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No.Ref   161 /2561 
       

                               24  เมษายน  2561 

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

 พบกนัอีกเช่นเคยนะครับ สาํหรับการแข่งขนักอลฟ์สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) ซึUงในครัW งนีW เป็นการ

แข่งขนัครัW งทีU  2  จากทัWงหมดจาํนวน 4 ครัW งภายในปี พ.ศ. 2561 นีW  โดยการแข่งขนัในครัW งนีWจดัขึWนที� สนามสนามกอลฟ์ สุวรรณ กอลฟ์ แอนด ์

คนัทรี คลบั (นครชยัศรี) ในวนัพฤหสับดี ทีU  17 พฤษภาคม  2561 เริUมลงทะเบียนเวลา _`.a` น. Shot Gun Start เวลา 12.00 น. 

  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 2561 ระหวา่งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) กบั สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื�องกลไทย (TEMCA) 
และการแข่งขนั RYDER CUP ประจาํปี 2561 ระหวา่งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) กบั กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื�องปรับอากาศและเครื�องทาํความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ดว้ยเช่นกนั ซึ�งคณะกรรมการสมาคม ฯ จะไดจ้ดัตวันกักีฬา
อีกครั� งหนึ�ง 

  ในปี 2561 นี�   เราไดผู้ส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนัที�สูงขึ�นทุกๆ  ปี โ ดยการเป็นเจา้ภาพการแข่งขนัร่วมกบัสมาคม
วิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จาํนวน +, ราย เพื�อไดช่้วยแบ่งเบาค่าสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัของสมาชิกและเป็นการสนับสนุนลูกค้า

ของผู้สนับสนุนอีกดว้ย 

สาํหรับรางวลั Hole in One ในปีนีW  ขอแจง้กนัเนิUน ๆ เลยวา่ ทางสมาคม ฯ ร่วมกบัผูส้นบัสนุนไดจ้ดัเตรียมไวเ้ช่นเคยสาํหรับในการ
แข่งขนัแต่ละครัW ง โดยจะมีป้ายประชาสมัพนัธ์ทีUหลุมและบริเวณจุดลงทะเบียนก่อนการแข่งขนั หากมีผูท้าํ Hole in One ไดม้ากกวา่ 1 ท่าน 
รางวลั Hole in One จะถูกนาํมาแบ่งใหเ้ท่า ๆ กนัสาํหรับผูที้Uทาํ Hole in One ได ้หากไม่มีผูท้าํ Hole in One ไดใ้นแต่ละครัW ง รางวลัจะนาํมาจบั
ฉลากใหก้บัเพืUอนสมาชิกทีUมีโชค 

               ปีนีW เรามีผูส้นบัสนุน   ทัWงหมด  19 ราย ทัWงสนบัสนุนค่าสนามใหก้บัเพืUอนสมาชิก ฯ นกักอลฟ์ มอบรางวลั Hole In One และรางวลัจบั
ฉลาก  (รายชืUอตามเอกสารแนบ) 

1. บจก.แอร์โรเฟลกซ์                สนบัสนุน q`,``` บาท  
                   เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า _q,``` บาท 

2.  บจก.สยามไดกิWนเซลส์                 สนบัสนุน q`,``` บาท 
                                                                                                                                  เครืUองฟอกอากาศ Mc70MVM 6 มูลค่า 15,900 บาท 
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3. บจก.เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)               สนบัสนุน q`,``` บาท 

                                                                                        เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า _q,``` บาท 
4. บจก.เอน็เนอร์คอฟ (ประเทศไทย)                สนบัสนุน q`,``` บาท 

