
 

 รายละเอียดการแข่งขนั 
SINGHA-SAT KHAO-YAI Championship 

วนัที ่:  8-11 พฤศจกิายน 2560   เงนิรางวลั : 2,000,000 บาท 
 

ปิดรบัสมคัร : วันศุกรท์ี ่27 ต.ค. 60 เวลา 16:00 น.  ภาษหีกั ณ ที่
จา่ย : 

5% (นักกอลฟ์ต่างชาต1ิ5 %) levy fee 5% 
 

ปิดถอนตวั : วันพุธที ่1 พ.ย. 2560 เวลา 16:00 น. 
หมายเหต ุหากถอนตัวหลังจากวนัและเวลาที ่

ก าหนด จะตอ้งช าระค่าสมัคร 2,300 บาท 

รอบฝึกซอ้ม : วันอังคารที ่7 พ.ย. 2560 
ทอีอฟ 1 เวลา 06.00 - 15.00 น. 

ทอีอฟ 10 เวลา 06.00 - 09.00 น. 

รอบคดัเลอืก : วันจันทรท์ี ่6 พฤศจกิายน  2560 
 

สนามไดรฟ์ :  วันที ่6-9 พ.ย.  เวลา 06.00 - 17.00 น. 
วันที ่10-111 พ.ย.เวลา 06.00 น. – กลุ่มสดุทา้ยทอีอฟ 
หมายเหต ุปิดการเบกิลูกซอ้ม16:30 น. 

สนาม : สนามเขาใหญ ่กอลฟ์ คลับ   
151/2 หมู่ 5 ต าบล หมูส ี อ าเภอ ปากชอ่ง 

นครราชสมีา 30130 โทร. 089 225 6363 

แคดดี ้:  คูปองแคดดี ้ราคา 450  บาท /18 หลุม 
นักกอลฟ์ทีน่ าแคดดีม้าเองตอ้งแจง้ไทยแลนดพ์จีเีอกอ่นวนั

ศุกรท์ี ่28 ต.ค. 2560 (พรอ้มการสมัคร) 

การสมคัร : ค่าสมัคร 2,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้) 

กรอกขอ้มูลลงในใบสมัครใหค้รบถว้น พรอ้มสง่ 
บโอนเงนิและใบสมัคร ผา่นอเีมลลม์าที ่                                
support@thailandpga.or.th ทางสมาคมฯ 

จะตอบกลับยนืยันการไดรั้บใบสมัครทาง
อเีมลล ์

ฝ่ายจดัการ

แขง่ขนั 
กรรมการ
ตดัสนิ  

ผูอ้ านวยการแขง่ขนั :จติตศิักดิ ์ แตม้ประเสรฐิ 

พนัส  หรัิญสริสิมบตั ิ 

วนัลงทะเบยีน: ลงทะเบยีนผา่นเว็ปไซต ์*นักกอลฟ์สามารถ

ตรวจสอบเวลาแข่งขนัไดใ้น 
วันอังคารที ่ 7 พ.ย. 2560 หลังเวลา 12:00 น. 

ประสานงาน : 

สอบถามขอ้มลู
เพิม่เตมิ : 

นุย้ อาษาสู ้

สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย  โทรศัพท ์02 
136 2091 โทรสาร 02 136 2092   อเีมล ์
support@thailandpga.or.th 

 
จ านวนผูเ้ขา้แขง่ขนัรอบทวัรน์าเมนท ์

รอบทวัรน์าเมนทไ์มเ่กนิ = 144 คน,  คดัผูเ้ลน่ 60 และเสมอ 
ล าดับสทิธิข์อง Thailand PGA Tour ซึง่ใชก้ าหนดจ านวนนักกอลฟ์ในแต่ละรายการแขง่ขนัของ Thailand PGA Tour 
2017 เรยีงตามล าดับดังนี ้คอื  

