
ลี้อิสระนุกูล

กรรมการจัดการแข่งขัน
รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์
นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
อ.นพ.สีหธัช
งามอุโฆษ
นพ.อิทธิกร
โถสุวรรณโชต
นพ.สมชัย
โชคพัฒนาพงศ์
นพ.ณรงฤทธิ์ ฮาวรังสี
คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย
คุณพิมพ์กมล ศรีสวัสดิ์
รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพะยอม
อ.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์
อ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ
อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ
อ.นพ.ภพ
เหลืองจามีกร
อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส
นพ.เสาวภัค
นิตยวรรธะ
รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดารงสุข
รศ.นพ.วิชาญ
ยิ่งศักดิม์ งคล
อ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒ
ผศ.นพ.กวี
ภัทราดูลย์
รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล
อ.นพ.นรา
จารุวังสันติ
ผศ.(พิเศษ)นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
อ.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล
นพ. สุรเดช
ลอยเดือนฉาย

ประธานจัดการแข่งขัน
รองประธาน
เหรัญญิก
ฝ่ายกติกา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดหารายได้
ฝ่ายจัดหารายได้
ฝ่ายจัดหารายได้
ฝ่ายจัดหารายได้
ฝ่ายจัดหารายได้
ฝ่ายต้อนรับ
ฝ่ายต้อนรับ
ฝ่ายต้อนรับ
ฝ่ายของรางวัล
ฝ่ายของรางวัล
ฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่
ฝ่ายสนามแข่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการจัดการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

สถานที่ติดต่อสมัครแข่งขัน
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตึกคัคณางค์ ชั้น 8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-256 4230, 4510 โทรสาร 02-256 4625
E-mail : jjmm2533@gmail.com

คุณ ภัทรศยา หงส์ทอง (ทราย)
คุณ เมวิกา สามแก้วแจ่ม (เม)
รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

โทร 090-9914292
โทร 082-7079252
โทร 081-3431597

ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ภาควิชาออร์โธ จุฬาฯ”
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. Shot gun เวลา 12.00 น.
ข้าพเจ้า..........................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ................................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................................. โทรสาร...........................................................
ขอสนับสนุนส่งทีมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชื่อทีม............................................................................................................................................
รายนามผู้เล่น
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................
บริจาคเงิน โดยให้ภาควิชาฯ จัดหาผู้เล่น

ร่วมบริจาคเป็นจานวนเงิน ..................................................................... บาท
ชาระโดย เงินสด เช็คส่งจ่าย “ภาควิชาออร์โธ จุฬาฯ”
โอนเงิน ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี “ภาควิชาออร์โธ จุฬาฯ” บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 406-900619-4 และแฟ็กซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-2564625
เช็คธนาคาร............................................................. สาขา.............................................................
เลขที่....................................................................... ลงวันที่ .........................................................
ลงนามผู้สมัคร ...............................................................
( ........................................................... )
ค่าสมัครการแข่งขันประเภททีม แบ่งออกเป็น
1. ทีม VIP บริจาค 50,0000 บาท/ทีม จานวน 4 ทีม
2. ทีม ทั่วไป บริจาค 30,000 บาท/ทีม จานวน 36 ทีม
 การรับสมัครตามลาดับการสมัครของแต่ละทีม
 บุคคลในทีมมีสิทธิ์รับรางวัลประเภทบุคคล
 รวมรถกอล์ฟ (เฉพาะ VIP)
วิธีและกฎการแข่งขัน
- เป็นการแข่งขันแบบ Stroke Play จานวน 18 หลุม โดยคิดคะแนนแบบ Stable
ford ในการแข่งขันประเภทบุคคลจากัดไฟลท์ และใช้ handicap ตามระบบ 36 System
มาแบ่งไฟลท์และคิดคะแนนประเภททีม Net Score

ประเภทการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขัน
ประเภททีม มี 2 รางวัล

ประเภททีม
: ทีมละ 5 ท่าน ใช้ผลคะแนนดีที่สุด 4 ท่าน
ประเภทบุคคล : แบ่งเป็น 4 Flight คือ
Flight A แต้มต่อ 0 - 12
Flight B แต้มต่อ 13 - 18
Flight C แต้มต่อ 19 – 24
Flight D แต้มต่อ 25 – 36

