
 

ระเบยีบการแขง่ขนัรายการ 

THAILAND GRAND SENIOR TOURNAMENTS 2023 

 

ใหใ้ชร้ะบยีบการแขง่ขันทั่วไปของ Thailand Champions Tour มาใชบ้ังคบัในการแขง่ขันรายการ 
Thailand Grand Senior Tournament ในทุกรายการ จนกวา่จะมปีระกาศเปลีย่นแปลง โดยมรีะเบยีบ
เพิม่เตมิ ดังนี ้

The Terms of Competition of Thailand Champions Tour govern play in all Thailand Grand 
Senior tournaments until further notice with the additional Terms as below: 

1. คุณสมบตัขิองผูส้มคัร ขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงันี ้/ Qualification of players 
1.1 เป็นสมาชกิสามัญของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ทีม่อีายุตัง้แต ่65 ปีขึน้ไป 

(นับถงึวันเกดิ) 
Members of Thailand PGA age 65 or above (count to date of birth) 

1.2 เป็นนักกอลฟ์อาชพีทีไ่ดร้ับเชญิจาก Thailand Champions Tour 
Invite Players from Thailand Champions Tour  

2. รูปแบบการแขง่ขนั / Format of Play 
• เป็นการแขง่ขนัแบบ สโตรค เพลย ์18 หลมุ / Stroke Play format, 18 holes. 
หมายเหต:ุ ในกรณีเสมอกนัในอนัดับที ่1 เท่านัน้ ใหท้ําการ เพลย ์ออฟ โดยวธิกีารเปรยีบเทยีบ
สกอร ์การด์ 
Note: In case ties for the first position, the result will be decided by matching 
scorecard. 

3. คา่สมคัร / Entry Fee 
• ไม่ตอ้งจ่ายคา่สมัครในการเขา้ร่วมการแขง่ขัน 

There is no entry fee 

4. คา่กรนีฟี คา่รถกอลฟ์ และคา่แคดดี ้/ Green Fee, Golf Cart Fee and Caddie Fee 
• นักกอลฟ์เขา้ร่วมการแขง่ขันเป็นผูจ่้าย 

Pay by Players. 
หมายเหต:ุ นักกอลฟ์สามารถใชร้ถกอลฟ์ในการแขง่ขันได ้และกําหนดใหนั้กกอลฟ์ตอ้งมแีคดดี้
ทุกคน 
Note: All Players may use golf cart and must have a Caddie. 

5. เงนิรางวลั / Prize Money 
5.1 เงนิรางวัลรวมในแตล่ะรายการแขง่ขนั คอื 100,000 บาท 

Total Prize Money is 1 million Baht. 
5.2 นักกอลฟ์ทีเ่ลน่จบอันดับ 1-20 จะไดร้ับเงนิรางวัล ตามตารางอันดับเงนิรางวัลทีก่ําหนดไว ้

ในกรณีมนัีกกอลฟ์เริม่แขง่ขนัเกนิ 20 คน จะมกีารปรับตารางเงนิรางวัลใหม่เพือ่ใหทุ้กคน
ไดร้ับเงนิรางวัล 
Players finishing positions 1-20 will received prize money, in case more than 20 
players have started the competition, the prize money list will be adjusted to 
ensure all players will receive prize money. 
 



 
6. ลําดบัสทิธิ ์การเขา้แขง่ขนั / Starting Field Categories 

6.1 ผูช้นะ Grand Senior Order of Merit ของปีทีผ่่านมา  
Order of Merit Winner of Thailand Grand Senior Tournaments in the past year.  

6.2 ผูช้นะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหนึง่หรอืหลายรายการทีผ่่านมา  
The Winner or Multiple Winner of Thailand Grand Senior Tournament in the 
past. 

6.3 อันดับ 1-5 จากรายการแขง่ขัน Grand Senior Tournament รายการลา่สดุ จะไดร้บัสทิธิ์
เขา้ร่วมการแขง่ขนัในรายการถัดไป จํานวน 1 รายการ (เสมออันดบัที ่5 ใหต้ัดสนิโดยวธิี
เปรยีบเทยีบสกอร ์การด์) 
Any member who finishes top 5 in a latest Thailand Grand Senior Tournament 
in the current season, will be exempted into the next immediate Thailand 
Grand Senior Tournament in the same season. (tied for 5th position will decide 
by matching score cards)  

6.4 นักกอลฟ์ทีม่คีณุสมบัตติามขอ้ 1.1 และ 1.2 
Members on 1.1 and 1.2 above. 
 

