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ประวติัความเป็นมาของการแขง่ขนักอลฟ์ไทยอินเตอร์สเตทที�ผมรวบรวมมาใหท้า่นไดอ่้านมีขอ้มูลจาก
สามแหล่งดว้ยกนั  

แหล่งที�หนึ�ง... จากคุณพี�ถาวร ยมิเรวตัร สมาชิกของสมาคมกอลฟ์ไทยแห่งกรุงวอชิงตนั ดีซี และจาก
คุณทิวา อมฤตนนัท ์สมาชิก ของสมาคมกอลฟ์ไทยแห่งนครนิวยอร์ก  

แหล่งที�สอง... จากประวติัเก่า ๆ เล่าสู่กนัฟัง โดยคุณถนอม สูงนารถ ซึ� งไดเ้คยพิมพล์งในหนงัสือปีที�ทีม
ดีซีเป็นเจา้ภาพจดักอลฟ์ เมื�อปี 1987 (2530) 

แหล่งที�สาม... จากตวัผูเ้ขียนเอง โดยการเขา้มาร่วมแขง่ขนักอลฟ์อินเตอร์สเตท เมื�อปี 1983 (2526) 

การแขง่ขนักอลฟ์อินเตอร์สเตท ไดเ้ริ�มมาจากนกักอลฟ์กลุ่มเล็ก ๆ ของวอชิงตนั ดีซี ซึ� งในสมยันั>น
ขา้ราชการที�เดินทางมาทาํงานในประเทศอเมริกาและประจาํอยูใ่นกรุงวอชิงตนั ดีซี มีไมกี่�คน ไดช้กัชวนกนัเล่น
กอลฟ์เพื�อเป็นการออกกาํลงักายและสังสรรคก์นัเพื�อความสามคัคี คาดวา่คงเริ�มเล่นกนัในราวปี 1950 (2493) คุณ
พี�ถาวรไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ ในปี 1957 (2000) ไดเ้ดินทางมาประจาํอยูส่าํนกังานผูดู้แลนกัเรียนไทยที�ดีซี ในตอนนั>นก็
มีคุณพระประหตั สุนทรสาร ผูดู้แลฯ และคุณประหยดั บูรณศิริ ที�ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลงั ไดเ้ล่นกนัอยู่
แลว้กบัคนไทยอีกสามสี�คน การรวมตวัเป็นกลุ่มและเริ�มมีการแขง่กอลฟ์กเ็นื�องมาจากคุณพระประหยดัฯเป็นผู ้
ชกัชวนคุณสนิท พุกประยรู ผูช่้วยฯของทา่น และคนไทยที�ทาํงานดว้ยกนัใหล้งเล่นกอลฟ์ โดยคุณศิริ เตม็บุญ
เกียรติ เขียนไวใ้นอนุสารคณะกอลฟ์ไทยกรุงวอชิงตนั ดีซี ฉบบัวนัที� 4 มีนาคม 1970 (2513) วา่ คุณพระประหตั
ฯไดอ้รรถาธิบายวา่  “การเล่นกอลฟ์มีแต่ทางดี ไมมี่ทางเสีย เป็นยาอายวุฒันะขนานยอดเยี�ยม เล่นไดไ้มว่า่เด็ก
ผูใ้หญ่ หญิงหรือชาย และเล่นไดจ้นกระทั�งแก่หง่อมชรา” ซึ� งคาํชกัชวนของทา่นไดผ้ล หลายคนรวมเล่นกอลฟ์
ดว้ยกนั และกติ็ดกนังอมแงม  รู้ไดจ้ากที�คุณศิริไดเ้ขียนไวต้อนหนึ�งวา่ “...นดัไหนอื�นใดขาดได ้แต่นดัตีกอลฟ์ไม่
เคยพลาด........” 

ในปี 1960 (2503)  นกักอลฟ์ไทยในดีซีมีรวมกนั 20 คน รวมทั>งผูเ้ล่าดว้ย(คุณพี�ถาวร) ไดมี้การแขง่ขนั
กอลฟ์ 3 ครั> ง คือฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูร้อน และตน้ฤดูหนาว แต่ยงัไมไ่ดจ้ดัตั>งสมาคม 

ในปี 1961 (2504) ไดจ้ดัตั>งเป็นคณะกอลฟ์ไทยในกรุงวอชิงตนั ดีซี และมีสมาชิกเพิ�มอีก 3 คน 
ในปี 1962 (2505) ผูเ้ล่าไดล้งแขง่ขนัดว้ย ที�สนาม  Fall Road G.C in Maryland   จาํไดว้า่เป็นวนัที� 25 

เมษายน มีแตม้ต่อ 30 ตีได ้102 แต่ไมไ่ดรั้บรางวลัอะไรเลย เพราะเป็นการแขง่ขนัแบบกลัลเวย ์คุณพี�เล่าต่อไปอีก



วา่ การแขง่ขนัในครั> งต่อมาไดเ้ชิญนกักอลฟ์ชาวอเมริกนัมาร่วมดว้ยและเรียกการแขง่ขนันั>นวา่ “มิตรภาพ
ระหวา่งไทย-อเมริกนั (The Thai-American Friendship Flight)” 

ในปี 1963 (2506) เสียงของอเมริกนัภาคภาษาไทย โดยคุณภากร ปาจีณภายคั หวัหนา้ฝ่ายไทยเป็น
เจา้ภาพจดัแขง่ขนัมิตรภาพระหวา่งไทย-อเมริกนั ที�สนาม Fall Road อีก  มีนกักอลฟ์จากทูตทหารประเทศต่างๆ
หลายประเทศเขา้ร่วมดว้ย และแขกพิเศษกคื็อ Mr. Alexis Johnson  อดีตเอกอคัรราชทูตอเมริกนัประจาํประเทศ
ไทย การแขง่ขนัครั> งนี> จึงเป็นการแขง่ขนัมิตรภาพนานาชาติและเรียกวา่  (International Friendship Flight) 

ในปี 1967 (2510) คณะกอล์ฟไทย กรุงวอชิงตนั ดีซี ไดร่้างระเบียบขอ้บงัคบัขึ>นเรียกเป็นภาษาองักฤษวา่
The Thai Golfers in Washington D.C.  มีตราประจาํและไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบัอีกครั> งหนี�งในปี 1969 
(2512)  โดยมีทา่นเอกอคัรราชทูต สุนทร หงส์ลดารมภ ์เป็นประธาน 

