รายการแข่งข ัน:
EVENT NAME
สถานที:่ Host Venue
ว ันที่ : Date
เงินรางว ัล: Prize
Money
รอบค ัดเลือก :
Qualifying Round
้ มอย่างเป็น
ฝึ กซอ
ทางการ/Practice
Round
ปิ ดร ับสม ัคร /Entry
deadline:
กําหนดถอนต ัว
/Withdrawal
deadline:

การสม ัคร : Entry Fee

ิ ธิก
ลําด ับสท
์ ารแข่งข ัน:
CATEGORIES

รายละเอียดการแข่ งขัน : Tournament Information

ิ : Singha-SAT Phetchaburi Championship
สงิ ห์-เอส เอ ที เพชรบุร ี แชมเปี้ ยนชพ
สปริงฟิ ลด์ รอย ัล ค ันทรี คล ับ จ ังหว ัดเพชรบุร ี : Springfield Royal CC, Phetchaburi
208/1 หมู่ 2 เพชรบุร,ี 76120 ชะอํา เพชรบุร ี : 208 Moo2, Sampraya, Cha-Am, Petchburi 76120
Tel : +66(0) 3270 9222 Fax : +66(0) 3270 9234 E-mail: golfmember@springfieldresort.com
8-11 พฤษภาคม 2562 : 8-11 May ,2019
2,000,000 บาท ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย 5% (น ักกอล์ฟต่างชาติ15 %) levy fee 5% : Baht
2,000,000.00 Withholding Tax :5% (15 % for Foreigner) Levy fee 5%

ว ันจ ันทร์ท ี่ 6 พ.ค. 2562 / Monday 6 May ,2019
ว ันอ ังคารที่ 7 พ.ค. 2562 / Tuesday 7 May, 2019

ว ันพุธที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 16:00 น. / Wednesday April 24,2019 by 16:00 hrs.
ว ันศุกร์ท ี่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 16:00 น / Friday April 26,2019 by 16:00 hrs.

่ บัญชี สมาคม
ค่าสมัคร 2,300 บาท (รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว) โอนเงินเข ้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชือ
กีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เลขทีบ
่ ัญชี 406-2-60623-6 กรอกข ้อมูลลงในใบสมัครให ้ครบถ ้วน
พร ้อมส่งใบโอนเงินและใบสมัคร โดยส่งผ่านอีเมล์มาที่ support@thailandpga.or.th ทางสมาคมฯ จะ
ตอบกลับยืนยันการได ้รับใบสมัครทางอีเมล์เท่านั น
้ หากท่านโอนค่าสมัครแล ้วไม่สง่ เอกสารการสมัครเข ้า
มาทางอีเมล์ ถือว่าท่านสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์ ทางสมาคมฯจะไม่รับทราบการสมัครแข่งขันของท่าน

ลําดับสิทธิก
์ ารเข ้าแข่งขันรายการ Thailand PGA Tour ซึง่ ใช ้กําหนดจํานวนนักกอล์ฟในแต่ละรายการแข่งขันของ
Thailand PGA Tour 2019 เรียงตามลําดับดังนี้ คือ
Thailand PGA Tour categories, which are used to determine the starting fields for each Thailand PGA
Tour 2019 event are detailed in the order below:
1. ผู ้ชนะ Thailand PGA Tour Order of Merit จะได ้รับสิทธิเ์ ข ้าร่วมการแข่งขันเป็ นเวลา 3 (สาม) ปี นับถัดจากปี
ทีช
่ นะนัน
้ Winners of the Thailand Tour Order of Merit, who are exempt for 3(three) calendar years
immediately following the year in which the title was won
2. ผู ้ชนะ Thailand PGA Tour มากกว่า 1 รายการในปี เดียวกัน จะได ้รับสิทธิเ์ ข ้าร่วมแข่งขันเป็ นเวลา 2 (สอง) ปี
นับถัดจากปี ทช
ี่ นะนัน
้
Winners of multiple Thailand PGA Tour Tournaments in the same year, who
are exempt for 2(two) calendar years following the year in which the tournaments were won.
3. ผู ้ชนะ Thailand PGA Tour รายการใดรายการหนึง่ ในปี การแข่งขัน จะได ้รับสิทธิเ์ ข ้าร่วมแข่งขันเป็ นเวลา 1
(หนึง่ ) ปี นับถัดจากปี ทช
ี่ นะนัน
้ Winners of Thailand PGA Tour Tournaments, who are exempt for 1
(one) calendar year following the year in which the tournament was won.
4. ผู ้ทีไ่ ด ้รับเชิญจาก Thailand PGA จํานวน 16 คน 16 Invite from Thailand PGA
5. อันดับ 1-5 จากรายการแข่งขัน Thailand PGA Tour จะได ้รับสิทธิเ์ ข ้าร่วมการแข่งขันในรายการถัดไป จํานวน 1
รายการ ทีอ
่ ยู่ในปี เดียวกัน (เสมออันดับที่ 5 ให ้ตัดสินโดยวิธเี ปรียบเทียบสกอร์ การ์ด) Any member who
finishes top 5 in a Thailand PGA Tour Order of Merit Tournament in the current season, will be
exempted into the next immediate Thailand PGA Tour Tournament in the same season. (tied for
5th position will decide by matching score cards)
6. Top 40 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018 Top 40 players (and ties) from
2018 Thailand PGA Tour Final Order of Merit.
7. Top 20 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking Top 20 players (and
ties) from 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
Top 10 and ties from 2018 Thailand Development Tour Final Order of Merit
8.2 Top 10 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking
Top 10 players (and ties) from Thailand Development Tour Order of Merit 2019 – Re-Ranking
9. สมาชิกต่างชาติ Foreign Members
9.1 Top 3 และเสมอ ของสมาชิกต่างชาติ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018
Top 3 and ties from 2018 Thailand PGA Tour Final Order of Merit
9.2 Top 3 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking
Top 3 and ties from Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking
9.3 จากรอบคัดเลือก ตามระเบียบและจํานวนตามข ้อ 11 From Qualifying Round under condition and
number as 11 below.
10.ในกรณีมผ
ี ู ้สมัครไม่เต็ม ตามลําดับสิทธิท
์ ี่ 5-9 In case category 5-9 not full
10.1 ลําดับสิทธิ์ 5-7 นักกอล์ฟไทยเท่านัน
้ จะพิจารณาเรียกนักกอล์ฟจาก Thailand PGA Tour Order of Merit
2019 / Re-ranking ตัง้ แต่ อันดับ 21 ลงไป จนเต็มจํานวนตามลําดับสิทธิท
์ ี่ 5-7 Thai Players: Will
call from 21st position and below from Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 / Re-ranking
until category 5-7 is achieve
10.2 ลําดับสิทธิ์ 8 นักกอล์ฟไทยเท่านัน
้ จะพิจารณาเรียกนักกอล์ฟจาก Thailand Development Tour Order

