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No.Ref   189 /2559 
       

                        21 เมษายน 2559 

เรื�อง ขอเชิญเขา้ร่วมการแข่งขนักอลฟ์ ACAT ปี 2559 ครั" งที� 2 
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย    ,. รายชื�อบริษทัฯผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
            4. กฎการแข่งขนั MATCH PLAY 
            6. การแข่งขนั สะสมแตม้ 

 พบกนัอีกครั" งนะครับ สาํหรับฤดูการแข่งขนักอลฟ์ในปี 2559 ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สาํหรับในการ
แข่งขนักอลฟ์ ครั" งที� 4 – ครั" งที� < นี"  ฝ่ายกิจกรรมสนัทนาการ มาพร้อมกบั ความสนุก คุ้มค่า ที�ท่านสมาชิกทั�งหลายสามารถหาได้จากสมาคม
วศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยที�นี�ที�เดยีวเท่านั�นอกีเหมอืนเดมิ โดยไดมี้กาํหนดนดัหมายการแข่งขนัของท่านสมาชิกนกักอลฟ์ของ
สมาคมฯ ใหม้าประชนัวงสวงิกนัอีก 6 ครั" ง ตามกาํหนดการดงันี" -.  
       ครั" งที� 4    วนัพธุ ที�  45  พฤษภาคม 2559 สนามกอลฟ์ ธนาซิตี"  กอลฟ์ แอนด ์สปอร์ต คลบั (ใชสิ้ทธิE สปอนเซอร์ได)้ 
      ครั" งที� 6    วนัพธุ ที�   47  กรกฎาคม 2559 สนามกอลฟ์ กรีนวลัเลยค์นัทรีคลบั (บางนา)  (ใชสิ้ทธิE สปอนเซอร์ได)้ 
       ครั" งที� <    วนัจนัทร์ ที�   ,9  กนัยายน 2559 สนามกอลฟ์ อลัไพน์กอลฟ์คลบั (ไม่สามารถใชสิ้ทธิE สปอนเซอร์ได)้ 

หมายเหตุ Sponsor Package ประจาํปี 2558 สามารถใชสิ้ทธิ[ สาํหรับการแข่งขนัครั] งท̂ี 1-3 ไดเ้ท่านั]น! เน̂ืองจากการแข่งขนัครั] งท̂ี 4  
               เป็นรายการใหญ่สุดทา้ยของปี และเป็นรอบ Champion of Champion 

ในปี 2559 นี"   เราไดผู้ส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนัที�สูงขึ"นทุก ๆ ปี โดยการเป็นเจา้ภาพการแข่งขนัร่วมกบัสมาคม
วศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยถึง 12 ราย เพื�อไดช่้วยแบ่งเบาค่าสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัของสมาชิกและเป็นการสนับสนุนลูกค้าของ
ผู้สนับสนุนอีกดว้ย 

อีกเช่นเคย ปีนี" เราไดจ้ดัใหมี้ “การแข่ง Golf ACAT : Champion of Champions 2559” โดยผูช้นะเลิศในแต่ละครั" งของปีนี"  ท่านจะได้
เป็นวา่ที�นกักีฬาของสมาคมฯ  ในการที�จะเขา้ร่วมการแข่งขนั RYDER CUP ประจาํปี 2559 ระหวา่งสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศ
ไทย (ACAT) กบั สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื�องกลไทย (TEMCA) และการแข่งขนั RYDER CUP ประจาํปี 2559 ระหวา่งสมาคมวศิวกรรม
ปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) กบั กลุ่มอุตสาหกรรมเครื�องปรับอากาศและเครื�องทาํความเยน็ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) 
ดว้ยเช่นกนั ซึ�งคณะกรรมการสมาคม ฯ จะไดจ้ดัตวันกักีฬาอีกครั" งหนึ�ง  

   ปีนี] เรามีผูส้นบัสนุน   ทั]งหมด  29 ราย ทั]งสนบัสนุนค่าสนามใหก้บัเพ̂ือนสมาชิก ฯ นกักอลฟ์ มอบรางวลั Hole In One และรางวลั
จบัฉลาก  (รายช̂ือตามเอกสารแนบ) 
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1. บจก.แอร์โรเฟลกซ์                สนบัสนุน kl,mmm บาท (จาํนวน n ครั] ง) 
                   เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า kn,mmm บาท 

