รายละเอียดการแข่ งขัน
รายการแขงขัน:

Singha-SAT Lamphun Championship

สถานที:่

กัซซันขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รี สอร์ ท
222 หมู่ 3 ทาปลาดุก แม่ทา ลําพูน 51140 โทร. 053 507 006 www.gassangolf.com

วันที่ :

13-16 มีนาคม 2562

เงินรางวัล:
ปิ ดรับสมัคร /Entry

2,000,000 บาท ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 5% (นักกอลฟตางชาติ15 %) levy fee 5%
วันพุธที่ 27 ก.พ.2562 เวลา 16:00 น. / Wednesday Feb 27,2019 by 16:00 hrs.

deadline:
กําหนดถอนตัว

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 16:00 น / Friday Mar 1,2019 by 16:00 hrs.

/Withdrawal deadline:
Qualifying Round
ฝึ กซ้อมอย่างเป็นทางการ/
Practice Round
การสมัคร :

วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 2562 / Monday 11 Mar,2019
วันอังคารที่ 12 มี.ค. 2562 / Tuesday 12 Mar, 2019
คาสมัคร 2,300 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี สมาคม
กีฬากอลฟอาชีพแหงประเทศไทย เลขที่บัญชี 406-2-60623-6 กรอกขอมูลลงในใบสมัครใหครบถวน
พรอมสงใบโอนเงินและใบสมัคร โดยสงผานอีเมลมาที่ support@thailandpga.or.th ทางสมาคมฯ จะ
ตอบกลับยืนยันการไดรับใบสมัครทางอีเมลเทานั้น หากท่านโอนค่าสมัครแล้วไม่ส่งเอกสารการสมัครเข้ามาทางอีเมล์ ถือว่าท่าน
สมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์ ทางสมาคมฯจะไม่รบั ทราบการสมัครแข่งขันของท่าน

ลําดับสิทธิก
์ ารแขงขัน:

ลําดับสิทธิ์การเขาแขงขันรอบคัดเลือก รอบคัดเลือกไมเกิน = 144 คน, คัดผูเลน 30 (ไมรวมเสมอ)
1. อันดับ 41 – 60 จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018 ยกเว้นได้รบั สิทธิ์ในข้อ 12 ตามลําดับสิทธิ์รอบ
Tournament Round.
2. อันดับ 21-40 จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking ยกเว้นได้รบั สิทธิ์ในข้อ 13 ตามลําดับสิทธิ์
รอบ Tournament Round.
3. ผูท้ ่ไี ด้รบั เชิญจาก Thailand PGA จํานวน 8 คน
4. นักกอล์ฟจาก Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour)
4.1 อันดับ 11 – 20 จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2018
4.2 อันดับ 11-20 จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking
5. สมาชิกต่างชาติ
5.1 อันดับ 2-6 จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018
5.2 อันดับ 2-6 จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking
6. สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย โดยสมัครก่อนได้รบั สิทธิ์ก่อน
หมายเหตุ:
1. ลําดับสิทธิ์นี้ อาจมีการแก้ไขเพื่อความเหมาะสม
2. จํานวนนักกอล์ฟของรอบคัดเลือก ประมาณ 144 คน หรือจํานวนตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนด
คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็ นที่สนิ้ สุดในทุกกรณี
ลําดับสิ ทธิ์ ของ Thailand PGA Tour รอบทัวร์นาเมนท์ไม่เกิ น = 144 คน, คัดผู้เล่น 60คน (และเสมอ)
1. ผูช้ นะ Thailand PGA Tour Order of Merit จะได้รบั สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเป็ นเวลา 3 (สาม) ปี นับถัดจากปี ท่ชี นะนัน้
2. ผูช้ นะ Thailand PGA Tour มากกว่า 1 รายการในปี เดียวกัน จะได้รบั สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเป็ นเวลา 2 (สอง) ปี นับถัดจากปี ท่ชี นะนัน้
3. ผูช้ นะ Thailand PGA Tour รายการใดรายการหนึ่งในปี การแข่งขัน จะได้รบั สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเป็ นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับถัดจากปี ท่ชี นะนัน้
4. ผูท้ ่ไี ด้รบั เชิญจาก Thailand PGA จํานวน 16 คน
5. อัน ดับ 1-5 จากรายการแข่งขัน Thailand PGA Tour จะได้รบั สิท ธิ์เข้า ร่วมการแข่งขัน ในรายการถัดไป จํ านวน 1 รายการ ที่อ ยู่ในปี
เดียวกัน (เสมออันดับที่ 5 ให้ตดั สินโดยวิธเี ปรียบเทียบสกอร์ การ์ด)
6. Top 40 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018
7. Top 20 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking
8. สมาชิกจาก Thailand Development Tour
8.1 Top 10 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2018
8.2 Top 10 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking
9. สมาชิกต่างชาติ
a. Top 2 และเสมอ ของสมาชิกต่างชาติ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018
b. Top 2 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking
c. อันดับ 1-2 จากรอบคัดเลือก (เสมออันดับที่ 2 ของรอบคัดเลือก ให้ตดั สินโดยวิธเี ปรียบเทียบ สกอร์ การ์ด นักกอล์ฟทุกคนในลําดับสิทธิ์นี้ ต้องมี
สกอร์ ไม่เกิน อันดับ 30 ของ ลําดับสิทธิ ์ที่ 10 ด้านล่าง)
10. ในกรณีมผี สู้ มัครไม่เต็ม ตามลําดับสิทธิ์ที่ 5-9