หมายุหต:ุ จะถอืวา่การสมัครสมบรูณ์เมือ่มกีารยืน่ใบสมัครเท่านัน้ จะไมร่ับการสมัครโดยวธิกีารอืน่ 
The entry is completed by submit the application form to Thailand Champions Tour, 
entry do not complete by telephone call. 
 

  หมายเหต:ุ 

1. การเปรยีบเทยีบ สกอร ์การด์ หมายถงึ การเปรยีบเทยีบสกอรท์ีด่ทีีส่ดุของการเลน่ 18,9,6,3 
หลมุตามลําดับ หากยังเสมอใหเปรยีบเทยีบหลมุตอ่หลมุ โดยนับยอ้นกลับจากหลมุ 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. 

2. ลําดับสทิธิน์ี้ อาจมกีารแกไ้ขเพือ่ความเหมาะสม โดยไม่มกีารแจง้ลว่งหนา้ 
       The above categories may be revised without prior notice. 

3. ในกรณีทีนั่กกอลฟ์ม ี2 ลําดับสทิธิ ์รายชือ่จะไปอยูใ่นลําดับสทิธิท์ีส่งูกวา่ 
In case a player has 2 categories, the player’ name will be list in the higher 
category 

4. จํานวนนักกอลฟ์ของรอบการแขง่ขันประมาณ 20 คน หรอืจํานวนตามทีค่ณะกรรมการจัดการ
แขง่ขนักําหนด 
The estimate field size for each tournament is approx.20 or at the discretion of the 
Tournament Committee. 

5. คําตัดสนิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ถอืเป็นทีส่ิน้สดุในทุกกรณี 
In all cases, the Tournament Committee Decision is FINAL. 

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ใบสมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัรายการ / APPLICATION FORM  
GRAND SENIOR TOURNAMENT 

 
• วันที ่/ Date ____ เดอืน / Month _________________________ พ.ศ. / Year_____________________ 

• แขง่ขันวันที ่/ Tournament Date________________________________________________________ 

• ชือ่ / Name – นามสกลุ / Last Name ____________________________________อายุ / Age______ปี /Year 

• หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื / Mobile Number ______________________________________________ 

• สมาชกิสามัญสมาคมกฬีากอลฟ์แห่งประเทศไทย หมายเลข / Thailand PGA Member Number ______________ 

ขอสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขันโดยลําดับสทิธิ ์ดงันี้ (โปรดทําเครือ่งหมาย X ในชอ่งใดชอ่งหนึง่ ตามขอ้ 1-5 ดา้นล่างนี้) / 
Submit the application form with the below category (Please x in your category) 
 
________ 1.  ผูช้นะ Grand Senior Order of Merit ของปีทีผ่่านมา 
    Order of Merit Winner of the past year 
  
________ 2.  ผูช้นะ Grand Senior Tournament รายการใดรายการหนึง่หรอืหลายรายการทีผ่่านมา  

The Winner or Multiple Winner of Thailand Grand Senior Tournament in the past. 
 
________ 3.  อันดับ 1-5 จากรายการแขง่ขัน Grand Senior Tournament รายการล่าสดุทีผ่่านมา 

 Top 5 in a latest Thailand Grand Senior Tournament in the current season. 
 
________ 4. นักกอลฟ์ทีไ่ดรั้บเชญิจากคณะกรรมการ Grand Senior Tournament  

 Invite from Thailand Champions Tour 
 
________ 5. เป็นสมาชกิสามัญ ประเภทนักกอลฟ์แขง่ขันอาชพีของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแห่งประเทศไทย ที ่
    มอีายุครบ 65 ปี หรอืมากกว่า 

   Members of Thailand PGA age 65 or above (count to date of birth) 
 
หมายุหต:ุ จะถอืว่าการสมัครสมบูรณ์เมือ่มกีารยืน่ใบสมัครเท่านัน้ จะไม่รับการสมัครโดยวธิกีารอืน่ 
The entry is completed by submit the application form to Thailand Champions Tour, entry do not accept by 
telephone call or any other method. 
 

ขอรับรองว่า ไดรั้บทราบระเบยีบการแขง่ขันและตกลงทีจ่ะปฏบัิตติามระเบยีบการแขง่ขันของ Thailand Champions Tour 
และ Grand Senior Tournament รวมถงึระเบยีบการแขง่ขันเพิม่เตมิทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ทุกประการ 
I acknowledge and accepted of the Thailand Champions Tour and Grand Senior Tournaments term of 
Competition and agree to abide by these and any amendments made by them or persons acting with their 
authority, that may from time to time be made. 

 

ลงชือ่ผูส้มัคร / Applicant’s Signature _________________________________________  

 

           วันที ่/ Date ___________________________________ 

 


