คณะกรรมการที่ปรึกษา

อ.ณรงค์ สินธุศิริ
รศ.ธนัท ชัยยุทธ
รศ.ดร.กาณฑ์ เกิดชื่น
อ.ดร.มงคล ด่านบารุงตระกูล
ผศ.ศิริชัย ลาภาสระน้อย
ผศ.ดร.วิชิต สุทธิพร
นายศุภกรณ์ เลิศมงคล

ใบสมัครเลขที่.................
ใบสมัครร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

อ.ชวลิต ดารงรัตน์
ผศ. ยิ่งศักดิ์ พุทธรักษา
อ.กณพ แก้วพิชัย
ผศ.ดร.กฤติเดช บัวใหญ่
อ.ดร.ประจวบ อินระวงค์ ผศ.ดร.พินิจ ศรีธร
อ.รุ่งเพชร ก่องนอก อ.กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน
นายโกเศรษฐ เชื้อบัณฑิต ดร.วิรัตน์ นาเมืองรักษ์
นายวีระ จาปาแพง
นายพันธ์ศักดิ์ โรจนกาศ
นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
Shot Gun Start เวลา 11.00 น.

คณะกรรมการอานวยการและจัดการแข่งขัน
นายกานต์ระพี ธงชัยไตรวัฒน์
นายประจักษ์ มะหูนี นายสูงศักดิ์ กระจ่างโพธิ์
นายปรีดา จอมเกาะ
นายเชาวลิตร จันทร์สว่าง
พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช ทุกท่าน

คณะกรรมการฝ่ายการตลาด จัดหาทีมและสปอนเซอร์
ผอ.จาลอง เลียงใหม่
นายวิรัตน์ จิรพัฒนาลักษณ์
นายสังคม ศิริพันธุ์
นายชัยพรรษ ไพบูลย์กิจ
นายโฆษิต วงศ์ละมาย
นายเฉลิมชัย เกยพุดซา
นายกิตติภณ บุญช่วย
นายปรีชา ลือขุนทด
นายนัชรัศม์ ชูหริ ัญวัฒน์
นายสมนึก งามนิวัตวิ งศ์
นายกิตติทัศน์ หลักบ้าน
นายทศพล หงษ์บุญ
นายสุริยันต์ พฤทธิพงศ์พันธ์
นายวิวิทย์ ศรีศัตบุตร
ว่าที่ รต.วิทวัส แสงตา
นายประยุทธ์ นุชเจริญ
นายชัยพิศุทธิ์ วรวงศ์
นายสุกิจ ทองใบ
ว่าที่ รต.ดุลย์พินจิ สิงหกุล

นายเจริญวุฒิ สัตถากุล ดร.พุทธิชัย กาญจนากาศ
นายเฉลิมชัย สิทธิถาวร พันเอก(พิเศษ) มานพ ชมเพ็ญ
นายอุบล ยิ่งขจร
นายชัยโรจน์ คุนานนท์โรจน์
นายจรัญ สนเอี่ยม
นายนรา เทพบุตร
นายณภัทร สร้อยนาค นายบารุง ซือ่ สัตย์
นายอนุศกั ดิ์ บัวลังกา นายวิจารย์ ด่านกุล
นายวิเชียร การิน
นายสุวิชา เสียงประเสริฐ
นายสถิต พงษ์สทุ ธิ
นายวิชัย เกื้อเกียรติวงศ์
นายอานาจ สายเชือ้
นายสมศกดิ์ เลิศชัยประเสริฐ
นายนิเวศ ปลิวไธสง
นายณัชวุฒิ อินทรบารุง
นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์ นายปรพล ภูรริ ัตนพร
นายสุรเดช ทองเข็ม
นายไตรสิทธิ์ บุญมาพิจิตร์
นายณัฐธนนท์ ศรีตะวันปัณพร นายวัฒนา ยะประโคน
นายยิ่งยนต์ วิเวกย์
นายเกรียงศักดิ์ ดมอุน่ ดี
นายสราวุธ พุทธพิพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ สนธิ์เจริญ
นายทศพล โพธิ์ทา
นายเดชา สุทธิจนั ทร์
นายธาราปกรณ์ ทะสุนทร นายรุ่งโรจน์ สุมารัตน์
นายวัฒนา รักษา
นายสนม สายชุมดี
นายเสน่ห์ อรรคอุดม
นายประสิทธิ์ ภูมนั่

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
นาย สังคม ศิริพันธุ์ นายบุญสืบ จันสดใส ผศ.ดร.พินิจ ศรีธร
อ.ดร.มงคล ด่านบารุงตระกูล

คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
นายณัชพล คิดทา
คุณปรีดา จอมเกาะ

093-325 4389
081-904-0490

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผศ.วุฒิชยั สง่างาม

086-658-1175

ณ สนามกอล์ฟเขื่อนสิรินธร

อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้ติดต่อ..............................................โทร..........................
ชื่อทีม.....................................................................................
ลาดับ

รายนามผู้เล่นในทีม

1

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2
3
4

ลงชื่อผู้สมัคร.................................................(หัวหน้าทีมหรือผูแ้ ทน)
โทร.................................................
กรุณาส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
การชาระเงิน : เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม
“นายสังคม ศิริพันธุ์”
: โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปากช่อง
ชื่อบัญชี : “นายสังคม ศิริพันธุ์”
เลขบัญชี: 303-1-71528-4
ส่งหลักฐานและยืนยันการโอนเงิน
นายสังคม ศิริพันธุ์
081-443-734-3

ณ สนามกอล์ฟเขือ่ นสิรินธร

อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
Shot Gun Start เวลา 11.00 น.

