
 
รายการ 4th SINGHA Thailand Champions Tour 2020 

วันที ่ 25 - 27 สงิหาคม 2563 

วันฝึกซอ้มทางการ วันจันทรท์ี ่24 สงิหาคม 2563 (North – East) ซอ้มไดก้อ่นเวลา 7.00-13.00 น. 
หมายเหต:ุ 1. นักกอลฟ์ตอ้งจ่ายคา่กรนีฟี 300 บาท และคา่แคดดี ้350 บาท / 18 หลมุ  
                   ในรอบฝึกซอ้ม (ไมต่อ้งจ่ายในรอบแขง่ขัน) 
               2. นักกอลฟ์ตอ้งแตง่กายตามระเบยีบในวันฝึกซอ้ม (สามารถใสข่าสัน้ไดใ้น    
                   รอบฝึกซอ้มเทา่นัน้ รอบแขง่ขันตอ้งใสก่างเกงขายาวตามระเบยีบ) 
               3. นักกอลฟ์ทกุคนสามารถใชร้ถกอลฟ์ได ้
                   (คา่รถกอลฟ์ เดีย่ว 700 บาท / 18 หลมุ)  
                

สนามแขง่ขัน 
 สนามกอลฟ์ แบลค็เมาทเ์ทน่ หัวหนิ  
 565 หมู ่7 ถนนนอ้งเฮยีง ต.หนิเหลก็ไฟ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขัีนธ ์77110 
 โทร. 032 646 400 
 

ประเภทการแขง่ขัน ประเภท Senior Pro อายตุัง้แต ่50 ปีขึน้ไปประเภทเดยีว ไมม่กีารแบง่ประเภทอาย ุและ 
TEE OFF จากแทน่เดยีวกนั 
• แขง่ขันแบบ สโตรค เพลย ์จํานวน 3 วันๆละ 18 หลมุ รวม 54 หลมุ   
• หลังจบการแขง่ขัน 36 หลมุ จะคัดนักกอลฟ์ใหเ้หลอื 60 คน และเสมอ 
• รอบสดุทา้ย เริม่แขง่ขันเวลา 7.00 น. เสร็จสิน้การแขง่ขัน เรยีนเชญิทกุทา่น ร่วมพธิมีอบ

รางวัล 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทกุคนสามารถใชร้ถกอลฟ์ได ้โดยนักกอลฟ์เป็นผูจ่้ายคา่รถกอลฟ์เอง 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขัน 
 
 

รับสมัครผูร่้วมแขง่ขัน จํานวนไมเ่กนิ 180 คน ประกอบดว้ย 
- สมาชกิของ Thailand Champions Tour  
- นักกอลฟ์อาชพีทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour ไมม่สีทิธิเ์ขา้

ร่วมการแขง่ขัน  ยกเวน้ไดรั้บเชญิจากกรรมการบรหิารการแขง่ขันรายการ Thailand 
Champions Tour  

เงนิรางวัล 1,100,000 บาท (ตัดตัวผูเ้ลน่ 60 คนและเสมอ)  
หมายเหต:ุ เงนิรางวัลทีไ่ดรั้บ จะถกูหักภาษี 5% และเงนิสนับสนุน Thailand Champions 
Tour 5% รวมเป็น 10% 

การสมัคร / ชาํระคา่สมัคร เปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม 2563 / ปิดรับสมัครวันที ่18 สงิหาคม 2563  
คา่สมัคร จํานวน 2,200 บาท 
วันลงทะเบยีน วันที ่24 สงิหาคม 2563 
แคดดี ้/ รถกอลฟ์ คา่แคดดี ้350 บาทตอ่ 18 หลมุ และคา่รถกอลฟ์ เดีย่ว 700 บาท / 18 หลมุ 

หมายเหต:ุ นักกอลฟ์สามารถใชร้ถกอลฟ์ในทกุรอบการแขง่ขัน โดยตอ้งจ่ายคา่รถกอลฟ์เอง 
การจ่ายเงนิรางวลั จ่ายโดยวธิโีอนเงนิรางวลัเขา้บญัชธีนาคารเทา่นัน้ โดยกาํหนดใหนั้กกอลฟ์ทีเ่ขา้แขง่ขัน 