คุณพี�เล่าใหฟั้งต่อไปอีกวา่ ในช่วงปี 1960-1969 ( 2503-2512) นบัวา่เป็นการแขง่ขนัเพื�อเชื�อมความ
สามคัคีในระหวา่งคนไทยและชาวต่างประเทศดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในหมูน่กักอลฟ์ของ ดีซี ทาํใหมี้ความ
สนิทสนมและรักใคร่ซึ� งกนัและกนัเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกนักว็า่ได ้ปัจจยัสาํคญัที�ช่วยเสริมสายสัมพนัธ์
อนัแน่นแฟ้นคงไดแ้ก่การหมุนเวยีนผลดักนัเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักอลฟ์ ตวัอยา่งเช่น 
สถานเอกอัครราชทูต รับเป็นเจา้ภาพตน้ฤดูสปริง สาํนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย รับเป็นกลางฤดูสปริง สาํนักงาน
ผู้ช่วยทูตทหารบก รับเป็นตน้ฤดูร้อน สาํนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ รับเป็นปลาย 
ฤดูร้อน สาํนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ รับเป็นตน้ฤดูหนาว และสาํนักงานแถลงข่าวไทย รับเป็นผูปิ้ดรายการในปี
นั>น ซึ� งทาํใหแ้ต่ละสาํนกังานเกิดความรู้สึกวา่เป็นงานที�ตนตอ้งรับผดิชอบ เจา้หนา้ที�และแม่บา้นต่างกม็าช่วยกนั
คนละไมค้นละมือเตรียมอาหารไวต้อ้นรับนกัเล่นกอลฟ์และแขกที�มาร่วมงาน นอกจากนั>นยงัมีการแจกรางวลัอีก
ดว้ย 

วถีิชีวติยอ่มเปลี�ยนไปตามความเป็นจริง สมาชิกไดแ้ยกยา้ยกนัไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อที�อื�น เช่น 
น.พ. สิริศกัดิj  ภูริพฒัน์ ยา้ยไปอยู ่Pennsylvania, คุณสุรพนัธ์ โรจนถาวร ยา้ยไปอยู ่North Carolina,  คุณสุทธิ
ธรรม ธิราวฒัน์ ยา้ยไปศึกษาที� New York, น.พ. จิตรเกษม ยา้ยไปอยูเ่มือง Boston, น.พ. อนนัต ์ศรีกาํพล ยา้ยไป
อยูเ่มือง Baltimore เป็นตน้ 

ถึงแมว้า่สมาชิกจะแยกยา้ยกนัไปอยูที่�รัฐอื�น แต่สายใยแห่งความผกูพนัอนัแน่นแฟ้นยงัคงฝังอยูใ่นความ
ทรงจาํและสิ�งที�ทุกคนยงัระลึกถึงอยูเ่สมอกคื็อ กรุงวอชิงตนั ดีซี คือศูนยร์วมที�นกักอล์ฟและครอบครัวจะตอ้งมา
พบปะสังสรรคก์นัอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั> ง  ดว้ยความรู้สึกอนันี> เอง การแขง่ขนักอลฟ์ขา้มเมือง ขา้มรัฐ  จึงไดก่้อ
ตวัขึ>นและเป็นรูปเป็นร่างขึ>น 

ในปี 1970 (2513) โดยคุณโยธิน อนาวลิ ไดจ้ดัการแข่งขนักอลฟ์ที�สนาม Ramblewood G.C.รัฐ New 
Jersey  มีนกักอลฟ์ที�เคยอยูดี่ซีแลว้ยา้ยไปอยูที่�อื�นหลายคนมาร่วมแขง่ขนั อาทิ น.พ. ตรีธร ปักเขม็, น.พ. ชิน ทพั



วงศ,์ คุณสวสัดิj  ปริทศัน์ จากรัฐ  New York,  น.พ. สิริศกัดิj  ภูริพฒัน์, คุณธีรวฒิุ พุม่หิรัญ จาก Philadelphia,  น.พ. 
จิตรเกษม จาก Boston, คุณสุรพนัธ์ โรจนถาวร จากรัฐ  North Carolina (ขณะนี>กย็งัอยูที่�นั�น) และจากดีซีเทา่ที�จาํ
ไดก้มี็หลายคนทีเดียว เช่น โปรประเสริฐ ครุปิติ, คุณโยธิน อนาวลิ, คุณชนินทร์ ศรีตะจิตต ์(ขณะนี>อยู ่แอล เอ), 
คุณอนุโรจน์ รัตนพลู, ร.ท. ปราโมทย ์จิตรรถานนท ์และผูเ้ล่าทั>งสามคนปัจจุบนักย็งัเล่นอยูใ่นทีมดีซี ในการ
แล่นกอลฟ์ครั> งนี> ถือวา่เป็นการแขง่ขนัแบบมิตรภาพ (Friendship Flight) แบบอินเตอร์สเตท จึงนบัเป็นการ
แขง่ขนั ครั> งที�หนึ�ง 

