
 
รายการ SINGHA-SAT Boonchu Ruangkit Invitation Tour 2022 

วนัที ่ 9 – 11 พฤศจกิายน 2565 

รอบคดัเลอืก 7 พฤศจกิายน 2565 

วนัฝึกซอ้มทางการ วันอังคารที ่8 พฤศจกิายน 2565 
1. กรนีฟี, แคดดี,้ รถกอลฟ์ รวม 1,250 บาท / 18 หลมุ 
2. นักกอลฟ์ตอ้งแตง่กายตามระเบยีบในวันฝึกซอ้ม (สามารถใสข่าสัน้ไดใ้นรอบฝึกซอ้มเทา่นัน้ รอบแขง่ขันตอ้ง
ใสก่างเกงขายาวตามระเบยีบ) 
3. นักกอลฟ์ทกุคนสามารถใชร้ถกอลฟ์ได ้

สนามแขง่ขนั 
แรนโช ชาญวรี ์รสีอรท์ แอนด ์คันทร ีคลับ 
333/4 หมูท่ี ่12 ต.ขนงพระ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 
โทร. 044 756 210 
www.charnveeresortkhaoyai.com 

ประเภทการแขง่ขนั ประเภท Senior Pro อายตุ ัง้แต ่50 ปีขึน้ไป  
• แขง่ขันแบบ สโตรค เพลย ์จํานวน 3 วันๆละ 18 หลมุ รวม 54 หลมุ   
• หลังจบการแขง่ขัน 36 หลมุ จะคัดนักกอลฟ์ใหเ้หลอื 60 คนและสมอ 
• รอบสดุทา้ย เริม่แขง่ขนัเวลา 7.00 น. เสร็จสิน้การแขง่ขนั เรยีนเชญิทกุทา่น ร่วมพธิมีอบรางวัล 

ลําดบัสทิธิ ์ • 1. อันดับ 1-60 จาก Thailand Champions Tour 2022 
• 2. นักกอลฟ์ทีไ่ดรั้บเชญิจาก Thailand Champions Tour 30 คน 
• 3. อันดับเงนิรางวัลสะสม Thailand Champions Tour 2022 และ Thailand Senior PGA 2022 
• 4. อันดับ 1-40 จากรอบคัดเลอืก (เสมออันดับที ่40 ใหตั้ดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอรก์ารด์) 

 
หมายเหต:ุ 
• 1. การเปรยีบเทยีบ สกอร ์การด์ หมายถงึ การเปรยีบเทยีบสกอรท์ีด่ทีีส่ดุของการเลน่ 18,9,6,3 หลมุ

ตามลําดับ หากยังเสมอใหเปรยีบเทยีบหลมุตอ่หลมุ โดยนับยอ้นกลับจากหลมุ 18 
• 2. ลําดับสทิธิน์ี้ อาจมกีารแกไ้ขเพือ่ความเหมาะสม โดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ 
• 3. ในกรณีทีนั่กกอลฟ์ม ี2 ลําดับสทิธิ ์รายชือ่จะไปอยูใ่นลําดับสทิธิท์ีส่งูกวา่ 
• 4. นักกอลฟ์ตามลําดับสทิธิท์ี ่3 หากไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour จะมสีทิธิเ์ขา้ร่วม

การแขง่ขันและรับเงนิรางวัลได ้แตไ่มม่สีทิธิใ์นการจัด ranking 
• 5. จํานวนนักกอลฟ์ของรอบการแขง่ขันประมาณ 132 คน หรอืจํานวนตามทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขัน

กําหนด 
• 6. คําตัดสนิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุในทกุกรณี 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้แขง่ขนั รับสมัครผูร่้วมแขง่ขัน จํานวนไมเ่กนิ 132 คน ประกอบดว้ย 
• สมาชกิของ Thailand Champions Tour 
• นักกอลฟ์อาชพีทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour ไมม่สีทิธิเ์ขา้ร่วมการแขง่ขัน 

ยกเวน้ไดรั้บเชญิจากกรรมการบรหิารการแขง่ขันรายการ Thailand Champions Tour  
เงนิรางวลั 2,000,000 บาท (ตัดตัวผูเ้ลน่ 60 คนและเสมอ) 

หมายเหต:ุ เงนิรางวัลทีไ่ดรั้บ จะถกูหักภาษี 5% และเงนิสนับสนุน Thailand Champions Tour 5% รวมเป็น 
10% 

