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ขอเชิญนิสิตเกามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

รวมแขงขัน 
กอลฟชิงแชมปนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ( GOLF  ALL  KU )  ประจําป  2558 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ    อัครราชกุมาร ี
วัตถุประสงค 

1. เสริมสรางความสามัคคใีนหมูนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2. สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางพลานามัยนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3. สนับสนุนใหนิสิตเกาแตละรุนไดมีกิจกรรมรวมกันกับ  ส.มก. 
4. เพ่ือคัดสรรนักกอลฟฝมือดีของ  ส.มก.  ในการเขารวมแขงขันรายการใหญในนาม  ส.มก. 

วัน  เวลาและสถานที่แขงขัน   
 สนามกอลฟศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก   รามอินทรา  กรุงเทพฯ  วันพฤหัสบดท่ีี 15 มกราคม  พ.ศ. 2558  
Short  gun  เวลา  12.00  น. 
คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขนั 
1. เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2. เปนนักกอลฟสมัครเลน 
วิธีการแขงขัน 

1.วิธีคิดผลในการแขงขนัแบบ  Stableford  ทําโดยการใหคะแนนสัมพันธกับแตมของแตละหลุม 
2.  ประเภททีม  คิดคะแนนรวม  High  Score  ของนักกอลฟ  4 คนในทีมท่ีมากกวาเปนทีมชนะ  หากคะแนนรวม

เทากันใหพิจารณา  Handicap  รวมของนักกอลฟ  4  คน  ท่ีนอยกวาเปนทีมชนะ 
3.  ประเภทบุคคลท่ัวไป 

 3.1  ชนะเลิศ  Overall  Low  Gross  ผูท่ีไดคะแนนรวม  Gross  Score  นอยท่ีสุดเปนผูชนะ  หากคะแนนเทากนัให
พิจารณาผูท่ีถือ  Handicap  มากกวาเปนผูชนะ 
 3.2  ชนะเลิศ  Overall  Low  Net  ผูท่ีทําคะแนนรวมสุทธิ (Net  Score)  นอยท่ีสุดเปนผูชนะหากคะแนนเทากนัให
พิจารณาผูท่ีถือ  Handicap  นอยกวาเปนผูชนะ 

4.  ประเภทบุคคลจํากัดไฟลท  (Stableford  Scoring)  ผูท่ีทําแตมมากท่ีสุดในแตละไฟลทเปนผูชนะ  หากคะแนน
เทากันใหพิจารณาผูท่ีถือ  Handicap  นอยกวาเปนผูชนะ 
กฎและกติกา 
1. เปนการแขงขันแบบ Stroke  Play  จํานวน 18 หลุม  โดยคิดคะแนนแบบ Stableford ในการแขงขนัประเภทบุคคลจาํกัด 
ไฟลทและใช Handicap  ตามระบบ 36 System  มาแบงไฟลทและคํานวณผลการแขงขนัตาม  Handicap  Scale  ของสนาม 
2. ใชกฎของสนามกอลฟศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก 
การสมัครเขารวมการแขงขนั 
    สมัครเปนทีม ๆ ละ  3  คน  โดยผูสมัครประเภทบุคคลใหรวมอยูในการสมัครประเภททีม 
คาสมัครเขารวมการแขงขัน 
    ทีมละ  3,600  บาท 
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ประเภทการแขงขัน 
1. ประเภทบุคคล   
     - SENIOR   นับตั้งแต KU 1 - KU 36   
     - JUNIOR   นับตั้งแต KU 37  - ปจจุบัน 
2. ประเภททีม  3   คน   
    -  ทีม SENIOR  นับตั้งแต KU 1 - KU 36   
    -  ทีม JUNIOR  นับตั้งแต KU 37  - ปจจุบัน 
รางวัลการแขงขนั 
1.  ประเภทบุคคล 
 1.1  รางวัล  OVER  ALL  LOW  NET  1  รางวัล   ถวยพระราชทาน 
                    สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ    อัครราชกุมาร ี
 1.2  ประเภท  SENIOR  รางวัลชนะเลศิ  และรองชนะเลิศอันดบั 1 และ  2  รับถวยเกียรติยศจาก  ส.มก. 
 1.3  ประเภท  JUNIOR  รางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลศิอันดบั 1 และ  2  รับถวยเกียรติยศจาก  ส.มก. 
2. ประเภททีม 
 - รางวัลคิดแบบ  36  System ( คะแนน  Low  Net  ต่ําสุด  3  คน  รวมกันในทีม ) 
 2.1  รางวัลชนะเลิศ  ประเภททีม  SENIOR  ( 3  คน )  ถวยพระราชทาน 
                    สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ    อัครราชกุมาร ี
  -   รางวัลรองชนะเลิศ  อนัดบั 1  และ  2  รับถวยเกียรติยศจาก  ส.มก. 
 2.2  รางวัลชนะเลิศ   ประเภททีม  JUNIOR  ( 3   คน )  ถวยพระราชทาน 
                    สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ    อัครราชกุมาร ี
  -  รางวัลรองชนะเลิศ  อนัดบั 1  และ  2  รับถวยเกียรติยศจาก  ส.มก. 
 การตัดสิน 
1.  ประเภทบุคคล 
-  ผูท่ีมีคะแนนรวมสุทธิ (NET  SCORE)  นอยท่ีสุดเปนผูชนะเลิศ  แบบ  36  System 
2. ประเภททีม 
-  ทีมท่ีมีคะแนนรวมสุทธิ  (NET  SCORE)  3  คน  นอยท่ีสุดเปนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศตามลําดับ  
-  หากคะแนนรวมเทากัน  ทีมท่ีมีแตมตอรวมของผูเลนท้ัง  3  คน  นอยกวาเปนผูชนะ  หากแตมตอรวมเทากนั 
    เทียบแตมจริง  (GROSS  SCORE)  รวมของผูเลนท้ัง  3  คน  ดังกลาวหลุมตอหลุมนับตั้งแตหลุมท่ี  1  ของสนาม 
    เปนตนไปจนกวาจะไดผลทีมชนะ 
-  หากคะแนนเทากนั  (ผูถือแตมตอนอยกวาเปนผูชนะเลิศ  สําหรับ  36  System ) 
-  หากแตมตอเทากนั  ใหเทียบคะแนนจริงหลุมตอหลุมนับตั้งแตหลุมท่ี  1  ของสนามเปนตนไปจนกวาจะไดผูชนะ 
3.  ในกรณีที่มีการคัดคานเกดิขึน้ไมวากรณีใด ๆ ใหแจงคณะกรรมการจัดการแขงขันทราบทันทหีลังการแขงขัน    
     เสร็จส้ินลงภายในเวลา  30  นาที หลังจากนั้นคณะกรรมการจะไมรับแจงการคดัคานใด ๆ ทัง้ส้ิน 
4. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขนัถือเปนที่ส้ินสุด 
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พิธีมอบรางวัล 
 ทุกรางวัลในการแขงขันจะมอบในงานเล้ียงสังสรรคหลังจากจบการแขงขัน 
  
