
                                       บนัทกึการประชมุวนัที� 3 กนัยายน 2011       

                                          ทมี อริโซนา่ เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักอล์ฟ ครั *งที� 42 

                                                        ที� J.W. Marriott, Phoenix, AZ 

เริ�มประชมุเลา 9.15 น                                                                                                                                                                    

           มีผู้ เข้าประชมุดงันี * 

1.  คณุสทุนต์ ธรรมประเสริฐ            ประธานกรรมการสมาคมกอลฟ์ไทยในอเมริกา ทีม วอชิงตนั ดซีี  

2.  คณุเข็มปัทม์  แสงเงิน                 รองประธานกรรมการสมาคมฯ ทีม ชิคาโก้ 

3.  คณุพมิล ฐานประเสริฐฤทธิ:   รองประธานกรรมการสมาคมฯ ทมี จอร์เจีย 

4.  คณุชาญณรงค์ ไล้บางยาง   รองประธานกรรมการสมาคมฯ ทีม เซ้าเทรินคาลฟิอร์เนีย 

5.  คณุนฤมล นตุสถิตย ์   เลขานกุาร สมาคม ทมีเซ้าเทรินคาลฟอร์เนีย 

6.  คณุจําเริญ เรืองจนัทร์ ประธานจดัการแข่งขนักอล์ฟอินเตอร์สเตท ทมี อริโซน่า 

7.  คณุสมุาลี เรืองจนัทร์   ทีมอริโซน่า 

8.  คณุคมเพช็ร์ สขุงั  ทมี อริโซนา่ 

9.  คณุประเวศ  หาญสมัฤทธิ:ผล  ทมีอริโซน่า 

10.   คณุมรกต  อภยัสวุรรณ ทีม อริโซนา่ 

11.    คณุวรชยั  ถาวรเวช   ทีม คาโลราโด้ 

12.   คณุวรพนัธิ: ศรีคงยศ  ทีม วอชิงตนั ดซี ี

13.   คณุสริุยนัต์ สกอร์เสต ทมี วอชิงตนั ดซี ี

14.   คณุวเิศษ  สวนปาน  ทีม วอชิงตนั ดีซ ี

15.   คณุมนตรี ยงัเฟื� องมนต์ ทีมจอร์เจีย 

16.   คณุสถาพร เพ็ชรวเิศษ ทมี จอร์เจีย 

17.   คณุพงษ์ศรี  พ่วงจาก  ทีม เซ้าเทรินคาลิฟอร์เนยี 

18.  คณุกศุล  เฟื� องขนุทด ทีม เซ้าเทรินคาลิฟอร์เนีย 

19.  คณุปานชีพ จนัทกานนท์ ทีม  ชิคาโก้ 

20.   คณุสมเกียรต ิคล้ายสบุรรณ ทมี ชิคาโก้ 

21.   คณุวีระศกัดิ:  พยคัฆนัตร ทมี บลัติมอร์ 



22.   คณุจรรยา พลิะนนท์ ทีม บลัติมอร์ 

23.   ดร .สพุทั  สริิวิชา ทมี บลัตมิอร์ 

24.   คณุเป่า  ดวงประทปี  ทมี แมสแซสจเูซส 

25.   คณุตรีรัชค์  ชาลี ทรงเตชะเลิศ ทีม แมสแซสจเูซส 

26.   คณุเสวก แจ้งกิจ  ทมี ฟลอริด้า 

27.   คณุสรุเชฐ        ทมีฟลอริด้า 

28.   คณุแซม ศกัดิ:ขะรินทร์   ผู้ เทนเบียร์สงิห์  สปอนเซอ่ร์ 

29.   คณุเทด็ สนัชีพ   ผู้แทนเบียร์สิงห์ สปอนเซ่อร์ 

วาระที�หนึ�ง เรื�องที�ประธานแจ้งให้ทราบ     

   ประธานกรรมการได้กลา่วเปิดประชมุ และขอให้ทกุทา่นที�เข้าประชมุแนะนําตวัเอง  เมื�อจบแล้ว ก็ได้กลา่วของคณุทกุทา่นที�

ได้สละเวลาเข้าประชมุ และในเวลาเดียวกนั ก็ขอบคณุคณุแซม และ คณุเทด็ ผู้ เทนเบียร์สงิห์ ที�เข้าร่วมประชมุด้วย  แล้วก็ขอ

เสนอในที�ประชมุ ดงันี *                                                                                                                                                                 

1).ขอทาํกล่องใสถ้่วยทั *งสามใบใหม่ เนื�องจากวา่ ในการสง่่จากรัฐหนึ�งไปอกีรัฐหนึ�ง มีการชํารุดเสยีหายอยู่บ่อย ๆ ทาํให้ถ้วยที�มี     

ชํารุดเสยีหาย เพื�อความสะดวกในการส่งในอนาคต จึงขออนมุตัทํิากลอ่งถาวร สําหรับส่งถ้วยหมนุเวียนทั *งสามใบ สําหรับ

