รายละเอียดการแข่งข ัน/Tournament Information
รายการแข่งข ัน
TOURNAMENT
สนามแข่งข ัน
Host Venue

เงินรางว ัลรวม

Total Prize Money

ปิ ดร ับสม ัคร

Entry Closing Date

กําหนดถอนต ัว
Withdrawal
deadline:

รอบค ัดเลือก
Qualifying Round
้ ม
รอบฝึ กซอ
Practice Round
ว ันแข่งข ัน
Tournament Rounds

ค่าสม ัคร
Entry Fee

การสม ัคร
Entry Form

สิงห์ ทีดท
ี ี ขอนแก่น : SINGHA-SAT TDT Khon Kaen
สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคล ับ / Singha Park Khonkaen Golf Club

555 หมู่ 19 ถนนขอนแก่น– มหาสารคาม (208) ตําบล ท่าพระ อําเภอ เมือง จ ขอนแก่น.40260/555 Moo 19

Khonkaen – Mahasarakam Rd.(208) Tambol Taphra Amphur Muang, Khonkaen 40260,
Thailand.Tel: Tel.02-5491555 - 58. Fax. 02-5491559
Tournament Round: Baht 1,000,000 / Withholding Tax :5% (15 % for Foreigner) / Levy fee 5%

ว ันพุธที่ 2 ธ ันวาคม 2563 เวลา 16:00 น.
Wednesday 2 December,2020 by 16:00 hrs.
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16:00 น. / นั กกอล์ฟเป็ นผู ้จ่ายค่าธรรมเนียมของธนาคารในการโอนเงินในกรณี
มีการคืนเงินค่าสมัครเนื่องจากมีการถอนตัวก่อนกําหนด
Friday 4 December 2020 by 16:00 hrs. / Bank's transfer fee due to the reimbursement of a entry fee or any
other fee cause by player's withdrawal before deadline will be pay by the player

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 / กลุม
่ แรกเริม
่ การแข่งขันประมาณ 07:00 น.
Sunday 13 December, 2020 / First group starting time approx. 07:00 am.
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 / เวลา 13:00 น. เป็ นต ้นไป / เวลาเริม
่ ฝึ กซ ้อมกลุม
่ สุดท ้าย 15:30 น.
Sunday 13 December, 2020 / 13:00 hrs. onward / Last starting time: 15:30
ว ันอาทิตย์-อ ังคารที่ 13-15 ธ ันวาคม 2563 / Sunday-Tuesday 13-15 December , 2020

่ บัญชี สมาคมกีฬา
ค่าสมัคร 1,900 บาท (รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว) โอนเงินเข ้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชือ
กอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เลขทีบ
่ ัญชี 406-2-60623-6
Entry fee is 1,900 Baht (Tax included) Please wire transfer Siam Commercial Bank / Account No.
406‐2‐60623‐6.
https://forms.gle/EvJjseM6Uxo4FPCPA

ลําด ับสิทธิก
์ าร
แข่งข ัน

ลําด ับสิทธิก
์ ารเข้าแข่งข ันรอบ TOURNAMENT
TOURNAMENT ROUNDS STARTING FIELD CATEGORIES
THAILAND DEVELOPMENT TOUR 2020

CATEGORIES

ลําดับสิทธิข
์ อง Thailand Development Tour ซึง่ ใช ้กําหนดจํานวนนั กกอล์ฟในแต่ละรายการแข่งขันของ
Thailand Development Tour (TDT) เรียงตามลําดับดังนี้ คือ
Thailand Development Tour categories, which are used to determine the starting fields for Thailand
Development Tour (TDT) are detailed in the order below:
1.

ผู ้ชนะ Thailand Development Tour Final Order of Merit จะได ้รับสิทธิเ์ ข ้าแข่งขันเป็ นเวลา 2 (สอง)
ปี นับถัดจากปี ทีช
่ นะนัน
้
Winners of the Thailand Development Tour Final Order of Merit, who are exempt for 2
(two) calendar years immediately following the year in which the title was won.

