
 
รายการ 6th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2022 

วนัที ่ 14 – 16 กนัยายน 2565 

วนัฝึกซอ้มทางการ วันอังคารที ่13 กนัยายน 2565 
หมายเหต:ุ 1. คา่กรนีฟี 300 บาท แคดดี ้350 บาท, รถกอลฟ์ 700 บาท/18 หลมุ 
               2. นักกอลฟ์ตอ้งแตง่กายตามระเบยีบในวันฝึกซอ้ม (สามารถใสข่าสัน้ไดใ้น    
                   รอบฝึกซอ้มเทา่นัน้ รอบแขง่ขันตอ้งใสก่างเกงขายาวตามระเบยีบ) 
               3. นักกอลฟ์ทกุคนสามารถใชร้ถกอลฟ์ได ้

สนามแขง่ขนั 
แบล็คเมาทเ์ทนกอลฟ์คลับหัวหนิ 
565 หมู ่7 ถนนนอ้งเฮยีง ต.หนิเหลก็ไฟ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขัีนธ ์
โทร. 032 618 666 
www.blackmountainhuahin.com 

ประเภทการแขง่ขนั ประเภท Senior Pro อายตุ ัง้แต ่50 ปีขึน้ไป  
• แขง่ขันแบบ สโตรค เพลย ์จํานวน 3 วันๆละ 18 หลมุ รวม 54 หลมุ   
• หลงัจบการแขง่ขัน 36 หลมุ จะคัดนักกอลฟ์ใหเ้หลอื 60 คน 
• รอบสดุทา้ย เริม่แขง่ขันเวลา 7.00 น. เสร็จสิน้การแขง่ขัน เรยีนเชญิทกุทา่น ร่วมพธิี

มอบรางวลั 
ประเภท Grand Senior Pro อายตุ ัง้แต ่65 ปีขึน้ไป 
• แขง่ขันแบบ สโตรค เพลย ์18 หลมุ  

หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทกุคนสามารถใชร้ถกอลฟ์ได ้โดยนักกอลฟ์เป็นผูจ่้ายคา่รถกอลฟ์เอง 

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

ร่วมการแขง่ขัน ยกเวน้ไดรั้บเชญิจากกรรมการบรหิารการแขง่ขันรายการ Thailand 
Champions Tour  

เงนิรางวลั 1,000,000 บาท (ตดัตัวผูเ้ลน่ 60 คน)  
หมายเหต:ุ เงนิรางวัลทีไ่ดรั้บ จะถกูหักภาษี 5% และเงนิสนับสนุน Thailand Champions 
Tour 5% รวมเป็น 10% 

เปิด/ปิด รบัสมคัร เปิดรับสมัคร 28 สงิหาคม 2565 / ปิดรับสมัคร 7 กนัยายน 2565  
คา่สมคัร จํานวน 2,200 บาท 
วนัลงทะเบยีน วันที ่13 กนัยายน 2565 
แคดดี/้รถกอลฟ์ แคดดี ้350 บาท, รถกอลฟ์ 700 บาท ตอ่ 18 หลมุ 

หมายเหต:ุ นักกอลฟ์สามารถใชร้ถกอลฟ์ในทกุรอบการแขง่ขัน 
การจา่ยเงนิรางวลั จ่ายโดยวธิโีอนเงนิรางวลัเขา้บญัชธีนาคารเทา่นัน้ โดยกาํหนดใหนั้กกอลฟ์ทีเ่ขา้แขง่ขัน 

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

คา่บรกิารสนาม แสดงบัตรสมาชกิ Thailand Champions Tour คา่กรนีฟี 300 บาท แคดดี ้350 บาท รถ
กอลฟ์ 700 บาท/18 หลมุ (ราคาคา่บรกิารน้ีเฉพาะผูท้ีช่าํระคา่สมัครแลว้เทา่นัน้) 

ผูอํ้านวยการแขง่ขนั วันชยั มชียั 

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

ตดิตอ่ ศริลิักษณ์ สนแยม้ (พู) โทร 089-956-6996 
 



 

TOURNAMENT 
 
6th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2022 

DATE 14 – 16 September 2022 

PRACTICE ROUND Tuesday 13 September 2022 
1. Green fee 300 Baht, caddie fee 350 Baht & Golf cart fee 700 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 Black Mountain Golf Club 
565 Nong Hieng Road, Hin Lek Fai, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 
Tel: 032 618 666 
www.blackmountainhuahin.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: 28 August 2022 / Closing Date: 7 September 2022 

ENTRY FEE 2,200  Baht 
REGISTRATION 13 September 2022 

CADDIE FEE & GOLF 
CART FEE 

Caddie fee 350 Baht & Golf cart fee 700 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 300 Baht, caddie fee 350 Baht & Golf cart fee 700 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 



