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No.Ref  940 /2560 
       

                               9  มิถุนายน  2560 

เรื�อง ขอเชิญเขา้ร่วมการแข่งขนักอลฟ์ ครั� งที� �/2560 
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย    +. รายชื�อบริษทัฯผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
            3. กฎการแข่งขนั MATCH PLAY 
            �. การแข่งขนั สะสมแตม้ 

 พบกนัอีกเช่นเคยนะครับ สาํหรับการแข่งขนักอลฟ์สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) ซึWงในครัY งนีY เป็นการ

แข่งขนัครัY งทีW  3  จดัขึYนทีW สนามธนาซิตี� กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ ในวนัพุธ ที% &' กรกฎาคม )*+, Shot Gun Start เวลา 12.00 น.  

                สปอนเซอร์ที%เป็นเจ้าภาพร่วมจดัการแข่งขันในครั�งนี� มจีาํนวน 3 ราย ได้แก่ 
1. บจก.นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) 
2. บจก.เอน็เนอร์คอฟ (ประเทศไทย)  
3. บจก.โรจนไ์พบูลยอี์ควิ_ปเมน้ท ์

 สําหรับผู้ให้การสนับสนุนรางวลัในครั�งนี� มจีาํนวน 6 ราย ดงัต่อไปนี� 
1. บจก.สยามเทมป์    เช็คเงินสดมูลค่า ab,ccc บาท 
2. บจก.เอน็เนอร์คอฟ (ประเทศไทย) เช็คเงินสดมูลค่า ab,ccc บาท 
3. บจก.ครูเกอร์ เวนทิเลชัWน อินดสัทรีส์ (ไทยแลนด)์ เช็คเงินสดมูลค่า ab,ccc บาท 
4. บจก.จีนอส เอน็จิเนียริWง เช็คเงินสดมูลค่า ab,ccc บาท 

  การแข่งขนัสะสมคะแนน Champion of Champions เชื�อวา่ในปีนี�คงจะเขม้ขน้มากขึ�นอีก มีดาวรุ่งจากไฟลท ์C จากปีที�ผ่านมาแห่ขึ�น
ชั�นไปอยู่ ไฟลท ์ B กนัอย่างคบัคั�ง ซึ�งจะทาํใหมื้อเก่าๆ ในไฟลท ์ C แย่งชิงกนัแบบไม่หนกัมาก แต่ไฟลท ์ B คงลุน้กนัเยอะเพราะรวมดาวรุ่งไว้
มากเหลือเกิน ส่วนไฟลท์ A ไม่ต้องพูดถึงมือเก่า ๆ (แก่)  และมือพระกาฬมากกว่าครึ!ง 

  อีกเช่นเคยสาํหรับผูช้นะเลิศในแต่ละครั� งของปีนี�  ท่านจะได้เป็นว่าที!นักกฬีาของสมาคมฯในการที!จะเข้าร่วมการแข่งขัน RYDER 
CUP ประจาํปี 2560 ระหวา่งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) กบั สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื�องกลไทย (TEMCA) 
และการแข่งขนั RYDER CUP ประจาํปี 2560 ระหวา่งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) กบั กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื�องปรับอากาศและเครื�องทาํความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ดว้ยเช่นกนั ซึ�งคณะกรรมการสมาคม ฯ จะไดจ้ดัตวันกักีฬา
อีกครั� งหนึ�ง 
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  ในปี 2560 นี�   เราไดผู้ส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนัที�สูงขึ�นทุกๆ  ปี โ ดยการเป็นเจา้ภาพการแข่งขนัร่วมกบัสมาคม
วิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยถึง 13 ราย เพื�อไดช่้วยแบ่งเบาค่าสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัของสมาชิกและเป็นการสนับสนุนลูกค้าของ

