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       ท่ี สกอท.   T100/2558 

                  วนัท่ี    20  กรกฎาคม   2558 

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขนักอล์ฟอาชีพรายการ “ Thai  S P G A @ Cambodia 2015 ” 

เรียน สมาชิกสมาคมนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย 

      สิ่งท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดการเดินทาง – การแข่งขนั – ใบสมคัร 

 เพ่ือดําเนินการตามท่ีได้แถลงไว้กบัสมาชิกสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย คณะกรรมการ

บริหารสมาคมจงึได้มีมติท่ีจะจดัการแข่งขนักอล์ฟชิงเงินรางวลัรวม 500,000 บาท  ณ สนามกอล์ฟ 

โภคีธรา คนัทร่ี คลบั ประเทศกมัพชูา รับสมคัรจํานวน 60 ท่าน ทัง้นีจ้ะให้นกักอล์ฟท่ีมีรายช่ือตาม

อนัดบัเงินรางวลัสะสม 1-60 สมคัรตัง้แต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 ส่วนอนัดบัจาก 61 – ขึน้ไป

สามารถสมคัรได้ตัง้แต่วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 สมคัรได้โดยตรงท่ีเบอร์โทรศพัท์ 081-752-6817 

หากมีผู้สมคัรเต็มจํานวน 60 ท่าน สมาคมฯ จะปิดการรับสมคัรทนัทีโดยจะให้สิทธิผู้จองก่อนได้สิทธิ

ก่อน สําหรับการแข่งขนัครัง้นีมี้ผู้ ให้การสนบัสนนุคือ  

  บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จํากดั 

  บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

 บริษัท ไทยนครพฒันา จํากดั โดยนายสภุชยั วีระภชุงค์ ซึง่เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟโภคีธรา 

คนัทร่ี คลบั สนบัสนนุสนามในการจดัการแข่งขนั รวมทัง้เป็นเจ้าของโรงแรมโซฟิเทล องักอร์ โภคีธรา 

กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท เมืองเสียมราฐ สนบัสนนุห้องพกั 

 

                        จงึแจ้งมาเพ่ือทราบ  

 

                 ขอแสดงความนบัถือ 

 

          

                พลตํารวจตรี            

        (นรศกัดิ์   เหมนิธิ) 

               นายกสมาคมนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย 
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สถานที่แข่งขัน      สนามกอล์ฟ โภคีธรา คันทร่ี คลับ เมืองเสียมราฐ ประเทศกมัพชูา ภายใต้การ

บริหารของโรงแรมโซฟิเทล องักอร์ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท บริษัทในเครือของบริษัท ไทยนคร

พฒันา จํากดั เป็นสนามกอล์ฟระดบัแชมเปีย้นชิพ คอร์ส ขนาดมาตรฐาน 18 หลมุ  

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว 

มหาปราสาทนครวัด 

  สถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัหนึง่ในประเทศกมัพชูา ท่ีมีช่ือเสียงเกรียงไกรดงึดดูชาวต่างชาติหลายภาษา

และวฒันธรรมเข้ามาท่องเท่ียวและทําความรู้จกักบัประเทศกมัพชูา ตามประวตัิแล้วปราสาทแห่งนีส้ร้างขึน้ 

เพ่ือเป็นศาสนสถานอทิุศถวายพระวิษณใุนสมยัพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 และสิ่งท่ีสร้างช่ือให้แก่ปราสาทแห่งนี ้

ก็คือความยิ่งใหญ่ของตวัปราสาทท่ีเร่ิมตัง้แต่สะพานนาคและคนํูา้รอบรอบตวัปราสาทองค์ปราง 5 ยอด 

และระเบียงคตภายในตวัปราสาทท่ีรอบ ๆ ผนงัของระเบียงคตจะถกูแกะสลกัรูปนางอปัสรามากกว่า 1000 

องค์โดยท่ีแต่ละองค์จะมีเคร่ืองแต่งกายและทรงผมไม่ซํา้แบบกนัและจะมีเพียงองค์เดียวเท่านัน้ท่ียิม้เห็นฟัน

ถ้ามีโอกาสได้ไปต้องลองหาดวู่านางอปัสราองค์นีอ้ยู่ตรงไหน  ถดัเข้าไปดดู้านในอีกชัน้จะเป็นผนงัรอบ

ปรางค์ประธานทัง้ 4 ด้านท่ีมีการแกะสลกัเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาฮินดแูละการยกทพัสู้รบในอดีต

โดยเฉพาะระเบียงคตตะวนัออก ด้านทิศใต้ท่ีแกะสลกัเป็นเร่ืองราวของการกวนเกษียรสมทุรและระเบียงคต

ทิศใต้ ด้านตะวนัตกท่ีแกะสลกัเร่ืองราวกองทพัของพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 2 ท่ีแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ
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ชนชาติขอมในสมยันัน้และถ้าหากได้มีโอกาสขึน้ไปบนยอดของปรางประธานเราสามารถชมวิวเมืองนครวดั 

ในมมุสงูท่ีสวยงามมาก 

ค่าสมัครและการชาํระเงนิ ค่าสมคัรแข่งขนัได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงันี ้

 -  ค่าเดินทางด้วยรถทวัร์ปรับอากาศ นครชยัแอร์ กทม.- อรัญประเทศ (ไปกลบั) 