ในปี 1971 (2514)  คุณหมอสิริศกัดิj  ภูริพฒัน์ ผูมี้ส่วนสาํคญัคนหนึ�งในการจดัการแข่งขนักอลฟ์ระหวา่ง
รัฐ หรือ Interstate   เขียนจดหมายถึงคุณถนอม สูงนารถ ลงวนัที� 24 กรกฎาคม 2530 (1987) ตอนหนี�งวา่ “ผม
ยา้ยไปอยูที่�ฟิลลา ในปี 1970 (2513) กเ็ลยมีความคิดเชิญนกักอลฟ์จากรัฐต่าง ๆ ที�ใกลเ้คียงดีซี มาร่วมแขง่ขนักนั 
กมี็ทีมจากหลายรัฐ เช่น North Carolina คุณธนู ศรมณี ส่วนดีซี นาํโดยทา่นเอกอคัรราชทูตสุนทร หงส์ลดารมภ ์
ตามดว้ย พ.อ.ปราโมชช์ ถาวรฉนัท ์ทูตทหารบก พ. ท. สุจินดา คราประยรู ผูช่้วยฯ ,คุณถาวร ยมิเรวตัร โปร
ประเสริฐ, ครุปิติ และคุณจิระพงษ ์สิวายะวโิรจน์ จากสาํนกังานผูดู้แลนกัเรียนฯ   ทาง Maryland กมี็ คุณหมอฝัง
พิชญ ์บุญเลี>ยง, คุณหมอวลัลภ, คุณวนัชยั วอ่งชิงชยั, คุณปราโมทย ์จิตรรถานนท ์และยงัมีทีม New York New 
Jersey   อีก ซึ� งผมจาํชื�อไมไ่ดห้มด ถามเพื�อนดูกแ็ลว้กนั”  
คุณหมอ สิริศกัดิj ฯ จาํไดว้า่ ถว้ยรางวลัในการแขง่ขนัระหวา่งรัฐปี 1971 (2514) ถว้ยชนะเลิศเป็นของทา่นทูต
สุนทรฯ ถว้ยรองลงมากเ็ป็นถว้ยของหนงัสือพิมพ ์The Village ของ  New York  และถว้ยของนายกสมาคมไทย
ในฟิลลา คือคุณหมออุดม สุวรรณศรี ในจดหมายฉบบันี>  คุณหมอเล่าต่อไปอีกวา่ “การเล่นครั> งนี> เราแขง่ขนักนัที�
ฟิลลา สนามชื�ออะไรชกัจะเลือนๆเสียแลว้ จาํไดว้า่ตรงขา้มศูนยก์ารคา้Neshaminy เสร็จแลว้รับประทานอาหาร 
รื�นเริง และแจกรางวลักนัที� International House ในฟิลลา” นบัเป็นการแขง่ขนัแบบอินเตอร์สเตท ครั> งที�สอง 
คุณหมอเล่าต่อในจดหมายอีกวา่ ในปีต่อมา 1972 (2515) ไดมี้การแขง่ขนักนัที�  South New Jersey ที�สนาม 
Ramblewood กมี็ทีมที�เล่นปีแรกมาร่วมกนัอีกเช่นเคย คราวนี>ไดคุ้ณหมออุดม สุวรรณศรี อดีตนายกสมาคม
นกัเรียนไทยในฟิลลาเป็นผูจ้ดั กมี็การแจกรางวลัและร่วมรับประทานอาหารเพื�อสังสรรคอ์ยา่งเดิม นบัเป็นการ
แขง่แบบอินเตอร์สเตท ครั> งที�สาม 

ปี 1973 (2516) ไดย้า้ยไปแขง่ที�  North Carolina  โดยคุณสุรพนัธ์ โรจนถาวร และคุณธนู ศรมณี เป็น
เจา้ภาพ จดัที�สนาม Wake Forest  นบัเป็นปีที�มีความคึกคกัเป็นพิเศษ คุณทิวา อมฤตนนัท ์ประธานชมรมกอลฟ์
ไทยแห่ง  New York  ปี 1984 (2527) เขียนไวต้อนหนึ�งวา่ “น.พ. ชิน ทพัวงศ ์พาลูกทีมไปกนัถึง 7 คนัรถ มี น.พ. 
ตรีธร ปักเขม็, คุณกาํไล อินทราโชติ, คุณเรวติั พวับณัฑิต, คุณวชิิต แยม้บุญเรือง, คุณใหญ่(ทศันีย)์, คุณพิชยั 
บูรณสมบติั, คุณนิพนธ์ ไชยา, คุณสุรพล อาํไพวทิย”์ จากทีมดีซี กน็าํดว้ยโปรประเสริฐ, ครุปิติ, พ.อ. วเิชียร บูรณ
ศิริ ผูดู้แลนกัเรียนฯ, น.อ. ชานนท ์ทตัตานนท ์ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารอากาศ, คุณประพาส กาญจนดุล, คุณวนัชยั 



วอ่งชิงชยั, คุณอนุโรจน์ รัตนพลู  ฯลฯ  และจาก Philadelphia  นาํโดย น.พ. สิริศกัดิj ฯ เป็นการแขง่ขนัแบบ
มิตรภาพและมีการแจกถว้ยรางวลั Flight   ต่าง ๆ จึงนบัเป็นการแขง่ขนั ครั> งที�สี�  ปี 1974 (2517) ไดย้า้ยการ
แขง่ขนัมาที�สนาม Ramblewood ที� New Jersey  ส่วนใหญ่เป็นนกักอลฟ์ชุดเดียวกบัปี 1973 (2516) เทา่ที�จาํไดก้็
มาจาก Baltimore, Boston, Philadelphia, North  
Carolina และ Washington DC  จาํไมไ่ดว้า่ใครเป็นเจา้ภาพ แต่มีการแจกรางวลั Flightต่างๆ รับประทานอาหาร
ร่วมกนั นบัเป็นการแขง่ขนั ครั> งที�หา้ 
 ในปี 1975 (2518) จดัการแขง่ขนัที�Ramblewood อีกเช่นเคย  ชมรมกอลฟ์ Delaware Valley โดยคุณสุร
เดช รางวงัเมือง เป็นเจา้ภาพ มีการแจกรางวลัและรับประทานอาหารร่วมกนั จึงนบัเป็นการแขง่ขนัแบบอินเตอร์ 
ครั> งที�หก (คา่เล่น 11 เหรียญ) 
 จากปี 1976-1980 (2519-2523) รัฐต่างๆไดเ้วยีนกนัเป็นเจา้ภาพและจดัที�สนามRamblewoodทุกปีตลอด
มา ไมมี่รายละเอียดที�แน่นอนวา่ใครเป็นเจา้ภาพในปีไหน จึงนบัเอาวา่เป็นการแขง่ขนั ครั> งที�เจด็ ถึง สิบเอ็ด 
 ในปี 1981 (2524) ทีมดีซี เป็นเจา้ภาพจดัที�  Ramblewood  เพราะถือวา่เป็นจุดศูนยก์ลาง ของทุกทีม การ
แขง่ครั> งนี>นอกจากจะเป็นการแขง่แบบมิตรภาพแลว้ยงัเรียกเพิ�มเติมอีกวา่“The Golfers Championship” แขง่วนัที� 
4 สิงหาคม เนื�องจากเวลากระชั>นชิดมาก ทางผูจ้ดัจึงขอให้นกักอลฟ์แต่ละทีมสมคัรทางโทรศพัทไ์ดที้�
คณะกรรมการ ซึ� งแบง่เขตรับผดิชอบ ดงันี>    เขต Boston, New York  ติดต่อ น.พ. ชิน ทพัวงศ ์/ เขต  Camden, 
Delaware, Philadelphia  ติดต่อ คุณสุรเดช รางวงัเมือง / เขต North Carolina, Maryland, Virginia & Washington 
DC    ติดต่อคุณอนุโรจน์ รัตนพลู   มีผูม้าเล่น พอๆกบัปีที�แลว้ ทุกอยา่งเหมือนเดิม จึงนบัวา่เป็นการแขง่ขนั
กอลฟ์แบบมิตรภาพหรืออินเตอร์ นบัเป็นการแขง่ขนั ครั> งที�สิบสอง 
 ในปี 1982 (2525) รัฐ New York เป็นเจา้ภาพ โดย น.พ. ตรีธร ปักเขม็ จดัแขง่ขนัที�สนาม West Sayville 
Long Island  ในปีนี> ทีมรัฐGeorgia ไดเ้ขา้ร่วมแขง่ดว้ยเป็นครั> งแรก เจา้ภาพใหค้วามเห็นวา่สนาม Ramblewood 
ไมเ่หมาะสมกบัการชิงแชมป์และถว้ยที�ไดรั้บเพราะสนามสั>น เมื�อแขง่จบแลว้ไดมี้การประชุมและ”โหวต” ตกลง
กนัวา่ ใหแ้ต่ละรัฐหมุนเวยีนกนัรับเป็นเจา้ภาพจดัแต่ละปี  คา่เล่นเจา้ภาพจ่าย$20   รัฐอื�น$15  นบัเป็น ครั> งที�สิบ
สาม   
  