2.

ผู ้ชนะ Thailand Development Tour รายการใดรายการหนึง่ หรือหลายรายการในปี การแข่งขัน จะได ้รับ
สิทธิเ์ ข ้าแข่งขันเป็ นเวลา 1 (หนึง่ ) ปี นับถัดจากปี ทีช
่ นะนัน
้
Winner of Thailand Development Tour Tournament or Winner of multiple tournaments, who
are exempt for 1 (one) calendar year following the year in which the tournament was won.

3.

นักกอล์ฟทีไ่ ด ้รับเชิญจาก Thailand PGA จํานวน 16 คน
Players based on special invite from Thailand Development Tour: 16

4.

Top 40 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2019
Top 40 players (and ties) from Thailand Development Tour Final Order of Merit 2019.

5.

Top 20 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2020
Top 20 players (and ties) from 2020 Thailand Development Tour Order of Merit

6.

อันดับ 2-5 จากรายการแข่งขัน Thailand Development Tour ล่าสุด จะได ้รับสิทธิเ์ ข ้าร่วมการแข่งขัน
ในรายการถัดไป จํานวน 1 รายการ ทีอ
่ ยูใ่ นปี เดียวกัน (เสมออันดับที่ 5 ให ้ตัดสินโดยวิธเี ปรียบเทียบ
สกอร์ การ์ด)

2nd – 5th positions from the latest Thailand Development Tour Order of Merit Tournament
in the current season, will be exempted into the next immediate Thailand Development
Tour Tournament in the same season. (tied for 5rd position will decide by matching score
cards)
7.

อันดับ 1-30 จากการแข่งขันรอบคัดเลือกรายการ Thailand Development Tour (เสมออันดับที่ 30 ให ้
ตัดสินโดยวิธเี ปรียบเทียบสกอร์ การ์ด)
1st – 30th positions from the Qualifying Round of Thailand Development Tour (tied for 30th
position will decide by matching score cards)

8.

สมาชิกต่างชาติ
Foreign Members

9.

8.1

Top 3 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2019 (เสมอ
อันดับที่ 3 ให ้ตัดสิน
โดยสกอร์เฉลีย
่ ทีด
่ ก
ี ว่าจากทุกรายการทีแ
่ ข่ง หากยังเสมอให ้ตัดสินโดยสกอร์เฉลีย
่ ของรายการ
ทีผ
่ ่านมา
รายการต่อรายการ โดยนับย ้อนกลับจากรายการล่าสุด)
Top 3 positions from 2019 Thailand Development Tour Final Order of Merit (tie for
the 3rd position will decide by the better average score from all events, if still tie,
by the better average score tournament by tournament from the latest event
backward)

8.2

Top 3 Thailand Development Tour Order of Merit 2020
(เสมออันดับที่ 3 ให ้ตัดสินโดยสกอร์เฉลีย
่ ทีด
่ ก
ี ว่าจากทุกรายการทีแ
่ ข่ง หากยังเสมอให ้ตัดสิน
โดยสกอร์เฉลีย
่ ของรายการทีผ
่ ่านมา รายการต่อรายการ โดยนับย ้อนกลับจากรายการล่าสุด)
Top 3 positions from Thailand Development Tour Order of Merit 2020 (tie for the 5th
position will decide by the better average score from all events, if still tie, by the
better average score tournament by tournament from the latest event backward)

อันดับ 41-60 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019
41th – 60th positions and ties from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019

10. อันดับ 41-60 และเสมอ จาก Thailand development Tour Final Order of Merit 2019

41th – 60th positions and ties from Thailand Development Tour Final Order of Merit 2019

11. อันดับ 21-40 และเสมอ ตามลําดับ จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2020

21th-40th position and ties in order from Thailand Development Tour Order of Merit 2020

