
                                  บนัทกึรายงานการประชมุ ของสมาคมนกักอล์ฟไทยแหง่สหรัฐอเมริกา                                   

            วนัเสาร์ที  5 กนัยายน 2009 ที  Flamingo Banquet Hall 

                                             3495 East Flaming Rd. Las Vegas, NV 89121 

เริ มประชมุ เวลา  20:35 น. 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ  

1. สทุนต์  ธรรมประเสริฐ      นายกสมาคม 

2. เข็มปัทม์ แสงเงิน            รองนายกสมาคม 

3. พิมล ฐานประเสริฐฤทธิ/   รองนายกสมาคม 

4. ชาญณรงค์  ไล้บางยาง   รองนายกสมาคม 

5. นฤมล นตุสถิตย์             เลขานกุาร 

6. กศุล  เผีอกขนุทด           ทีมเซ้าท์เทิรนคาลฟิอร์เนีย 

7. แจ็ค  เกิดพิน                 ทีมบอสตนั  

8. ศภุสนิ แก่วงกสกิร         ทีมบอสตนั  

9. ตรีรัชต์  ทรงเตชะเลศิ      ทีมบอสตนั 

10. มงคล จนัทร์นพุนัธ์  ทีมบลัติมอร์  

11. วรชยั  ถาวรเวช ทีมเด็นเวอร์ 

12. นิรุธ  จนัทรสาขา ทีมเท็กซสั 

13. วรพนัธ์  ศรีคงยศ ทีมวอชิงตนั ดซี ี

14. เวชสทิธิ/ เนตรกลัยาณมิตร  ทีมชิคาโก 

15. วิเศษ  สวนปาน ทีมวอชิงตนั ดซี ี

16. พิทยา  คงถาวร ทีมจอร์เจียร์ 

17. ชยัรัตน์  คําชํานาญ ทีมนิวยอร์ก 

18. แอนดี ;  กลิ นหอม ทีมลาสเวกสั 

19. สถาพร  เพชรวเิศษ ทีมจอร์เจียร์ 

20. สพุงษ์  โสภารัตน์ ทีมบลัตมิอร์ 

21. สมชาย  พงษ์วรรัชตะ ทีมวอชิงตนั ดซี ี

22. มรกต  อภยัสวุรรณ ทีมอริโซนา่ 



23. คมเพชร  สขุงั  ทีมอริโซนา่ 

24. ปานชีพ  จนัทกานนท์ ทีมชิคาโก 

25. จําเริญ  เรืองจนัทร์ ทีมอริโซนา่ 

26. ราเชนทร์ จารุศิลา ทีมอํานวยศิลป์ 

27. โรจนชยั  สวา่งอรุณ ทีมอริโซนา่ 

28. ขวญัชยั  เนตรตระกลู ทีมบลัติมอร์ 

29. ดร.สพุฒัน์ ศิริวิชา ทีมบลัติมอร์ 

วาระที หนึ ง เรื องที ประธานแจ้งให้ทราบ 

    ประธานกรรมการแจ้งให้ทราบวา่ ได้รับคาํแนะนําจากอาจารย์ ประวิทย์ อศัเวศน์ กรรมการที ปรึกษาของสมาคมวา่ 

1. ให้เปลี ยนชื อสมาคมใหม ่ที ประชมุลงมตใิห้ชื อวา่  สมาคมนกักอล์ฟไทยแหง่สหรัฐอเมริกา มชืี อเป็น

ภาษาองักฤษวา่  The Thai Golfers Association of United States of America มีคาํยอ่เป็น

ภาษาองักฤษวา่  TGAA 

2. ตําแหนง่ประธานกรรมการ ควรเปลี ยนเป็น นายกสมาคม และตําแหนง่รองประธานให้เปลี ยนเป็น รองนายก

สมาคม  ที ประชมุเห็นด้วย 

3. รองนายกสมาคมควรมีโซนละหนึ งคน เพราะตอนนี ;มีสองโซนเทา่นั ;น คือโซนตะวนัออก คณุพิมล ฐานประเสริฐ

ฤทธิ/ และ คณุเข็มปัทม์ แสงเงิน โซนกลาง ที ประชมุลงมติให้แตง่ตั ;ง คณุ ชาญณรงค์ ไล้บางยาง เป็นรองนายก 

