
 
รายการ 4th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2022 

วนัที ่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 

วนัฝึกซอ้มทางการ วันอังคารที ่19 กรกฎาคม 2565 
หมายเหต:ุ 1. คา่กรีนฟี 100 บาท แคดดี้ 350 บาท, รถกอล์ฟ 750 บาท/18 หลมุ 
               2. นักกอล์ฟตอ้งแต่งกายตามระเบียบในวันฝึกซอ้ม (สามารถใส่ขาสัน้ไดใ้น    
                   รอบฝึกซอ้มเท่าน้ัน รอบแข่งขันตอ้งใส่กางเกงขายาวตามระเบียบ) 
               3. นักกอล์ฟทุกคนสามารถใชร้ถกอล์ฟได ้

สนามแข่งขนั 
สนามกบนิทร์บุรีสปอร์ตคลับ  
196 หมู่ 11 ถ.สุวรรณศร ต.วงัดาล อ.กบนิทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110 
โทร. 037-283 888, 082-4863631, 082-4863633 
www.kbscgolf.com 

ประเภทการแข่งขนั ประเภท Senior Pro อายตุ ัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป  
• แข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ จํานวน 3 วันๆละ 18 หลุม รวม 54 หลุม   
• หลงัจบการแข่งขัน 36 หลุม จะคัดนักกอล์ฟใหเ้หลือ 60 คน 
• รอบสุดทา้ย เริม่แข่งขันเวลา 7.00 น. เสร็จสิน้การแข่งขัน เรียนเชญิทุกท่าน ร่วมพธิี

มอบรางวัล 
ประเภท Grand Senior Pro อายุต ัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป 
• แข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ 18 หลุม  

หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทุกคนสามารถใชร้ถกอล์ฟได ้โดยนักกอล์ฟเป็นผูจ่้ายค่ารถกอล์ฟเอง 

คุณสมบตัผูิเ้ขา้แข่งขนั รับสมัครผูร่้วมแข่งขัน จํานวนไม่เกิน 180 คน ประกอบดว้ย 
- สมาชกิของ Thailand Champions Tour  
- นักกอล์ฟอาชพีที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour ไม่มีสทิธิเ์ขา้

ร่วมการแข่งขัน ยกเวน้ไดรั้บเชญิจากกรรมการบรหิารการแข่งขันรายการ Thailand 
Champions Tour  

เงนิรางวลั 1,000,000 บาท (ตดัตัวผูเ้ล่น 60 คน)  
หมายเหต:ุ เงนิรางวลัที่ไดรั้บ จะถูกหักภาษี 5% และเงนิสนับสนุน Thailand Champions 
Tour 5% รวมเป็น 10% 

เปิด/ปิด รบัสมคัร เปิดรับสมัคร 16 มถิุนายน 2565 / ปิดรับสมัคร 13 กรกฎาคม 2565  
ค่าสมคัร จํานวน 2,200 บาท 

วนัลงทะเบยีน วันที ่19 กรกฎาคม 2565 
แคดดี/้รถกอลฟ์ แคดดี้ 350 บาท, รถกอล์ฟ 750 บาท ต่อ 18 หลุม 

หมายเหต:ุ นักกอล์ฟสามารถใชร้ถกอล์ฟในทุกรอบการแข่งขัน 
การจา่ยเงนิรางวลั จ่ายโดยวธิีโอนเงนิรางวัลเขา้บัญชธีนาคารเท่าน้ัน โดยกําหนดใหนั้กกอล์ฟที่เขา้แข่งขัน 

เปิดบัญชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขาใดก็ได ้และส่งขอ้มูลบัญชใีหกั้บ Thailand 
Champions Tour โดยชือ่บญัชแีละผูรั้บเงนิรางวัลตอ้งเป็นชือ่เดียวกัน Thailand 
Champions Tour จะไม่โอนเงนิรางวัลใหกั้บนักกอลฟ์จนกว่าจะไดรั้บขอ้มูลบัญชธีนาคาร
ดังกลา่ว 