1. ผูช้นะ Thailand PGA Tour Order of Merit จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้ร่วมการแขง่ขนัเป็นเวลา 3 (สาม) ปี นับถดัจากปีทีช่นะ 
2. ผูช้นะ Thailand PGA Tour มากกว่า 1 รายการในปีเดยีวกัน จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้ร่วมแขง่ขันเป็นเวลา 2 (สอง) ปี นับถดั
จากปีทีช่นะนัน้  
3. ผูช้นะ Thailand PGA Tour รายการใดรายการหนึง่ในปีการแขง่ขนั จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้ร่วมแขง่ขันเป็นเวลา 1 (หนึง่) ปี 

นับถดัจากปีทีช่นะนัน้    
4. ผูท้ีไ่ดรั้บเชญิจาก Thailand PGA จ านวน 16 คน   
5. อันดับ 1-5 จากรายการแขง่ขนั Thailand PGA Tour จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้ร่วมการแขง่ขนัในรายการถดัไป จ านวน 1 
รายการ ทีอ่ยู่ในปีเดยีวกัน (เสมออันดับที ่5 ใหต้ัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์)  

6. Top 40 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2016    
7. Top 20 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2017 – Re-ranking  
8. สมาชกิจาก Thailand Development Tour   
Top 5 และเสมอ จาก Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit 2016   

9. สมาชกิต่างชาต ิ  
9.1 Top 5 และเสมอ ของสมาชกิต่างชาต ิจาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2016  
9.2 Top 5 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2017 – Re-ranking 
9.3 อันดับ 1-5 จากรอบคัดเลอืก (เสมออันดับที ่5 ของรอบคดัเลอืก ใหต้ัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์ 

นักกอลฟ์ทุกคนในล าดับสทิธิน์ี ้ตอ้งมสีกอร ์ไม่เกนิ อันดับ 30 ของ ล าดับสทิธิท์ี ่10 ดา้นล่าง) 
10. นักกอลฟ์สมัครเล่น  
10.1 อันดับ 1- 5 นักกอลฟ์สมัครเล่น จาก Final Amateur Ranking ทีเ่ล่นอยู่ใน Thailand PGA Tour 2016 (เสมอ

อันดับที ่5 ใหต้ัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอรเ์ฉลีย่ของรายการทีด่ทีีส่ดุ หากยังเสมอใหเ้ปรยีบเทยีบสกอรเ์ฉลีย่ รายการที่

ดทีีส่ดุถดัไปตามล าดับ)  
10.2 อันดับ 1-5 นักกอลฟ์สมัครเล่น จากอันดับนักกอลฟ์สมัครเล่นล่าสดุทีเ่ล่นอยู่ใน Thailand PGA Tour 2017 – Re-

ranking (เสมออันดับที ่5 ใหต้ัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอรเ์ฉลีย่ของรายการทีด่ทีีส่ดุ หากยังเสมอใหเ้ปรยีบเทยีบสกอร์
เฉลีย่ รายการทีด่ทีีส่ดุถดัไปตามล าดับ)  

10.3 อันดับ 1-5 นักกอลฟ์สมัครเล่นจากรอบคดัเลอืก (เสมออันดับที ่5 ของรอบคัดเลอืก ใหต้ัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบ
สกอร ์การด์ นักกอลฟ์ทุกคนในล าดับสทิธิน์ี ้ตอ้งมสีกอร ์ไมเ่กนิ อันดับ 30 ของ ล าดับสทิธิท์ี ่11ดา้นล่าง) 

11. อันดับ 1-30 จากรอบคัดเลอืกรายการนัน้ (เสมออันดับที ่30 ใหต้ัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์) 
12. อันดับ 41-60 จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2016  

13. อันดับ 21-40 จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2017 – Re-ranking  
14. อันดับ 31 เป็นตน้ไปจากรอบคัดเลอืก Thailand PGA Tour รายการนัน้ จนเต็มจ านวนตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(เสมออันดับสดุทา้ยทีไ่ดส้ทิธิ ์ใหต้ัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์)  
15. สมาชกิสามัญและสมาชกิวสิามัญของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณา  

