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เรียน ทานผูใหการสนับสนุน กอลฟเยาวชนไทย  ทราบ 
เร่ือง      การสานฝนนักกอลฟเยาวชนไทยสูทีมชาติ และอาชีพ  โครงการตอเนื่อง 12  เดือน 
 
 

         โรงเรียนสอนกอลฟ TISMAN (Thai International Sport Management ) 
ไดจัดโครงการเขาคายฝกซอมกอลฟ ซ่ึงเปนการสานตอในดานของการพัฒนาฝมือใหแกเยาวชนไทย  
ที่สามารถ จะสรางชื่อเสียงใหกับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ  ลักษณะของการเขาคายครั้งนี้ 
เปนไปในรูปแบบของการฝกซอมที่ตอเนื่อง 1 ป หลังจากที่เยาวชนเหลานั้นไดเรียนรูจากโรงเรียน 
นอกจากนี้ยังไดสัมผัสกับสนามที่พรอมจะพิสูจนฝมือ และเรียนรูถึง กฎ กตกิา มารยาทในการเลน
กอลฟ ในระบบการแขงขนัในระดับชาติ และเพื่อใหเยาวชนไดสรางมนุษยสัมพนัธในสังคม พรอมทั้ง
ไดพัฒนาในดานตาง ๆ  เชน จิตใจ สังคม อารมณ รวมไปถึงวิธีการแกปญหาเมื่อเจอกับอุปสรรค 
ที่อาจจะพบเจอ เมื่อทําการลงแขงขันจริงในสนามตามสถานที่ตาง ๆ โดยมีนักกอลฟเยาวชนเขารวม
โครงการนีป้ระมาณ 30- 50 คน เพื่อใหโครงการมีคุณภาพมาก ยิ่งขึน้ โดยทางสถาบันขอเรียนเชิญทาน
เปนผูสนับสนุนในโครงการในครังนี้  
 
 
                    นอกจากนี้ทางโรงเรียนสอนกอลฟ TISMAN ยังเปดโอกาสใหเยาวชนเหลานั้นไดแขงขัน
ในแมทชตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ (ในระดับชาต)ิ เพราะถือวาเปนการแขงขันเพื่อการพัฒนาฝมือ 
ไดเปนอยางดี เพื่อพัฒนานกักอลฟเยาวชนมุงสูทีมชาติ และระดับสากลตอไป โดยมีการควบคุมโดยทีมโปร
ที่มีคุณภาพ และมีความทุมเท เอาใจใสอยางจริงจังและใกลชิด จากผูฝกสอน เพื่อเปนการสรางเสริม
ศักยภาพใหกบันักกอลฟเยาวชนไทย ทั้งยังเปนการเพิ่มความมั่นใจและความพรอมทุกเมื่อที่เจออุปสรรค
ตาง ๆ  ในการแขงขัน   ทางสถาบันสอนกอลฟ TISMAN  ขอขอบคุณในความรวมมอืที่ทานมีใหกบัเยาวชน
ไทย 
ของชาติ ไดมโีอกาสเขารับการอบรมซึ่งเปนประโยชนกับนักกอลฟเยาวชนไทยทกุคน  และหวังเปน
อยางยิ่ง จะไดรับการพิจารณาจากทานในโอกาสอันใกลนี้ ทางสถาบันฯ ไดมุงมั่นจัดโครงการนี้ขึ้น 
เพื่อพัฒนาฝมอืของนักกอลฟเยาวชนไทย รูเร่ืองกอลฟ และพัฒนาฝมือสูในระดับประเทศ และในระดับ 
สากล เพื่อเปนกําลังของชาติ ในกฬีากอลฟในอนาคต สืบตอไป 
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     สิทธิประโยชนสําหรับสปอนเซอร   ผูใหการสนับสนุนโครงการ  มีดังนี ้
 

- นําเสนอชื่อ  โลโก ลงในหนาโฆษณา , หนาขาวกฬีา และเสนอผลการแขงขัน 
       และการเรยีนการสอน   ในนิตยสารกอลฟ ทุกฉบับ 
- นําเสนอชื่อ และโลโกธุรกิจ บน BACK  DROP บนเวที ในการเรยีนการสอนทุกครัง