ค่าใช้จ่าย ยงัไม่ทราบ แต่จะทําให้ราคาตํ�าที�สดุ เท่าที�จะทําได้ ที�ประชมุอนมุตั ิ 

 2)  เสนอให้นกักอล์ฟทกุท่านเป็นสปอนเซ่อร์ เพื�อสนบัสนนุ สมาคมของพวกเราเอง เพราะพวกเราที�เลน่กอล์ฟ ก็เป็นนกัธุรกิจ

กนัหลายคน  หากแต่ละคนยอม สละเงินคนร้อย สองร้อย รับเป็นสปอนเซอร์ให้ ทางสมาคมก็จะเอาธุรกิจเหลา่น้น ขึ *นเว็บของ 

สมาคม ซึ�งเรามีอยูแ่ล้ว  แทนที�เราจะมวัไปเพิ�งสปอนเซ่อร์ภายนอกหรือสงิห์อยา่งเดียว แต่ละทา่นไปช่วยกนัหาสปอนเซ่อร์ให้

ด้วย เทา่ที�ผมทราบ รองประธาน ก็เป็นเจ้าของธุรกิจ ทั *งสามทา่น จึงขอฝากให้ผู้แทนทีมไปช่วยกนัด้วย 

    คณุแซม ผู้แทนสงิห์ ได้เสนอวา่ ทางบริษัทจะพจิารณา เพิ�มเงินให้อีก แตต้่องขอปรึกษากบัผู้ เกี�ยวข้องอกีสกัหน่อยก่อน 

ประธานได้ขอบคณุสงิห์ เพราะสิงห์ได้เป็นสปอนเซอร์ให้สมาคมมานานมากแล้ว  และกจ็ะรับสงิห์เป็นสปอนเซอร์อกีต่อไป 

ถึงแม้ว่าเบยีร์ช้าง จะมาทาบทามอยู่เนอืง ๆ กต็าม  ประธานก็ยงัได้กลา่วย้อนไปถึงประวตัเิก่าซึ�งได้ทาํมากบัตวัแทนสิงห์สมยั 

คณุมาริโอ วา่เบียร์สิงห์ จะเป็นสปอนเซ่อร์ ให้เบยีร์เมื�อแต่ละทีมจดังานสิ *นปี โดยจะให้ตวัแทนสงิห์ในเขตนั *นๆ สง่ไปช่วยตามที�

ได้ขอไว้  เรื�องนี * ประธานคณุสทุนต์จะทําการตดิตอ่กบัคณุแซม ผู้แทนเบียร์สงิห์ ถึงรายละเอยีดต่าง ๆ  

 

 



วาระที�สอง กฎกติการแข่งขนั 

      ประธานได้ให้เจ้าภาพแจ้งรายละเอยีดให้ที�ประชมุทราบ  เจ้าภาพโดยคณุประเวศ และคณุคมเพ็ชร์ ได้แจ้งรายละเอียดให้

ทราบ ได้มีการปรึกษาหารือกนัประมาณ 15 นาท ีก็เป็นอนัยอมรับตามข้อเสนอ และขอให้ทกุคนไปบอกลกูทีมให้ปฏิบตัติ

ตามนั *นด้วย 

วาระที�สาม แจ้งฐานะการเงิน ของสมาคม 

         ประธานได้แจกกระดาษแจ้งรายละเอียด จากปีที�แล้ว จนถงึปัจจบุนั ถงึรายรับ รายจ่าย เงินของสมาคม และในขณะนี *

สมาคมมีเงินอยู่ในบญัชี  จํานวนเงิน 3,554.50 เหรียญ  และในวนันี *ได้รับเพิ�มอีก 1100 เหรียญจากทีมตา่ง ๆ ดงันี * 

          1. ทีม นวิยอร์ก    2.  ทีมบอสตนั     3. ทีมบลัตมิอร์    4. ทีมจอร์เจียร์     5. ทีมฟลอริด้า    6. ทีม วอชิงตนั ดซี ี

   7. ทีมซีเนยีร์ของ แมรี�แลนด์   8.  ทีมชิคาโก้    9. ทีมโคโลราโด้   10. ทีมอริโซน่า     11. ทีมเซ้าเทรินคาลฟิอร์เนีย       

รวมเป็นเงินที�มีอยู่ในบญัชทีั *งหมด 4654.50 เหรียญ 

วาระที�สี� การหาทีมเป็นเจ้าภาพในปี 2013 

        ประธานกรรมการได้กลา่ววา่ ถึงเวลาที�เราต้องเลอืกเจ้าภาพผู้จดัในปี 2013 ต่อจาก ทีมเซ้าทเ์ทรินคาลฟิอร์เนีย ซึ�งเป็น

เจ้าภาพในปี 2012 

      คณุเขม็ปัทม์ ได้อธิบายวา่ เทา่ที�ทีมชิคาโก้ เสนอเพื�อขอจดัทางอีเมล์ ก็เพราะวา่ทกุอยา่งพร้อมแล้วในปีนี *หากรอไปปีต่อไป