แคดดี้ : Caddie Fee :
ฝ่ายจ ัดการแข่งข ัน

:Tournament Official
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่ง
ประเทศไทย : Thailand PGA

of Merit 2019 / Re-ranking ตัง้ แต่ อันดับ 11 ลงไป จนเต็มจํานวนตามลําดับสิทธิท
์ ี่ 8 Thai Players:
Will call from 11st position and below from Thailand Development Tour Order of Merit 2019 /
Re-ranking until category 8 is achieve
10.3 นักกอล์ฟต่างชาติ จะเรียกนักกอล์ฟจาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking ของ
นักกอล์ฟ ต่างชาติ ตัง้ แต่ อันดับ 4 ลงไป จนเต็มจํานวนตามลําดับสิทธิท
์ ี่ 9 Foreign Players: Will call
from Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 / Re-ranking, 4th position and below until
category 9 is achieve
11. อันดับ1-30 จากรอบคัดเลือกรายการนัน
้ (เสมออันดับที่ 30 ให ้ตัดสินโดยวิธเี ปรียบเทียบสกอร์ การ์ด) Top 30
players from the Qualifying Round (tie for 30th position will decide by matching score cards).
12. อันดับ 41-60 จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018 41st – 60thpositions from 2017
Thailand PGA Tour Final Order of Merit
13. อันดับ 21 เป็ นต ้นไปจาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking จนครบตามจํานวนที่
คณะกรรมการกําหนด 21st – 40th positions and below from the Thailand PGA Tour Order of Merit
2019 – Re-ranking until the field is achieved as determined by the Tournament Committee.
14. อันดับ 31 เป็ นต ้นไปจากรอบคัดเลือก Thailand PGA Tour รายการนัน
้ จนเต็มจํานวนตามทีค
่ ณะกรรมการ
กําหนด (เสมออันดับสุดท ้ายทีไ่ ด ้สิทธิ์ ให ้ตัดสินโดยวิธเี ปรียบเทียบสกอร์ การ์ด) 31thpositions and below
from the Thailand PGA Tour Qualifying Round until the field is achieved as determined by the
Tournament Committee (tie for the last eligible position will decide by matching score cards)
15. สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามทีค
่ ณะกรรมการพิจารณา
Ordinary and Extraordinary members of Thailand PGA, determined by the Tournament Committee
หมายเหตุ:Notes:
1. การเปรียบเทียบ สกอร์ การ์ด หมายถึง การเปรียบเทียบสกอร์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของการเล่น 18,9,6,3 หลุมตามลําดับ หาก
ยังเสมอใหเปรียบเทียบหลุมต่อหลุม โดยนับย ้อนกลับจากหลุม 18 Matching Score card means matching for
the better score of the last 18,9,6,3 holes respectively, if still tie, hole by hole matching count back
from hole 18.
2. ลําดับสิทธิน
์ ี้ อาจมีการแก ้ไขเพือ
่ ความเหมาะสม he above categories may be revised.
ิ้ สุดในทุกกรณี In all cases, the Tournament
3. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็ นทีส
่ น
Committee Decisions are FINAL.

คูปองแคดดี้ ราคา 350 บาท/18 หลุมนักกอล์ฟทีน
่ ํ าแคดดีม
้ าเองต ้องแจ ้งไทยแลนด์ พีจเี อก่อนวันพุธที่
24 เม.ย. 62 (พร ้อมการสมัคร)
ผูอ
้ ํานวยการแข่งข ัน : จิตติศักดิ์ แต ้มประเสริฐ : Jittisak Tamprasert

ิ : พนั ส หิรัญสิรส
กรรมการต ัดสน
ิ มบัต,ิ สุวรรณ์ สิงห์สกุล, เบญจรัตน์ ห่วงทอง, นิทัศน์ ขันกสิกรรม
้ .กกท 286 รอบ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 ห ้อง 21ฯ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
ชัน

: 10240
286 Sports Authority of Thailand Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 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 สนามที่ทําการแข่งขัน (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.

หนังสือรับรองแพทย์ทรี่ ะบุว่าท่านมีร่างกายแข็งแรงสมบุรณ์มคี วามพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมการแข่งขัน (ฉบับจริงกรณีสมัครครัง้ แรกของปี )