ซึ งมาจากโซนตะวนัตก เป็นคนที สาม ตามคําแนะนําของที ปรึกษา 

4. กรรมการที ปรึกษา ควรมมีากกวา่หนึ งทา่น และควรเป็นผู้ ที คลกุคลกีบักอล์ฟอินเตอร์เสตท มาพอสมควร ที 

ประชมุรับทราบ  

นายกได้แจ้งให้ที ประชมุ เริ มเสนอชื อที ปรึกษาได้หลงัจากนี ; หากเห็นวา่ผู้ใดเหมาะสม แล้วนายกก็พดูถึงเรื องการหา

เจ้าภาพในปีตอ่ไป หากปีใดไมส่ามารถหาเจ้าภาพได้ ก็ควรให้คณะกรรมการกลาง ซึ งขณะนี ;มี 19 คนแล้ว แบง่หน้าที กนัทํา มี

สมาชิกถามวา่ และใครจะเป็นผู้ เลอืกสถานที  นายกชี ;แจงวา่ ก็เป็นไปตามเดิมคือประชมุในวนัเสาร์ก่อนแขง่ขนั และลงมติ

ลว่งหน้า 2 ปี 

วาระที สอง กฎกติกาของการแขง่ขนั  เจ้าภาพโดยคณุแอนดี ; กลิ นหอม ได้เสนอกฎและกติกาตา่ง ๆ ในการแขง่ขนัครั ;งที  40 ที 

ประชมุรับรองเป็นเอกฉนัท์ หลงัจากได้ซกัถามเลก็น้อย 



วาระที สาม แจ้งฐานะการเงินของสมาคม นายกได้แจ้งวา่ขณะนี ; สมาคมมีเงินอยู ่$ 2,249.50 ตามยอดของธนาคารที ได้ถา่ย

เอกสารแจกให้ทกุทา่น ที ประชมุรับรอง  และในเวลาเดียวกนั สมาคม ก็ได้รวบรวมคา่สมาชิก ทีม ละ 100 เหรียญ ยเูอส จาก

ทีมตา่ง ๆ ดงัมีรายชื อตอ่ไปนี ; 

1.  ทีมนิวยอร์ก  2. ทีมวอชิงตนั ดซีี   3. ทีมเซ้าเทิรน คาลฟิอร์เนีย 

4.   ทีมจอร์เจีย  5. ทีมเท็กซสั               6. ทีมบอสตนั 

7.  ทีม บลัติมอร์  8. ทีมเด็นเวอร์        9. ทีม อํานวยศิลป์ 

             10. ทีมอริโซนา่              11. ทีมลาสเวกสั                  12. ทีมชิคาโก                    

บวกกบัยอดเงินคงเหลอืยกมาจากปีที แล้ว  รวมเป็นเงินอยูใ่นธนาคาร ทั ;งสิ ;น $ 3,649.50 

วาระที สี   การจดัหาเจ้าภาพ นายกได้แจ้งให้ที ประชมุรับทราบวา่ สาํหรับในปี 2011 ซึ งจะเวียนไปโซนตะวนัตกอีก ผม

เห็นวา่ทีมเซ้าท์เทิรนคาลฟิอร์เนีย เพิ งจดัมาเมื อปีที แล้ว จึงได้ขอร้องให้ทีมอริโซนา่ รับเป็นเจ้าภาพจดั ก็ได้รับการตอบรับเป็น

อยา่งดี จากคณะกรรมการ ของทีม จึงให้คณุมรกต อภยัสวุรณ ในฐานะตวัแทนทีม เสนอให้ที ประชมุรับทราบอีกครั ;งหนี ง ที 

ประชมุ ลงมติรับรองให้ทีมอริโซนา่ เป็นเจ้าภาพจดัการแขง่ขนักอล์ฟประเพณีในปี 2011 

นายกได้แจ้งให้ที ประชมุทราบวา่ การทําสญัญากบัโรงแรม และสนามกอล์ฟ ก่อนเซ็นต์ ควรให้เพื อนของนายก

ตรวจสอบกอ่น เพราะเขาเป็น  CMP ( Certify Manager Planning) ซึ งเปรียบเหมือนกบัสารวตัรทหาร พวกโรงแรมเห็นวา่