ปี 1983 (2526) ทีมดีซีเป็นเจา้ภาพ แขง่ที�สนาม Laurel Pine C.C. รัฐMaryland โดยมี ม.ร.ว. เกษม
สโมสร เกษมศรี เอกอคัรราชทูต ประธานสมาคมดีซี ไดเ้ชิญนกักอลฟ์ไทยจากรัฐต่างๆ มาร่วมการแขง่ขนั  จดั
ในวนัที� 4 กนัยายน ทีมChicago ไดเ้ขา้ร่วมแขง่อินเตอร์เป็นครั> งแรก นาํโดยกงสุลใหญ่ 
เชย ซื�อตรง นาํสมาชิก 14 คน ไปร่วมดว้ย, ทีมNew York มีผูร่้วม 23 คน,   ทีมBostonร่วม 10 คน, ทีม Baltimore
ร่วม 27 คน, ทีมGeorgiaร่วม 8 คน และทีมเจา้ภาพเล่นเพียง 51 คน เพื�อให้รัฐต่างๆที�เดินทางไดเ้ล่นทุกคน  มี
ผูเ้ขา้ร่วมแขง่ทั>งหมดมากถึง 133 คน นบัวา่มากที�สุดตั>งแต่เริ�มแขง่อินเตอร์มา  (คา่เล่นเจา้ภาพ20  รัฐอื�น 17) 
นบัเป็น  ครั> งที�สิบสี�  

ปี 1984 (2527)  ทีมChicago เป็นเจา้ภาพ จดัที�สนามFox Lake C.C. ในวนัที� 2 กนัยายน ทีมดีซีนาํโดย 
ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี และคุณหญิงเรวดี พร้อมดว้ยลูกทีม 22คน,  ทีมNew York  นาํโดยคุณทิวา 
อมฤตนนัท ์นาํชาย11 หญิง3 ไปร่วมดว้ย   นอกจากนั>นกมี็ทีมGeorgia ชาย9 หญิง3, ทีมMissouri  ชาย10 หญิง4, 
ทีมCaliforniaร่วมเป็นครั> งแรก ชาย6, ทีมเจา้ภาพโดยกงสุลใหญ่ เชย ซื�อตรงพร้อมดว้ยลูกทีมชาย50 หญิง3 รวมผู ้
เขา้แขง่ขนัทั>งหมด 121คน  หลงัการแขง่ขนักมี็การพบปะสังสรรคที์�ทาํเนียบกงสุลใหญ่ คา่เล่น $34    นบัเป็น 
ครั> งที�สิบหา้ 

ปี 1985 ( 2528)  ทีมIndiana เป็นเจา้ภาพ จดัเมื�อ 1 กนัยายน ที�สนามPleasant Valley, Crown Point  มีทีม
ร่วมดงันี>  ทีมDC 9คน, ทีมNew York 20คน, ทีมChicagoชาย60 หญิง8, ทีม Southern Illinois 23คน, ทีม 
Missouri 20คน, ทีมGeorgia  ชาย15 หญิง3, ทีมIndiana 6คน, ทีม California ชายลว้น 8 คน (คา่เล่น $ 36.50) 
นบัเป็น ครั> งที�สิบหก 

ปี 1986 (2529)   ทีมSouthern California เป็นเจา้ภาพ  จดัที�Valencia Golf & County Club, LA  ทีมดีซี
ส่งชาย17 หญิง3, ทีมGeorgia 1คน, ทีม New York ชาย10 หญิง2, ทีมChicago ชาย8 หญิง2, ทีมDenver 4คน, ทีม
Las Vegas 4คน, ทีมSouthern Missouri & Illinois 4คน, ทีม Hawaii 1คน, ทีมMontana 1คน, ทีมFreshno 1คน,  
ทีมSan Francisco 18คน, ทีมการบินไทย 3คน และเจา้ภาพ 93คน    เป็นที�น่าเสียดายที�เล่นไมค่รบ18หลุม 
เนื�องจากมืดเสียก่อน และในวนัเดียวกนัไดมี้การแขง่กอลฟ์ไทยสองแห่ง บางคนไมรู้่วา่จะลงเล่นที�ไหน ส่วน
ทา่นเอกอคัรราชทูต ม.ร.ว. เกษมสโมสร ฯ และคุณหญิงเรวดี ไปทานเลี>ยงและแจกรางวลัทั>งสองงาน (คา่เล่น $ 
50) นบัเป็น ครั> งที�สิบเจ็ด

ปี 1987 (2530) ทีมดีซีเป็นเจา้ภาพ จดัที� Shannon Green, Fredericksburg, Virginia วนัที� 6 กนัยายน โดย
มีเอกอคัรราชทูตอาสา สารสิน เป็นประธานฯ ไดเ้ชิญนกักอลฟ์จากรัฐต่างๆ มีผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขนัมากมาย จึง
จาํเป็นตอ้งแขง่แบบ Shot gun โดยแบง่ออกเป็นรอบเชา้และรอบบา่ย นบัวา่เป็นครั> งแรกของอินเตอร์ที�มีการแขง่
แบบนี>  