เปิดบัญชธีนาคารไทยพาณชิย ์สาขาใดก็ได ้และสง่ขอ้มลูบญัชใีหก้ับ Thailand 
Champions Tour โดยชือ่บญัชแีละผูรั้บเงนิรางวลัตอ้งเป็นชือ่เดยีวกัน Thailand 
Champions Tour จะไมโ่อนเงนิรางวัลใหก้ับนักกอลฟ์จนกวา่จะไดรั้บขอ้มลูบญัชธีนาคาร
ดังกลา่ว 

คา่บรกิารสนาม แสดงบัตรสมาชกิ Thailand Champions Tour เขา้ซอ้มวันธรรมดา (ระหวา่งวันที ่17-21 
สงิหาคม) คา่กรนีฟี 700 บาท แคดดี ้350 บาท (คา่รถกอลฟ์ เดีย่ว 700 บาท /18 หลมุ) 
ลกูซอ้มถาดละ 100 บาท (ราคาคา่บรกิารน้ีเฉพาะผูท้ีช่ําระคา่สมัครแลว้เทา่นัน้) 

ทีพั่ก โรงแรมภายในสนาม หลังละ 3,000 บาท 2 หอ้งนอน ตดิตอ่คณุศริลิักษณ์ สนแยม้ (คณุพู) 
โทรศัพท ์089-956-6996 

ฝ่ายจัดการแขง่ขัน Tournament Director: ธนกร ภมูวิงศ ์
Referees: นทิัศน ์ขันกสกิรรม / เกรกิชยั บญุประเสรฐิ / สมชาย ออ่นอิม่สนิ /  
วราพงศ ์หรรัีกษ์ / สทุศัน ์วงษ์บัวทอง 

สมัครแขง่ขัน โอนคา่สมัครเขา้บญัช ีไทยพาณชิย ์407-682703-6 ชือ่บัญช ีศริลิักษณ์ สนแยม้ 
สง่หลกัฐานการโอนมาที ่Line id: pu6996 

หมายเหต ุ วันแขง่ขันผูเ้ลน่ทกุทา่นตอ้งใชร้ถกอลฟ์ 



 
 

TOURNAMENT 
 
4th SINGHA Thailand Champions Tour 2020 

DATE 25 - 27 August 2020 

PRACTICE ROUND Monday 24 August 2020 (North – East) Last Starting Time: 13:00 
1. Players must pay green fee: 300 Baht & caddie fee 350 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 Black Mountain Golf Club 

565 Moo 7, Nong Hieng Rd, Hin Lak Fai, Prachuapkirikhan Hua Hin 77110 
Tel: 032 646 400 

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 1,100,000 Baht 
Note: Withholding tax 5 % and Levy 5 % make it total 10% will be deducted from 
the prize money. 

ENTRY OPEN &                     
CLOSING DATE 

Open: 27 July 2020 / Closing Date: 18 August 2020 

ENTRY FEE 2,200  Baht 
REGISTRATION 24 August 2020. Players may register at the tournament venue. 

CADDIE FEE & GOLF 
CART FEE 

Caddie fee: 350 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 1,050 Baht per 1 golfer, 
Golf cart: 700 Baht (Single) 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 
 



 
ระเบียบการแขงขันรายการ GRAND SENIOR TOURNAMENT ป 2020 

ใหใชระบียบการแขงขันท่ัวไปของ Thailand Champions Tour มาใชบังคับในการแขงขันรายการ Grand Senior Tournament ในทุกรายการ จนกวาจะ

มีประกาศเปล่ียนแปลง โดยมีระเบียบเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

1.1 เปนสมาชิกสามัญของสมาคมกีฬากอลฟอาชีพแหงประเทศไทย ท่ีมีอายุต้ังแต 70 ปขึ้นไป (นับถึงวันเกิด) 

1.2 เปนนักกอลฟอาชีพท่ีไดรับเชิญจาก Thailand Champions Tour 

2. รูปแบบการแขงขัน 

• เปนการแขงขันแบบ สโตรค เพลย 18 หลุม 

หมายเหตุ: ในกรณีเสมอกันในอันดับท่ี 1 เทาน้ัน ใหทาการ เพลย ออฟ โดยวิธีการเปรียบเทียบสกอร การด 

3. คาสมัคร 

• ไมตองจายคาสมัครในการเขารวมการแขงขัน 

4. คากรีนฟ คารถกอลฟ และคาแคดดี้ 

• นักกอลฟเขารวมการแขงขันเปนผูจาย 

หมายเหตุ: นักกอลฟสามารถใชรถกอลฟในการแขงขันได และกําหนดใหนักกอลฟตองมีแคดด้ีทุกคน 

5. เงินรางวัล 

5.1 เงินรางวัลรวมในแตละรายการแขงขัน คือ 100,000 บาท 5.2 นักกอลฟท่ีเลนจบอันดับ 1-20 จะไดรับเงินรางวัล ตามตารางอันดับเงินรางวัลท่ีกําหนด

ไว โดยจะไมมีการ 

ปรับตารางเงินรางวัลใหมหากมีผูแขงขันไมถึง 20 คน 

6. ลาดับสิทธิ์ การเขาแขงขัน 

6.1 ผูชนะ Grand Senior Order of Merit ของปท่ีผานมา 

6.2 ผูชนะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการท่ีผานมา 

6.3 อันดับ 1-5 จากรายการแขงขัน Grand Senior Tournament จะไดรับสิทธ์ิเขารวมการแขงขันในรายการถัดไป จํานวน 1 รายการ (เสมออันดับท่ี 5 ให

ตัดสินโดยวิธีเปรียบเทียบสกอร การด) 

6.4 นักกอลฟท่ีไดรับเชิญจาก Thailand Champions Tour 

6.5 นักกอลฟท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1.1 โดยสมัครกอนไดรับสิทธ์ิกอน หมายุหตุ: จะถือวาการสมัครสมบูรณเม่ือมีการยื่นใบสมัครเทาน้ัน จะไมรับการสมัคร

โดยวิธีการอื่น 

หมายเหตุ: 

1. การเปรียบเทียบ สกอร การด หมายถึง การเปรียบเทียบสกอรท่ีดีท่ีสุดของการเลน 18,9,6,3 หลุม สุดทายตามลาดับ หากยังเสมอใหเปรียบเทียบหลุมตอ

หลุม โดยนับยอนกลับจากหลุม 18 

2. ลําดับสิทธิน้ี อาจมีการแกไขเพ่ือความเหมาะสม 

3. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ถือเปนท่ีส้ินสุดในทุกกรณี 

 

 



 
 

ใบสมัครเขารวมการแขงขันรายการ 

GRAND SENIOR TOURNAMENT 

วันที่_______เดือน______________พ.ศ.__________ 

• แขงขันวันที่___________________________________________ 

• ชื่อ – นามสกุล_________________________________________อายุ ________ป 

• หมายเลขโทรศัพทมือถือ__________________________________ 

• สมาชิกสามัญของสมาคมกีฬากอลฟแหงปะเทศไทย หมายเลข______________________________ 

ขอสมัครเขารวมการแขงขันโดยลาดับสิทธิ์ ดงันี้ (โปรดทาํเคร่ืองหมาย X ในชองใดชองหนึ่ง ตามขอ 1-5 ดานลางนี้) 

_______1. ผูชนะ Grand Senior Order of Merit ของปทีผ่านมา 

_______2. ผูชนะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการทีผ่านมา 

_______3. อันดับ 1-5 จากรายการแขงขัน Grand Senior Tournament จะไดรับสิทธิ์เขารวมการ แขงขันใน 

    รายการถัดไป 1 รายการ 

_______4. นักกอลฟที่ไดรับเชญิจากคณะกรรมการ Grand Senior Tournament 

_______5. นักกอลฟที่เปนสมาชิกสามัญ ประเภทนักกอลฟแขงขันอาชีพ (บัตรดลอดชีพ) ของ สมาคมกีฬากอลฟ 

    อาชีพแหงประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต 70 ปข้ึนไป โดยสมัครกอน ไดรับสิทธิ์กอน 

 

หมายหตุ: จะถือวาการสมัครสมบูรณเมื่อมีการยื่นใบสมัครเทานัน้ จะไมรับการสมัครโดย วธิีการอ่ืน 

 

ขอรับรองวา ไดรับทราบระเบียบการแขงขันและตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบยีบการแขงขันของ Thailand Champions Tour และ 

Grand Senior Tournament รวมถึงระเบียบการแขงขัน เพิ่มเดิมที่กําหนดโดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน ทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ___________________________________________ผูสมัครแขงขัน 

    (    ) 


	TOURNAMENT