เปิด/ปิด รบัสมคัร เปิดรับสมัคร 27 กันยายน 2565 / ปิดรับสมัคร 21 ตลุาคม 2565  

คา่สมคัร 2,500 บาท 

แคดดี/้รถกอลฟ์ แคดดี ้450 บาท, รถกอลฟ์ 600 บาท ตอ่ 18 หลมุ 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์สามารถใชร้ถกอลฟ์ในทกุรอบการแขง่ขนั (นักกอลฟ์เป็นผูจ้่ายค่ารถกอลฟ์) 

การจา่ยเงนิรางวลั จ่ายโดยวธิโีอนเงนิรางวัลเขา้บัญชธีนาคารเทา่นัน้ โดยกําหนดใหนั้กกอลฟ์ทีเ่ขา้แขง่ขัน เปิดบัญชธีนาคารไทย
พาณชิย ์สาขาใดก็ได ้และสง่ขอ้มลูบัญชใีหก้ับ Thailand Champions Tour โดยชือ่บัญชแีละผูรั้บเงนิรางวัล
ตอ้งเป็นชือ่เดยีวกัน Thailand Champions Tour จะไมโ่อนเงนิรางวัลใหก้ับนักกอลฟ์จนกวา่จะไดรั้บขอ้มลู
บัญชธีนาคารดังกลา่ว 

คา่บรกิารสนาม แสดงบัตรสมาชกิ Thailand Champions Tour 
วันธรรมดา: กรนีฟี 650 บาท แคดดี ้450 บาท รถกอลฟ์ 600 บาท/18 หลมุ 
วันหยดุ: กรนีฟี 1,000 บาท แคดดี ้450 บาท รถกอลฟ์ 600 บาท/18 หลมุ 
(ราคาคา่บรกิารนี้เฉพาะผูท้ีชํ่าระค่าสมัครแลว้เทา่นัน้) 

ผูอํ้านวยการแขง่ขนั วันชยั มชีัย 

สมคัรแขง่ขนั โอนคา่สมัครเขา้บัญช ีไทยพาณชิย ์407-682703-6 ชือ่บัญช ีศริลัิกษณ์ สนแยม้ 
สง่หลักฐานการโอนมาที ่Line id: pu6996 

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

 



 
TOURNAMENT SINGHA-SAT Boonchu Ruangkit Invitation Tour 2022 

DATE 9 – 11 November 2022 

QUALIFYING ROUND 7 November 2022 

PRACTICE ROUND Tuesday 8 November 2022 
1. Green fee, caddie fee, & Golf cart fee 1,250 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 Rancho Charnvee Resort and Country Club 
333/4 Khanongphra, Pachong, Nakhonrachasrima 
Tel: 044 756 210 
www.charnveeresortkhaoyai.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 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. 
CATEGORIES • 1. Top 60 from Thailand Champions Tour 2022 

• 2. 30 Invite from Thailand Champions Tour 
• 3. Thailand Champions Tour Order of Merit 2022 and Thailand Senior PGA Order of Merit 2022 
• 4. 1-40 positions from the Qualifying Round (tied for the 40th position will be decided by 

matching score cards) 
 
Note: 
• 1. 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. 
• 2. The above categories may be revised without prior notice. 
• 3. In case a player have 2 categories, the player’ name will be list in the higher category 
• 4. Players in category 3 above, have the right to play and receive prize money, but no right in 

ranked in the order of merit. 
• 5. The estimate field size for each tournament is approx.156 or at the discretion of the 

Tournament Committee. 
• 6. In all cases, the Tournament Committee Decision is FINAL. 

FIELD SIZE & ELIGIBILITY Total not exceeding 132 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 2,000,000 Baht (60 Player and ties.) 

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

OPEN & CLOSING DATE Open: 27 September 2022 / Closing Date: 21 October 2022 

ENTRY FEE 2,500  Baht 
CADDIE FEE & GOLF CART 
FEE 

Caddie fee 450 Baht & Golf cart fee 600 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. 
Weekday: Green fee 650 Baht, Caddie fee 450 Baht & Golf cart fee 600 Baht / 18 holes 
Weekend: Green fee 1,000 Baht, Caddie fee 450 Baht & Golf cart fee 600 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 

 