                                                                                       เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า _q,``` บาท 
5. บจก.จีนอส เอน็จิเนียริUง                                                                   สนบัสนุน q`,``` บาท (2 ครัW ง) 
6. Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.Ltd        สนบัสนุน q`,``` บาท 
7. บจก.อินเตอร์มาร์เก็ต                                                                       สนบัสนุน q`,``` บาท 
8. บจก.ฟิวชัUน ซินเนอร์จีW  เทรดดิWง                                                        สนบัสนุน q`,``` บาท 
9. บจก.โรจน์ไพบูลยอี์ควิsปเมน้ท ์                                                        สนบัสนุน q`,``` บาท 
10. บจก.อินเตอร์โปรเจค เอน็จิเนียริUง                                                    สนบัสนุน q`,``` บาท 
11. บจก.ยนิูแอร์ คอร์ปอเรชัUน                                                                สนบัสนุน q`,``` บาท 
12. บจก.แสงชยั อีควพิเมน้ท ์                                                                 สนบัสนุน q`,``` บาท 

                13.    บจก.แคมฟิล (ประเทศไทย)                 Camfil PMI Tracker มูลค่า 18,000 บาท 
                14.    บจก.ไทยเอน็เนอร์ยีU คอนเซอร์เวชัUน                                                 Ozone Gas 100 Mg                                               

15 บจก.ครูเกอร์ เวนทิเลชัUน อินดสัทรีส์ (ไทยแลนด)์                            เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า _q,``` บาท 
16 บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนิคอล                                                                   เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า _q,``` บาท 

 17.   M-Link Engineering Co.,Ltd                 เช็คกาํนลัจากธนาคาร มูลค่า _q,``` บาท 
18. บจก.เทรน (ประเทศไทย)                                                                  เครืUองปรับอากาศ Trane รุ่น Passio Inverter 9,000 BTU  
19.   บจก.เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย)                                                       เครืUองปรับอากาศ Central Air 9000 BTU 

                     การแข่งขนักอลฟ์ ACAT  ครัW งทีU q สนามสนามกอลฟ์ สุวรรณ กอลฟ์ แอนด ์ คนัทรี คลบั (นครชยัศรี) ในวนัพฤหสับดี ทีU  17 
พฤษภาคม  2561 Shot Gun Start เวลา 12.00 น. ท่านทีUสนใจสามารถสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยการโอนเงิน 1,500 บาท เขา้มาทีUธนาคาร
กสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์   บญัชี  “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   เลขทีUบญัชี   644 - 2 - 10754 - 6   โ ดยส่ง    
สลิปโ อนเงินพร้อมใบจองเขา้ไปที�  Email : golf.acat@gmail.com  กรณีชําระหน้างาน 1,700 บาท  (เนื�องจากที�ผ่านมาหลายท่านไปชาํระ
เงินหนา้งาน  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้   ขอความกรุณาโ อนเงินจองเขา้มาก่อน  จะไดไ้ม่เสียเวลายืนรอกนันานๆ  เวลาลงทะเบียน)  

พบกนัที�สนามครับ        
                                                                                 

                                                                                     

                              (นายวชัระ  จนัทร์ทอง)                (นายประเวศน์  จนัเทพหฤทยั)             (นายทศพล   สถิตสุวงศก์ลุ)             
                          ประธานกรรมการสนัทนาการ               กรรมการสนัทนาการ                         กรรมการสนัทนาการ                
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ใบจองเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ  ครั1งที!  2/2561 
สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

 ขา้พเจ้าและรายชื�อขา้งล่างนี� ไดโ้ อนเงินเขา้บญัชีเพื�อสมคัรจองก๊วนเขา้ร่วมแข่งขนักอลฟ์ ครั� งที� 2/2561 ณ สนามสนามกอลฟ์ สุวรรณ กอลฟ์ 
แอนด ์คนัทรี คลบั (นครชยัศรี) ในวนัพฤหสับดี ทีU  17 พฤษภาคม  2561 Shot Gun Start เวลา 12.00 น. เริ�มลงทะเบียนเวลา  K.LK น. 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”  เลขทีUบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

กรุณาส่งสลปิโอนเงินพร้อมใบสมัครไปได้ที! 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!อผู้ซื1อในนาม:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _เลขประจําตัวผู้เสียภาษี_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _    