 ในปีนี>  ฯพณฯ ทูตอาสา สารสิน ไดม้อบ Ambassador ให ้3 ใบ เพื�อใหเ้ป็นถว้ยหมุนเวยีนของ เทนนิส 
โบวลิ์�ง และกอลฟ์ สาํหรับกอลฟ์นั>นใหไ้วส้าํหรับเป็นถว้ยหมุนเวยีนของLow Net Team ฯพณฯ  ไดก้ล่าววา่ 
“..........ถว้ยAmbassadorนี> มิใช่ของผมครับ เป็นถว้ยของทูตไทยทุกคนที�มาประจาํสหรัฐอเมริกาและอยากใหเ้ป็น
ธรรมเนียมที�ถือปฏิบติัต่อๆไปทุกปี.......” คุณสวสัดิj  หงส์ลดารมภ ์เป็นเลขาฯไดม้อบงานใหผู้เ้ขียนและคุณ
สมชาย เจริญสันดร ทาํหลายอยา่ง ที�ลาํบากมากกคื็อผลการแขง่ขนัเพื�อประกาศใหท้นัเวลา ผมจาํไดว้า่วนันั>นฝน
ตกออกเร็วไมไ่ด ้รอบบา่ยจึงออกล่าชา้และหลุม 17-18 ตอ้งจุดเทียนพทั สนามอยูไ่กลจากโรงแรมที�จดังาน
พอสมควร สกอร์ตอ้งนั�งทาํกนัในรถตอนเดินทางไปงาน (คา่เล่น $ 50 ) นบัเป็น ครั> งที�สิบแปด 
 ปี 1988 (2531) ทีมGeorgiaเป็นเจา้ภาพ จดัวนัที� 4 กนัยายน ที�สนาม Stone Mountain Park นาํทีมโดยคุณ
นิพนธ์ ฐานประเสริฐฤทธิj  จาํไดว้า่ฝนตกทั>งวนัและมากดว้ยเปียกกนังอมแงม เวลาพทัก็ตอ้งใชไ้มก้วาดทรายปัด
นํ>าเสียก่อน ผลที�สุดกไ็มต่อ้งปัดเพราะนํ>ามากเหลือเกิน (ค่าเล่น $ 50 นบัเป็น ครั> งที�สิบเกา้ 
 ปี 1989 (2532) ทีมรัฐวอชิงตนัเป็นเจา้ภาพ โดยคุณพี�ชาลี จนัทร เป็นประธาน จดัแขง่ที�สนาม Tumwater 
Valley, Olympia WA ในวนัที� 3 กนัยายน จาํไดว้า่มีสปอนเซอร์มาก ของแจกทั�วทุกคน งานกลางคืนเพลงสดุดี
มหาราชาร้องโดยตวัแทนของทุกทีม ทาํใหง้านครึกครื>นมากเป็นพิเศษ (คา่เล่น  65) นบัเป็น ครั> งที�ยี�สิบ 
 ปี 1990 (2533) ชมรมกอลฟ์แห่งรัฐเทก็ซสัเป็นเจา้ภาพ จดัเมื�อ 2 กนัยายน ที�สนามHyatt Bear Creek 
(East Course), Dallas, Texas  โดยมีคุณอาํนาจ สุนทรวฒัน์ เป็นประธาน มีการเดินแฟชั�นโชวแ์ละรําต่างๆ งาน
ครึกครื>นเป็นพิเศษ เพราะชาวไทยซึ�งไมไ่ดเ้ล่นกอลฟ์กม็าช่วยกนัอยา่งขนัแขง็ ผมจาํไมไ่ดแ้ลว้วา่คุณอาํนาจพา
ไปทานอาหารร้านไหน ประมาณ 30 คนอิ�มหนาํสาํราญไปตามๆกนั (คา่เล่น $95) นบัเป็น ครั> งที�ยี�สิบเอ็ด 
 ปี 1991 (2534) สมาคมกอลฟ์ไทย แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใตเ้ป็นเจา้ภาพ จดัเมื�อ 1 กนัยายน ที�  Industrial 
Hills Recreation and Conference Center (Dwight D. Eisenhower Course) City of Industry, CA โดยมีคุณ
ประยรู นาคเจริญ เป็นประธาน ชาวดีซีไปถา้จาํไมผ่ดิ 35 คน  งานกลางคืนจดัไดดี้ (คา่เล่น 125) นบัเป็นครั> งที�
ยี�สิบสอง 
 ปี 1992 (2535) ชมรมกอลฟ์ไทยแห่งนครชิคาโกเป็นเจา้ภาพ จดัเมื�อ 6 กนัยายน ที�สนาม  Midland 
Country Club Wadsworth, ILL  โดยมีคุณอนนัต ์จินดามณี เป็นประธาน ผมจาํไดว้า่ สนามไมย่ากเทา่ไรแต่ตี
ไมไ่ดพ้าร์สักที งานกลางคืนจดัไดดี้สถานที�โอ่โถง อาหารอร่อย แต่เสียอยา่งเดียวถา้จาํไมผ่ดิ แขกที�เชิญขึ>นพดูมา
จากเมืองไทยพดูนานเหลือเกิน พวกเราฟังจนเบื�อ (คา่เล่น 120) นบัเป็น ครั> งที�ยี�สิบสาม 
 ปี 1993 (2536) สมาคมกอลฟ์ไทยแห่งนครนิวยอร์กเป็นเจา้ภาพ จดัเมื�อ 5 กนัยายน ที�สนาม Cape May 
New Jersey  โดยมีคุณสมพร จนัทรขจร เป็นประธาน สนามยากพอสมควรเสียเวลาที�ออกทีละกว๊น ผมจาํไดว้า่
โรงแรมไมห่่างจากสนามเทา่ไร แต่ผมกห็ลงจนได ้วงตนตรีดีมาก หมอตฤณ มิลินทรางกลู เป็นโฆษก งาน
ครึกครื>นดี (คา่เล่น $120) นบัเป็น ครั> งที�ยี�สิบสี�  