ค่าบรกิารสนาม แสดงบัตรสมาชกิ Thailand Champions Tour ค่ากรีนฟี 100 บาท แคดดี้ 350 บาท รถ
กอลฟ์ 750 บาท/18 หลุม (ราคาค่าบรกิารน้ีเฉพาะผูท้ี่ชําระคา่สมัครแลว้เท่าน้ัน) 

ผูอ้ํานวยการแข่งขนั วันชัย มีชัย 

สมคัรแข่งขนั โอนค่าสมัครเขา้บัญช ีไทยพาณิชย์ 407-682703-6 ชือ่บัญช ีศริลิักษณ ์สนแยม้ 
ส่งหลักฐานการโอนมาที ่Line id: pu6996 

ตดิต่อ ศริลิักษณ ์สนแยม้ (พู) โทร 089-956-6996 
 

http://www.kbscgolf.com/


 

TOURNAMENT 
 
4th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2022 

DATE 20 – 22 July 2022 

PRACTICE ROUND Tuesday 19 July 2022 
1. Green fee 100 Baht, caddie fee 350 Baht & Golf cart fee 750 Baht / 18 

holes on practice round 
2. Players must proceed under dress code (short is allowed) 
3. All players may use golf cart on practice round 

HOST VENUE Kabinburi Sports Club 
196 Mu 11, Suwannasorn Road, Wangtan, Kabinburi, Prachinburi 25100. 
Tel 037-283888, 082-4863631, 082 486 3633 
www.kbscgolf.com 

FORMAT Senior Pro, 50 years of age or above 
• Stroke Play, 18 holes per day, 3 consecutive rounds, total 54 holes. 
• Cut after 36 holes: 60 Player. 
• 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. 
Grand Senior Pro, 65 years of age or above 
• Stroke Play, 18 holes. 

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 (60 Player) 
Note: Withholding tax 5 % and Levy 5 % make it total 10% will be deducted from 
the prize money. 

ENTRY OPEN &                     
CLOSING DATE 

Open: 16 June 2022 / Closing Date: 13 July 2022 

ENTRY FEE 2,200  Baht 
REGISTRATION 19 July 2022 

CADDIE FEE & GOLF 
CART FEE 

Caddie fee 350 Baht & Golf cart fee 750 Baht / 18 holes on practice round 
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. Green fee 100 Baht, caddie fee 350 Baht & Golf cart fee 750 Baht / 
18 holes 

TOURNAMENT 
DIRECTOR 

Wanchai Meechai 

APPLY Please wire transfer Siam Commercial Bank / Account No.407-682703-6 Siriluck 
Sonyam Please send proof of payment to Line id: pu6996 

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

http://www.kbscgolf.com/


 
ระเบียบการแข่งขันรายการ GRAND SENIOR TOURNAMENT ป� 2022 

ให้ใช้ระบียบการแข่งขันท่ัวไปของ Thailand Champions Tour มาใช้บังคับในการแข่งขันรายการ Grand Senior Tournament ในทุกรายการ จนกว่าจะมีประกาศ

เปล่ียนแปลง โดยมีระเบียบเพิ่มเติม ดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้สมคัร ข้อใดขอ้หน่ึง ดังน้ี 

1.1 เป�นสมาชิกสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ท่ีมีอายุต้ังแต่ 65 ป�ข้ึนไป (นับถึงวันเกิด) 

1.2 เป�นนักกอล์ฟอาชีพท่ีได้รับเชิญจาก Thailand Champions Tour 

2. รูปแบบการแข่งขัน 

• เป�นการแข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ 18 หลุม 

หมายเหตุ: ในกรณีเสมอกันในอันดับท่ี 1 เท่าน้ัน ให้ทำการ เพลย์ ออฟ โดยวิธีการเปรียบเทียบสกอร์ การ์ด 

3. ค่าสมัคร 

• ไม่ต้องจ่ายค่าสมัครในการเข้าร่วมการแข่งขัน 

4. ค่ากรีนฟ� ค่ารถกอล์ฟ และค่าแคดดี้ 

• นักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันเป�นผู้จ่าย 

หมายเหตุ: นักกอล์ฟสามารถใช้รถกอล์ฟในการแข่งขันได้ และกําหนดให้นักกอล์ฟต้องมีแคดด้ีทุกคน 