ที!อยู่ :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ 
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กฎระเบียบการแข่งขนักฎระเบียบการแข่งขนักฎระเบียบการแข่งขนักอล์ฟ กอล์ฟ กอล์ฟ    

ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย    

( ปรับปรุง ( ปรับปรุง ( ปรับปรุง 222555555999    )))   

จุดประสงค์ในการจดัการแข่งขันกอล์ฟ 
1. เพืUอตอ้งการใหส้มาชิก สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแข่งประเทศไทย   ไดมี้โอกาสมารวมกลุ่มพบปะสงัสรรคก์นัแลกเปลีUยนความรู้    

ความคิด  การบริหารงาน  ตลอดจนร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ                          
2. เพืUอใหส้มาชิกของสมาคมฯ ไดมี้โอกาสมาออกกาํลงักายกนั    ภายหลงัจากการทาํงานกนัมาอยา่งเหน็ดเหนืUอยจะไดมี้สุขภาพ 

แขง็แรงพร้อมดาํเนินธุรกิจต่อไปอยา่งสดใส 
3. การจดัการแข่งขนัตลอดเวลา _ ปี จาํนวน  � ครัW ง/ปี   
4. สมาคมฯ ยนิดีสนบัสนุนสมาชิกทีUมีความสามารถสู่การแข่งขนัในระดบัสูงขึWนไป 
5. สมาคมฯ  สนบัสนุนสมาชิกใหมี้ความรู้  กฎกติกา  การเล่นกอลฟ์ทีUถูกตอ้ง 
6. ยกระดบัสมาคมฯ ใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล 

การสมคัรสมาชิกกอล์ฟของสมาคมฯ 
1. ผูที้Uตอ้งการสมคัรสมาชิกกอลฟ์ของสมาคมฯ สามารถยืUนความจาํนงหลงัจากสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย   
2. สมาชิกเก่าในปีทีUผา่นมาสามารถเขา้มาร่วมแข่งขนัในปี 2017   เพียงชาํระค่าสมาชิกปีปัจจุบนัของทางสมาคมฯ   

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
1. การแข่งขนัครัW งทีU _-a อตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ครัW งละ _,500.- บาทต่อท่าน(หนึUงพนัหกร้อยบาทถว้น) (กรีนฟรี + แคด็ดีW  + อาหาร + เครืUองดืUม  

+ ของรางวลั)    สาํหรับการโอนเงินเขา้มาสมคัรก่อนการแข่งขนั และ อตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ครัW งละ _,700.- บาทต่อท่าน  
สาํหรับการมาชาํระทีUหนา้งานก่อนการแข่งขนั(เนืUองจากทีUผา่นมาหลายท่านไปชาํระเงินหนา้งาน  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้)   
 อตัรานีWอาจจะเปลีUยนไดโ้ดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. การแข่งขนัครัW งทีU � ซึUงเป็นรายการใหญ่สุดทา้ยของปีและเป็นรอบ Champion of Champions ไดจ้ดัการแข่งขนัทีUสนามกอลฟ์ สุวรรณ กอลฟ์ 
แอนด์ คนัทรี คลบั ทางสมาคม ฯ ขอคิดอตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ท่านละ 2,000.- บาท สาํหรับการโอนเงินเขา้มาสมคัรก่อนการแข่งขนั และ 
อตัราค่าสมคัรเขา้แข่งขนั ท่านละ 2,500.- บาท สาํหรับการมาชาํระทีUหนา้งานก่อนการแข่งขนั (เนืUองจากทีUผา่นมาหลายท่านไปชาํระเงินหนา้ 
งาน  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้)   อตัรานีWอาจจะเปลีUยนไดโ้ดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ สมาชิกทุกท่านสามารถสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัในครัW งนีWได ้
 แต่สมาคม ฯ ขอสงวนสิทธิ� การรับสมคัรใหก้บัสมาชิกทีUเขา้ร่วมการแข่งขนัอยา่งสมํUาเสมอกบัการแข่งขนัในครัW งทีUผา่น ๆ มา (ครัW งทีU _- 3  
ของปี q��`) ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

3. ชาํระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีโดยการโอนเงินมาทีUธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี  
“สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขทีUบญัชี  644 - 2 - 10754 - 6  โดย  ส่งสลิปการโอนเงินพร้อมใบจอง 
 เขา้ไปทีU  Email : golf.acat@gmail.com   

4. สมาชิกทีUโอนเงินเขา้ร่วมการแข่งขนัแลว้และไม่สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัทาํไดด้งันีW  
I. โอนสิทธิ� ใหก้บัสมาชิกท่านอืUน สามารถทาํไดโ้ดยแจง้ใหก้รรมการรับทราบล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนั 5 วนั 

II. ไปใชสิ้ทธิ� เขา้ร่วมการแข่งขนัครัW งต่อไป สามารถทาํไดส้าํหรับการแข่งขนัในครัW งทีU _-q เท่านัWนโดยแจง้ใหก้รรมการ 
รับทราบล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนัครัW งทีUท่านไม่สามรถเขา้ร่วมการแข่งขนั � วนั ถา้ไม่มีการแจง้ใหก้รรมการรับทราบ  
ทางสมาคม ฯ จะถือวา่เป็นการใชสิ้ทธิ� ของท่านสมาชิกแลว้ 

III. ไม่มีการโอนสิทธิ� เขา้ร่วมการแข่งขนัครัW งต่อไปของการแข่งขนัครัW งทีU a และ ครัW งทีU � 
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เงื�อนไขการจองและการใช้สิทธิJแข่งขัน 

             การใช้สิทธิJของ Sponsor Package No.1 และ Sponsor Package No.2 ฝ่ายกิจกรรมสันทนาการขอสงวนสิทธิJในการใช้
สิทธิJของท่านผู้สนับสนุนให้ใช้สิทธิJได้ในครัNงที� O-P เท่านัNน  

กฎกตกิาการแข่งขัน 
1. การแข่งขนัแบ่งออกเป็น ไฟลท ์ A, B, C  

2. คะแนนการแข่งขนัใชร้ะบบนบัแตม้  สโตรคเพลย ์  _�  หลุม 
3. สมาชิกใหม่ใหท้ดลองหา HC (แตม้ต่อ)   การแข่งขนัโดยใช ้ System36  ทัWงหมด q ครัW งและนาํแตม้ต่อทีUต ํUาทีUสุดใน q ครัW งมาเป็นแตม้ต่อ 

ในการแข่งขนัครัW งต่อๆไป  ยกเวน้สมาชิกใหม่ทีUสมคัรเขา้ขนัแข่งโดย แตม้ต่อตํUากวา่ �  สามารถเขา้ร่วมแข่งขนัไดเ้ลย 
4. สมาชิกใชแ้ตม้ต่อทีUมีอยู ่ โดยคณะกรรมการจะแจง้ใหท้ราบก่อนการแข่งขนัทุกครัW ง และคณะกรรมการจะปรับแตม้ต่อใหใ้หม่สาํหรับ 

ผูที้Uสามารถทาํ Net Score  ตํUากวา่  �q  ตามการคิด   และปรับ HC 
      5.    กติกาอืUนๆใหถื้อกฎของสนามทีUใชแ้ข่งขนั 
      6.    ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิWนสุด 

ข้อยกเว้นกฎการแข่งขัน 
เพืUอควบคุมการแข่งขนัใหไ้ม่เกิดการติดขดัในการแข่งขนั  อนุญาตให ้
1. จบแต่ละหลุมดว้ยการพตัเขา้วงกิsฟ 
2. อนุญาตใหเ้ปลีUยนลูกพตัได ้
3. อนุญาตใหส้มาชิกใชร้ถกอลฟ์ได ้

