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       ท่ี สกออท.   T001/2559 
 

               วนัท่ี    4   มีนาคม   2559 
 

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขนักอล์ฟอาชีพรายการ “ PTT Thai SPGA Tournament 2016 ” 

เรียน สมาชิกนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย 
      สิ่งท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดการแข่งขนั 

 

 ด้วยสมาคมนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย ได้ก าหนดการแข่งขนักอล์ฟ รายการ “ PTT Thai 

SPGA Tournament 2016 ”   ชิงเงินรางวลัรวม  1,000,000   บาท   ระหว่างวนัท่ี   20 – 22  
เมษายน  2559  ณ สนามกอล์ฟ พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คนัทรีคลบั ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิว้ จ.
นครราชสีมา   โดยมี  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้ ให้การสนับสนุนเงินรางวัลจ านวน  
500,000 บาท และ  สนามกอล์ฟ พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คนัทรีคลบั  สนบัสนนุสนามเพ่ือจดัการ
แข่งขนั   

 ในโอกาสนี ้ สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย  ใคร่ขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)  และสนามกอล์ฟ พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คนัทรีคลบั  และผู้สนบัสนนุรายอ่ืนๆ ท่ีให้การ
สนับสนุนในการแข่งขันครัง้นี ้  และใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันตาม
รายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี ้

                  จงึแจ้งมาเพ่ือทราบ  
 
 
                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                                
          พลต ารวจตรี                 
             (นรศกัดิ์   เหมนิธิ) 
                  นายกสมาคมนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย 
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รายละเอียดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย 
  ระหว่างวันที่  20 – 22  เมษายน  2559 

 

        

  ช่ือรายการแข่งขัน       “ PTT Thai SPGA Tournament 2016 ” 
      ประเภทการแข่งขัน     

  นกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทยท่ีมีสมาชิกภาพครบบริบรูณ์   แข่งขนัแบบ Stroke Play  54  หลมุ 
  

1. เงนิรางวัล  1,000,000  บาท 

 จ านวนเงินรางวลั    1,000,000-   บาท (อนัดบัท่ี 1 – 60 + Tie) 

 กรณีมี Tie เงินรางวลัทกุอนัดบัจะถกูจดัสรรตามสดัส่วนโดยยอดเงินรางวลัรวมยงัคงเท่าเดิม  
คือ  1,000,000 บาท   

 รางวลั รับเป็นเงินสดด้วยตนเองหลงัจากพธีิปิดการแข่งขนั กรณีไม่สามารถรอรับเงินรางวลัหลงั
พธีิปิดได้ ขอให้ติดต่อขอรับเงินท่ีส านกังานสมาคมฯ เท่านัน้ (กรุณาโทรนดัหมายกบัเจ้าหน้าท่ี
สมาคมฯ ก่อน) 

 หกัค่าภาษีและค่าบ ารุงสมาคมฯจากเงินรางวลั 10% ของเงินรางวลัท่ีได้และสมาคมฯ จะปัดเศษ
เงินให้เหลือหลกัร้อยเพ่ือสะดวกในการเตรียมเงินสด 

    
2. วัน เวลา การแข่งขัน 

 วนัท่ี  20 - 21  เมษายน  2559  เร่ิม เวลา 06.30  น. แข่งขนัรอบ 1 และ 2  (ตดัตวัหลงัรอบ  2  
จ านวน  60  ท่านบวก  Tie  เพ่ือเข้าแข่งขนัรอบสดุท้าย) 

 วนัท่ี  22  เมษายน  2559  แข่งขนัรอบสดุท้าย และ พธีิปิดการแข่งขนั 
 

     3.  สถานที่แข่งขัน   สนามกอล์ฟ พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ       
            เลขท่ี  68 หมู่ 10   ต.หนองหญ้าขาว   อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา   โทร.  044-938-990-1 
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  4. ค่าบริการต่าง ๆ   โทรจองเวลาออกรอบวนัซ้อมและแสดงบตัรสมาชิกฯ ก่อนเข้ารับบริการทกุครัง้ 
  ตัง้แต่บดันี ้

 วนัซ้อม วนัธรรมดา, วนัหยดุ ค่าสนาม    450 , ค่าแคดดี ้ 300 บาท    
  วนัแข่งขนั       ค่าสนามฟรี    (โดยสมาคมฯ)   , ค่าแคดดี ้ 300 บาท  
   
 5. รับผู้เข้าแข่งขันจ านวน  156  คน  

 นกักอล์ฟโดยสิทธิของสมาคมฯ    จ านวน  15 คน 

 ผู้ให้การสนบัสนนุ      จ านวน    5 คน 

 สนามแข่งขนั      จ านวน    5 คน   

 จ านวนนกักอล์ฟไม่มีรอบคดัเลือก     จ านวน  131 คน 
 (สมัครก่อน ช าระเงนิก่อน จะได้สิทธ์ิก่อน เตม็จ านวนปิดรับสมัครทนัที) 

  

     6. ค่าสมัคร       
 นกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทยท่ีมีสมาชิกภาพครบบริบรูณ์     ค่าสมคัร      2,000  บาท 

 

     7. การช าระเงนิค่าสมัคร ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องช าระเงนิ โดย 

 ช าระเงินสดได้ท่ีส านกังานสมาคมฯ   

 ช าระเงินโดยการโอนเงินเข้าบญัชีของสมาคมฯ  และ  ต้องส่งหลกัฐานโดย   Fax: 02-300-4812 
 หรือ  E-mail: thaispga@live.com   

 ไม่รับช าระเงินสดหน้างาน  
  

  8. การสมัครเข้าแข่งขัน  

 กรอกข้อความลงในใบสมคัร ส่งมาท่ีสมาคมฯ หรือ ส่งโทรสาร มาท่ีสมาคม ฯ  Fax: 02-300-4812 

