
 

รายละเอียดการแข่งขนั 
สิงห ์ไทยแลนด ์พีจีเอ ชาลเลนจ ์ทวัร ์2016 #3 

วนัท่ี :                 18-19 สงิหาคม 2559 
ปิดรบัสมคัร :     วนัพฤหสับดทีี ่11 ส.ค. 2559 เวลา 16:00 น. 
ปิดถอนตวั :       วนัศุกรท์ี ่12 ส.ค. 2559 เวลา 16:00 น. 
                      หมายเหต ุหากถอนตวัหลงัจากวนัและเวลาที ่ 
                      ก าหนด จะตอ้งช าระค่าสมคัร 1,800 บาท 
สนาม :            พานอรามา กอลฟ์ แอนด ์คนัทร ีคลบั 
                      68 หมู1่0  ต.หนองหญา้ขาว อ.สคีิว้ นครราชสมีา   
                      30140 
                      โทร.044 938 990-1     โทรสาร.044 938 992 
การสมคัร :        กรอกขอ้มลูลงในใบสมคัรใหค้รบถว้น แลว้จงึสง่ใบ 
                      สมคัรมาทางอเีมลลม์าทีs่upport@pgathailand.com 
                      ทางสมาคมฯ จะตอบกลบัยนืยนัการไดร้บัใบสมคัร 
                      ทางอเีมลล ์
วนัลงทะเบียน : วนัที ่15 ส.ค.   เวลา 08.00 - 16.00 น. 
                      วนัที ่16 ส.ค.   เวลา 08.00 - 10.00 น. 
                      ณ หอ้งทวัรน์าเมนทบ์นคลบัเฮาส ์
                      *นกักอลฟ์สามารถตรวจสอบเวลาแขง่ขนัไดใ้นวนั 
                      พุธที ่17 ส.ค. หลงัเวลา 12:00 น. 
ค่าสมคัร :          1,800 บาท (โอนเขา้บญัชสีมาคมกอลฟ์อาชพี 
                       แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
                       บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่406-2-60623-6) 
วนัฝึกซ้อม :      วนัพธุที ่17 ม.ิย. 2559 
แคดด้ี :              คปูองแคดดี ้ ราคา  300 บาท ต่อ 18 หลุม 
 นกักอลฟ์ทีน่ าแคดดีม้าเองตอ้งแจง้ ไทยแลนด ์
                      พจีเีอ ก่อนวนัศุกรท์ี ่12 ส.ค. 59 
สนามไดรฟ์ :      วนัที ่17-18 ส.ค. :  06:00 - 17:00 น. 
                      หมายเหต ุปิดการเบกิลกูซอ้ม 16:30 น. 
                      วนัที ่19 ส.ค. :        06:00 น. - กลุ่มสดุทา้ยทอีอฟ 
ท่ีพกัแนะน า :    900 บาท/คนื (ในสนามกอลฟ์) 

เงินรางวลั :           500,000 บาท 
ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย :  5% (นกักอลฟ์ต่างชาต1ิ5 %) LEVY 5% 
จ านวนผูเ้ข้าแข่งขนั : 
รอบทวัรน์าเมนท ์= 144 คน (คดัผูเ้ล่น 50 และเสมอ) 
- TPGA Challenge Tour Final OOM Winners 
- TPGA Challenge Tour Tournament Winners 
- TPGA Exemption 
- Top 3 from last TPGA Challenge Tour 
- Top 40 และเสมอ จาก TPGA Challenge Tour OOM 2015 
- Top 20 และเสมอ จาก TPGA Challenge Tour OOM 2016 Re- 
  Ranking 
- TPGA Mini Tour OOM Winner 2015 
- TPGA Mini Tour Winner (ชนะ 3 รายการ ในปีเดยีวกนั) 
- Foreign 
  + Top 6 และเสมอ จาก TPGA Challenge Tour Final OOM2015 
  + Top 3 และเสมอ จาก TPGA Challenge Tour OOM 2016 Re- 
     Ranking 
  + อนัดบั 3 จาก TPGA Mini Tour รายการล่าสดุ 
- Top 30 จาก TPGA Mini Tour รายการล่าสดุ 
- อนัดบั 41-70 จาก TPGA Final OOM 2015 
- อนัดบั 41-70 จาก TPGA Challenge Tour OOM 2015 
- อนัดบั 21-50 จาก TPGA Challenge Tour OOM 2016 Re-

Ranking 
- อนัดบั 31-80 จาก TPGA Mini Tour รายการล่าสดุ 
- สมาชกิสามญั และสมาชกิวสิามญั ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพี 
  แห่งประเทศไทย 
แพทย ์:             ไม่ม ี
นักกายภาพ :     ไม่ม ี

ฝ่ายจดัการแข่งขนั 
ผูอ้ านวยการแข่งขนั : TBA 
กรรมการตดัสิน : TBA 
ประสานงาน : จารุพล รนิทรานุรกัษ ์
เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ : คุณ หนุ่ย   อาษาสู ้ โทรศพัท ์(มอืถอื) 089 768 3667      
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม : 
สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย 
โทรศพัท ์02 136 2091     โทรสาร 02 136 2092     อเีมล ์support@pgathailand.com 

mailto:support@pgathailand.com