หมายเหตุ: 
1. ในกรณีทีไ่ม่ไดก้ าหนดวธิกีารเปรยีบเทยีบสกอร ์การด์ ไวต้ามขอ้ 1-14 การเปรยีบเทยีบ สกอร ์การด์ หมายถงึ การ
เปรยีบเทยีบสกอรท์ีด่ทีีส่ดุของการเล่น 18,9,6,3 หลุมตามล าดับ หากยังเสมอใหเปรยีบเทยีบหลุมต่อหลุม โดยนับ
ยอ้นกลับจากหลุม 18   

2. ล าดับสทิธิน์ี ้อาจมกีารแกไ้ขเพือ่ความเหมาะสม  
ค าตัดสนิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขนั ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุในทุกกรณี 

จ านวนผูเ้ขา้แขง่ขนัรอบคดัเลอืก 
รอบคดัเลอืกไมเ่กนิ = 144 คน, คดัผูเ้ลน่ 30  (ไมร่วม
เสมอ) 

ล าดับสทิธิข์องรอบคัดเลอืก Thailand PGA Tour ซึง่ใชก้ าหนด

จ านวนนักกอลฟ์ในแต่ละรายการแขง่ขนัรอบคัดเลอืกของ 
Thailand PGA Tour 2017 เรยีงตามล าดับดังนี ้คอื 

1. อันดับ 41 – 60 จาก Thailand PGA Tour Final Order of 
Merit 2016  

2.  อันดับ 21-40 จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 
2017 – Re-ranking  

3. ผูท้ีไ่ดรั้บเชญิจาก Thailand PGA จ านวน 8 คน  
4. นักกอลฟ์จาก Thailand Development Tour (Thailand 

PGA Challenge Tour) 
 4.1  อันดับ 6 – 13 จาก Thailand Development Tour 
(Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit 
2016    

  4.2 Top 5 และเสมอ จาก Thailand Development 
Tour (Thailand PGA Challenge Tour)  

   Order of Merit 2017 – Re-ranking  
5. สมาชกิต่างชาต ิ  

a. อันดับ 6-13 จาก Thailand PGA Tour Final Order of 
Merit 2016  

b. อันดับ 6-13 จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 
2017 – Re-ranking 

6. นักกอลฟ์สมัครเล่น   
a. อันดับ 6-13 นักกอลฟ์สมัครเล่น ในการจัดอันดับสดุทา้ย
ประจ าปี 2016 จากการแขง่ขันในฐานะนักกอลฟ์สมัครเล่น
ในรายการ Thailand PGA Tour  

b. อันดับ 6-13 นักกอลฟ์สมัครเล่น ในการจัดอันดับล่าสดุ จาก
การเล่นในฐานะนักกอลฟ์สมัครเล่น ใน Thailand PGA 
Tour 2017 – Re-ranking 

หมายเหตู ในปีแรกของการใชล้ าดับสทิธิน์ี ้จะไม่มรีายชือ่

นักกอลฟ์สมัครเล่นในล าดับสทิธิ ์6.1 และ 6.2 นักกอลฟ์
สมัครเล่นจ านวน 16 คน สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัรอบ
คัดเลอืกโดยสมัครกอ่นไดรั้บสทิธิก์่อน 

7. สมาชกิสามัญและสมาชกิวสิามัญของสมาคมกฬีากอลฟ์
อาชพีแหง่ประเทศไทย โดยสมัครก่อนไดรั้บสทิธิก์่อน  

หมายเหตุ: 
1. ล าดับสทิธิน์ี ้อาจมกีารแกไ้ขเพือ่ความเหมาะสม  
2. จ านวนนักกอลฟ์ของรอบคัดเลอืก ประมาณ 156 คน หรอื
จ านวนตามทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขนัก าหนด 

3. ค าตัดสนิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขนั ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ
ในทุกกรณี 
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