 ไม่รับสมคัรทางโทรศพัท์   เตม็จ านวนปิดรับสมัครทนัที 
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 9.  ระเบียบการแข่งขัน 

 สมาชิกท่ีบตัรหมดอาย ุจะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าแข่งขนั 

 ผู้ ท่ีสมคัรเข้าแข่งขนัไม่มาแข่งขนัโดยไม่มีเหตอุนัควร จะถกูปรับเป็นเงิน  2,000  บาท และ   
 ผู้แข่งขนัจะต้องแข่งขนัให้ครบตามจ านวนวนัท่ีก าหนด  ถ้าแข่งขนัไม่ครบโดยไม่มีเหตผุลอนัควร   
 จะต้องถกูห้ามการแข่งขนัในครัง้ต่อไป  2  ครัง้ 

 กฎ ข้อบงัคบั และเง่ือนไขการแข่งขนัต่างๆ จะประกาศให้ทราบ ณ สนามแข่งขนั และต้องถือ 
  ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 

 หวัไม้ (Driver) ท่ีใช้ในการแข่งขนั จะต้องเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัข้อ 4 เท่านัน้ โดยตรวจสอบ
 จาก   www.randa.org 

 ไม่อนญุาตให้สวมใส่กางเกงขาสัน้,กางเกงยีนส์,เสือ้คอกลม,เสือ้ท่ีใส่ไม่สภุาพในการแข่งขนั 

 ผู้สมคัรท่ีประสงค์จะถอนตวัจากการแข่งขนั  จะต้องแจ้งให้สมาคมฯ  ทราบภายใน  
วนัศกุร์ท่ี  8  เมษายน ก่อนเวลา 16.00 น.  

 ไม่อนญุาตให้เล่นการพนนั ในระหว่างเวลาแข่งขนั 
 

     10.ที่พัก  

 สนามกอล์ฟ พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ   ราคา  850 บาท 2 ท่าน รวมอาหารเช้า 
โทร.  044-436298-300 

 บ้านสวนริมธาร     ราคา  600 บาท  โทร 085-9616796 

 ชมจันทร์รีสอร์ท     ราคา  500 บาท  โทร 081-2826343 

 ระเบียงน า้   ราคา  500 บาท  โทร 081-7258817 
 

        ขอความกรุณาและความร่วมมือ  

 แต่งกายสภุาพตลอดระหว่างอยู่ในสนามแข่งขนั  ไม่อนญุาตให้สวมใส่กางเกงขาสัน้  หรือ สวมใส่ 
 รองเท้าแตะ 

 ร่วมพธีิมอบรางวลั และ ปิดการแข่งขนัเพื่อให้เกียรติผู้สนบัสนนุ และ นกักอล์ฟท่ีชนะเลิศการแข่งขนั 
 
 

http://www.randa.org/
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  พงึปฏิบตัิตนให้อยู่ภายใต้กฎ และ ระเบียบของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด 

 กรณีถ้ามีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ  กรุณาท าเป็นหนงัสือหรือร้องเรียนโดยตรงต่อ
กรรมการ จดัการแข่งขนัหรือนายกสมาคมฯ  (เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบ)  การ
ตดัสินของ กรรมการถือเป็นท่ีเด็ดขาด 

 
 

 
 
                                                                          

                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                              

                                                                       พลอากาศเอก                                
                                                                       
             ( ธีรฉตัร์  กระโจมแก้ว ) 
                                    เลขาธิการสมาคมนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย  
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     ใบสมัคร 
การแขง่ขนักอล์ฟอาชีพรายการ “ PTT Thai SPGA Tournament 2016 ” 

                                                         ระหวา่ง วนัท่ี  20 – 22  เมษายน  2559 
 ณ  สนามกอล์ฟ พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คนัทรีคลบั  ต.หนองหญ้าขาว   อ.สีคิว้  จ.นครราชสีมา 

 

Name /ช่ือ : ....................................................    Last name/นามสกลุ : …………………………… 
        Birth Date : ....................................................    Nationality/สญัชาติ :  …………….….…………… 
        Address/ท่ีอยู่ : …………………………………………………………………………….….………. 
 ID/ สมาชิกเลขท่ี : ....................... Telephone/โทรศพัท์ :………...............Fax/โทรสาร :……………........... 
      Telephone/โทรศพัท์ : ………….....................         E-mail address : …………………………..…..……. 
 

        Caddies/แคดดี ้: ใช้แคดดีส้ว่นตวั ช่ือ …………………………………………………………………… 
 ***กรุณาระบ ุ  I will bring my own caddie. His name is ………………………………………….. 
 ***Please Indicate ใช้แคดดีส้นาม / I will require a caddie to be provided by the club. 
                ***ข้าพเจ้าเข้าใจในระเบียบการแขง่ขนัตา่งๆ และยอมรับบทลงโทษหากท าผิดระเบียบการแขง่ขนั*** 
 
          …………………………………..   ………………………………………….. 
        Date              Signature 
 
(สมัครก่อน ช าระเงนิก่อน จะได้สิทธ์ิก่อน เตม็จ านวนปิดรับสมัครทนัที) 
การสมัครและช าระเงนิ   

 กรอกใบสมคัรสง่มาท่ีสมาคมฯ  Fax:  0-2300-4812  หรือ   E-mail: thaispga@live.com  

 ช าระเงินสดได้ท่ีส านกังานสมาคมฯ  หรือ  โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 

 ช่ือบญัชี  สมาคมนกักอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย  ประเภทบญัชี ออมทรัพย์   

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  สาขา อิมพีเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว  
              บัญชีเลขที่  224-264385-2 

 