2.  บจก.สยามไดกิ]นเซลส์                 สนบัสนุน kl,mmm บาท 
                                                                                        เคร̂ืองปรับอากาศ Daikin รุ่น FTKC 12000 BTU 

3. บจก.เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)               สนบัสนุน kl,mmm บาท 
                                                                                        เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า kn,mmm บาท 

4. บจก.จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชัน̂แนล (ประเทศไทย)       สนบัสนุน kl,mmm บาท 
                   เคร̂ืองปรับอากาศ York รุ่น Tulip rmmm BTU มลูค่า kl,lmm บาท 

5. บจก.คาเรล (ประเทศไทย)                                                               สนบัสนุน kl,mmm บาท 
6. บจก.คิงแอร์กริล                 สนบัสนุน kl,mmm บาท 
7. เบลิโม โดย บจก.สิบเกา้เอเทรดดิ]ง                                                   สนบัสนุน kl,mmm บาท 
8. บจก.แมสเทคลิ]งค ์                  สนบัสนุน kl,mmm บาท 
9. บจก.แวนดา้แพค                                                                              สนบัสนุน kl,mmm บาท 
10. หจก.แสงชยั อีควพิเมน้ท ์(krtu)                                                      สนบัสนุน kl,mmm บาท 
11. บจก.แอลจี อีเลคโทรนิคส์                                                                สนบัสนุน kl,mmm บาท 
12. บจก.นวพลาสติก อุตสาหกรรม                                                        สนบัสนุน kl,mmm บาท 
13. บจก.สเปเชียลบิซิเนส                                  สนบัสนุน kl,mmm บาท 
14. บจก.โรจน์ไพบูลยอี์ควิvปเมน้ท ์                                                         เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า kn,mmm บาท 
15. บจก.ครูเกอร์ เวนทิเลชัน̂ อินดสัทรีส์ (ไทยแลนด)์                            เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า kn,mmm บาท 
16. บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนิคอล                                                                   เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า kn,mmm บาท 
17. บจก.เฉลิมชยั มาร์เก็ตติ]ง                                                                   เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า kn,mmm บาท 
18. บจก.สยามเทมป์                                                                               เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า kn,mmm บาท 
19. บจก.อินเตอร์โปรเจค เอน็จิเนียร̂ิง                                                     เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า kn,mmm บาท 
20. บจก.แคมฟิล                                                                                     เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า kn,mmm บาท 
21. บจก.ไฟร์ วคิเตอร์                                                                             เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า kn,mmm บาท 
22. บจก.อาซีฟา                                                                                      เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า kn,mmm บาท 
23. บจก.เอเอเอฟ อินเตอร์เนชัน̂แนล (ประเทศไทย)                              เคร̂ืองฟอกอากาศยีห̂อ้ AAF รุ่น PurAir 200 

                                                                                                         พร้อมอะไหล่แผน่กรองอากาศสาํหรับเปล̂ียน 
24. บจก.ไทยเอน็เนอร์ยี ̂คอนเซอร์เวชัน̂                                                 Ozone Gas kmm Mg มลูค่า kn,mmm บาท 
25. บจก.เทรน (ประเทศไทย)                                                                 เคร̂ืองปรับอากาศ Trane รุ่น Bravo 9000 BTU 
26. บจก.แพนสยาม เอน็จิเนียร̂ิง                                                             เคร̂ืองปรับอากาศ CentralAir rmmm BTU 
27. บจก.ยนิูแอร์ คอร์ปอเรชัน̂                                                                เคร̂ืองปรับอากาศ Uni-Aire รุ่น WRH 09 มลูค่า kn,lmm บาท 
28. บจก.ลาโก ้มาร์เก็ตติ]ง                                                                       เคร̂ืองปรับอากาศ Amena ติดผนงั ขนาด r,mmm BTU 
29. บจก.ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์                                                         เคร̂ืองฟอกอากาศ Samsung ครอบคลุมพื]นท̂ี uk ตร.ม. 
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 การแข่งขนักอลฟ์ ACAT  ครั] งท̂ี n เราพบกนัท̂ี สนามกอลฟ์ ธนาซิตี"  กอลฟ์ แอนด ์ สปอร์ต คลบั ในวนัพธุ ท̂ี nl พฤษภาคม nllr  
SHOT GUN  12.00 น.  