 
ระเบียบการแข่งขันรายการ GRAND SENIOR TOURNAMENT ป� 2022 

ให้ใช้ระบียบการแข่งขันทั่วไปของ Thailand Champions Tour มาใช้บังคับในการแขง่ขันรายการ Grand Senior Tournament ในทุกรายการ จนกวา่จะมีประกาศ

เปล่ียนแปลง โดยมีระเบยีบเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. คุณสมบตัิของผู้สมัคร ข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 

1.1 เป�นสมาชิกสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่มีอายุต้ังแต่ 65 ป�ขึ้นไป (นับถึงวันเกิด) 

1.2 เป�นนักกอล์ฟอาชีพที่ได้รับเชิญจาก Thailand Champions Tour 

2. รูปแบบการแขง่ขัน 

• เป�นการแข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ 18 หลุม 

หมายเหตุ: ในกรณีเสมอกันในอันดับที ่1 เท่านั้น ให้ทำการ เพลย์ ออฟ โดยวธิกีารเปรียบเทียบสกอร์ การ์ด 

3. ค่าสมัคร 

• ไม่ต้องจ่ายค่าสมัครในการเขา้ร่วมการแข่งขัน 

4. ค่ากรีนฟ� ค่ารถกอล์ฟ และค่าแคดดี ้

• นักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันเป�นผู้จ่าย 

หมายเหตุ: นกักอล์ฟสามารถใช้รถกอล์ฟในการแข่งขันได้ และกําหนดให้นกักอล์ฟต้องมีแคดด้ีทุกคน 

5. เงินรางวัล 

5.1 เงินรางวัลรวมในแต่ละรายการแข่งขัน คือ 100,000 บาท 5.2 นักกอล์ฟที่เล่นจบอันดับ 1-20 จะได้รับเงินรางวัล ตามตารางอันดับเงินรางวัลที่กําหนดไว ้โดยจะไม่มี

การ 

ปรับตารางเงินรางวัลใหม่หากมีผู้แข่งขันไม่ถึง 20 คน 

6. ล่าดบัสิทธิ ์การเข้าแข่งขัน 

6.1 ผู้ชนะ Grand Senior Order of Merit ของป�ที่ผ่านมา 

6.2 ผู้ชนะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการที่ผ่านมา 

6.3 อันดับ 1-5 จากรายการแข่งขัน Grand Senior Tournament จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการถัดไป จํานวน 1 รายการ (เสมออันดับที่ 5 ใหตั้ดสินโดยวิธี

เปรียบเทียบสกอร์ การ์ด) 

6.4 นักกอล์ฟที่ได้รับเชิญจาก Thailand Champions Tour 

6.5 นักกอล์ฟที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 โดยสมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน หมายุหตุ: จะถือว่าการสมัครสมบูรณ์เมื่อมีการยื่นใบสมัครเท่านั้น จะไม่รับการสมัครโดยวธิีการอื่น 

หมายเหตุ: 

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

ย้อนกลับจากหลุม 18 

2. ลําดับสิทธินี้ อาจมีการแก้ไขเพือ่ความเหมาะสม 

3. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป�นที่ส้ินสุดในทุกกรณี 

 



 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 

GRAND SENIOR TOURNAMENT 

วันที่_______เดือน______________พ.ศ.__________ 

• แข่งขันวันที่___________________________________________ 

• ชื่อ – นามสกุล_________________________________________อายุ ________ป� 

• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ__________________________________ 

• สมาชิกสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งปะเทศไทย หมายเลข______________________________ 

ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยล่าดับสิทธิ์ ดงันี้ (โปรดทาํเคร่ืองหมาย X ในช่องใดช่องหนึ่ง ตามข้อ 1-5 ด้านล่างนี้) 

_______1. ผู้ชนะ Grand Senior Order of Merit ของป�ทีผ่่านมา 

_______2. ผู้ชนะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการทีผ่่านมา 

_______3. อันดับ 1-5 จากรายการแข่งขัน Grand Senior Tournament จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการ แข่งขันใน 

    รายการถัดไป 1 รายการ 

_______4. นักกอล์ฟที่ได้รับเชญิจากคณะกรรมการ Grand Senior Tournament 

_______5. นักกอล์ฟที่เป�นสมาชิกสามัญ ประเภทนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ (บัตรดลอดชีพ) ของ สมาคมกีฬากอล์ฟ 

    อาชีพแห่งประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ป�ข้ึนไป โดยสมัครก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อน 

 

หมายเหตุ: จะถือว่าการสมัครสมบูรณ์เมื่อมีการยื่นใบสมัครเท่านั้น จะไม่รับการสมัครโดย วิธีการอ่ืน 

 

ขอรับรองว่า ได้รับทราบระเบียบการแข่งขันและตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบยีบการแข่งขันของ Thailand Champions Tour และ 

Grand Senior Tournament รวมถึงระเบียบการแข่งขัน เพิ่มเดิมที่กําหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ___________________________________________ผู้สมัครแข่งขัน 

       (                ) 


	TOURNAMENT