รางวลัการแข่งขัน 
ประเภทบุคคล 

ไฟลท ์ A  แตม้ต่อ    ` - 12       
ไฟลท ์ B  แตม้ต่อ   _a - 18     
ไฟลท ์ C  แตม้ต่อ   _�  - 24     
ถว้ยรางวลั Overall Low Gross  1 รางวลั   
ถว้ยรางวลัไฟลท ์A  q รางวลั        
ถว้ยรางวลัไฟลท ์ B  q  รางวลั               
ถว้ยรางวลัไฟลท ์ C   q  รางวลั 

รางวลับู้บีN   O   รางวลั 
รางวลั Hole  In  One   เฉพาะ Par 3   � หลุม  (รางวลัตามป้ายทีUแสดงอยูใ่นแต่หลุมเท่านัWน) 

                 รางวลัตีใกลธ้ง  เฉพาะหลุม Par a   จาํนวน � รางวลั 
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การตดัสินผลการแข่งขัน 
การพจิารณารางวลั: 

1. รางวลั  Overall Low Gross  พิจารณาสมาชิกทีUทาํ Score  ไดต้ ํUาทีUสุดก่อนหกัแตม้ต่อเป็นผูช้นะหากมีสมาชิก  Score  ไดต้ ํUาสุดเท่ากนั 
ใหพิ้จารณา ผูที้Uมีแตม้ต่อสูงกวา่เป็นผูช้นะ หากยงัเท่ากนัอีกใหพิ้จารณา Gross score ทีUนอ้ยกวา่จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นผูช้นะ 
หากยงัเท่ากนัอีกใหพิ้จารณาหลุมต่อหลุมยอ้นกลบัจากหลุม _� เป็นผูช้นะ 

2. รางวลัชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ ไฟลท ์A, B, C  ใหพิ้จารณา  Net Score  ตํUาสุดเป็นผูช้นะเลิศและรองชนะเลิศหาก  Net Score  เท่ากนั 
ใหพิ้จารณา ผูที้Uมีแตม้ต่อนอ้ยกวา่เป็นผูช้นะ หากยงัเท่ากนัอีกใหพิ้จารณา Gross score ทีUนอ้ยกวา่จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นผูช้นะ 
หากยงัเท่ากนัอีกใหพิ้จารณาหลุมต่อหลุมยอ้นกลบัจากหลุม _� เป็นผูช้นะ 

3. รางวลับูบี้W  ใหส้มาชิกทีUทาํ  Gross Score  เกือบมากทีUสุด (มากทีUสุดเป็นอนัดบัสอง)   เป็นผูไ้ดร้างวลั 

หมายเหตุ:    การ Count Back  ใหเ้ริUมเปรียบเทียมจากหลุม  _�  ถอยหลงัไปจนไดผู้ช้นะ  โดยไม่สนใจวา่ผูเ้ล่นแต่ละคนจะเริUม  T – Off   
จากหลุมไหนก็ตาม  ในกรณีทีUจดัการแข่งขนัทีUสนามทีUมีมากกวา่ q คอร์ส  ใหน้บัตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัสุดทา้ยเป็นหลุม _� เสมอ  เช่น   
แข่งขนัคอร์ส A กบั C ใหน้บั C เป็นหลุม  _� หรือกรรมการอาจกาํหนดวา่หลุมดา้นใดเป็นหลุม _� ได ้

กรณีการตดัสินเมื�อส่วนใหญ่เล่นไม่จบครบ  OZ  หลุม   
1. ฝนตกหนกั 
2. อากาศมืดจนมองไม่เห็น 
3. เกิดภาวะติดขดัมาก 
4. เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ 

I. เมืUอเล่นไม่จบครบ  _�  หลุม  แต่เล่นเกิน  � หลุมแลว้ (ไม่พิจารณาสมาชิกทีUเล่นไม่ครบ โดยไม่เกีUยวกบั � กรณีนีW )   
 ใหส้มาชิกส่ง  Score Card   ตามความจริง และใหก้รรมการเป็นผูล้งคะแนน หลุมทีUเล่นไม่ครบทัWงหมดเป็น Bogy   
 โดยไม่สนใจวา่สมาชิกเริUม T – Off  จากหลุมใด    เสร็จแลว้จึงพิจารณารางวลัตามกติกา 