 เงื�อนไขการใช้สิทธิ" Sponsor Package ประจาํปี 2334 
-  Sponsor Package No.1  ใชสิ้ทธิ[ เขา้ร่วมการแข่งขนัได ้ทั]งสิ]น     5    คน/ปี (ใชสิ้ทธิ[ ไดค้รั] งท̂ีk-ครั] งท̂ี |) ติดป้ายโฆษณาได ้ 5 ครั] ง/ปี 
-  Sponsor Package  No.2  ใชสิ้ทธิ[ เขา้ร่วมการแข่งขนัได ้ทั]งสิ]น    2    คน/ปี(ใชสิ้ทธิ[ ไดค้รั] งท̂ีk-ครั] งท̂ี |) ติดป้ายโฆษณาได ้ 6 ครั] ง/ปี 
-  Sponsor Package  No.3  ใชสิ้ทธิ[ เขา้ร่วมการแข่งขนัได ้ทั]งสิ]น    7    คน/ปี(ใชสิ้ทธิ[ ไดค้รั] งท̂ีk-ครั] งท̂ี |) ติดป้ายโฆษณาได ้ 2 ครั] ง/ปี 

ท่านท̂ีสนใจสามารถสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยการโอนเงิน k,lmm บาท เขา้มาท̂ีธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  

บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขท̂ีบญัชี  �uu - n - km�lu - �  โดยส่งสลิปโอนเงินพร้อมใบจองเขา้ไปที�  Email : 
golf.acat@gmail.com  กรณีชาํระหนา้งาน k,�mm บาท  (เนื�องจากที�ผา่นมาหลายท่านไปชาํระเงินหนา้งาน  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้   ขอความ

กรุณาโอนเงินจองเขา้มาก่อน  จะไดไ้ม่เสียเวลายนืรอกนันานๆ เวลาลงทะเบียน) การแข่งขนัแต่ละครั] งสมาคมฯจะส่งจดหมายใหก้บั Sponsor 
Package ประจาํปี nllr ก่อนสมาชิกเป็นเวลา � วนั เน̂ืองจากปีท̂ีผา่นๆ มามีสมาชิกกอลฟ์ใหค้วามสนใจสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นจาํนวน
มาก โดยสมาคมฯจะปิดรับสมคัรทนัทีเม̂ือครบจาํนวน ktm คน ดงันั]น จึงขอความกรุณาจากท่านผูมี้อุปการคุณส่งเอกสารตอบรับไปยงัสมาคม
ตั]งแต่เน̂ินๆ เพ̂ือจะไดไ้ม่พลาดโอกาสร่วมการแข่งขนักบัสมาคมฯ 

พบกนัที�สนามครับ 
                               

                                                                                 

                                                                                    

(นายวชัระ  จนัทร์ทอง)                                       (นายประเวศน์  จนัเทพหฤทยั)                                (นายทศพล   สถิตสุวงศก์ลุ) 
  กรรมการกิจกรรมพิเศษ                                     กรรมการกิจกรรมสนัทนาการ                             กรรมการกิจกรรมสนัทนาการ 
 

หมายเหตุ  : 1. ในปีนี"  นกักอลฟ์ ไฟลท ์C ที�อายเุกิน 65 ปี ท่านสามารถ T OFF ที�แท่น ขาว (SENIOR) 
  2. กฎระเบียบการแข่งขนั อตัราการจอง และเงื�อนไขการใชสิ้ทธิE  ไดจ้ากเอกสารแนบ (กฎระเบียบการแข่งขนักอลฟ์  

    ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  ( ปรับปรุง 2559 ) 
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ใบจองเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ  ครั�งที�  ,/2559 
สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

 ขา้พเจา้และรายชื�อขา้งล่างนี" ไดโ้อนเงินเขา้บญัชี     เพื�อสมคัรจองก๊วนเขา้ร่วมแข่งขนักอลฟ์ ครั" งที�  2/2559 ณ สนาม ธนาซิตี"  กอลฟ์ แอนด ์
สปอต คลบั   ในวนัพุธ ที� 23  มีนาคม  2559 

ค่าสมคัรท่านละ  1,500.- บาท/ก๊วนละ  7,500.-บาท  (1 ก๊วนมี 5 คน)  รวมค่า Caddy อาหารเยน็ ชําระหน้างานท่านละ 1,700 บาท 
ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขท̂ีบญัชี  �uu - n - km�lu – � 

กรุณาส่งสลปิโอนเงินพร้อมใบสมัครไปได้ที� E-mail : golf.acat@gmail.com 

 ชื�อ-สกลุ           หมายเลขสมาชิก   โอนเงนิ (บาท)  

,) ............................................................................  ...................      �ใชสิ้ทธิE  Sp     �,,g00.-บาท 
 Email:…………………………………………….. มือถือ:.......................................  