 ปี 1994 (2537) สมาคมกอลฟ์ไทยรัฐวอชิงตนัเป็นเจา้ภาพ จดัเมื�อ 4 กนัยายน ที�สนาม Gold Mountain 
Golf Course, Bremerton, WA  โดยคุณพี�ชาลี จนัทร เป็นประธาน นยัวา่จดัเพื�อฉลองอายคุรบหกรอบ ปีนี>ผูเ้ขียน
ไมไ่ดไ้ปจึงไมท่ราบวา่เป็นอยา่งไร แต่เทา่ที�ทราบจากพวกที�ไปบอกวา่ งานจดัไดดี้พอๆกบัครั> งที�แลว้ สนามดี แต่
มีผูเ้ขา้ร่วมเล่นนอ้ย (คา่เล่น $ 120) นบัเป็น ครั> งที�ยี�สิบหา้ 
 ปี 1995 (2538) สมาคมกอลฟ์ไทยแห่งรัฐโคโลราโดเป็นเจา้ภาพ จดัเมื�อ 3 กนัยายน  ที�สนาม  Marlana 
Butte Golf Course, Loveland, CO  โดยมีคุณวชิล ชินสมบูรณ์ เป็นประธานตอ้นรับขบัสู้ถึงสนามบิน สนามยาก
เอาการและอยูไ่กลจากโรงแรมไปหน่อย หลงไปตามๆกนั งานกลางคืนดีมาก งานเลิกดึกแบบเป็นกนัเอง แจก
ถว้ยเบญจรงคส์วยมาก (คา่เล่น $ 125) นบัเป็น ครั> งที�ยี�สิบหก 
 ปี  1996 (2539)  สมาคมกอลฟ์ไทยแห่งซานฟรานซิสโก เป็นเจา้ภาพ จดัเมื�อ 1 กนัยายน ที�สนาม 
Oakhurst Country Club Walnut Creek, CA  โดยมีคุณสมพล ปัญจทรัพย ์เป็นประธานจดังานและคุณกิตตินทร์ 
วรรณรักษ ์เป็นประธาานจดัการแขง่ขนั สนามยาวและยากแต่สวยมาก เสียตอนไมใ่ห้รถเขา้แฟร์เวย ์คนแก่บน่
กนัอุบอิบเลย งานกลางคืนหอ้งจดังานเล็กไปหน่อย (คา่เล่น$145  นบัเป็น ครั> งที�ยี�สิบเจ็ด 
 ในปีนี>ตวัแทนของทีมต่าง ๆ ประมาณ 32 คนที�เขา้ประชุมในคืนวนัเสาร์ก่อนแขง่ ไดล้งมติใหมี้
คณะกรรมการกลางเพื�ออินเตอร์สเตทขึ>น โดยมอบหมายใหผู้เ้ขียนเป็นผูป้ระสานงานและจดัตั>งคณะกรรมการ
ทั�วประเทศ เพื�อใหก้ารแขง่ขนักอลฟ์ของอินเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ>น 
 ปี 1997 (2540)  สมาคมกอลฟ์ไทยแห่งกรุงวอชิงตนั ดีซี เป็นเจา้ภาพ จดัเมื�อ 31 สิงหาคม ที�สนาม 
Reston National Golf Course, Virginia  โดยคุณสุทนต ์ธรรมประเสริฐ เป็นประธานจดัการแขง่ขนั มีผูเ้ขา้ร่วม
แขง่ขนั 286 คน สนามนี>ใหร้ถเขา้ไดทุ้กแห่ง ผูสู้งอายชุอบมาก แต่สนามซ่อมหนึ�งหลุม ทาํใหก้ารเล่นขาดความ
มนัไปเล็กนอ้ย มีการร้องเพลงมาร์ชกอลฟ์โดยตวัแทนทีมต่างๆและมอบธงอินเตอร์สเตทใหเ้จา้ภาพปีหนา้รับไป
เป็นครั> งแรก และหวงัวา่คงดาํเนินการต่อๆ ไปทุกปีนะครับ (คา่ล่น 145) นบัเป็น ครั> งที�ยี�สิบแปด 
 ปี 1998 (2541) สามสมาคมโดยคุณอลิสา เอี�ยมโอฬาร นายกสมาคมกอลฟ์ไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้
กบัคุณสมพงษ ์อนนัตลาโภชยั ประธานสมาคมไทยคอมมิวนิตี>  และคุณจาํลอง สุขเจริญ ประธานชมรมกอลฟ์
อาํนวยศิลป์ ร่วมกนัรับเป็นเจา้ภาพ จดัเมื�อ 6 กนัยายนที�สนาม Industrial Hills Golf Course (The Ike) สนามยาก
พอประมาณ  งานกลางคืนดีมากเสียอยา่งเดียวเด็กๆรับรางวลัไปเกือบหมด คิดวา่ในอนาคตคงตอ้งมีรุ่นอายไุม่
เกิน 16 ปี และคนแก่ 60 ปีขึ>นไปเพิ�มขึ>นอีกสองรุ่นเป็นแน่  (คา่เล่น $150)  นบัเป็น ครั> งที�ยี�สิบเกา้ 
 ปี 1999 (2542) คุณหมอสาํเริง ศุขกิจ แห่งทีมชิคาโก เป็นเจา้ภาพจดัที� สนาม Bittersweet Golf Club, 
Gurnee, Illinois ในวนัที� 5 กนัยายน เจา้ภาพเกริ�นมาวา่ขอตอ้นรับนกักอลฟ์ทุกทา่นที�บา้นของคุณหมอเอง แบบ
ลม้หมอนนอนเสื�อ มีแจกลูกกอลฟ์ Top Point ซึ� งทาํในเมืองไทย งานกลางคืนดีมากมีศรีภรรยาของคุณหมอเป็น
นกัร้องกล่อมนกักอลฟ์อีกดว้ย นบัเป็น ครั> งที�สามสิบ 