คาดว่า คงจะไม่พร้อมเท่าปี 2013 แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นวา่ ยงัไม่สมควร เพราะปี 2013 นี * เป็นปีของโซน

ตะวนัออก ก็ไม่ขดัข้อง 

        ประธานถามในที�ประชมุว่าโซนตะวนัออกมีใครจะรับเป็นเจ้าภาพปี 2013 ไหม ก็ปรากฏวา่ มี 2 ทีม ที�ต้องการเป็น

เจ้าภาพ คอื ทีมฟลอริด้า และ ทมีบอสตนั คณะกรรมการได้ให้ทั *งสองทีมเสนอความพร้อม ให้ที�ประชมุฟัง ก็ปรากฏว่าทั *งสอง

ทีม ได้เตรียมมาพร้อม สามารถที�จะจดัได้ ดงันั *น จึงต้องให้ลงมติ เพื�อหาทมีเป็นเจ้าภาพ 

        ที�ประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบั โดยให้ 10 ทีมที�จ่ายค่าสมาชิก 100 เหรียญเท่านั *น เป็นผู้ มีสทิธิลงคะแนนได้  ก่อน

ลงคะแนน คณุชาญณรงค์ ทมีเซ้าเทรินคาลฟิอร์เนีย ได้เสนอว่า คณุเสวก ทีม ฟอริด้า หลงัจากเป็นเจ้าภาพครั *งงที�แล้ว กไ็มเ่คย

ไปเลน่อนิเตอร์สเตทอีกเลย และมาคราวนี * จะมาขอรับเป็นเจ้าภาพอีก จึงขอเสนอให้ที�ประชมุรับทราบ 



       คณุพิมล ฐานประเสริฐฤทธิ รองประธาน เป็นผู้รวบรวม และนบัคะแนน ปรากฏวา่ ทมีบอสตนั ได้เกียรตไิด้เป็นเจ้าภาพจดั

กอล์ฟอินเตอร์สเตท ในปี 2013 โดย คะแนน 6 ต่อ 4 และให้ทีม ชิคาโก เป็นทีมสํารอง และมิสิทธิจดัหากบอสตนัไมพ่ร้อม และ

ยงัให้ทมีชิคาโก้  มีสทิธิเป็นเจ้าภาพจดัแข่งขนัในปี 2014 อีกด้วย 

 

วาระที�ห้า เรื�องอื�น ๆ ถ้ามี  

            คณุพมิล ได้ถามที�ประชมุว่าจะมีใครเสนอ อะไรอีกไหม ถ้าไม่มีก็จะปิดประชมุ  เพราะเหลอืเวลาอกีห้านาฑี ไม่มผีู้ ใด

เสนออะไรอีก  ประธานกลา่วขอบคณุทกุทา่น และกล่าวปิดประชมุ  

ปิดประชมุ เวลา 11.00 น. 

 

                                                                               นฤมล นตุสถิตย์       

                                                                     เลขานกุารสมาคม ผู้จดบนัทกึ 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                กฎกติกาของสมาคมนักกอล์ฟไทยในอเมริกา 

             เพื�อความเป็นระเบียบ ของการแข่งขัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เท่าที�สมาคมได้ประสพมา          

จงึขอเสนอให้ใช้ระเบียบที�ตั +งนี + ตั +งปีการแข่งขัน 2012 เป็นตันไป คือ 

1.  ทีมที�มีสิทธิ:เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งกอล์ฟอนิเตอร์สเตท จะต้องเป็นทีมที�จ่ายค่าสมาชิกทกุ ๆ ปี 

2.  ทีมที�มีสิทธิ:เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งกอล์ฟอินเตอร์สเตท จะต้องสง่นกักอล์ฟเข้าแข่งขนักอล์ฟอินเตอร์สเตททกุ ปี  

3. คณะกรรมการ มีสทิธิ: ไม่ยอมรับทีมที�ขอจดัอกี เนื�องจากประวตักิารจดัที�ผ่านมามีปัญหา ซึ�งอาจทําให้สมาคม 

และนกักอล์ฟสว่นใหญ่ ไม่พอใจในการจดั ซึ�งต้องหารือในที�ประชมุ หากมเีหตผุล ที�ฟังได้ ก็อาจมสีทิธิ:จดัได้อีก 

4. การนบัแต้มให้บอกทกุคนได้ยนิ เมื�อตนเองพดัจบ หากมีการผดิพลาด จะได้ท้วงทนัที  หากรอจนจบแล้วมา

ทกัท้วง  โดยไม่มีหลกัฐาน คณะกรรมการจะถือว่า ถกูต้องแล้ว 

5. การจดแต้ม ให้แลกกนัจด ระหวา่งคนัรถ คือ สองคนคนั ที� 1 จดให้สองคน คนัที�สอง สองคนคนัที� 2 จดให้สองคน 

คนัที� 1 ในกรณีย ์มี 3 คน ก็ให้คนนั�งคนเดยีว จดให้สองคนที�นั�งอีกคนั สองคนที�นั�งอีกคนัจดให้คนเดยีว       

 

 

 

                

 