การตัดสิน
วิธีคิดผลในการแข่งขันแบบ Stable ford ทาโดยการให้คะแนนสัมพันธ์กับแต้มของ
แต่ละหลุม ที่กาหนดไว้ดังนี้ (กฎข้อ 32-1b)
ทาแต้มในหลุมนั้นได้
มากกว่าหนึ่งแต้มขึ้นไปจากแต้มที่กาหนดหรือไม่ส่งแต้ม
หนึ่งแต้มมากกว่าแต้มที่กาหนด
เท่ากับแต้มที่กาหนด
หนึ่งแต้มน้อยกว่าแต้มที่กาหนด
สองแต้มน้อยกว่าแต้มที่กาหนด
สามแต้มน้อยกว่าแต้มที่กาหนด
สี่แต้มน้อยกว่าแต้มที่กาหนด
ผู้ชนะคือ ผู้เข้าแข่งขันที่ทาคะแนนสูงสุด

.

 Net score ทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ ของ
คุณแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
 Net score ทีมรองชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ ของ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ / ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์

คะแนน
0
1
2
3
4
5
6

ประเภททีม
คิดคะแนนรวม Net Score ของนักกอล์ฟ 3 คน ในทีมที่น้อยกว่าเป็นทีมชนะ หากคะแนน
รวมเท่ากันให้พิจารณา Handicap รวมของนักกอล์ฟ 3 คน ที่น้อยกว่าเป็นทีมชนะ
ประเภทบุคคลทั่วไป
(1) ชนะเลิศ Overall Low Gross ผู้ที่ได้คะแนนรวม Gross Score น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ
หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาผู้ที่ถือ Handicap มากกว่าเป็นผู้ชนะ
(2) ชนะเลิศ Overall Low Net ผู้ที่ทาคะแนนรวมสุทธิ Net score น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะหาก
คะแนนเท่ากันให้พิจารณาผู้ที่ถือ Handicap น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
(3) ประเภทบุคคลจากัดไฟล์ท (Stable ford Scoring) ผู้ที่ทาแต้มมากที่สุดในแต่ละไฟล์ท
เป็นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาผู้ถือ Handicap มากกว่าเป็นผู้ชนะ

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่เมื่อเทียบ Handicap แล้วยังเท่ากันอีกให้พิจารณา Gross IN  Gross
 OUT Count Back ที่น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
2. ในกรณีที่แข่ง 3 Courses เปรียบเสมือนการแข่งขัน 3 สนาม หากมีการหา
ผู้ชนะโดยการ Count Back ให้นับย้อนกลับจากหลุม 9 ของ Course ร่วม
3. ในกรณีที่แข่งขันไม่จบเนื่องจากลมฟ้าอากาศให้บันทึกแต้มผลที่เหลือเป็น Bogey
เพื่อตัดสินหาผู้ชนะ
4. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด (กฎข้อ 34-2)

ประเภทบุคคล มี 10 รางวัล
.
ชนะเลิศไม่มีแต้มต่อ (Overall low gross) ได้รับถ้วยเกียรติยศของ
มรว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ชนะเลิศมีแต้มต่อ (Overall low net) ได้รับถ้วยเกียรติยศของ
รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ
Flight A ชนะเลิศ Net score ได้รับถ้วยเกียรติยศของ
ศ.นพ.พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์
Net score รองชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศของ
ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ
Flight B ชนะเลิศ Net score ได้รับถ้วยเกียรติยศของ
ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์
Net score รองชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศของ
รศ.นพ.ไพรัช ประสงค์จีน
Flight C ชนะเลิศ Net score ได้รับถ้วยเกียรติยศของ
พญ.เจรียง จันทรกมล
Net score รองชนะเลิศ
นพ.อิทธิกร โถสุวรรณโชต
Flight D ชนะเลิศ Net score ได้รับถ้วยเกียรติยศของ
ศ.นพ.อารี ตนาวลี
Net score รองชนะเลิศ
รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
รางวัล Hole in one 4 รางวัล
.

 รางวัล ทองคา 2 สลึง
 Hole in one สาหรับหลุม Par 3 ทุกหลุม
หากผู้ทา Hole in one ในแต่ละหลุมมากกว่า 1 ท่าน จะเฉลี่ยรางวัลกันไป


รางวัล Hole in one ที่ไม่มีใครได้รับ จะนามาสมทบทุนเข้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

รางวัลพิเศษ
 รางวัลใกล้ธงหลุม Par 3
รางวัลสมนาคุณอีกมากมาย

.
จานวน 4 รางวัล