 ปี 2000 (2543) คุณนิพนธ์ ฐานประเสริฐฤทธิj  แห่งทีมจอร์เจียเป็นเจา้ภาพ  จดัเมื�อ 3 กนัยายน ที�สนาม 
Orchard Hills Golf Course, Newnan, GA ฝนตกอีกตามเคยแต่ไมม่ากนกั ทาํใหก้ารเล่นจบชา้ไปหน่อย งาน
กลางคืนจดักางเตน็ทใ์นบริเวณของโรงแรม งานเป็นไปดว้ยดีแต่มีบางทีมบอกวา่ไมส่มควรจดักลางแจง้อยา่งนี>  
นบัเป็น ครั> งที�สามสิบเอด็ 
 ปี 2001 (2544) ทีมอริโซน่า โดยคุณหาญ สวา่งอรุณและคุณมรกต อภยัสุวรรณ เป็นโตโ้ผจดัเมื�อ 2 
กนัยายน  ที�สนาม Gold Canyon Golf Course, Arizona ไดจ้ดัให้ออกพร้อมกนัสองสนาม ไมมี่รอบเชา้รอบบา่ย 
นบัเป็นครั> งแรกของการจดักอลฟ์อินเตอร์ สนามยากพอสมควร งานกลางคืนดีมาก มีของแจกลน้เหลือ นบัเป็น 
ครั> งที�สามสิบสอง 
ปี  2002 (2545) ทีมดีซีเป็นเจา้ภาพ จดัเมื�อ 1 กนัยายน ที�สนาม Augustine Golf Club, Stafford, Virginia โดยคุณ
วรพนัธิj  ศรีคงยศ เป็นประธานจดังาน ในงานนี>  ฯพณฯ ศกัดิj ทิพย ์ไกรฤกษ ์ไดใ้หใ้ชส้ถานทูตเป็นที�ประชุมและ
เลี>ยงอาหารดว้ย งานกลางคืนจดัไดดี้ นบัเป็น ครั> งที�สิบสิบสาม 
 ปี 2003 (2546) ทีมลาสเวกสัโดยคุณเผดิมยศ มูลศาสตร์ และคุณรวย เลิศพฤกษ ์โดยมีคุณจนัทิมา ลีสัน 
เป็นผูช่้วยทุกดา้น  จดัเมื�อวนัที� 31 สิงหาคม ที�สนามThe Revere G,C.  เป็นที�น่าเสียดายเล่นไมจ่บเพราะรอบบา่ย
ออกชา้มาก คณะกรรมการเรียกประชุมใชร้ะบบเฉลี�ยสกอร์ ผลออกมาไดท้นัการณ์  งานกลางคืนจดัไดดี้
พอสมควร แต่มีหลายคนบน่วา่รางวลัไมส่มกบัการเดินทางมาแขง่ขนั นบัเป็น ครั> งที�สามสิบสี� 
 ปี 2004 (2547) ทีมเทก็ซสั โดยคุณรอน โรจนา เป็นเจา้ภาพ จดัที�สนาม  Blackhorse Golf Club, 
Houston, TX  เมื�อวนัที� 29 สิงหาคม  สนามดี งานดี ทา่นเอกอคัรราชทูตกษิต ภิรมย ์ไดใ้หเ้กียรติไปร่วมเล่นดว้ย 
มีสุภาพสตรีจากรัฐเทก็ซสัได ้Hole in One อีกดว้ย  คา่เล่น $145 นบัเป็น ครั> งที�สามสิบหา้  
ปี 2005 (2548) ทีมฟลอริดา โดยคุณเสวก แจง้กิจ เป็นเจา้ภาพ จดัที�Orange County National Golf Center & 
Lodge, Orlando, Florida เมื�อวนัที� 3 กนัยายน หลายคนบน่วา่ คา่ซอ้มแพงไปหน่อย อาหารไมพ่อ งานกร่อยมาก 
เพราะผูจ้ดันาํเอาสปอนเซอร์มาจดัรายการขายของกินเวลามากไป จึงทาํใหทุ้กคนรู้สึกอึดอดั  คา่เล่น$145   
นบัเป็น ครั> งที�สามสิบหก 
 ปี 2006 (2549) ทีมชิคาโก โดยคุณเขม็ปัทม ์ แสงเงิน จดัวนัที� 3  กนัยายน ที�สนาม Indian Lakes Resort 
Bloomingdale, Ill  ซึ� งเป็นรีสอร์ทไมต่อ้งขบัรถไปไหนเดินซอ้มและเล่นไดเ้ลย สะดวกกบัผูเ้ล่นมาก งานจดัไดดี้
โดยเฉพาะคาราโอเกะ สถานที�และอาหารเพยีบพร้อม มีหลายคนอยากใหรั้บจดับ่อยๆ แต่เจา้ภาพปฏิเสธ  
นบัเป็น ครั> งที�สามสิบเจด็ 
 ปี 2007 (2550) ทีมบอสตนัโดยคุณตรีรัช ทรงเตชะเลิศ จดัที�สนาม Pinehills Country Club, MA  มี
ผูเ้ขา้ร่วมเล่นนอ้ยไปหน่อย  แต่เจา้ภาพจดังานและเลี>ยงอาหารอยา่งดี  มีลอบสเตอร์ทั>งสองคืน ทาํใหน้กักอลฟ์



อิ�มหนาํสาํราญและชมเปราะไปตามๆกนั งานดีๆสองปีซอ้นอยา่งนี>ทาํใหพ้วกเราส่วนมากลืมปีเก่าๆที�ผา่นมาได้
มากพอสมควร นบัเป็นครั> งที�สามสิบแปด  

ปี 2008 (2551) นบัเป็นครั> งที�สามสิบเกา้ ทีมแคลิฟอร์เนียภาคใต ้โดยคุณชาญณรงค ์ไลบ้างยาง 
เป็นประธานจดังาน จดัที�สนาม Robinson Ranch Santa Clarita, CA  สนามดี  อากาศดี ไมร้่อน 
ดงัที�หลายคนคาดไว ้ทีมงานเขม้แขง็  วงดนตรีดี งานสาํเร็จไปดว้ยดี ทุกอยา่ง  ยกวน้โรงแรม  มีนกักอลฟ์หลาย
ทา่นปรารภวา่ บริการน่าจะดีกวา่นี>  
        ปีนี>  2009 ทีมลาสเวกสั โดยคุณพฒัน์ ไกรรัศมี ไดรั้บเป็นโตโ้ผ จดัการแขง่ขนักอลฟ์ประเพณี ที�สนาม 
Paiute Golf Club Resort แขง่พร้อมกนัทั>งสองสนาม Snow Mountain Course and Sun Mountain Course สนาม
อยูใ่นสภาพที�ดีมาก อากาศเป็นใจให ้ไมร้่อนมาก เพราะมีลมมาช่วยไดอ้ยา่งดี การแขง่แขง่และการจดังานเป็นไป
อยา่งเรียบร้อย มีนกักอลฟ์เขา้ร่วมแขง่ขนัทั>งหมดรวม 296 เป็นชาย 160 เป็นหญิง 36 
         ปี 2010 ทีมจอร์เจียร์ ไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพ โดยมีคุณสภาพร เพชร์วเิศษ เป็นผูจ้ดั ขอใหพ้วกเราทุกทีม 
เตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม จะมีการแขง่ขนักนัที�สนาม Stone Mountain Golf Club สนามนี>จอร์เจียร์ ไดเ้คยจดั
มาแลว้ครั> งหนึ�งเมื�อปี 1988 ในตอนนั>นมีแค ่18 หลุม ในตอนนี>ไดมี้เพิ�มเป็น 36 หลุมแลว้ หวงัวา่ฝนคงไม่ตกนะ 
พบกนัที�จอร์เจียร์  สวสัดี ครับ 
 