II. หากการแข่งขนัครัW งใดเล่นไม่ครบ  _�  หลุม  ไม่ตอ้งพิจารณาปรับแตม้ต่อในการแข่งขนัครัW งนัWนๆ 
III. หากมีปัญหาในรายละเอียดมากวา่นีW   คณะกรรมการสามารถเปลีUยนระบบการตดัสินเฉพาะครัW งนัWนๆได ้หรือ 

อาจยกเลิกการแข่งขนัครัW งนัWนๆได ้

การแจกรางวลั 

1. การแจกรางวลัทุกประเภทจะแจกใหก้บัผูเ้ป็นสมาชิกเท่านัWน (แขกของสมาชิก, แขกรับเชิญ ไม่มีสิทธิ� ไดรั้บรางวลัทุกประเภท) 
2. สมาคมฯ จะทาํการแจกรางวลั  Hole In One ใหแ้ก่ผูที้Uทาํได ้และจาํนวนของรางวลัทีUมอบใหแ้ต่ละหลุมแต่ละครัW ง 

อาจไม่เท่ากนัใหดู้ทีUป้ายแสดงรางวลัทีUหลุม Par a เป็นหลกัโดยมีขอ้กาํหนดดงันีW :   
I. สมาคมฯ จะใหร้างวลักบัสมาชิกทีUชาํระค่าสมาชิกในปีปัจจุบนัแลว้เท่านัWน 

II. หากเกิด Hole In One ในการแข่งขนัแต่ละครัW งมากกวา่ _ คน จะพิจารณาโดยแบ่งจ่ายรางวลัใหเ้ท่า ๆ กนัในการแข่งขนันัWน ๆ 
III. สมาคมฯ จะใหร้างวลักบัสมาชิกทีUทาํ Hole In One ไดเ้มืUอสมาชิกเขา้แข่งขนัทีUถูกตอ้งตามกฎ กติกาการแข่งกอลฟ์เท่านัWน 
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การแข่งขันที�ไม่นํามาพจิารณาให้รางวลั Hole In One  
1. เขา้แข่งขนัชา้กวา่ทีUกาํหนด 
2. แข่งขนัไม่ครบ  _�  หลุม 
3. T – Off  มากกวา่  _  ครัW ง 

การคิดและปรับ HC   
ไฟลท์ A และ ไฟลท์ B: คะแนนทีUทาํได ้(Gross Score)  ลบดว้ยแตม้ต่อเดิม ลบดว้ย �q  ผลลพัธ์ทีUไดห้าร q ผลทีUไดน้าํไปลบออกจากแตม้ต่อ 
เดิมจะเป็นแตม้ต่อใหม่  (เศษไม่นาํมาคิด)   
ไฟลท์ C:  คะแนนทีUทาํได ้(Gross Score)  ลบดว้ยแตม้ต่อเดิม ลบดว้ย �q ผลทีUไดน้าํไปลบออกจากแตม้ต่อเดิมเป็นแตม้ต่อใหม่  
ไฟลท์ทดสอบ:  ใหแ้ข่งขนัเพืUอหาแตม้ต่อโดยการใชร้ะบบ System36   ทาํการแข่งขนั q ครัW ง นาํแตม้ต่อตํUาสุดมาเป็นแตม้ต่อใน 
ไฟลท ์  A, B, C  ต่อไป  
 