ผู้สนับสนุนอีกดว้ย 

สาํหรับรางวลั Hole in One ในปีนีY  ขอแจง้กนัเนิWน ๆ เลยวา่ ทางสมาคม ฯ ร่วมกบัผูส้นบัสนุนไดจ้ดัเตรียมไวเ้ช่นเคยสาํหรับในการ
แข่งขนัแต่ละครัY ง โดยจะมีป้ายประชาสมัพนัธ์ทีWหลุมและบริเวณจุดลงทะเบียนก่อนการแข่งขนั หากมีผูท้าํ Hole in One ไดม้ากกวา่ 1 ท่าน 
รางวลั Hole in One จะถูกนาํมาแบ่งใหเ้ท่า ๆ กนัสาํหรับผูที้Wทาํ Hole in One ได ้หากไม่มีผูท้าํ Hole in One ไดใ้นแต่ละครัY ง รางวลัจะนาํมาจบั
ฉลากใหก้บัเพืWอนสมาชิกทีWมีโชค 

   ปีนีY เรามีผูส้นบัสนุน   ทัYงหมด  24 ราย ทัYงสนบัสนุนค่าสนามใหก้บัเพืWอนสมาชิก ฯ นกักอลฟ์ มอบรางวลั Hole In One และรางวลั
จบัฉลาก  (รายชืWอตามเอกสารแนบ) 

1. บจก.แอร์โรเฟลกซ์                สนบัสนุน bc,ccc บาท  
                   เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า ab,ccc บาท 

2.  บจก.สยามไดกิYนเซลส์                 สนบัสนุน bc,ccc บาท 
                                                                                                        เครืWองปรับอากาศฟอกอากาศ มูลค่า ba,ncc บาท 

3. บจก.เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)               สนบัสนุน bc,ccc บาท 
                                                                                        เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า ab,ccc บาท 

4. บจก.เอน็เนอร์คอฟ (ประเทศไทย)                สนบัสนุน bc,ccc บาท 
                                                                                        เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า ab,ccc บาท 

5. บจก.แคมฟิล (ประเทศไทย)                สนบัสนุน bc,ccc บาท 
                                                                                                        ผลิตภณัฑ ์City M มูลค่า rb,ccc บาท 

6. บจก.เจ เอน็ อาร์ ซพัพลาย                                                               สนบัสนุน bc,ccc บาท      
                    เครืWองปรับอากาศ "Power-Aire" รุ่น FWHIZWTS+CDHIZ 12 W 

7. เบลิโม โดย บจก.สิบเกา้เอเทรดดิYง                                                   สนบัสนุน bc,ccc บาท 

8. บจก.ฟิวชัWน ซินเนอร์จีY  เทรดดิYง                                                        สนบัสนุน bc,ccc บาท 

9. บจก.โรจน์ไพบูลยอี์ควิ_ปเมน้ท ์                                                        สนบัสนุน bc,ccc บาท 

10. บจก.จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชัWนแนล (ประเทศไทย)       สนบัสนุน bc,ccc บาท  

11. บจก.นวพลาสติก อุตสาหกรรม (สระบุรี)                                        สนบัสนุน bc,ccc บาท                 

12. บจก.คาเรล (ประเทศไทย)                                                                สนบัสนุน bc,ccc บาท 

13. บมจ.หาญ เอน็ยเินียริWง โซลูชัWนส์                                                      สนบัสนุน bc,ccc บาท      

14. บจก.จีนอส เอน็จิเนียริWง                                                                    เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า ab,ccc บาท (r ครัY ง) 

15. บจก.ไทยเอน็เนอร์ยีW คอนเซอร์เวชัWน                                                 Ozone Gas 100 Mg   
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16. บจก.ครูเกอร์ เวนทิเลชัWน อินดสัทรีส์ (ไทยแลนด)์                            เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า ab,ccc บาท 

17. บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนิคอล                                                                   เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า ab,ccc บาท 

18. บจก.อินเตอร์โปรเจค เอน็จิเนียริWง                                                     เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า ab,ccc บาท 

19. บจก.สยามเทมป์                   เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า ab,ccc บาท 