12. อันดับ 31 เป็ นต ้นไปจากรอบคัดเลือก Thailand Development Tour รายการนัน
้ จนเต็มจํานวนตามที่

กําหนด (เสมออันดับสุดท ้ายทีไ่ ด ้สิทธิ์ ให ้ตัดสินโดยวิธเี ปรียบเทียบสกอร์ การ์ด)
31thpositions and below from the Thailand Development Tour Qualifying Round until the full
field is achieved. (tie for the last eligible position will decided by matching score cards)
นักกอล์ฟทีไ่ ม่ได ้รับสิทธิเ์ ข ้าร่วมแข่งขัน รายการ Thailand Development Tour ได ้แก่
Below are players that ineligible to play in Thailand Development Tour.
(1) นักกอล์ฟทีช
่ นะ Thailand PGA Tour Order of Merit ของปี 2017-2019
Winner of Thailand PGA Tour Order of Merit, years 2017-2019.
(2) นักกอล์ฟทีช
่ นะหลายรายการของ Thailand PGA Tour ในปี 2018-2020
Multiple Winner of Thailand PGA Tour events, years 2018-2020.
(3) Top 60 และเสมอ จาก Asian Tour Final Order of Merit 2019
Top 60 and ties from Asian Tour Order of Merit 2019
(4) Top 40 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019.
Top 40 and ties from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019.
(5) Top 40 และเสมอ จาก All Thailand Golf Tour Final Order of Merit 2019.
Top 40 and ties from All Thailand Golf Tour Final Order of Merit 2019.
(6) Top 20 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2020
Top 20 players (and ties) from Thailand PGA Tour Order of Merit 2020
(7) Top 3 และเสมอ สมาชิกต่างชาติ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit ปี 2019.
Top 3 and ties foreign members from Thailand PGA Tour final order of merit 2019.
(8) Top 3 และเสมอ สมาชิกต่างชาติ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2020 – Re-ranking

Top 3 and ties foreign members from Thailand PGA Tour Order of Merit 2020 – Re-ranking
หมายเหตุ:
1. การไม่ได ้รับสิทธิต
์ าม (1) – (8) ให ้มีผลบังคับเหนือทุกลําดับสิทธิ์ ยกเว ้นลําดับสิทธิท
์ ี่ 3
Ineligible in (1)-(8) above override all above categories except category 3 above.
2. นักกอล์ฟในลําดับสิทธิท
์ ี่ 3 หากเป็ นนักกอล์ฟทีเ่ ข ้าเงือ
่ นไขตาม (1) – (8) นักกอล์ฟสามารถเข ้าร่วมการ
แข่งขันและรับเงินรางวัลได ้ แต่จะไม่ได ้รับสิทธิก
์ ารจัดอันดับเงินรางวัล
In case a player in category 3 is also fall into one of the (1)-(8) above. The player is entitled
to play and receive prize money, but not eligible to ranked in the order of merit.
3. การเปรียบเทียบ สกอร์ การ์ด หมายถึง การเปรียบเทียบสกอร์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของการเล่น 18,9,6,3 หลุม
ตามลําดับ หากยังเสมอใหเปรียบเทียบหลุมต่อหลุม 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.
4. ลําดับสิทธิน
์ ี้ อาจมีการแก ้ไขเพือ
่ ความเหมาะสม โดยไม่มก
ี ารแจ ้งล่วงหน ้า
The above categories may be revised without prior notice.
่ จะไปอยูใ่ นลําดับสิทธิท
5. ในกรณีทน
ี่ ั กกอล์ฟมี 2 ลําดับสิทธิ์ รายชือ
์ ส
ี่ งู กว่า
In case a player have 2 categories, the player’ name will be list in the higher category
6. จํานวนนั กกอล์ฟของการแข่งขันไม่เกิน 132 คน หรือจํานวนตามทีค
่ ณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนด
The estimate field size for each tournament is 132 or at the discretion of the Tournament
Committee.
ิ้ สุดในทุกกรณี
7. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็ นทีส
่ น
In all cases, the Tournament Committee Decision is FINAL.
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน Thailand Development Tour