 -  ค่าเดินทางด้วยรถทวัร์ปรับอากาศฝ่ังกมัพชูา จากปอยเปต - องักอร์วดั เสียมราฐ (ไปกลบั) 

 -  ค่าห้องพกัโรงแรมโซฟิเทล องักอร์ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท 2 คืน 

 -  ค่าตัว๋เข้าชม นครวดั-นครธม มรดกโลก 

 -  ค่ากรีนฟี + แค้ดดี ้+ รถกอล์ฟ 2 รอบ (2 วนัรวม 36 หลมุ) 

 -  นกักอล์ฟท่ีสมคัรเข้าร่วมแข่งขนั จะต้องชําระค่าสมคัรและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมเป็นเงิน 11,500 

บาท ให้เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 โดยการโอนเงินเข้าบญัชี สมาคมนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย  

ประเภทบญัชี ออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากดั (มหาชน)  สาขา อิมพีเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว บญัชี

เลขท่ี 224-264385-2 ไม่รับชําระเงินสดหน้างาน หลงัจากชําระเงินกรุณาแจ้งการชําระได้ท่ีโทรศพัท์  

081-752-6817 หรืออีเมล์ thaispga@live.com หากพ้นกําหนดดงักล่าวถือว่าสละสิทธ์ิและผู้ ท่ีมีรายช่ือจอง

ไว้ลําดบัต่อไปจะได้รับเชิญตามลําดบั 

ตารางการเดนิทาง 

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นดัสมาชิกพร้อมกนั ณ บริษัท ไทยนครพฒันา จํากดั ถนนงามวงศ์วาน ซอย 

8 เวลา 05.00 น. เร่ิมเดินทางโดยรถทวัร์ปรับอากาศชัน้หนึง่ นครชยัแอร์ จํานวน 3 คนั ออกเดินทางไปยงั

ประเทศกมัพชูา โดยมีการเปล่ียนรถตอนเข้าด่านประเทศกมัพชูา ตรงไปสนามกอล์ฟโภคีธรา คนัทร่ีคลบั 

รับประทานอาหาร และร่วมทดสอบสนามกอล์ฟ 18 หลมุ หลงัจากนัน้เดินทางไปท่ีพกัโรงแรมโซฟิเทล องั

กอร์ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์สปารีสอร์ท เมืองเสียมราฐ และรับประทานอาหารค่ําร่วมกนั 

วันที่ 22  สิงหาคม 2558 นดัสมาชิกผู้ เข้าร่วมแข่งขนัทัง้ 60 ท่าน ณ ล๊อบบีโ้รงแรม เร่ิมออกเดินทาง

เวลา 08.00 น. ท่องเท่ียวนครวดั – นครธม และชมเมืองเสียมราฐ โดยวนันีจ้ะนําสมาชิกท่องเท่ียวเต็มวนั 

วันที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 06.15 น. ผู้ เข้าร่วมแข่งขนัทกุท่านคืนกญุแจห้องพกัและพร้อมกนั ณ  

ล็อบบีโ้รงแรม หลงัจากนัน้เวลา 07.15 น. ออก เดินทางไปสนามกอล์ฟ โภคีธรา คนัทรี คลบั เพ่ือแข่งขนั  

shot gun พร้อมกนัทกุหลมุเวลา 08.45 น. จบการแข่งขนั ประกาศผล ทําพธีิมอบรางวลั แล้วเดินทางกลบั

กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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ระเบียบการแข่งขัน  

• รับเฉพาะสมาชิกท่ีบตัรยงัไม่หมดอาย ุ

• กฎ ข้อบงัคบัและเง่ือนไขการแข่งขนัจะประกาศให้ทราบ ณ สนามแข่งขนั 

 

                                                                                                    

                        ขอแสดงความนบัถือ  

                                                                              

                                                                        พลอากาศโท                                  

                                                                              

             ( ธีรฉตัร  กระโจมแก้ว ) 

                                      เลขาธิการสมาคมนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@thaispga.com


  สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย 

Thai Senior Professional Golfers Association 

286 ถนนรามคาํแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240 

   Tel: 081-752-6817   E-mail: thaispga@live.com     www. thaispga.com 

 

 

 

ใบสมัคร 

 

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ “ Thai  S P G A @ Cambodia 2015 ” 

 

ระหว่างวันที่  21 – 23   สิงหาคม   2558 

สนามกอล์ฟ โภคีธรา คันทร่ี คลับ ประเทศกัมพูชา 

 

 

ช่ือ………………………… ..................……นามสกลุ………............…………………............... 

 

หมายเลขบตัรสมาชิก………………โทร…………………………มือถือ………………………….. 

 

เปิดรับสมัคร     จนถงึวันที่  7  สิงหาคม  2558   เวลา  16.00  น.  

ข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบตัิตามกฎระเบียบ  ของสมาคมฯ  ทกุประการ 

 

 

      ลงช่ือ…………………………………..ผู้สมคัร 

               (……………………………….) 

 

 

การสมัครและชาํระเงนิ  กรอกใบสมคัรโทรแจ้งสมาคมฯ ท่ีเบอร์ 081-7526817   

หรือ Email : thaispga@live.com 

***ชําระเงินได้โดยโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ช่ือบัญชี  สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย  ประเภท

บัญชี ออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์  จาํกัด (มหาชน)  สาขา อมิพีเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว บัญชี

เลขที่ 224-264385-2 
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