4) ............................................................................  ...................      �ใชสิ้ทธิE  Sp     �,,500.-บาท
 Email:……………………………………………….. มือถือ:.......................................  

6) ............................................................................  ...................      �ใชสิ้ทธิE  Sp      �,,500.-บาท
 Email:……………………………………………….. มือถือ:.......................................   

<) ............................................................................  ...................      �ใชสิ้ทธิE  Sp      �,,500.-บาท
 Email:……………………………………………... มือถือ:.....................................      

g) ............................................................................  ...................      �ใชสิ้ทธิE  Sp     �,,500.-บาท
 Email:………………………………………..…..  มือถือ:.....................................      

                                             รวมใช้สิทธิ7 Sp จาํนวน....................คน ชําระเงนิเพิ�มเป็นเงนิ .........................บาท   

            � ใชสิ้ทธิ[ ติดป้ายโฆษณา การแข่งขนักอลฟ์ ครั] งท̂ี n/nllr 

กรณีที�ท่านต้องการใบเสร็จรับเงนิกรุณาระบุชื�อ-ที�อยู่ที�ถูกต้อง : (ใบเสร็จจะระบุเป็นค่าบริจาค) 

ส่งสลปิโอนเงนิพร้อมใบสมคัรไปได้ที� E-mail : golf.acat@gmail.com 

ชื�อผู้ซื�อในนาม:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _เลขประจําตัวผู้เสียภาษี_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _    

ที�อยู่ :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ 
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กฎระเบียบการแข่งขนักฎระเบียบการแข่งขนักฎระเบียบการแข่งขนักอล์ฟ กอล์ฟ กอล์ฟ    

ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย    

( ปรับปรุง ( ปรับปรุง ( ปรับปรุง 222555555999    )))   
 

 จุดประสงค์ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟ 
1. เพื^อตอ้งการใหส้มาชิก สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแข่งประเทศไทย   ไดมี้โอกาสมารวมกลุ่มพบปะสังสรรคก์นั   

แลกเปล̂ียนความรู้   ความคิด  การบริหารงาน  ตลอดจนร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ                          
2. เพื^อใหส้มาชิกของสมาคมฯ ไดมี้โอกาสมาออกกาํลงักายกนั    ภายหลงัจากการทาํงานกนัมาอยา่งเหน็ดเหน̂ือย  

จะไดมี้สุขภาพแขง็แรงพร้อมดาํเนินธุรกิจต่อไปอยา่งสดใส 
3. การจดัการแข่งขนัตลอดเวลา k ปี จาํนวน  u ครั] ง/ปี   
4. สมาคมฯ ยนิดีสนบัสนุนสมาชิกท̂ีมีความสามารถสู่การแข่งขนัในระดบัสูงขึ]นไป 
5. สมาคมฯ  สนบัสนุนสมาชิกใหมี้ความรู้  กฎกติกา  การเล่นกอลฟ์ท̂ีถูกตอ้ง 
6. ยกระดบัสมาคมฯ ใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล 

การสมัครสมาชิกกอล์ฟของสมาคมฯ 
1. ผูท̂ี้ตอ้งการสมคัรสมาชิกกอลฟ์ของสมาคมฯ สามารถยืน̂ความจาํนงหลงัจากสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมวศิวกรรม 

ปรับอากาศแห่งประเทศไทย   
2. สมาชิกเก่าในปีท̂ีผา่นมาสามารถเขา้มาร่วมแข่งขนัในปี 2016   เพียงชาํระค่าสมาชิกปีปัจจุบนัของทางสมาคมฯ   

อตัราค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
1. การแข่งขนัครั] งท̂ี k-| อตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ครั] งละ k,500.- บาทต่อท่าน(หน̂ึงพนัหกร้อยบาทถว้น) (กรีนฟรี +  

แคด็ดี]  + อาหาร + เคร̂ืองด̂ืม + ของรางวลั)    สาํหรับการโอนเงินเขา้มาสมคัรก่อนการแข่งขนั และ อตัราค่าสมคัรเขา้ 

แข่งขนั ครั] งละ k,700.- บาทต่อท่าน สาํหรับการมาชาํระท̂ีหนา้งานก่อนการแข่งขนั(เน̂ืองจากท̂ีผา่นมาหลายท่าน 

