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ื สานปณิธานงานของพ่อ มุง
น้อมสบ
่ สานต่อสร้างไทยให้ยง่ ั ยืน
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส
่ ด
ุ มิได้

สว ัสดีคร ับ พีๆ่ น้องๆ และน ักกอล์ฟชาวจาปี ใหญ่ทก
ุ ท่าน
กลับมาพบกันเป็ นครัง้ ที่ 2 ของปี 2560 เจอะเจอกันเร็ ว ขึน
้ นิดนึงอันเนื่องมาจากครัง้ แรกของทุกๆปี เราจะ
จัดการแข่งขันกันในเดือนมกราคม แต่ปีนล
ี้ ว่ งเลยมาถึงต ้นเดือนกุมภาพันธ์ อีกทัง้ ปี นเี้ ดือนกุมภาพันธ์ม ี 28 วัน แต่ก็เป็ น
การดีเพราะมีเสียงสอบถามกาหนดการสาหรับการแข่งขันครัง้ ที่ 2 กันแล ้ว
เป็ นอย่างไรกันบ ้างครับสาหรับการแข่งขันครัง้ ที่ 1/2560 ทีส
่ นาม Rancho Charnvee ปากช่อง เป็ นสนามที่
เล่นกอล์ฟสนุกสนามหนึง่ เท่าทีช
่ มรมเคยจัดมา มีเสียงตอบรับจากสมาชิกค่อนข ้างมากถึง 150 กว่าท่าน แต่ทุกท่านก็
สามารถเล่นจบกันครบ 18 หลุม สภาพอากาศก็เอือ
้ อานวยไม่ร ้อนมากจนเกินไป สมาชิกหลายๆ ท่านถึงกับบอกว่าครัง้
ที่ 1 ของทุกๆปี จัดทีน
่ เี่ ลยดีไหม…..แหม ถ ้าจัดบ่อยๆ ปี ละครัง้ ทีเ่ ดิมเกรงว่าจะเบือ
่ กันเสียก่อนสิครับ
เดือนทีผ
่ ่านมาก็มก
ี อล์ฟรายการใหญ่ทม
ี่ าจัดในบ ้านเราเป็ นรายการ HONDA LPGA 2017 ที่ Siam Country
Club (Old Course) มีโปรสาวๆ ของไทยเราเข ้าร่วมการแข่งขันมากมาย อาทิเช่น โปรเมย์ โปรโม โปรแหวน และโปร
ดังๆ มากมายมาร่วมแข่งขัน ตามเชียร์โปรสาวๆ ของไทยอยากจะให ้ได ้แช ้มป์ ในบ ้านสักครัง้ ปี นก
ี้ ็ยงั ไม่สมหวังอีก ก็ตาม
เชียร์กน
ั ต่อไปครับ ส่วนปี นแ
ี้ ช ้มป์ เป็ นของ Amy Yang โปรสาวชาวเกาหลีทาได ้ที่ -22
่ น ้าร ้อน ความจริงร ้อนมาตัง้ นานแล ้ว ก็ระมัดระวังเรือ
เดือนมีนาคมก็จะเข ้าสูห
่ งสุขภาพกันด ้วยนะครั บ อากาศ
เปลีย
่ นแปลงบ่อย และในเดือนนีจ
้ ะมีการแข่งขันครัง้ ที่ 2/2560 โดยกาหนดไว ้เป็ นวันเสาร์ท ี่ 25 มีนาคม 2560 ทีส
่ นาม
Uniland Golf & Country Club จ.นครปฐม T-Time 12.00 น.
สนนราคาสมาชิก ที่ 1,200 บาท Family 1,400 บาท Guest 1,500 บาท (กรีนฟี + แค๊ดดีฟ
้ ี + อาหาร
เครือ
่ งดืม
่ และของรางวัลมากมายเช่นเดิมครับ) แค๊ดดีฟ
้ ี ทน
ี่ ค
ี่ ด
ิ 450 บาทนะครับ ท่านจะเมตตาน ้องๆ เป็ นกรณีพเิ ศษก็
สามารถจัดเพิม
่ ให ้น ้องๆแค๊ดดีไ้ ด ้นะครับ
สาหรับสมาชิกทีจ
่ องก๊วนได ้เรียบร ้อยแล ้วและโอนเงินค่าแข่งขัน ก่อนล่ว งหน ้าวันแข่งขัน อย่างน ้อย 3 วั น
(ภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560) รับส่วนลดไปเลย 100 บาทโดยท่านจะจ่ายเพียง 1,100 บาทเท่านั น
้ (กรีนฟี +
แค๊ดดีฟ
้ ี + อาหาร + ของรางวัล) เฉพาะสมาชิกทุกประเภทเท่านั น
้ นะครับ โอนก่อนรับสิทธิก
์ อ
่ น ช ้าหมด รับจานวน
จากัดนะครับ ของดีราคาถูกแบบนีพ
้ ลาดแล ้วท่านจะต ้องเสียใจแน่นอน โดยเฉพาะเรืองอาหาร แต่ขออุบไว ้ก่อน ไว ้ไป
Surprise ทีง่ านเลีย
้ งกัน