การแขง่ขนัที� แอตแลนตา้ รัฐจอร์เจียร์ ของปี 2010 ไดผ้า่นไปแลว้ดว้ยดี ปีนี> โชคดีมาก อากาศดีทั>งวนั
เสาร์ วนัซอ้ม และวนัอาทิตย ์วนัจริง  การจดังานเป็นไปดว้ยดี ทั>งสองวนั เจา้ภาพกวาดถว้ยไปเรียบเลย  
ไดท้ั>ง  Low gross individual by JR Low Gross Team, Low net Team of 

Four and Nine  

     ผมวา่สาเหตุที�เจา้ภาพกวาดไปมากมายนั>น กเ็พราะวา่เขาชินต่อหญา้ มากกวา่ทีม ที�มาจากต่างถิ�น  

และ อีกประการหนึ�ง พอลูกกอลฟ์ วกเขา้ขา้งแฟร์เวย ์กห็าลูกไมเ่จอแลว้ เสียลูกกอลฟ์ เสียอารมณ์ 

และ เสียหนึ�งสโตรคอีกดว้ย กเ็ลยเสียสามเดง้ เลย 
  

          ปี 2011 (2554)  ทีมอริโซน่า ไดรับเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพ จดัที�  JW. Marriott  

Desert Ridge Resort & Spa เล่นที� Wildfire Golf Club เมื�อวนัที� 4 กนัยายน การจดั 

งานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถึงแมว้า่จะไดป้ระสพกบัปัญหาเล็กนอ้ย เกี�ยวกบัความยาวของสนามของ สาย
สภาพสตรี และสายซุปเปอร์ซีเนียร์ เพราะคิดวา่ผมและคณะกรรมการ ไดท้าํอยา่งดีแลว้ จึงขออภยัมา ณ ที�นี>ดว้ย 
ขอชมกลุ่มอาสาสมคัร ที�ช่วยเหลือคณะกรรมการไดอ้ยา่งดีมากทาํใหง้านราบรื�นไปดย้วดี  

           



ปี 2012 (2555) เจา้ภาพไดเ้ปลี�ยนจาก  Industrail Hill GC เป็น Indian Canyon

Golf Resort in Palm Spring โดย ใหเ้หตุผลวา่ พาลม์สปริง มีสถานที�เที�ยวมากมาย มีสนามกอลฟ์
มากกวา่ 100 สนาม โรงแรมมีรถบริการรับ - ส่ง โรงแรม กบั สนามบิน จากโรงแรมไปตามยา่นศูนยก์ารคา้
ในละแวกนั>นดว้ย และสะดวกกบัสมาชิกในการไปสนุก ในคืนวนัเสาร์ ขอใหทุ้กทีมเตรียมตวั และพยายามพา
นกักอลฟ์ในทีมไปใหม้าก ๆ เพราะมิฉนั>น เจา้ภาพจะกวาดถว้ยครองไปหมด เพราะมีนกักอลฟ์มากกวา่ทุกทีม 
พบกนัที� แอล เอ ครับ 

ปีนี 2555 (2012) ทีมเซา้ทเ์ทรินคาลิฟอร์เนีย โดยคุณชาญณรงคไ์ลบ้างยาง ไดรั้เกียรติ ใหเ้ป็ นเจา้
ภาพ จดังานไดเ้รียบร้อยทงัสองวนั เทาที ไดรั้บฟังจากหลายๆ ทา่นบอกวา่ ดีกวา่ครังที แลว้ ทงัอาหารและโรงแรม 
โดยเฉพาะของแจกจากสิงห์ ขอ้เสียมีอยางเดียว คืออาหาร เชา้ เจา้หนา้ที ของสนามจดัชา้มาก ทาํใหห้ลายคนเริ�ม
บนแตกมี็พอใหทุ้กทา่น

ปี หนา้ 2556 (2013) ทีมบอสตนั ไดรั้บเกียรติใหเ้ป็ นเจา้ภาพ ไดเ้ตรียมการไวา้งแลว้ สนามจะ
เล่นที  Crosswinds Golf Club Address 424 Long Pond Road Plymouth, MA

02360 508-830-1199 or www.golfcrosswinds.com ส่วนรงแรม ไดท้ราบวาจะจดัที  ◌่ 
Mariott ซึ งเจา้ภาพบอกวา ไมไ่กลจากสนามกอลฟ์เทา่ไร เมื อไดร้ายละเอียดแลว้จะแจง้ใหท้ราบอีกครัง

2557 (2014) ทีมชิตาโก ้ไดรั้บเกียรติเป็นเจา้ภาพ จดัที�  White Hawk G C เจา้ภาพจดังาน
ตอ้นรับอยา่งดีมาก นกักอลฟ์ และครอบครัวสนุก สนานกนัทั�วหนา้ ขอขอบคุณเจา้ภาพไว ้ณ ที�น้ี>ดว้ย และขอให้
รักษาความเคม็ไว ้เพี�อเป็นตวัอยา่งของทีมอื�น ๆ ต่อไป

2558 (2015)  ทีมเซา้ทเ์ทินคาลิฟอร์เนีย ไดรั้บเกียรติเป๊นเจา้ภาพ จดัที�สนาม Brookside G

C Pasadena CA วนัที� 6 กนัยายน 2015 ทราบวา่ไดเ้ตรียมงานกนัอยา่งเตม็ที�


