
 

รายละเอียดการแข่งขนั 

รายการ 5th SINGHA Thailand Champions Tour 2019 

วันที ่ 27 - 29 พฤศจกิายน 2562 

วันฝึกซอ้ม วันอังคารที ่26 พฤศจกิายน 2562 
หมายเหต:ุ 1. นักกอลฟ์ตอ้งจา่ยคา่กรนีฟี 100 บาท และคา่แคดดี ้300 บาท / 18 หลมุ  
                   ในรอบฝึกซอ้ม (ไม่ตอ้งจ่ายในรอบแขง่ขัน) 
               2. นักกอลฟ์ตอ้งแตง่กายตามระเบยีบในวันฝึกซอ้ม (สามารถใสข่าสัน้ไดใ้น    
                   รอบฝึกซอ้มเท่านัน้ รอบแขง่ขันตอ้งใสก่างเกงขายาวตามระเบยีบ) 
               3. นักกอลฟ์ทุกคนสามารถใชร้ถกอลฟ์ได ้
                   (คา่รถกอลฟ์ เดีย่ว 700 บาท / 18 หลมุ)  
                

สนามแขง่ขนั 
 สนามกบนิทรบ์รุสีปอรต์คลบั  
 196 หมู่ 11 ถ.สวุรรณศร ต.วังดาล อ.กบนิทรบ์รุ ีจ. ปราจนีบรุ ี25110 
 โทร. 037-283 888, 082-4863631,082-4863633 แฟกซ ์037-283 891 

ประเภทการแขง่ขนั ประเภท Senior Pro อายุตัง้แต ่50 ปีขึน้ไปประเภทเดยีว ไม่มกีารแบง่ประเภทอายุ และ 
TEE OFF จากแท่นเดยีวกัน 
• แขง่ขันแบบ สโตรค เพลย ์จํานวน 3 วันๆละ 18 หลมุ รวม 54 หลมุ   
• หลังจบการแขง่ขัน 36 หลมุ จะคัดนักกอลฟ์ใหเ้หลอื 60 คน และเสมอ 
• รอบสดุทา้ย เริม่แขง่ขันเวลา 7.00 น. เสร็จสิน้การแขง่ขัน เรยีนเชญิทุกท่าน ร่วมพธิมีอบ

รางวัล 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทุกคนสามารถใชร้ถกอลฟ์ได ้โดยนักกอลฟ์เป็นผูจ้่ายคา่รถกอลฟ์เอง 

คณุสมบัตผิูเ้ขา้แขง่ขัน 
 
 

รับสมัครผูร้่วมแขง่ขัน จํานวนไม่เกนิ 180 คน ประกอบดว้ย 
- สมาชกิของ Thailand Champions Tour  
- นักกอลฟ์อาชพีทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour ไม่มสีทิธิเ์ขา้

ร่วมการแขง่ขัน  ยกเวน้ไดร้ับเชญิจากกรรมการบรหิารการแขง่ขันรายการ Thailand 
Champions Tour  

เงนิรางวัล 1,000,000 บาท (ตัดตัวผูเ้ลน่ 60 คนและเสมอ)  
หมายเหต:ุ เงนิรางวัลทีไ่ดร้บั จะถูกหกัภาษี 5% และเงนิสนับสนนุ Thailand Champions 
Tour 5% รวมเป็น 10% 

การสมัคร / ชําระคา่สมัคร เปิดรับสมัคร 29 ตลุาคม 2562 / ปิดรับสมัครวนัที ่20 ตลุาคม 2562  
คา่สมัคร จํานวน 2,200 บาท 

วันลงทะเบยีน วันที ่26 พฤศจกิายน 2562 
แคดดี ้/ รถกอลฟ์ คา่แคดดี ้300 บาทตอ่ 18 หลมุ และคา่รถกอลฟ์ เดีย่ว 700 บาท / 18 หลมุ 

หมายเหต:ุ นักกอลฟ์สามารถใชร้ถกอลฟ์ในทุกรอบการแขง่ขัน โดยตอ้งจ่ายคา่รถกอลฟ์เอง 
การจา่ยเงนิรางวัล จ่ายโดยวธิโีอนเงนิรางวัลเขา้บัญชธีนาคารเท่านัน้ โดยกําหนดใหนั้กกอลฟ์ทีเ่ขา้แขง่ขัน 

เปิดบัญชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขาใดก็ได ้และสง่ขอ้มูลบัญชใีหก้ับ Thailand 
Champions Tour โดยชือ่บัญชแีละผูร้ับเงนิรางวัลตอ้งเป็นชือ่เดยีวกัน Thailand 
Champions Tour จะไม่โอนเงนิรางวัลใหก้ับนักกอลฟ์จนกว่าจะไดร้บัขอ้มูลบัญชธีนาคาร
ดังกลา่ว 

คา่บรกิารสนาม แสดงบัตรสมาชกิ Thailand Champions Tour เขา้ซอ้มวันธรรมดา คา่กรนีฟีรวมแคดดี ้600 
บาทตอ่คน วนัเสาร-์อาทติย ์800 บาทตอ่คน (คา่รถกอลฟ์ 700 บาท ตอ่ 18 หลมุ) 

ฝ่ายจัดการแขง่ขนั Tournament Director: ธนกร ภมูวิงศ ์
Referees: นทัิศน์ ขนักสกิรรม / เกรกิชัย บญุประเสรฐิ / สมชาย ออ่นอิม่สนิ /  
วราพงศ ์หรรีักษ์ / สทัุศน์ วงษ์บัวทอง 

สมัครแขง่ขัน ตดิตอ่ คุณศริลิกัษณ์ สนแยม้ (คุณพู) โทรศพัท ์089-956-6996 

 



 
TOURNAMENT INFORMATION 

TOURNAMENT 
 
5th SINGHA Thailand Champions Tour 2019 

DATE 27 - 29 November 2019 

PRACTICE ROUND Tuesday 26 November 2019 
1. Players must pay green fee: 100 Baht & caddie fee 300 Baht / 18 holes on 

practice round (no green fee on tournament rounds) 
2. Players must proceed under dress code (short is allowed) 
3. All players may use golf cart on practice round 

(Golf cart fee Single 700 Baht / player / 18 holes) 

HOST VENUE Kabinburi Sports Club 
196 Mu 11, Suwannasorn Road, Tumbon Wangtan, Amphur Kabinburi, Prachinburi 
25100. Tel 037-283888, 082-4863631, 082 486 3633 Fax: 037-283891 

FORMAT Senior Pro, 50 years of age or above, determined to the date before the starting of 
the tournament. Only one category of age and play from the same teeing grounds 
• Stroke Play, 18 holes per day, 3 consecutive rounds, total 54 holes. 
• Cut after 36 holes: 60 and ties. 
• Final round starting time approx. 7:00 a.m. All players and officials are invited 

to attend the prize presentation ceremony after completion of the tournament. 
Note: All players may use golf cart all round 

FIELD SIZE & 
ELIGIBILITY 
 
 

Total not exceeding 180 players as follows 
• Members of Thailand Champions Tour 
• Players who are not a member of Thailand Champions Tour are eligible to 

play in the tournament only through the invitation from Thailand 
Champions Tour Committee 

PRIZE MONEY 1,000,000 Baht 
Note: Withholding tax 5 % and Levy 5 % make it total 10% will be deducted from 
the prize money. 

ENTRY OPEN &                     
CLOSING DATE 

Open: 29 Oct 2019 / Closing Date: 20 Nov 2019 

ENTRY FEE 2,200  Baht 
REGISTRATION 26 November 2019. Players may register at the tournament venue. 

CADDIE FEE & GOLF 
CART FEE 

Caddie fee: 300 Baht per 18 holes / Golf cart fee Single 700 Baht / player / 18 
holes. 
Note: Player may also use golf cart on tournament rounds under the conditions: 
owned expense 

PRIZE MONEY The prize money will be paid through bank transfer only. Players are required to 
open a Siam Commercial Bank (SCB) account at any branch and submit to the 
Thailand Champions Tour. The name in the bank account and the player name 
who receive the prize money must be the same name. The prize money will not 
able to transfer until the player have submitted the bank details 

PRACTICE PRIOR 
TOURNAMENT WEEK 

For a special rate green fee, please show your Thailand Champions Tour card to 
the golf club. Weekday: The green fee and Caddie fee 600 Baht per 1 golfer, 
Weekend: The green fee and Caddie fee 800 Baht per 1 golfer, Golf cart: 700 Baht 
per 18 holes. 

TOURNAMENT 
OFFICIALS 

Tournament Director: Thanakorn Bhumwong 
Referees: Nitas Khankasikam / Krirkchai Boonprasert / Somchai Onimsin / 
Varapong  Harirak / Suthat Wongbourthong 

CONTACT Ms. Siriluck Sonyam (Pu), Mobile Phone 089-956-6996 
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