5. เงินรางวัล 

5.1 เงินรางวัลรวมในแต่ละรายการแข่งขัน คือ 100,000 บาท 5.2 นักกอล์ฟท่ีเล่นจบอันดับ 1-20 จะได้รับเงินรางวัล ตามตารางอันดับเงินรางวัลท่ีกําหนดไว้ โดยจะไมม่ี

การ 

ปรับตารางเงินรางวัลใหม่หากมีผู้แข่งขันไม่ถึง 20 คน 

6. ล่าดับสิทธิ์ การเข้าแข่งขัน 

6.1 ผู้ชนะ Grand Senior Order of Merit ของป�ท่ีผ่านมา 

6.2 ผู้ชนะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหน่ึงหรือหลายรายการท่ีผ่านมา 

6.3 อันดับ 1-5 จากรายการแข่งขัน Grand Senior Tournament จะได้รบัสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันในรายการถัดไป จํานวน 1 รายการ (เสมออันดับท่ี 5 ให้ตัดสินโดยวิธี

เปรียบเทียบสกอร์ การ์ด) 

6.4 นักกอล์ฟท่ีได้รับเชิญจาก Thailand Champions Tour 

6.5 นักกอล์ฟท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 โดยสมัครก่อนได้รับสิทธ์ิก่อน หมายุหตุ: จะถือว่าการสมัครสมบูรณ์เมื่อมีการยื่นใบสมัครเท่าน้ัน จะไม่รับการสมัครโดยวิธีการอ่ืน 

หมายเหตุ: 

1. การเปรียบเทียบ สกอร์ การ์ด หมายถึง การเปรียบเทียบสกอร์ท่ีดีท่ีสุดของการเล่น 18,9,6,3 หลุม สุดท้ายตามล่าดับ หากยังเสมอใหเปรียบเทียบหลุมต่อหลุม โดยนับ

ย้อนกลับจากหลุม 18 

2. ลําดับสิทธิน้ี อาจมีการแก้ไขเพื่อความเหมาะสม 

3. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป�นท่ีส้ินสุดในทุกกรณี 

 



 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 

GRAND SENIOR TOURNAMENT 

วันที่_______เดือน______________พ.ศ.__________ 

• แข่งขันวันที่___________________________________________ 

• ช่ือ – นามสกุล_________________________________________อายุ ________ป� 

• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ__________________________________ 

• สมาชิกสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟแหง่ปะเทศไทย หมายเลข______________________________ 

ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยล่าดับสิทธ์ิ ดังนี้ (โปรดทําเครื่องหมาย X ในช่องใดช่องหนึ่ง ตามข้อ 1-5 ด้านล่างนี้) 

_______1. ผู้ชนะ Grand Senior Order of Merit ของป�ที่ผ่านมา 

_______2. ผู้ชนะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการที่ผ่านมา 

_______3. อนัดับ 1-5 จากรายการแข่งขัน Grand Senior Tournament จะได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมการ แข่งขันใน 

    รายการถัดไป 1 รายการ 

_______4. นกักอล์ฟที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการ Grand Senior Tournament 

_______5. นกักอล์ฟที่เป�นสมาชิกสามัญ ประเภทนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ (บัตรดลอดชีพ) ของ สมาคมกีฬากอล์ฟ 

    อาชีพแห่งประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต ่65 ป�ข้ึนไป โดยสมัครก่อน ได้รับสิทธ์ิก่อน 

 

หมายเหตุ: จะถือว่าการสมัครสมบูรณ์เมื่อมีการย่ืนใบสมัครเท่านั้น จะไม่รับการสมัครโดย วิธีการอืน่ 

 

ขอรับรองว่า ได้รับทราบระเบียบการแข่งขันและตกลงที่จะปฏิบตัิตามระเบียบการแข่งขันของ Thailand Champions Tour และ 

Grand Senior Tournament รวมถึงระเบียบการแข่งขัน เพ่ิมเดิมที่กําหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ___________________________________________ผู้สมัครแข่งขัน 

       (                ) 


	TOURNAMENT