ไปชาํระเงินหนา้งาน  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้)   อตัรานี]อาจจะเปล̂ียนไดโ้ดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. การแข่งขนัครั] งท̂ี u ซ̂ึงเป็นรายการใหญ่สุดทา้ยของปีและเป็นรอบ Champion of Champions ไดจ้ดัการแข่งขนัท̂ี  

สนามอลัไพน์กอล์ฟคลบั ทางสมาคม ฯ ขอคิดอตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ท่านละ 2,500.- บาท สาํหรับการโอนเงินเขา้มา 
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สมคัรก่อนการแข่งขนั และ อตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ท่านละ 3,000.- บาท สาํหรับการมาชาํระท̂ีหนา้งานก่อนการ 

แข่งขนั (เน̂ืองจากท̂ีผา่นมาหลายท่านไปชาํระเงินหนา้งาน  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้)   อตัรานี]อาจจะเปล̂ียนไดโ้ดยจะแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ สมาชิกทุกท่านสามารถสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัในครั] งนี]ได ้แต่สมาคม ฯ ขอสงวนสิทธิ[ การรับสมคัรให ้

กบัสมาชิกท̂ีเขา้ร่วมการแข่งขนัอยา่งสมํ^าเสมอกบัการแข่งขนัในครั] งท̂ีผา่น ๆ มา (ครั] งท̂ี k- | ของปี nllr)  

ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

3. ชาํระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีโดยการโอนเงินมาท̂ีธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี  

“สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขท̂ีบญัชี  �uu - n - km�lu - �  โดย  ส่งสลิปการโอนเงินพร้อมใบจอง 

เขา้ไปท̂ี  Email : golf.acat@gmail.com   

4. สมาชิกท̂ีโอนเงินเขา้ร่วมการแข่งขนัแลว้และไม่สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัทาํไดด้งันี]  

I. โอนสิทธิ[ ใหก้บัสมาชิกท่านอ̂ืน สามารถทาํไดโ้ดยแจง้ใหก้รรมการรับทราบล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนั l วนั 

II. ไปใชสิ้ทธิ[ เขา้ร่วมการแข่งขนัครั] งต่อไป สามารถทาํไดส้าํหรับการแข่งขนัในครั] งท̂ี k-n เท่านั]น  

โดยแจง้ใหก้รรมการรับทราบล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนัครั] งท̂ีท่านไม่สามรถเขา้ร่วมการแข่งขนั � วนั ถา้ไม่มีการ

แจง้ใหก้รรมการรับทราบ ทางสมาคม ฯ จะถือวา่เป็นการใชสิ้ทธิ[ ของท่านสมาชิกแลว้ 

III. ไม่มีการโอนสิทธิ[ เขา้ร่วมการแข่งขนัครั] งต่อไปของการแข่งขนัครั] งท̂ี | และ ครั] งท̂ี u 

เงื�อนไขการจองและการใช้สิทธิ"แข่งขัน 

การใช้สิทธิ"ของ Sponsor Package No.1 และ Sponsor Package No.� ฝ่ายกจิกรรมสันทนาการขอสงวนสิทธิ"ในการใช้

สิทธิ"ของท่านผู้สนับสนุนให้ใช้สิทธิ"ได้ในครัRงที� S-6 เท่านัRน  

กฎกติกาการแข่งขัน 
1. การแข่งขนัแบ่งออกเป็น ไฟลท ์ A, B, C  
2. คะแนนการแข่งขนัใชร้ะบบนบัแตม้  สโตรคเพลย ์  kt  หลุม 
3. สมาชิกใหม่ใหท้ดลองหา HC (แตม้ต่อ)   การแข่งขนัโดยใช ้ System36  ทั]งหมด n ครั] ง   และนาํแตม้ต่อท̂ีตํ^าท̂ีสุดใน n  

ครั] งมาเป็นแตม้ต่อในการแข่งขนัครั] งต่อๆไป  ยกเวน้สมาชิกใหม่ท̂ีสมคัรเขา้ขนัแข่งโดย แตม้ต่อตํ^ากวา่ r    
สามารถเขา้ร่วมแข่งขนัไดเ้ลย 
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4. สมาชิกใชแ้ตม้ต่อท̂ีมีอยู ่ โดยคณะกรรมการจะแจง้ใหท้ราบก่อนการแข่งขนัทุกครั] ง และคณะกรรมการจะปรับแตม้ต่อ 
ใหใ้หม่สาํหรับผูท̂ี้สามารถทาํ Net Score  ตํ^ากวา่  �n  ตามการคิด   และปรับ HC 

      l.  กติกาอ̂ืนๆใหถื้อกฎของสนามท̂ีใชแ้ข่งขนั 
      �.  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ]นสุด 