20. บจก.เอเอเอฟ อินเตอร์เนชัWนแนล (ประเทศไทย)                               เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า ab,ccc บาท 

21. บจก.แสงชยั อีควพิเมน้ท ์                                                                  TASCO เครืWองมือและอุปกรณ์ติดตัYงจากญีWปุ่น 

22. บจก.เทรน (ประเทศไทย)                                                                  เครืWองปรับอากาศ Trane รุ่น Passio Inverter 9,000 BTU 

23. บจก.เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย)                                                      เครืWองปรับอากาศ CentralAir 9000 BTU 

24. บจก.ยนิูแอร์ คอร์ปอเรชัWน                                                                 เครืWองปรับอากาศ Uni-Aire รุ่น WTH-12/ATH-12  
 

 การแข่งขนักอลฟ์ ACAT  ครัY งทีW 3 ณ สนามธนาซิตี� กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ ในวนัพุธ ที%  19 กรกฎาคม  2560 Shot Gun Start 

เวลา 12.00 น. ท่านทีWสนใจสามารถสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยการโอนเงิน 1,500 บาท เขา้มาทีWธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อิน
ทาวน์  บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขทีWบญัชี  644 - 2 - 10754 - 6  โ ดยส่งสลิปโ อนเงินพร้อมใบจองเขา้ไปที�  

Email : golf.acat@gmail.com  กรณีชําระหน้างาน 1,700 บาท  (เนื�องจากที�ผ่านมาหลายท่านไปชาํระเงินหนา้งาน  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้   

ขอความกรุณาโ อนเงินจองเขา้มาก่อน  จะไดไ้ม่เสียเวลายืนรอกนันานๆ  เวลาลงทะเบียน)  

พบกนัที�สนามครับ 
                               

                                                                                 

                                                                                     

     (นายวชัระ  จนัทร์ทอง)               (นายประเวศน์  จนัเทพหฤทยั)          (นายทศพล   สถิตสุวงศก์ลุ)            (นายฐากรู  ผลเกตุ) 
  ประธานกรรมการสนัทนาการ              กรรมการสนัทนาการ                      กรรมการสนัทนาการ                กรรมการสนัทนาการ 
 

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

    ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  ( ปรับปรุง 2558 ) 
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ใบจองเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ  ครั0งที!  3/2560 
สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

 ขา้พเจ้าและรายชื�อขา้งล่างนี� ไดโ้ อนเงินเขา้บญัชีเพื�อสมคัรจองก๊วนเขา้ร่วมแข่งขนักอลฟ์ ครั� งที� 3/2560 3 ณ สนามธนาซิตี� กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต

คลับ ในวนัพุธ ที%  19 กรกฎาคม  2560  Shot Gun Start เวลา 12.00 น. 
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”  เลขทีWบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

กรุณาส่งสลิปโ อนเงินพร้อมใบสมคัรไปไดที้� E-mail : golf.acat@gmail.com 

No.  ชื!อ-สกลุ      หมายเลขสมาชิก  โอนเงนิ (บาท)  

 
1) ............................................................................  ...................        �1,500.-บาท 
 Email:…………………………………………….. มือถือ:.......................................  

 
2) ............................................................................  ...................        �1,500.-บาท
 Email:……………………………………………….. มือถือ:.......................................  

 
3) ............................................................................  ...................        �1,500.-บาท
 Email:……………………………………………….. มือถือ:.......................................  

 
4) ............................................................................  ...................        �1,500.-บาท
 Email:……………………………………………... มือถือ:.....................................    
 
5) ............................................................................  ...................        �1,500.-บาท
 Email:………………………………………..…..  มือถือ:.....................................    