การสมัครเขาแขงขัน 
สมัครไดท่ี  ชมรมกอลฟ   สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ   

      50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ  10900 
     โทรศัพท  :  0-2579-2419         โทรสาร  :  0-2940-5926  

การชําระเงิน  :  ผูท่ีจองทีมกรณุาชําระคาสมัครภายในวันอังคารท่ี  13  มกราคม  2558   โดยสามารถชําระเงินไดดังนี ้
1. นําเงินสดมาชําระท่ีชมรมกอลฟ ส.มก. อาคารสมาคมฯ  ถนนพหลโยธิน   
    ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00 -17.00 น.   พรอมรับใบเสร็จ  เพ่ือยื่นเปนหลักฐานยืนยันการจองทีมเวลาลงทะเบียนหนางาน 
2. โอนเงินเขาบัญชี  “ ชมรมกอลฟ ส.มก. ”  เลขท่ีบัญชี  043-7-03876-3  ธนาคารกรุงเทพ   
      สาขา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      และสงใบสําเนานําฝากท่ีโทรสาร :  0-2940-5926  (รับใบเสร็จหนางาน) 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม :  คุณเกรียงศักดิ์  ชัยกังวาฬ ( KU 36 )  :  085-953-9229 

         คุณวิทวัส   ภิญโญวิวัฒน( KU 37 )       :  081-456-2451 
            ผศ.ทรงวุฒิ  คดิควร ( KU 42 )  :  081-457-7720 
                                                  คุณอุทิศ  ตอวิริยะตระกูล ( KU 43 )  :  081-639-6622  
              
 

เปดรับจองทีมต้ังแตวันจันทรท่ี 15  ธันวาคม  2557  เปนตนไป 

ผูที่จองทีมกรณุาชําระคาสมัครภายในวันอังคารที่ 13 มกราคม  2558 
***มิฉะนั้นจะถือวาทานสละสิทธ์ิ***  
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ใบสมัคร 

การแขงขันกอลฟชิงแชมปนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( GOLF  ALL  KU )  ประจําป  2558 
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ    อัครราชกุมาร ี

วันพฤหัสบดท่ีี 15  มกราคม  พ.ศ. 2558 
ณ  สนามกอลฟศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก  รามอินทรา  กรุงเทพฯ 

วันท่ี..........เดอืน...............................พ.ศ.............. 
ขาพเจา......................................................................................................................................นิสิตเกา  KU  รุน............. 
สถานท่ีติดตอ.................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท...................................................มือถือ...............................................โทรสาร................................................... 
ขอสมัครเขาแขงขัน 
 ประเภททีม    ทีมละ  3,600  บาท (สามพันหกรอยบาทถวน) 
    SENIOR  จํานวน...............................ทีม                       JUNIOR     จํานวน..............................ทีม 
*********************************************************************************************** 
 รายช่ือผูเลนทีมท่ี 1     รายช่ือผูเลนทีมท่ี 3 
 1...............................................................................  1............................................................................. 
 2..............................................................................  2............................................................................. 
 3.............................................................................  3............................................................................. 
 รายช่ือผูเลนทีมท่ี 2 
 1...............................................................................   
 2...............................................................................   
 3..............................................................................   
 

การชําระเงิน 
 เงินสด 
 โอนเงินเขาบัญชี  “ ชมรมกอลฟ ส.มก. ”  เลขท่ีบัญชี  043-7-03876-3  ธนาคารกรุงเทพ   

                     สาขา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   และโปรดแฟกซใบโอนเงนิมาที่หมายเลขโทรสาร  :  02-940-5926      
ขาพเจายอมรับการตดัสินของคณะกรรมการจัดการแขงขนัในทกุ ๆ  กรณี 
 

......................................................... 
ผูสมัคร 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม :   คุณเกรียงศักดิ์  ชัยกังวาฬ ( KU 36 )  :  085-953-9229 
         คุณวิทวัส   ภิญโญวิวัฒน( KU 37 )       :  081-456-2451 

            ผศ.ทรงวุฒิ  คดิควร (KU 42 )  :  081-457-7720 
                                                  คุณอุทิศ  ตอวิริยะตระกูล ( KU 43 )  :  081-639-6622 