เรามี CMP ช่วยตรวจสอบ ก็จะระวงัการทําสญัญากบัเรามากขี ;น หรือไมก่ล้าเอาเปรียบเราเลย 

สาํหรับในปี 2010 ทีมจอร์เจียร์รับเป็นเจ้าภาพ ได้เตรียมเอกสารตา่งๆ มาแจกให้ทกุทีมได้รับทราบถึงแผนการจดัการ

แขง่ขนั ของเจ้าภาพ  สนามแขง่ขนัจะใช้ของ Stone Mountain Golf Club ซึ งมี 36 หลมุ โรงแรมจะพกัที  Atlanta Marriott 

Gwinnett Place ดงัรายละเอยีดที แจกให้ทกุทีมแล้ว 

วาระที ห้า เลอืกนายกคนใหม ่คณุสทุนต์ ธรรมประเสริฐ นายกสมาคมได้เสนอวา่ ควรเปลี ยนตวันายกใหมไ่ด้แล้ว 

เพราะเป็นมานานมากแล้วที ตวัเองได้รับตําแหนง่นี ;มา ที ประชมุมมีติ ไมใ่ห้ถดูถึงเรืองการเลอืกตั ;งนายกคนใหม ่ให้นายกคนเก่า

เป็นตอ่ไปอีก  

วาระที หก เรื องอื น ๆ ถ้าม ี

ทีมบลัติมอร์ ได้เสนอให้ยกเลกิกฎเดิมที วา่ทีมโลว์กรอส ต้องเลอืกเอาสี คนที ดีที สดุจากรายชื อ 8 คน  หรือเทา่ที สง่  

เพื อเป็นโลว์กรอสทีม  โดยให้เปลี ยนเป็นไมต้่องสง่รายชื อ ให้เลอืกจากใครก็ได้ในทีมที ดีที สดุ สี คน เหมือนกบัทีมโลว์เน็ท 



นายกเห็นวา่ เรื องนี ;เป็นเรื องละเอียดออ่น จึงขอให้ที ประชมุรับทราบ ไว้เทา่นี ;ก่อน ยงัไมม่ีการเปลยีนเปลง ที ประชมุ

รับทราบ นายกจะทําหนงัสอืถึงทกุทีม แล้วให้แตล่ะทีมเสนอความเห็นมาวา่ สมควรจะเปลี ยนแปลงแก้ไข หรือไม ่เมื อได้รับ

ความเห็นจากทกุ ๆ ทีมแล้ว ก็จะแจ้งให้ทราบ ถึงผลการตอบรับ 

  และประชมุก็ยงัได้ปรึกษากนั  ถึงเรื องวา่ทีมใดที มีสมาชิกเป็นชาวตา่งชาติ คนนั ;นมีสทิธิ/ไดรัับรางวลัสว่นบคุคล แต่

ไมม่ีสทิธิ/เอาไปรวมกบัทีม โลว์กรอส หรือ ทีมโลว์เน็ท เพราะไมใ่ชค่นไทย 

  ประธานได้อธิบายวา่ หลกัปฎิบตัอนันี ; ได้ทําตอ่เนื องกนัมานานแล้ว พวกเราเป็นแตเ่พียงป้องกนัไว้วา่ หากทีมใดไป 

เอาพวกตา่งชาติ เข้ามามาก เพื อชว่ยให้ทีมได้ โลว์กรอส หรือ โลว์เน็ท  การแขง่ขนัก็จะไมไ่ช่เป็นการแขง่ขนัระหวา่งคนไทย

กนัเอง  ที ประชมุตกลงวา่เป็นเรื องที ปฎิบตัิตอ่เนื องกนัมานานอยูแ่ล้ว จึงลงมตใิห้ผา่นไป และยงัใช้ของเดมิอยู ่

 

ประธานกลา่วขอบคณุ ทกุทา่นที เข้าประชมุ  

เลกิประชมุเวลาประมาณ 10:00 น  

 

                                                                                                        นฤมล นตุสถิตย์ 

                                                                                        เลขานกุาร ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

                                                                                                           09/09/2009 

 

  

 

     

 