2
เริม
่ จาหน่ายบัตรในวันจันทร์ท ี่ 13 มีนาคม 2560 เป็ นต ้นไป สาหรับสมาชิกทีท
่ าการจองก๊วนผ่านตัวแทนขาย
เรียบร ้อยแล ้ว ประสงค์จะทาการชาระเงินก่อนสามารถโอนชาระเงินล่วงหน ้าระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 22 มีนาคม
2560 จะได ้รับส่วนลดพิเศษท่านละ 100 บาท (เหลือ 1,100 บาท) ขอยา้ นะคร ับจองก๊วนก่อนโอนนะคร ับ โดย
โอนเงิน เข ้าบั ญ ชี ชื่อ "นายธีร พล โชติช นาภิบ าล หรือ นายชาย เอี่ย มศิร ิ
เพื่อ ชมรมกอล์ฟ การบิน ไทย"
ธนาคารกรุง ไทย สาขาการบิน ไทย เลขที่บั ญ ชี
079-0-08395-7 แล ้วยืนยั นการช าระเงินทาง SMS มาที่
ั ัด-เลขประจาต ัว จองก่อน-โอนก่อน-ได ้ส่วนลดและได ้สิทธิก่อนนะ
ื่ -นามสกุล-สงก
081-315-9082 ระบุชอ
ครั บ …..ขอความร่ว มมือ ให ้สมาชิกช่ว ยโอนในช่ว งเวลาที่กาหนดไว ้นะครั บกรรมการขอเวลา 3 วั นก่อ นแข่ง เพื่อ
่ ของท่าน จะได ้ไม่เกิดการสับสนในวันแข่งนะครับ
ตรวจสอบชือ
ชมรมฯได ้จัดจัดเตรียมของชาร่วยประจาปี 2559 ไว ้ให ้กับสมาชิกทีช
่ าระค่าสมาชิกทัง้ 2 ประเภทและสมาชิกที่
่ แจ ้งขนาดเสือ
้ ไว ้สามารถไปรับได ้ทีส
เกษี ยณอายุงานในปี 2559 เฉพาะสมาชิกทีล
่ งชือ
่ นาม Uniland ครับ
ท ้ายทีส
่ ด
ุ ในนามของคณะกรรมการชมรมกอล์ฟการบินไทย ขอขอบพระคุณผู ้สนับสนุนทัง้ 7 รายทีย
่ งั คงให ้การ
สนับสนุนกิจกรรมของชมรมกอล์ฟด ้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีใ่ ห ้การสนั บสนุนกิจกรรมของชมรม
มาเป็ นอย่างดี และหวังว่าครัง้ นีจ
้ ะมีสมาชิกเข ้าร่วมกิจกรรมกันมากมายเหมือนดังเช่นทีผ
่ า่ นมานะครับ
สน ับสนุนการแข่งข ันโดย

พบกันใหม่ฉบับหน ้า สวัสดีครับ
กบข้างกรีน