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

การแข่งขนั Golf ACAT: Champion of Champions 2560 

เป็นการจดัการแข่งขนัโดยการนบัผลการแข่งขนัสะสมคะแนนของการแข่งขนั � ครัW งใน _ ปี  โดยผูแ้ข่งขนัในแต่ละครัW งจะไดค้ะแนนจาก
ผลการแข่งขนัตามตารางแต่ละครัW งเมืUอแข่งขนัครบ � ครัW ง นาํคะแนนทีUไดท้ัWง � ครัW งมารวมกนั  ผูที้Uไดค้ะแนนดีทีUสุดเป็นผูช้นะการแข่งขนัในปี
นัWน  หากผลการแข่งขนัออกมาเสมอกนัให ้

1. ดู Score รวม Gross ทีUทาํไดใ้น Match ทีU � มาเปรียบเทียบ ใครตํUากวา่เป็นผูช้นะ 
2. หากขอ้ทีU _ ยงัเสมอกนัอีกใหดู้ผลคะแนน Gross Score ทีUนอ้ยกวา่จากรอบ IN ไปรอบ OUT เป็นผูช้นะหากยงัเท่ากนัอีกใหพิ้จารณา

หลุมต่อหลุมยอ้นกลบัจากหลุม _� เป็นผูช้นะ 
การแข่งขนัแบบสะสมคะแนนนีWแบ่งเป็น a ไฟลท์ โดยแต่ละไฟลทจ์ะมีรางวลัใหผู้ช้นะเลิศเท่านัWน  เป็นของรางวลัทีU สมาคม ฯ ไดจ้ดัเตรียมไว้
ใหแ้ละจะประกาศก่อนการแข่งขนั 

 
ผู้มสิีทธิแข่งขัน ชิงรางวลั สะสมแต้ม 

ผูมี้สิทธิเขา้แข่งขนัตอ้ง 
1. เป็นสมาชิกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศ ฯ และยงัคงสภาพในวนัแข่งขนันัWนๆ 
2. ตอ้งไม่มีสถานะภาพเป็นนกักอลฟ์อาชีพ 
3. ตอ้งยอมใหส้มาคมจดั Pairing ใหอ้อกรอบร่วมกบัสมาชิกอืUนตามทีUสมาคมจดัใหต้ารางคะแนะในการแข่งขนัแต่ละครัW ง (ทัWง a ไฟลท์

เหมือนกนั) 
4.  



สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย                    
 AIR - CONDITIONING  ENGINEERING  ASSOCIATION OF THAILAND. 
 487 อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310      
โทรศพัท.์02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120  E-Mail :info@acat.or.th  http://www.acat.or.th 
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Net Score คะแนน 

อนัดบั _  
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. นกักอลฟ์ทีUถูกยา้ยไฟลทจ์ากผลการแข่งขนัใหน้าํผลคะแนนของไฟลทเ์ดิมไปคิดต่อไปในไฟลทใ์หม่  ยกตวัอยา่ง  นาย ก. อยูไ่พลท ์C 
ในการแข่งขนัครัW งทีU _ ชนะเลิศไฟลท ์C ใน Match ทีU _ ไดค้ะแนน a` คะแนนและถูกตดั Hc จาก Match ทีU _ ไปอยูไ่ฟลท ์B พอแข่ง 
Match ทีU q ก็นาํผลคะแนน a` คะแนน มาคิดต่อในไฟลท ์B ต่อไป 

2. สมาชิกใหม่ตอ้งทดสอบ q ครัW งตามกติกาเดิมถึงจะเขา้ไฟลทไ์ด ้ และเมืUอเขา้ไปไฟลทแ์ลว้นบัผลการแข่งขนัไปไดเ้ลย  ยกตวัอยา่ง  
นาย ข. ทดสอบครัW งทีU _ และ q สามารถเขา้ไฟลทใ์น Match ทีU a ก็แข่งขนั Fedex สะสมคะแนนจากครัW งทีU a เป็นตน้ไป 

3. ผลคะแนนสะสมแตม้ คิดภายในปีเท่านัWน 
4. ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งส่ง Score Card ถึงจะมีสิทธิคิดคะแนนให ้
5. ผลการตดัสินของกรรมการถือเป็นทีUสิWนสุด 

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

 

 