ข้อยกเว้นกฎการแข่งขัน 
เพื^อควบคุมการแข่งขนัใหไ้ม่เกิดการติดขดัในการแข่งขนั  อนุญาตให ้
1. จบแต่ละหลุมดว้ยการพตัเขา้วงกิvฟ 
2. อนุญาตใหเ้ปล̂ียนลูกพตัได ้
3. อนุญาตใหส้มาชิกใชร้ถกอลฟ์ได ้

รางวลัการแข่งขัน 
ประเภทบุคคล 

ไฟลท ์ A  แตม้ต่อ    m - kn       
ไฟลท ์ B  แตม้ต่อ   k| - kt     
ไฟลท ์ C  แตม้ต่อ   kr  - nu     
ถว้ยรางวลั Overall Low Gross  1 รางวลั   
ถว้ยรางวลัไฟลท ์A  n รางวลั        
ถว้ยรางวลัไฟลท ์ B  n  รางวลั               
ถว้ยรางวลัไฟลท ์ C   n  รางวลั 
รางวลับู้บีR   S   รางวลั 
รางวลั Hole  In  One   เฉพาะ Par 3   u หลุม  (รางวลัตามป้ายท̂ีแสดงอยูใ่นแต่หลุมเท่านั]น) 

รางวลัตีใกลธ้ง  เฉพาะหลุม Par |   จาํนวน u รางวลั 
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การตัดสินผลการแข่งขัน 
การพจิารณารางวลั: 

1. รางวลั  Overall Low Gross  พิจารณาสมาชิกท̂ีทาํ Score  ไดต้ ํ^าท̂ีสุดก่อนหกัแตม้ต่อเป็นผูช้นะหากมีสมาชิก  Score   
ไดต้ ํ^าสุดเท่ากนัใหพ้ิจารณา ผูท̂ี้มีแตม้ต่อสูงกวา่เป็นผูช้นะ หากยงัเท่ากนัอีกใหพ้ิจารณา Gross score ท̂ีนอ้ยกวา่จากรอบ  
IN ไปรอบ OUT เป็นผูช้นะหากยงัเท่ากนัอีกใหพ้ิจารณาหลุมต่อหลุมยอ้นกลบัจากหลุม kt เป็นผูช้นะ 

2. รางวลัชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ ไฟลท ์A, B, C  ใหพ้ิจารณา  Net Score  ตํ^าสุดเป็นผูช้นะเลิศ 
และรองชนะเลิศหาก  Net Score  เท่ากนั  ใหพ้ิจารณา ผูท̂ี้มีแตม้ต่อนอ้ยกวา่เป็นผูช้นะ หากยงัเท่ากนัอีกใหพ้ิจารณา  
Gross score ท̂ีนอ้ยกวา่จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นผูช้นะหากยงัเท่ากนัอีกใหพ้ิจารณาหลุมต่อหลุมยอ้นกลบัจากหลุม  
kt เป็นผูช้นะ 

3. รางวลับูบี้]  ใหส้มาชิกท̂ีทาํ  Gross Score  เกือบมากท̂ีสุด (มากท̂ีสุดเป็นอนัดบัสอง)   เป็นผูไ้ดร้างวลั 
 
หมายเหตุ:    การ Count Back  ใหเ้ร̂ิมเปรียบเทียมจากหลุม  kt  ถอยหลงัไปจนไดผู้ช้นะ  โดยไม่สนใจวา่ผูเ้ล่นแต่ละคน 
จะเร̂ิม  T – Off  จากหลุมไหนก็ตาม  ในกรณีท̂ีจดัการแข่งขนัท̂ีสนามท̂ีมีมากกวา่ n คอร์ส  ใหน้บัตวัอกัษรภาษาองักฤษ 
ตวัสุดทา้ยเป็นหลุม kt เสมอ  เช่น  แข่งขนัคอร์ส A กบั C ใหน้บั C เป็นหลุม  kt หรือกรรมการอาจกาํหนดวา่หลุมดา้นใด 
เป็นหลุม kt ได ้
 