ิ ธิก
ลําด ับสท
์ ารเข้าแข่งข ันรอบค ัดเลือก

QUALIFYING ROUND STARTING FIELD CATEGORIES
THAILAND DEVELOPMENT TOUR 2020

ลําดับสิทธิก
์ ารเข ้าแข่งขันรอบคัดเลือก ของ Thailand Development Tour ซึง่ ใช ้กําหนดจํานวนนักกอล์ฟในแต่
ละรายการแข่งขันรอบคัดเลือกของ Thailand Development Tour เรียงตามลําดับดังนี้ คือ
Thailand Development Tour Qualifying Round categories, which are used to determine the
qualifying starting fields for each Thailand Development Tour events are detailed in the order
below:
1. อันดับ 61-80 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019
41st – 60thpositions and ties from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019.
2.

อันดับ 41-80 และเสมอ (ยกเว ้นได ้สิทธิแ
์ ล ้ว) จาก Thailand Development Tour Final Order of
Merit 2019
41st – 80th positions and ties (or otherwise exempted) from Thailand Development Tour
Final Order of Merit 2019.

3.

อันดับ 21 – 60 และเสมอ (ยกเว ้นได ้สิทธิแ
์ ล ้ว) จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2020

4.

ผู ้ทีไ่ ด ้รับเชิญจาก Thailand PGA จํานวน 8 คน
8 invitation spots from the Thailand PGA

5.

สมาชิกต่างชาติ
Foreign Members
4.1 อันดับ 4-6 และเสมอ จาก Thailand Development Tour final Order of Merit ปี 2019
4th – 10thpositions from Thailand Development Tour final order of merit 2019.
4.2 อันดับ 4-6 จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2020
4th – 10th positions from Thailand Development Tour Order of Merit 2020.

6.

อันดับ 61 - 80 จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2020
21th – 60th positions from Thailand PGA Tour Order of Merit 2020

7.

อันดับ 81- 100 จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019
81st – 100th positions from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019.

21th – 60th positions and ties (or otherwise exempted) from Thailand Development Tour
Order of Merit 2020

8.

อันดับ 81- 100 จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2019
81st – 100th positions from Thailand Development Tour Final Order of Merit 2019.

9.

สมาชิกของ Thailand Development Tour ทีไ่ ม่อยูใ่ นลําดับสิทธิ์ 1-8
Member of Thailand Development Tour in order as ineligible in categories 1-8 above.

นักกอล์ฟทีไ่ ม่ได ้รับสิทธิเ์ ข ้าร่วมแข่งขัน รายการ Thailand Development Tour ได ้แก่
Below are players that ineligible to play in Thailand Development Tour.