          
                                                  รวมเป็นเงนิ .........................บาท   
กรณีที!ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินกรุณาระบุชื!อ-ที!อยู่ที!ถูกต้อง : 

ชื!อผู้ซื0อในนาม:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _เลขประจําตัวผู้เสียภาษี_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _    

ที!อยู่ :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ 
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กฎระเกฎระเกฎระเบียบการแข่งขนับียบการแข่งขนับียบการแข่งขนักอล์ฟ กอล์ฟ กอล์ฟ    
ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย    

( ปรับปรุง ( ปรับปรุง ( ปรับปรุง 222555555999    )))   

จุดประสงค์ในการจดัการแข่งขันกอล์ฟ 
1. เพืWอตอ้งการใหส้มาชิก สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแข่งประเทศไทย   ไดมี้โอกาสมารวมกลุ่มพบปะสงัสรรคก์นัแลกเปลีWยนความรู้    

ความคิด  การบริหารงาน  ตลอดจนร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ                          
2. เพืWอใหส้มาชิกของสมาคมฯ ไดมี้โอกาสมาออกกาํลงักายกนั    ภายหลงัจากการทาํงานกนัมาอยา่งเหน็ดเหนืWอยจะไดมี้สุขภาพ 

แขง็แรงพร้อมดาํเนินธุรกิจต่อไปอยา่งสดใส 
3. การจดัการแข่งขนัตลอดเวลา a ปี จาํนวน  r ครัY ง/ปี   
4. สมาคมฯ ยนิดีสนบัสนุนสมาชิกทีWมีความสามารถสู่การแข่งขนัในระดบัสูงขึYนไป 
5. สมาคมฯ  สนบัสนุนสมาชิกใหมี้ความรู้  กฎกติกา  การเล่นกอลฟ์ทีWถูกตอ้ง 
6. ยกระดบัสมาคมฯ ใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล 

การสมคัรสมาชิกกอล์ฟของสมาคมฯ 
1. ผูที้Wตอ้งการสมคัรสมาชิกกอลฟ์ของสมาคมฯ สามารถยืWนความจาํนงหลงัจากสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย   
2. สมาชิกเก่าในปีทีWผา่นมาสามารถเขา้มาร่วมแข่งขนัในปี 2017   เพียงชาํระค่าสมาชิกปีปัจจุบนัของทางสมาคมฯ   

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
1. การแข่งขนัครัY งทีW a-� อตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ครัY งละ a,500.- บาทต่อท่าน(หนึWงพนัหกร้อยบาทถว้น) (กรีนฟรี + แคด็ดีY  + อาหาร + เครืWองดืWม  

+ ของรางวลั)    สาํหรับการโอนเงินเขา้มาสมคัรก่อนการแข่งขนั และ อตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ครัY งละ a,700.- บาทต่อท่าน  
สาํหรับการมาชาํระทีWหนา้งานก่อนการแข่งขนั(เนืWองจากทีWผา่นมาหลายท่านไปชาํระเงินหนา้งาน  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้)   
 อตัรานีYอาจจะเปลีWยนไดโ้ดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. การแข่งขนัครัY งทีW r ซึWงเป็นรายการใหญ่สุดทา้ยของปีและเป็นรอบ Champion of Champions ไดจ้ดัการแข่งขนัทีWสนามกอลฟ์ สุวรรณ กอลฟ์ 
แอนด์ คนัทรี คลบั ทางสมาคม ฯ ขอคิดอตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ท่านละ 2,000.- บาท สาํหรับการโอนเงินเขา้มาสมคัรก่อนการแข่งขนั และ 
อตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ท่านละ 2,500.- บาท สาํหรับการมาชาํระทีWหนา้งานก่อนการแข่งขนั (เนืWองจากทีWผา่นมาหลายท่านไปชาํระเงินหนา้ 
งาน  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้)   อตัรานีYอาจจะเปลีWยนไดโ้ดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ สมาชิกทุกท่านสามารถสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัในครัY งนีYได ้
 แต่สมาคม ฯ ขอสงวนสิทธิ� การรับสมคัรใหก้บัสมาชิกทีWเขา้ร่วมการแข่งขนัอยา่งสมํWาเสมอกบัการแข่งขนัในครัY งทีWผา่น ๆ มา (ครัY งทีW a- 3  
ของปี b��c) ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

3. ชาํระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีโดยการโอนเงินมาทีWธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี  
“สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขทีWบญัชี  644 - 2 - 10754 - 6  โดย  ส่งสลิปการโอนเงินพร้อมใบจอง 
 เขา้ไปทีW  Email : golf.acat@gmail.com   

4. สมาชิกทีWโอนเงินเขา้ร่วมการแข่งขนัแลว้และไม่สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัทาํไดด้งันีY  
I. โอนสิทธิ� ใหก้บัสมาชิกท่านอืWน สามารถทาํไดโ้ดยแจง้ใหก้รรมการรับทราบล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนั 5 วนั 

II. ไปใชสิ้ทธิ� เขา้ร่วมการแข่งขนัครัY งต่อไป สามารถทาํไดส้าํหรับการแข่งขนัในครัY งทีW a-b เท่านัYนโดยแจง้ใหก้รรมการ 
รับทราบล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนัครัY งทีWท่านไม่สามรถเขา้ร่วมการแข่งขนั � วนั ถา้ไม่มีการแจง้ใหก้รรมการรับทราบ  
ทางสมาคม ฯ จะถือวา่เป็นการใชสิ้ทธิ� ของท่านสมาชิกแลว้ 

III. ไม่มีการโอนสิทธิ� เขา้ร่วมการแข่งขนัครัY งต่อไปของการแข่งขนัครัY งทีW � และ ครัY งทีW r 
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เงื%อนไขการจองและการใช้สิทธิQแข่งขัน 

             การใช้สิทธิQของ Sponsor Package No.1 และ Sponsor Package No.2 ฝ่ายกิจกรรมสันทนาการขอสงวนสิทธิQในการใช้
สิทธิQของท่านผู้สนับสนุนให้ใช้สิทธิQได้ในครั�งที% &-3 เท่านั�น  

กฎกตกิาการแข่งขัน 
1. การแข่งขนัแบ่งออกเป็น ไฟลท ์ A, B, C  
2. คะแนนการแข่งขนัใชร้ะบบนบัแตม้  สโตรคเพลย ์  a�  หลุม 
3. สมาชิกใหม่ใหท้ดลองหา HC (แตม้ต่อ)   การแข่งขนัโดยใช ้ System36  ทัYงหมด b ครัY งและนาํแตม้ต่อทีWต ํWาทีWสุดใน b ครัY งมาเป็นแตม้ต่อ 

ในการแข่งขนัครัY งต่อๆไป  ยกเวน้สมาชิกใหม่ทีWสมคัรเขา้ขนัแข่งโดย แตม้ต่อตํWากวา่ n  สามารถเขา้ร่วมแข่งขนัไดเ้ลย 
4. สมาชิกใชแ้ตม้ต่อทีWมีอยู ่ โดยคณะกรรมการจะแจง้ใหท้ราบก่อนการแข่งขนัทุกครัY ง และคณะกรรมการจะปรับแตม้ต่อใหใ้หม่สาํหรับ 

ผูที้Wสามารถทาํ Net Score  ตํWากวา่  �b  ตามการคิด   และปรับ HC 
      5.    กติกาอืWนๆใหถื้อกฎของสนามทีWใชแ้ข่งขนั 
      6.    ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิYนสุด 

ข้อยกเว้นกฎการแข่งขัน 
เพืWอควบคุมการแข่งขนัใหไ้ม่เกิดการติดขดัในการแข่งขนั  อนุญาตให ้
1. จบแต่ละหลุมดว้ยการพตัเขา้วงกิ_ฟ 
2. อนุญาตใหเ้ปลีWยนลูกพตัได ้
3. อนุญาตใหส้มาชิกใชร้ถกอลฟ์ได ้