กรณกีารตัดสินเมื�อส่วนใหญ่เล่นไม่จบครบ  S[  หลุม   
1. ฝนตกหนกั 
2. อากาศมืดจนมองไม่เห็น 
3. เกิดภาวะติดขดัมาก 
4. เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ 

I. เม̂ือเล่นไม่จบครบ  kt  หลุม  แต่เล่นเกิน  r หลุมแลว้ (ไม่พิจารณาสมาชิกท̂ีเล่นไม่ครบ โดยไม่เก̂ียวกบั u กรณีนี] )   
 ใหส้มาชิกส่ง  Score Card   ตามความจริง และใหก้รรมการเป็นผูล้งคะแนน หลุมท̂ีเล่นไม่ครบทั]งหมดเป็น Bogy   
 โดยไม่สนใจวา่สมาชิกเร̂ิม T – Off  จากหลุมใด    เสร็จแลว้จึงพิจารณารางวลัตามกติกา 

II. หากการแข่งขนัครั] งใดเล่นไม่ครบ  kt  หลุม  ไม่ตอ้งพิจารณาปรับแตม้ต่อในการแข่งขนัครั] งนั]นๆ 
III. หากมีปัญหาในรายละเอียดมากวา่นี]   คณะกรรมการสามารถเปล̂ียนระบบการตดัสินเฉพาะครั] งนั]นๆได ้หรือ 

อาจยกเลิกการแข่งขนัครั] งนั]นๆได ้
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การแจกรางวลั 

1. การแจกรางวลัทุกประเภทจะแจกใหก้บัผูเ้ป็นสมาชิกเท่านั]น (แขกของสมาชิก, แขกรับเชิญ ไม่มีสิทธิ[ ไดรั้บรางวลั 
ทุกประเภท) 

2. สมาคมฯ จะทาํการแจกรางวลั  Hole In One ใหแ้ก่ผูท̂ี้ทาํได ้และจาํนวนของรางวลัท̂ีมอบใหแ้ต่ละหลุมแต่ละครั] ง 
อาจไม่เท่ากนัใหดู้ท̂ีป้ายแสดงรางวลัท̂ีหลุม Par | เป็นหลกั     โดยมีขอ้กาํหนดดงันี] :   
I. สมาคมฯ จะใหร้างวลักบัสมาชิกท̂ีชาํระค่าสมาชิกในปีปัจจุบนัแลว้เท่านั]น 

II. หากเกิด Hole In One ในการแข่งขนัแต่ละครั] งมากกวา่ k คน จะพิจารณาโดยแบ่งจ่ายรางวลัใหเ้ท่า ๆ กนั 
ในการแข่งขนันั]น ๆ 

III. สมาคมฯ จะใหร้างวลักบัสมาชิกท̂ีทาํ Hole In One ไดเ้ม̂ือสมาชิกเขา้แข่งขนัท̂ีถูกตอ้งตามกฎ 
      กติกาการแข่งกอลฟ์เท่านั]น 

 

การแข่งขันที�ไม่นํามาพจิารณาให้รางวลั Hole In One  
1. เขา้แข่งขนัชา้กวา่ท̂ีกาํหนด 
2. แข่งขนัไม่ครบ  kt  หลุม 
3. T – Off  มากกวา่  k  ครั] ง 
 

การคิดและปรับ HC   
ไฟลท์ A และ ไฟลท์ B: คะแนนท̂ีทาํได ้(Gross Score)  ลบดว้ยแตม้ต่อเดิม ลบดว้ย �n  ผลลพัธ์ท̂ีไดห้าร n     

ผลท̂ีไดน้าํไปลบออกจากแตม้ต่อเดิมจะเป็นแตม้ต่อใหม่  (เศษไม่นาํมาคิด)   
ไฟลท์ C:  คะแนนท̂ีทาํได ้(Gross Score)  ลบดว้ยแตม้ต่อเดิม ลบดว้ย �n ผลท̂ีไดน้าํไปลบออกจากแตม้ต่อเดิม    

เป็นแตม้ต่อใหม่  
ไฟลท์ทดสอบ:  ใหแ้ข่งขนัเพื^อหาแตม้ต่อโดยการใชร้ะบบ System36   ทาํการแข่งขนั n ครั] ง     

นาํแตม้ต่อตํ^าสุดมาเป็นแตม้ต่อในไฟลท ์  A, B, C  ต่อไป  
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การแข่งขัน Golf ACAT: Champion of Champions 2559 
 