ค่าแคดดี้
Caddie Fee
เจ้าหน้าทีก
่ ารแข่งข ัน

Tournament
Officials

ติดต่อสมาคมกีฬา
กอล์ฟอาชีพแห่ง
ประเทศไทย
Contact Thailand PGA

(1) นักกอล์ฟทีช
่ นะ Thailand PGA Tour Order of Merit ของปี 2017-2019
Winner of Thailand PGA Tour Order of Merit, years 2017-2019.
(2) นักกอล์ฟทีช
่ นะหลายรายการของ Thailand PGA Tour ในปี 2018-2020
Multiple Winner of Thailand PGA Tour events, years 2018-2020.
(3) Top 60 และเสมอ จาก Asian Tour Final Order of Merit 2019
Top 60 and ties from Asian Tour Order of Merit 2019
(4) Top 40 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019.
Top 40 and ties from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019.
(5) Top 40 และเสมอ จาก All Thailand Golf Tour Final Order of Merit 2019.
Top 40 and ties from All Thailand Golf Tour Final Order of Merit 2019.
(6) Top 20 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2020
Top 20 players (and ties) from Thailand PGA Tour Order of Merit 2020
(7) Top 3 และเสมอ สมาชิกต่างชาติ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit ปี 2019.
Top 3 and ties foreign members from Thailand PGA Tour final order of merit 2019.
(8) Top 3 และเสมอ สมาชิกต่างชาติ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2020 – Re-ranking
Top 3 and ties foreign members from Thailand PGA Tour Order of Merit 2020 – Reranking
หมายเหตุ:
1. การไม่ได ้รับสิทธิต
์ าม (1) – (8) ให ้มีผลบังคับเหนือทุกลําดับสิทธิ์ ยกเว ้นลําดับสิทธิท
์ ี่ 3
Ineligible in (1)-(8) above override all above categories except category 3 above.
2. นักกอล์ฟในลําดับสิทธิท
์ ี่ 4 หากเป็ นนักกอล์ฟทีเ่ ข ้าเงือ
่ นไขตาม (1) – (8) สามารถเข ้าร่วมการแข่งขัน
และรับเงินรางวัลได ้ แต่จะไม่ได ้รับสิทธิก
์ ารจัดอันดับเงินรางวัล
In case a player in category 3 is also fall into one of the (1)-(8) above. The player is entitled
to play in a tournament and receive prize money, but not eligible to ranked in the order of
merit.
3. การเปรียบเทียบ สกอร์ การ์ด หมายถึง การเปรียบเทียบสกอร์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของการเล่น 18,9,6,3 หลุม
ตามลําดับ หากยังเสมอใหเปรียบเทียบหลุมต่อหลุม 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.
4. ลําดับสิทธิน
์ ี้ อาจมีการแก ้ไขเพือ
่ ความเหมาะสม โดยไม่มก
ี ารแจ ้งล่วงหน ้า
The above categories may be revised without prior notice.
่ จะไปอยูใ่ นลําดับสิทธิท
5. ในกรณีทน
ี่ ั กกอล์ฟมี 2 ลําดับสิทธิ์ รายชือ
์ ส
ี่ งู กว่า
In case a player have 2 categories, the player’ name will be list in the higher category
6. จํานวนนั กกอล์ฟของการแข่งขันไม่เกิน 132 คน หรือจํานวนตามทีค
่ ณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนด
The estimate field size for each tournament is 132 or at the discretion of the Tournament
Committee.
ิ้ สุดในทุกกรณี
7. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็ นทีส
่ น
In all cases, the Tournament Committee Decision is FINAL.
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน Thailand Development Tour
ค่าคูปองแคดดี้ 350 บาท ต่อ 18 หลุม (ควรมีคา่ ทิปอย่างน ้อย 350 บาท) ในกรณีใช ้แคดดีส
้ ว่ นตัว ต ้องแจ ้ง
Thailand PGA โดยระบุไว ้ในใบสมัคร
Caddie Coupon is Baht 350.00 per 18th holes for club’s caddies. (Tip expect at minimum 350 Baht).
In case use personal Caddie, must inform Thailand PGA by writing in the application form.
ผู ้อํานวยการจัดการแข่งขัน: จิตติศักดิ์ แต ้มประเสริฐ หัวหน ้าผู ้ตัดสิน: พนั ส หิรัญสิรส
ิ มบัต ิ
Tournament Director: Jittisak Tamprasert / Chief Referees: Phanut Hirunsirisombut
้ 21 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
286 อาคารการกีฬาแห่งประเทสไทย ชัน
286 Sports Authority of Thailand, 21st Floor, Ramkhamhaeng Road, Hua-mark, Bangkapi, Bangkok
10240 โทรศัพท์ / Tel .02 136 2091 โทรสาร / Fax: 02 136 2092 E-mail :support@thailandpga.or.th
Website: www.thailandpga.or.th

