ใบสมัคร
การแขงขันกอลฟการกุศลประจําป 2560
ณ สนามสุวรรณภูมิ กอลฟ แอนด คันทรี คลับ
ถนนสุวินทวงศ หนองจอก กทม.
วันศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2560

วัตถุประสงค์

8.การตัดสิน

1.เพื่อหารายไดสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมของนักศึกษา
รวมไปถึงสาธารณะประโยชนตางๆ ของสมาคมฯ
2.เพื่อพบปะสังสรรค ระหวางสมาชิก นักศึกษาเกา นักศึกษาปจจุบัน
และผูมีอุปการคุณตอสมาคมนักศึกษาเกา

รายละเอียดการแข่งขัน

8.2 รางวัลประเภทบุคคล คนหนึ่งจะมีสิทธิรบ
ั รางวัลที่ดีที่สุด
เพียงรางวัลเดียว ยกเวนประเภททีม และรางวัลพิเศษอื่นๆ

1. กําหนดการแข่งขัน วันศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2560

8.3 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนใหไมสามารถทําการแขงขันจนครบได
คณะกรรมการจะนําคะแนนเฉลี่ยมาเปนผลตัดสิน

2. สถานทีแข่งขัน สนามสุวรรณภูมิ กอลฟ แอนด คันทรี คลับ

SHOT GUN START เวลา 12.00 น.

3. กฎการแข่งขัน ใชกฎของ R&A, USGA และ LOCAL RULES ของสนาม

ชื่อทีม …………………………………………………………………………

4. วิธีการแข่งขัน แขงขันแบบระบบ STROKE PLAY

หัวหนาทีม ……………………………………………………………………

5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

8.1 ประเภททีม คิดคะแนนสุทธิดีที่สุดของผูเลนทั้ง 5 คน ถา
ผลรวมของคะแนนสุทธิ (NET SCORE) เทากัน
ทีมที่มีแตมตอรวมนอยกวาจะเปนทีมที่ชนะ
และถาแตมตอรวมเทากันใหเทียบคะแนน GROSS SCORE
ของผูเลนที่ดีที่สุดทั้งหาคน หลุมตอหลุม โดยนับตั้งแตหลุมที่ 1
ของสนามเปนตนไป

8.4 การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนการสิ้นสุด

9.การรับถ้วยรางวัล
 ประเภททีม หลังเสร็จสิ้นการแขงขัน
 ประเภทบุคคล หลังเสร็จสิ้นการแขงขัน

5.1 เปนนักกอลฟสมัครเลนชายหรือหญิง

สถานที่ติดตอ ………………………………………………………………
โทรศัพท ……………………………………………………………………
โทรสาร ………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………

โดยสมัคร ประเภท
ทีมกิตติมศักดิ์ 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ทีมทั่วไป 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)

ชือผู้เข้าแข่งขันมีดังนี
1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………

5.2 นักกอลฟสมัครเลนที่เขาแขงขันตองไมมีสภาพการเปนแค็ดดี้
ของสนามกอลฟใดๆ

6. ประเภทการแข่งขัน

4. ………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………………………………… หัวหนาทีม

สมาคมนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ

6.1 ประเภททีม ทีมละ 5 คน

E-mail : info.kmutta@gmail.com

6.2 ประเภทบุคคล แบงออกเปน 3 ไฟลท ตาม 7.2

โทรศัพท์ 0-2872-9002-4, 091-032-3070
โทรสาร 0-2872-9005

7. ประเภทรางวัล
7.1 รางวัลประเภททีม
ทีมชนะเลิศ ครองถวยรางวัล ...................................................
1 รางวัล
7.2 รางวัลประเภทบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ไฟล์ท
7.2.1 ไฟลท A (แตมตอ 0 – 12)
 รางวัลชนะเลิศบุคคล มีแตมตอ (NET SCORE)

1 รางวัล

 รางวัลรองชนะเลิศบุคคลมีแตมตอ (NET SCORE)

1 รางวัล

7.2.2 ไฟลท B (แตมตอ 13 – 18 )
 รางวัลชนะเลิศบุคคล มีแตมตอ (NET SCORE)
 รางวัลรองชนะเลิศบุคคล มีแตมตอ (NET SCORE)

1 รางวัล
1 รางวัล

7.2.3 ไฟลท C (แตมตอ 19 - 24 )
 รางวัลชนะเลิศบุคคล มีแตมตอ (NET SCORE)

3. ………………………………………………………………………………

10.การสมัครเข้าแข่งขันติดต่อได้ที

 รางวัลรองชนะเลิศบุคคล มีแตมตอ (NET SCORE)
7.2.4

รางวัลใกลธง พาร 3 ทุกหลุม

1 รางวัล
1 รางวัล

10.1 หมดเขตรับสมัครในวันที 31 ตุลาคม 2560
11.การชําระเงินเป็น

 เงินสด
 เช็คขีดครอม สั่งจาย”กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเกา มจธ.”



โอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย สาขา มจธ.

ชื่อบัญชี “กิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.”
บัญชีเลขที่ 237-213272-1 ประเภทออมทรัพย
กรุณาส่งหลักฐานการชําระเงิน
พร้อมชือและทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ทีสามรถติดต่อที
เพือทําการออกใบเสร็จ มาที
- E-mail : info.kmutta@gmail.com
- โทรสาร 0-2872-9005
- Line ID : Kmutta

คุณจุมพล สําเภาพล
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ (นายกสมาคมฯ)
รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.ชิต เหลาวัฒนา
คณะกรรมการที่ปรึกษา
( รายชื่อ )

รองประธานอํานวยการจัดการแขงขัน
คุณยุทธพงศ สืบฟก

การแขงขันกอลฟการกุศลประจําป 2560
ชิงถวย................................

คุณบุรินทร เนาวพงษไทย
ประธานฝายจัดหาทีม และรางวัล
นายสมชัย สันตินิภานนท
กรรมการฝายจัดหาทีม และรางวัล
( รายชื่อ )

สนามสุวรรณภูมิ กอลฟ แอนด คันทรีคลับ
ถนนสุวินทวงศ หนองจอก กทม.
วันศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ณ

จัดโดย

กรรมการฝายจัดการแขงขัน

กรรมการฝายการเงิน
คุณนิพนธ สรรเสริญ คุณจีระศักดิ์ ปราชญโกสินทร

ประธานอํานวยการจัดการแขงขัน

คุณสมเดช งามกมลรัตน
คุณสิงห มิตรตระกูลกิจ

คุณยุทธชัย ณ พัทลุง
คุณธนบัตร อึ้งสุวรรณพานิช

สมาคมนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ในพระบรมราชูปถัมภ
สอบถามรายละเอียด สมาคมนักศึกษาเกาฯ
โทรศัพท 0-2872-9002-4, 091-032-3070
โทรสาร 0-2872-9005