รางวลัการแข่งขัน 
ประเภทบุคคล 

ไฟลท ์ A  แตม้ต่อ    c - 12       
ไฟลท ์ B  แตม้ต่อ   a� - 18     
ไฟลท ์ C  แตม้ต่อ   an  - 24     
ถว้ยรางวลั Overall Low Gross  1 รางวลั   
ถว้ยรางวลัไฟลท ์A  b รางวลั        
ถว้ยรางวลัไฟลท ์ B  b  รางวลั               
ถว้ยรางวลัไฟลท ์ C   b  รางวลั 

รางวลับู้บี�   &   รางวลั 
รางวลั Hole  In  One   เฉพาะ Par 3   r หลุม  (รางวลัตามป้ายทีWแสดงอยูใ่นแต่หลุมเท่านัYน) 

                 รางวลัตีใกลธ้ง  เฉพาะหลุม Par �   จาํนวน r รางวลั 
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การตดัสินผลการแข่งขัน 
การพจิารณารางวลั: 

1. รางวลั  Overall Low Gross  พิจารณาสมาชิกทีWทาํ Score  ไดต้ ํWาทีWสุดก่อนหกัแตม้ต่อเป็นผูช้นะหากมีสมาชิก  Score  ไดต้ ํWาสุดเท่ากนั 
ใหพิ้จารณา ผูที้Wมีแตม้ต่อสูงกวา่เป็นผูช้นะ หากยงัเท่ากนัอีกใหพิ้จารณา Gross score ทีWนอ้ยกวา่จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นผูช้นะ 
หากยงัเท่ากนัอีกใหพิ้จารณาหลุมต่อหลุมยอ้นกลบัจากหลุม a� เป็นผูช้นะ 

2. รางวลัชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ ไฟลท ์A, B, C  ใหพิ้จารณา  Net Score  ตํWาสุดเป็นผูช้นะเลิศและรองชนะเลิศหาก  Net Score  เท่ากนั 
ใหพิ้จารณา ผูที้Wมีแตม้ต่อนอ้ยกวา่เป็นผูช้นะ หากยงัเท่ากนัอีกใหพิ้จารณา Gross score ทีWนอ้ยกวา่จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นผูช้นะ 
หากยงัเท่ากนัอีกใหพิ้จารณาหลุมต่อหลุมยอ้นกลบัจากหลุม a� เป็นผูช้นะ 

3. รางวลับูบี้Y  ใหส้มาชิกทีWทาํ  Gross Score  เกือบมากทีWสุด (มากทีWสุดเป็นอนัดบัสอง)   เป็นผูไ้ดร้างวลั 

หมายเหตุ:    การ Count Back  ใหเ้ริWมเปรียบเทียมจากหลุม  a�  ถอยหลงัไปจนไดผู้ช้นะ  โดยไม่สนใจวา่ผูเ้ล่นแต่ละคนจะเริWม  T – Off   
จากหลุมไหนก็ตาม  ในกรณีทีWจดัการแข่งขนัทีWสนามทีWมีมากกวา่ b คอร์ส  ใหน้บัตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัสุดทา้ยเป็นหลุม a� เสมอ  เช่น   
แข่งขนัคอร์ส A กบั C ใหน้บั C เป็นหลุม  a� หรือกรรมการอาจกาํหนดวา่หลุมดา้นใดเป็นหลุม a� ได ้

กรณีการตดัสินเมื%อส่วนใหญ่เล่นไม่จบครบ  &[  หลุม   
1. ฝนตกหนกั 
2. อากาศมืดจนมองไม่เห็น 
3. เกิดภาวะติดขดัมาก 
4. เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ 

I. เมืWอเล่นไม่จบครบ  a�  หลุม  แต่เล่นเกิน  n หลุมแลว้ (ไม่พิจารณาสมาชิกทีWเล่นไม่ครบ โดยไม่เกีWยวกบั r กรณีนีY )   
 ใหส้มาชิกส่ง  Score Card   ตามความจริง และใหก้รรมการเป็นผูล้งคะแนน หลุมทีWเล่นไม่ครบทัYงหมดเป็น Bogy   
 โดยไม่สนใจวา่สมาชิกเริWม T – Off  จากหลุมใด    เสร็จแลว้จึงพิจารณารางวลัตามกติกา 