รายละเอียดการแข่งขัน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ จั ด หารายได้ส นั บ สนุ น การศึ กษา และกิ จ กรรมทางการศึ ก ษา
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา โปรแกรมวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า และสาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโคราช
สถานที่แข่งขัน
ณ สนามกอล์ฟเขือ่ นสิรินธร อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กาหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00-10.30 น.
ลงทะเบียน
เวลา 11.00 น.
เริ่มการแข่งขัน (Shot Gun Start)
ค่าสมัคร
1.ประเภททีม(VIP) 4 คน
ทีมละ 20,000 บาท
Green fee + Caddy fee + รถกอล์ฟ 2 คัน + อาหารงานเลี้ยงเย็น)
2.ประเภททีม 3 คน
ทีมละ 10,000 บาท
(Green fee + Caddy fee + อาหารงานเลี้ยงเย็น)
รางวัลแข่งขัน
ประเภททีมรางวัล VIP ชนะเลิศ
1 รางวัล
ประเภททีมรางวัลชนะเลิศ
1 รางวัล
ประเภทบุคคลทั่วไป
Overall Low Gross
1 รางวัล
Overall Low Net
1 รางวัล
Flight A (แต้มต่อ 0 – 12)
2 รางวัล
Flight B (แต้มต่อ 13 – 18)
2 รางวัล
Flight C (แต้มต่อ 19 – 36)
2 รางวัล
Booby
1 รางวัล
หมายเหตุ 1. ประเภทบุคคลทั่วไปรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว
2. มีห้องพักรับรองสาหรับนักกีฬาทุกท่าน

รางวัลพิเศษ
รางวัล Hole in One ทุกหลุมพาร์ 3 จานวน 4 รางวัล
คณะกรรมการจะเป็นผู้กาหนดรางวัลแต่ละหลุม และกรณีที่หลุมใด มี
ผู้ทาได้มากกว่า 1 ท่าน คณะกรรมการจะเฉลี่ยรางวัลให้เท่าๆกัน
- รางวัลตีใกล้ธง ทุกหลุมพาร์ 3
- รางวัลตีไกล
- พร้อมของรางวัลจับฉลากมากมาย
วิธีและกฎการแข่งขัน
- เป็นการแข่งขันแบบ Stroke Play จานวน 18 หลุม โดยคิดคะแนน
แบบ Stable ford ในการแข่งขันประเภทบุคคลจากัดไฟล์ท และ ใช้
Handicaps ตามระบบ 36 System มาแบ่งไฟล์ท
- ใช้ข้อบังคับของ USGA และ The Royal & Ancient Golf Club of
St. Andrews ร่วมกับ Local Rules ของสนามแข่งขัน
เกณฑ์การตัดสิน
1. วิธีคิดผลในการแข่งขันแบบ Stable ford ทาโดยการให้คะแนน
สัมพันธ์กับแต้มของแต่ละหลุม ที่กาหนดไว้ดังนี้ (กฎข้อ 32-1b)
ทาแต้มคะแนนในหลุมนั้นได้
คะแนน
มากกว่าหนึ่งแต้มขึ้นไปจากแต้มที่กาหนดหรือไม่ส่งแต้ม
0
หนึ่งแต้มมากกว่าแต้มที่กาหนด (โบกี้)
1
เท่ากับแต้มที่กาหนด (พาร์)
2
หนึ่งแต้มน้อยกว่าแต้มที่กาหนด (เบอร์ดี้)
3
สองแต้มน้อยกว่าแต้มที่กาหนด (โฮลอินวันพาร์ 3, อีเกิ้ลพาร์ 4) 4
สามแต้มน้อยกว่าแต้มที่กาหนด (อัลบาทรอส)
5
สี่แต้มน้อยกว่าแต้มที่กาหนด (คอนดอร์)
6
ผู้ชนะคือผู้แข่งขันทีท่ าคะแนนสูงสุด
2. ประเภททีม คิดคะแนนรวม High Score ของนักกอล์ฟ 3 คน ใน
ที ม ที่ ม ากกว่ า เป็ น ที ม ชนะ หากคะแนนรวมเท่ า กั น ให้ พิ จ ารณา
Handicap รวม ของนักกอล์ฟ 3 คน ทีมที่น้อยกว่าเป็นทีมชนะ

3. ประเภทบุคคลทั่วไป
3.1 ชนะเลิศ Overall Low Gross ผู้ที่ได้คะแนนรวม Gross
Score น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณา
ผู้ที่ถือ Handicap มากกว่าเป็นผู้ชนะ
3.2 ชนะเลิ ศ Overall Low Net ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมสุ ท ธิ
(Net Score) น้ อ ยที่ สุ ด เป็ นผู้ ช นะ หากคะแนนเท่ า กั นให้
พิจารณาผู้ที่ถือ Handicap น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
4. ประเภทบุคคลจากัดไฟล์ท (Stable ford Scoring) ผู้ที่ทาแต้ม
มากสุด ในแต่ไฟล์ทเป็นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณา
ผู้ที่ถือ Handicap น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ
ก. ในกรณีที่ทั้งข้อ 2, 3 และ 4 เมื่อเทียบ Handicap แล้วยัง
เท่ า กั น อี ก ให้ พิ จ ารณา Gross IN
Gross OUT
Count Back ที่น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
ข. ในกรณีที่แข่งขันไม่จบ เนื่องจากลมฟ้าอากาศให้บันทึก
แต้มผลที่เหลือเป็น Bogey เพื่อตัดสินหาผู้ชนะ
ค. การตั ด สิ น ของคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั นถื อ เป็ น ที่
สิ้นสุด (กฎข้อ 34-2)