a. ลํ า ดับ สิ ท ธิ์ 5-7 นั ก กอล์ ฟ ไทยเท่ า นั ้น จะพิ จ ารณ าเรีย กนั ก กอล์ ฟ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 / Reranking ตัง้ แต่ อันดับ 21 ลงไป จนเต็มจํานวนตามลําดับสิทธิ์ที่ 5-7
b. ลํา ดับ สิท ธิ์ 8 นัก กอล์ฟ ไทยเท่ า นัน้ จะพิจารณาเรียกนัก กอล์ฟ จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2019 /
Re-ranking ตัง้ แต่ อันดับ 11 ลงไป จนเต็มจํานวนตามลําดับสิทธิ์ที่ 8
c. นัก กอล์ฟ ต่า งชาติ จะเรียกนัก กอล์ฟ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking ของนัก กอล์ฟ ต่า งชาติ
ตัง้ แต่ อันดับ 3 ลงไป จนเต็มจํานวนตามลําดับสิทธิ์ที่ 6
11. อันดับ 1-30 จากรอบคัดเลือกรายการนัน้ (เสมออันดับที่ 30 ให้ตดั สินโดยวิธเี ปรียบเทียบสกอร์ การ์ด)
12. อันดับ 41-60 จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018
13. อันดับ 31 เป็ นต้นไปจากรอบคัดเลือก Thailand PGA Tour รายการนัน้ จนเต็มจํานวนตามที่คณะกรรมการกําหนด (เสมออันดับสุดท้ายที่
ได้สทิ ธิ์ ให้ตดั สินโดยวิธเี ปรียบเทียบสกอร์ การ์ด)
14. สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
หมายเหตุ : การเปรีย บเที ย บ สกอร์ การ์ด หมายถึ ง การเปรีย บเที ย บสกอร์ท่ีดี ท่ีสุ ด ของการเล่ น 18,9,6,3 หลุ ม ตามลํา ดับ หากยัง เสมอให
เปรียบเทียบหลุมต่อหลุม โดยนับย้อนกลับจากหลุม 18
1. ลําดับสิทธิ์นี้ อาจมีการแก้ไขเพื่อความเหมาะสม
2. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็ นที่สนิ้ สุดในทุกกรณี
แคดดี้ :

คูปองแคดดี้ ราคา 350 บาท/18 หลุมนักกอลฟที่นําแคดดี้มาเองตองแจงไทยแลนด พีจีเอกอนวันพุธที่ 27
ก.พ. 62 (พรอมการสมัคร)

ฝายจัดการแขงขัน

ผูอาํ นวยการแขงขัน : จิตติศก
ั ดิ์ แตมประเสริฐ
กรรมการตัดสิน : พนัส หิรัญสิริสมบัติ, สุวรรณ สิงหสกุล, เบญจรัตน์ ห่วงทอง, นิทัศน ขันกสิกรรม

สอบถามขอมูลเพิม
่ เติม :

286 การกีฬาแหงประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 21 หอง 6 ถนน

สมาคมกีฬากอลฟอาชีพ
แหงประเทศไทย

รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
Tel .02 136 2091 Fax.02 136 2092 E-mail support@thailandpga.or.th
www.thailandpga.ro.th

หมายเหตุ:
สงวนสิทธิ ์เฉพาะนักกอล์ฟที่เป็ นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเท่านัน้ และนักกอล์ฟที่ได้รบั การจดแจ้งขึน้ เป็ นนักกีฬาอาชีพ
เท่านัน้ (วิธขี น้ึ ทะเบียนจดแจ้ง) และกรณีบตั รสมาชิกหมดอายุจะไม่ได้รบั สิทธิในการสมั
์
ครเข้าแข่งขัน จนกว่าจะชําระค่าสมาชิกให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อน การสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันผูส้ มัครต้องลงลายมือถือด้วยตนเองในใบสมัครทุกครัง้ และต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าการสมัครแข่งขันสมบูรณ์ ในกรณีการสมัคร
เข้าแข่งขันครัง้ แรกเมือ่ เปิ ดฤดูการแข่งขันประจําปี นักกอล์ฟต้องนํ าหนังสือรับรองแพทย์มายืน่ ให้กบั เจ้าหน้าที่ ณ สนามทีท่ ําการแข่งขัน (ฉบับจริง) ก่อนเข้าร่วมการ
แข่งขัน
เอกสารในการสมัครเข้าแข่งขัน มีดงั นี้
1. ใบสมัครแข่งขัน (ต้องเขียนให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทุกครัง้ ทุกครัง้ ที่มก
ี ารสมัครแข่งขัน)
2. สําเนาการโอนเงินค่าสมัครแข่งขัน
่ นแปลงข้อมูล)
3. สําเนาบัตรประชาชน (กรณีสมัครครัง้ แรกหรือมีการเปลีย
่ มี
4. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (แนะนํ าให้เป็ นธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสะดวกในการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีนักกอล์ฟ) (กรณีสมัครครัง้ แรกหรือเมือ
การเปลีย่ นแปลงข้อมูล)
5. หนังสือรับรองแพทย์ทร่ี ะบุว่าท่านมีร่างกายแข็งแรงสมบุรณ์ มคี วามพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน (ฉบับจริงกรณีสมัครครัง้ แรก)

