
              

   ประเภทการแข่งขนัน       

 ประเภททมี  ทมีละ 4  ท่าน 

     กฏการแข่งขนัน       

 คาํตดัสนิของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั   

ถอืเป็นทสีนิสดุ 

     กฏการแข่งขนัน       

 การตดัสนิ ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ประกาศไวท้สีนาม 

 การคดัคา้น  ไม่วา่กรณีใดๆ ใหแ้จง้คณะกรรมการทราบ  

ภายใน  30 นาท ีหลงัเสรจ็สนิการแขง่ขนั 

 คดิคะแนนรวม Height  Score  ของนกักอล์ฟ  4 คน 

ในทมี ทมีากกวา่เป็นทมีทชีนะ หากคะแนนรวมเท่ากนั 

ใหพ้จิารณา Handicap  ของนกักอลฟ์  3 คน 

ทน้ีอยกว่า  ถอืเป็นทมีทชีนะ 
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   รางวลัการแข่งขนัน     

ชิงถ้วยเกียรติยศ  ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 รางวลัชนะเลิศ  ประเภททีม (พร้อมถ้วยบคุคลในทีม) 

 รางวลัชนะเลิศ  Overall Low Gross 

 รางวลัชนะเลิศ  Overall Low Net 

 รางวลัชนะเลิศ  Flight A,B,C 

 รางวลัรองชนะเลิศ  Flight A,B,C 

 รางวลับู้บี  หมตีูกอลฟ์ 

            

  สอบถามรายละเอียด  และสมคัรได้ที...ที 

        

    ศตวรรณ ทองเครือมา    โทร.  094-792-1118  

    ส่งใบสมคัรร่วมแข่งขนั  และ  Pay in  มาที                               

“  satawan.re.fti@gmail.com 

    ภายในวนัที   28  กมุภาพนัธ ์ 2561           
                                                

                           

                                       

“               

                 

       

                

         

ถ

                 

                                               

    
 

                                                                  

                                                         บรษิทั...............................

                  

    กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน

                ขอเชิญร่วมการแข่งขนั 

 

            กอล์ฟ กลุ่มฯพลงังานทดแทน 2561 

  ณ สนามเลกาซี กอลฟ์ คลบั  

ถ.ปัญญาอินทรา  เขตคลองสามวา  กทม

 

                 วนัศกุรที์ 23 มีนาคม 2561 
 

ShotGun Start  12.00  น. 
                                                



       

    ...คณะกรรมการ....                                                                          

.     กรรมการกลุ่มอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน  ทุกท่าน   

    ...ประธานการแข่งขนั...                                                                              

.     ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย       

    ..รองประธานการแข่งขนั...                                                                           

.     ประธานกลุ่มอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน  

    ..คณะกรรมการดาํเนินงาน...                            

 .    คณุสวุฒัน์ กมลพนัส                                                               

.     คณุสวิุทย ์ธรณินทรพ์านิช                                                                            

.     คณุชพัมนต ์จนัทรพงศพ์นัธุ ์            

    ..ทีปรึกษาการแข่งขนั...                                                                                    

.    คณุชยัวฒัน์  นิยมการ  

   คณะกรรมการจดัการแข่งขนั                                                        

. กรรมการกลุ่มอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน                                     

. และทีปรึกษากลุ่มฯ  ทกุท่าน   

    เงือนไขการชาํระเงินโอนเขา้บญัชี 

 

   ธนาคาร  กรงุเทพ    เลขที   0-298-031-345               

   สาขา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร ์ บญัชีออมทรพัย ์  

   ชือบญัชี   นายสุวฒัน์ กมลพนัส และ นายสวิุทย ์ธรณินทรพ์านิช  

                   และ นายนที  สิทธิประศาสน์ 

  โปรดชาํระชาํระค่าสมคัร   ภายในวนัที   9  มีนาคม  2561           
 

                                     
.  วตัถปุระสงคก์ารจดังานน    

 การจดังาน  เป็นการจดัเพอืการกุศล 

 เพอืหารายไดส้ว่นหนึงสนบัสนุนงานวจิยั   

และจดักจิกรรมเพอืสงัคมสว่นรวม รวมถงึทุนสนบัสนุน

ต่างๆ สาํหรบัสมาชกิ 
 
.  กาํหนดการแข่งขนัน    

 วนัศุกรท์ ี23 มนีาคม 2561   

             Shotgun Start  เวลา  12.00 น.                                                          

.  ณ  สนาม เลกาซ ี กอล์ฟ  คลบั  ถ.ปัญญาอนิทรา  กทม.   

        

 .  กาํหนดการแข่งขนัน    

  10.00 น.  ลงทะเบยีน  พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั “                  

“ 12.00 น.  Shotgun Start                                                       

“ 18:00 น.  รว่มงานเลยีง                                                            

“ 20.00 น.  แจกรางวลั  

 .  คณุสมบติัของผู้แข่งขนัน                                                    

. เป็นนกักอล์ฟสมคัรเล่น เท่านนั  และ  ไม่ประกอบอาชพี                     

. ผูฝึ้กสอนกอลฟ์ 

                                                                                        

.                                              บรษิทั.................................. 

  ใบสมคัรแข่งขนั  กอลฟ์ กลุม่ฯพลงังานทดแทน  

  ชือทีม  ...................................................................                             

   1 .............................................................................    

   2..............................................................................  

   3..............................................................................    

   4..............................................................................    

   (  )  สมคัร VIP  ทมีละ  50,000                                     

   (  )  สมคัรทมีทวัไปละ   25,000                                                           

   (  )  สนับสนุน (ไมส่่งทมี)  .........................  บาท 

    ชาํระโดย    (  )  เงนิสด     (  )  โอนเขา้บญัช ี                                                                                                                            

                   (  )  เชค็เลขท ี........................................ 

    ธนาคาร............................................................................................ 

  

      .สิงทีผู้สนับสนุนจะได้รบั.                                                                                                                                

    

1. สนับสนุน  50,000  บาท  ได้รบัติดตงัป้ายโฆษณา  

ขนาด 100 * 120  4 จดุ ( หลุม A1/ หลุม C1 / หลุม D1)  

จุดที  1, 2, 3, 4,  ตามลาํดบั   

2. สนับสนุน  100,000  บาท  ได้รบัติดตงัป้ายโฆษณา  

ขนาด 100 * 120  4 จดุ ( หลุม A1/ หลุม C1 / หลุม D1)  

         จุดที  1, 2, 3, 4,  ตามลาํดบั  

         พร้อมโลโก้เลก็  บนป้ายทุกป้าย  ภายในงาน 

3. สนับสนุน 200,000  บาท  ได้รบัติดตงัป้ายโฆษณา  

ขนาด 100 * 120  4 จดุ ( หลุม A1/ หลุม C1 / หลุม D1) 

จุดที  1, 2, 3, 4,  ตามลาํดบั  พร้อมโลโก้ใหญ่ บนป้ายทุกป้าย  

ภายในงาน  

 