II. หากการแข่งขนัครัY งใดเล่นไม่ครบ  a�  หลุม  ไม่ตอ้งพิจารณาปรับแตม้ต่อในการแข่งขนัครัY งนัYนๆ 
III. หากมีปัญหาในรายละเอียดมากวา่นีY   คณะกรรมการสามารถเปลีWยนระบบการตดัสินเฉพาะครัY งนัYนๆได ้หรือ 

อาจยกเลิกการแข่งขนัครัY งนัYนๆได ้

การแจกรางวลั 

1. การแจกรางวลัทุกประเภทจะแจกใหก้บัผูเ้ป็นสมาชิกเท่านัYน (แขกของสมาชิก, แขกรับเชิญ ไม่มีสิทธิ� ไดรั้บรางวลัทุกประเภท) 
2. สมาคมฯ จะทาํการแจกรางวลั  Hole In One ใหแ้ก่ผูที้Wทาํได ้และจาํนวนของรางวลัทีWมอบใหแ้ต่ละหลุมแต่ละครัY ง 

อาจไม่เท่ากนัใหดู้ทีWป้ายแสดงรางวลัทีWหลุม Par � เป็นหลกัโดยมีขอ้กาํหนดดงันีY :   
I. สมาคมฯ จะใหร้างวลักบัสมาชิกทีWชาํระค่าสมาชิกในปีปัจจุบนัแลว้เท่านัYน 

II. หากเกิด Hole In One ในการแข่งขนัแต่ละครัY งมากกวา่ a คน จะพิจารณาโดยแบ่งจ่ายรางวลัใหเ้ท่า ๆ กนัในการแข่งขนันัYน ๆ 
III. สมาคมฯ จะใหร้างวลักบัสมาชิกทีWทาํ Hole In One ไดเ้มืWอสมาชิกเขา้แข่งขนัทีWถูกตอ้งตามกฎ กติกาการแข่งกอลฟ์เท่านัYน 
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การแข่งขันที%ไม่นํามาพจิารณาให้รางวลั Hole In One  
1. เขา้แข่งขนัชา้กวา่ทีWกาํหนด 
2. แข่งขนัไม่ครบ  a�  หลุม 
3. T – Off  มากกวา่  a  ครัY ง 

การคิดและปรับ HC   
ไฟลท์ A และ ไฟลท์ B: คะแนนทีWทาํได ้(Gross Score)  ลบดว้ยแตม้ต่อเดิม ลบดว้ย �b  ผลลพัธ์ทีWไดห้าร b ผลทีWไดน้าํไปลบออกจากแตม้ต่อ 
เดิมจะเป็นแตม้ต่อใหม่  (เศษไม่นาํมาคิด)   
ไฟลท์ C:  คะแนนทีWทาํได ้(Gross Score)  ลบดว้ยแตม้ต่อเดิม ลบดว้ย �b ผลทีWไดน้าํไปลบออกจากแตม้ต่อเดิมเป็นแตม้ต่อใหม่  
ไฟลท์ทดสอบ:  ใหแ้ข่งขนัเพืWอหาแตม้ต่อโดยการใชร้ะบบ System36   ทาํการแข่งขนั b ครัY ง นาํแตม้ต่อตํWาสุดมาเป็นแตม้ต่อใน 
ไฟลท ์  A, B, C  ต่อไป  

------------------------------------------------------------ 

การแข่งขนั Golf ACAT: Champion of Champions 2560 

เป็นการจดัการแข่งขนัโดยการนบัผลการแข่งขนัสะสมคะแนนของการแข่งขนั r ครัY งใน a ปี  โดยผูแ้ข่งขนัในแต่ละครัY งจะไดค้ะแนนจาก
ผลการแข่งขนัตามตารางแต่ละครัY งเมืWอแข่งขนัครบ r ครัY ง นาํคะแนนทีWไดท้ัYง r ครัY งมารวมกนั  ผูที้Wไดค้ะแนนดีทีWสุดเป็นผูช้นะการแข่งขนัในปี
นัYน  หากผลการแข่งขนัออกมาเสมอกนัให ้