เป็นการจดัการแข่งขนัโดยการนบัผลการแข่งขนัสะสมคะแนนของการแข่งขนั u ครั] งใน k ปี  โดยผูแ้ข่งขนัในแต่ละครั] ง
จะไดค้ะแนนจากผลการแข่งขนัตามตารางแต่ละครั] งเม̂ือแข่งขนัครบ u ครั] ง นาํคะแนนท̂ีไดท้ั]ง u ครั] งมารวมกนั  ผูท̂ี้ไดค้ะแนน
ดีท̂ีสุดเป็นผูช้นะการแข่งขนัในปีนั]น  หากผลการแข่งขนัออกมาเสมอกนัให ้

1. ดู Score รวม Gross ท̂ีทาํไดใ้น Match ท̂ี u มาเปรียบเทียบ ใครตํ^ากวา่เป็นผูช้นะ 
2. หากขอ้ท̂ี k ยงัเสมอกนัอีกใหดู้ผลคะแนน Gross Score ท̂ีนอ้ยกวา่จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นผูช้นะหากยงัเท่ากนั

อีกใหพ้ิจารณาหลุมต่อหลุมยอ้นกลบัจากหลุม kt เป็นผูช้นะ 
การแข่งขนัแบบสะสมคะแนนนี]แบ่งเป็น | ไฟลท์ โดยแต่ละไฟลทจ์ะมีรางวลัใหผู้ช้นะเลิศเท่านั]น  เป็นของรางวลัท̂ี สมาคม ฯ 
ไดจ้ดัเตรียมไวใ้หแ้ละจะประกาศก่อนการแข่งขนั 

 
ผู้มีสิทธิแข่งขัน ชิงรางวลั สะสมแต้ม 
ผูมี้สิทธิเขา้แข่งขนัตอ้ง 

1. เป็นสมาชิกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศ ฯ และยงัคงสภาพในวนัแข่งขนันั]นๆ 
2. ตอ้งไม่มีสถานะภาพเป็นนกักอลฟ์อาชีพ 
3. ตอ้งยอมใหส้มาคมจดั Pairing ใหอ้อกรอบร่วมกบัสมาชิกอ̂ืนตามท̂ีสมาคมจดัให ้

ตารางคะแนะในการแข่งขนัแต่ละครั] ง (ทั]ง | ไฟลทเ์หมือนกนั) 
Net Score คะแนน 

อนัดบั k  
อนัดบั 2 
อนัดบั 3 
อนัดบั 4 
อนัดบั 5 
อนัดบั 6 
อนัดบั 7 
อนัดบั 8 

อนัดบั 9 - สุดทา้ย 

|m 
nl 
nk 
kt 
kl 
kn 
r 
� 
| 
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หมายเหตุ   
1. นกักอลฟ์ท̂ีถูกยา้ยไฟลทจ์ากผลการแข่งขนัใหน้าํผลคะแนนของไฟลทเ์ดิมไปคิดต่อไปในไฟลทใ์หม่  ยกตวัอยา่ง  

นาย ก. อยูไ่พลท ์C ในการแข่งขนัครั] งท̂ี k ชนะเลิศไฟลท ์C ใน Match ท̂ี k ไดค้ะแนน |m คะแนนและถูกตดั Hc จาก 
Match ท̂ี k ไปอยูไ่ฟลท ์B พอแข่ง Match ท̂ี n ก็นาํผลคะแนน |m คะแนน มาคิดต่อในไฟลท ์B ต่อไป 

2. สมาชิกใหม่ตอ้งทดสอบ n ครั] งตามกติกาเดิมถึงจะเขา้ไฟลทไ์ด ้ และเม̂ือเขา้ไปไฟลทแ์ลว้นบัผลการแข่งขนัไปไดเ้ลย  
ยกตวัอยา่ง นาย ข. ทดสอบครั] งท̂ี k และ n สามารถเขา้ไฟลทใ์น Match ท̂ี | ก็แข่งขนั Fedex สะสมคะแนนจากครั] งท̂ี 
| เป็นตน้ไป 

3. ผลคะแนนสะสมแตม้ คิดภายในปีเท่านั]น 
4. ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งส่ง Score Card ถึงจะมีสิทธิคิดคะแนนให ้
5. ผลการตดัสินของกรรมการถือเป็นท̂ีสิ]นสุด 

 
************************************** 

 

 