ตลอดจบโครงการ ( รวม  12 เดือน )  
- นําเสนอชื่อ และโลโกธุรกิจ ที – ออฟ หลุม 1 และ 10 เมือ่มีการแขงขันทุกรายการ 
- ในกรณีที่เปนเสื้อผา  หรือหมวก และอุปกรณกอลฟ ตาง ๆ จะใหผูเขารวมโครงการ 
        ใสตลอดการเรียนการสอน และ แขงขนัในรายการตาง ๆ  ในประเทศและตางประเทศ 
- พรอมทั้งลงโฆษณาในรายการโทรทัศ ในชองตาง ๆ ที่มีการแขงขันระดับประเทศ  
- เสนอขาวสารประชาสัมพันธ ธุรกิจในนิตยสารกอลฟโครงการจัดการแขงขันกอลฟ 
       เยาวชนไทยในกรุงเทพฯ และ นกักอลฟเยาวชนตางจังหวดั ทราบ 
- จัดสงนักกอลฟเยาวชนเขาแขงขันในระดบัชาติ และตางประเทศ ทุกรายการที่มีการแขงขัน 
- ทางสถาบันพรอมที่จะใชช่ือผูที่ใหการสนบัสนุนในธุระกิจ เปนชื่อโครงการได    
- และในการโฆษณา อ่ืน ๆ อีกที่ทางสถาบันฯ มีโอกาสที่สามารถจะทําไดทุกกรณ ี
 

คาใชจายในการจัดการโครงการในครั้งนี้รวม  5000,000บาท  ประกอบดวย 
 

1. คาโปรผูฝกสอน และผูที่ใหความรูในดานตาง ๆ เชน กฎกติกากอลฟ  
       จิตวิทยาในเลนกอลฟ  การควบคุมอารมณ และการวางแผนการเลน ฝกสมาธิ  
2. คาดําเนินการจดัการแขงขัน ทดสอบและประเมินผลการฝกซอมตาง ๆ 
3. คากรีนฟ ออกรอบ 18 หลุม ในสนามกอลฟตาง ๆ ซ่ึงขอในราคาพิเศษ 
4. คาอุปกรณการเรียนการสอน และส่ือการสอน  
5. คาน้ําดื่มในระหวางการเรียนการสอน ตลอดโครงการ 12  เดือน   
6. คาโฆษณา ประชาสัมพันธ ในรูปแบบตาง ๆ เชน ปายโฆษณา ธง ตาง ๆ 
7. รวมคาใชจาย อ่ืน ๆ  เชนจัดสงในการแขงระดับชาติ และระดับสากล 
8. จัดทําเสื้อ และหมวก โลโกตดิเสื้อ ในการลงแขงขันในการตาง ๆ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  ตลอดระยะเวลา 12 เดือน   
9. คาสนามชิพ พัตต คาลูกในการฝกซอมในแตละวัน  
10. คารถในการจดันักกอลเยาวชนไปแขงขันในรายการตาง ๆ  
11. คาใชจายอ่ืน ๆ  



  
   

                      ทางสถาบันสอนกอลฟ TISMAN พรอมที่จะอธิบายในรายละเอียดคาใชจาย
ตาง ๆ  ที่เกิดขึน้ในโครงการนี้ ทุกรายการที่เกิดขึ้นจริง พรอมทํารายรับ – รายจายตาง ๆ  
แจงใหทางผูใหการสนับสนนุเยาวชนทุกทานทราบ ตลอดโครงการอบรม 12 เดือน  และ 
เพื่อคนหาชางเผือกนักกอลฟเยาวชนฝมือดี ประดับวงการนักกอลฟเยาวชนไทย สูระดับโลก 
ไดในโอกาสตอไป  
 
 
 
 

                                                            ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
 
 
 
 
 

                    ( นายวีรวัฒน           แยมแสงสังข )    
                              Head coach Professional Tisman 
                                            United States Golf Teachers Federation  
                (ที่ปรึกษาทางดานเทคนิค และวิชาการ นติยสาร Golf Digest ( ประเทศไทย ) 
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