1. ดู Score รวม Gross ทีWทาํไดใ้น Match ทีW r มาเปรียบเทียบ ใครตํWากวา่เป็นผูช้นะ 
2. หากขอ้ทีW a ยงัเสมอกนัอีกใหดู้ผลคะแนน Gross Score ทีWนอ้ยกวา่จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นผูช้นะหากยงัเท่ากนัอีกใหพิ้จารณา

หลุมต่อหลุมยอ้นกลบัจากหลุม a� เป็นผูช้นะ 
การแข่งขนัแบบสะสมคะแนนนีYแบ่งเป็น � ไฟลท์ โดยแต่ละไฟลทจ์ะมีรางวลัใหผู้ช้นะเลิศเท่านัYน  เป็นของรางวลัทีW สมาคม ฯ ไดจ้ดัเตรียมไว้
ใหแ้ละจะประกาศก่อนการแข่งขนั 

 
ผู้มสิีทธิแข่งขัน ชิงรางวลั สะสมแต้ม 

ผูมี้สิทธิเขา้แข่งขนัตอ้ง 
1. เป็นสมาชิกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศ ฯ และยงัคงสภาพในวนัแข่งขนันัYนๆ 
2. ตอ้งไม่มีสถานะภาพเป็นนกักอลฟ์อาชีพ 
3. ตอ้งยอมใหส้มาคมจดั Pairing ใหอ้อกรอบร่วมกบัสมาชิกอืWนตามทีWสมาคมจดัใหต้ารางคะแนะในการแข่งขนัแต่ละครัY ง (ทัYง � ไฟลท์

เหมือนกนั) 
 
 



สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย                    
 AIR - CONDITIONING  ENGINEERING  ASSOCIATION OF THAILAND. 
 487 อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310      
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Net Score คะแนน 
อนัดบั a  
อนัดบั 2 
อนัดบั 3 
อนัดบั 4 
อนัดบั 5 
อนัดบั 6 
อนัดบั 7 
อนัดบั 8 

อนัดบั 9 - สุดทา้ย 

30 
25 
21 
18 
15 
12 
9 
6 
3 

 
หมายเหตุ   

1. นกักอลฟ์ทีWถูกยา้ยไฟลทจ์ากผลการแข่งขนัใหน้าํผลคะแนนของไฟลทเ์ดิมไปคิดต่อไปในไฟลทใ์หม่  ยกตวัอยา่ง  นาย ก. อยูไ่พลท ์C 
ในการแข่งขนัครัY งทีW a ชนะเลิศไฟลท ์C ใน Match ทีW a ไดค้ะแนน �c คะแนนและถูกตดั Hc จาก Match ทีW a ไปอยูไ่ฟลท ์B พอแข่ง 
Match ทีW b ก็นาํผลคะแนน �c คะแนน มาคิดต่อในไฟลท ์B ต่อไป 

2. สมาชิกใหม่ตอ้งทดสอบ b ครัY งตามกติกาเดิมถึงจะเขา้ไฟลทไ์ด ้ และเมืWอเขา้ไปไฟลทแ์ลว้นบัผลการแข่งขนัไปไดเ้ลย  ยกตวัอยา่ง  
นาย ข. ทดสอบครัY งทีW a และ b สามารถเขา้ไฟลทใ์น Match ทีW � ก็แข่งขนั Fedex สะสมคะแนนจากครัY งทีW � เป็นตน้ไป 

3. ผลคะแนนสะสมแตม้ คิดภายในปีเท่านัYน 
4. ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งส่ง Score Card ถึงจะมีสิทธิคิดคะแนนให ้
5. ผลการตดัสินของกรรมการถือเป็นทีWสิYนสุด 

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

 

 


