ที่ สกออท. 008/2560
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
เรื่ อง ขอเชิญเข้ าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “Toyota Senior Championship #1”
เรี ยน สมาชิกกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
สิ่งที่ส่งมาด้ วย รายละเอียดการแข่งขัน
ด้ วยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ได้ กาหนดการแข่งขันกอล์ฟ รายการ “Toyota
Senior Championship #1” ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 บาท ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม
2560 ณ สนามกอล์ฟ บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รี สอร์ ท จ.กาญจนบุรี โดยมีบริษัท โตโยต้ า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด สนับสนุนเงินรางวัล และ สนามกอล์ฟ บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รี สอร์ ท
สนับสนุนสนามเพื่อจัดการแข่งขัน
ในโอกาสนี ้ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ใคร่ขอขอบพระคุณ บริษัท โตโยต้ า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด ที่ให้ การสนับสนุนในการแข่งขันครัง้ นี ้ และ ใคร่ขอเรี ยนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้ า
ร่วมการแข่งขันตามรายละเอียดที่แนบมาด้ วยนี ้
จึงแจ้ งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทิน ดรุณโยธิน)
นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

รายละเอียดการแข่ งขันกอล์ ฟอาชีพอาวุโส
ระหว่ างวันที่ 25 – 28 กรกฏาคม 2560
ชื่อรายการแข่ งขัน
ประเภทการแข่ งขัน
 Grand Senior
 Super Senior
 Senior

“Toyota Senior Championship #1”
(70 ปี ขึ ้นไป)
(60 ปี ขึ ้นไป)
(50 ปี ขึ ้นไป)

1. เงินรางวัล 1,200,000 บาท
 Grand Senior 50,000
 Super Senior 300,000

แข่งขันแบบ Stroke Play
แข่งขันแบบ Stroke Play
แข่งขันแบบ Stroke Play

บาท
บาท

18 หลุม
18 หลุม
54 หลุม

(อันดับที่ 1 – 20 + Tie)
(อันดับที่ 1 – 40 + Tie)

 Senior
900,000
บาท
(อันดับที่ 1 – 60 + Tie)
 กรณีมี Tie เงินรางวัลทุกอันดับจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนโดยยอดเงินรางวัลรวมยังคงเท่าเดิม คือ
50,000 บาท สาหรับ Grand Senior , 300,000 บาท สาหรับ Super Senior และ 900,000
บาท สาหรับ Senior
 รางวัล รับเป็ นเงินสดด้ วยตนเองหลังจากพิธีปิดการแข่งขัน
 หักค่าภาษี และค่าบารุงสมาคมฯจากเงินรางวัล 10% ของเงินรางวัลที่ได้ และสมาคมฯ จะปั ดเศษ
เงินให้ เหลือหลักร้ อยเพื่อสะดวกในการเตรี ยมเงินสด
2. วัน เวลา การแข่ งขัน
 วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 วันซ้ อมทางการ
 วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 แข่งขันประเภท Grand Senior และ Super Senior เริ่มเวลา 07.00 น.
 วันที่ 26 - 27 กรกฏาคม 2560 แข่งขันประเภท Senior เริ่มเวลา 07.00 น. แข่งขันรอบ
1 และ 2 (ตัดตัวหลังรอบ 2 จานวน 60 ท่านบวก Tie เพื่อเข้ าแข่งขันรอบสุดท้ าย)
 วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และ พิธีปิดการแข่งขัน

3. สถานที่แข่ งขัน สนามกอล์ฟ บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รี สอร์ ท เลขที่ 85 หมู่ 13 ต.ช่องด่าน อ.บ่อ
พลอย จ. กาญจนบุรี โทร. 034 - 581227 - 30
4. ค่ าบริการต่ าง ๆ โทรจองเวลาออกรอบวันซ้ อมและแสดงบัตรสมาชิกฯ ก่อนเข้ ารับบริการทุกครัง้
วันซ้ อม
วันธรรมดา
ค่าสนาม 250
บาท ค่าแคดดี ้ 300 บาท
วันหยุด
ค่าสนาม 250
บาท ค่าแคดดี ้ 300 บาท
วันแข่งขัน ค่าสนามฟรี (โดยสมาคมฯ) , ค่าแคดดี ้ 300 บาท
5. ค่ าสมัคร
 Grand Senior
 Super Senior
 Senior

(70 ปี ขี ้นไป)
(60 ปี ขี ้นไป)
(50 ปี ขี ้นไป)

ค่าสมัคร 1,000 บาท
ค่าสมัคร 1,500 บาท
ค่าสมัคร 2,000 บาท

6. การชาระเงินค่ าสมัคร ผู้ท่ สี มัครเข้ าแข่ งขันจะต้ องชาระเงิน โดย
 ชาระเงินสดได้ ที่สานักงานสมาคมฯ
 ชาระเงินโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของสมาคมฯ และต้ องส่งหลักฐานโดย Fax: 02-300-4812
หรื อ E-mail: thaispga@thaiseniorpga.com
 ปิ ดรับสมัคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น.
7. ระเบียบการแข่ งขัน
 สมาชิกที่บตั รหมดอายุ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าแข่งขัน
 ผู้ที่สมัครเข้ าแข่งขันไม่มาแข่งขันโดยไม่มีเหตุอนั ควรจะถูกปรับเป็ นเงิน 2,000 บาท และผู้แข่งขัน
จะต้ องแข่งขันให้ ครบตามจานวนวันที่กาหนด ถ้ าแข่งขันไม่ครบโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะต้ องถูก
ห้ ามแข่งขันในครัง้ ต่อไป 2 ครัง้
 กฎ ข้ อบังคับ และเงื่อนไขการแข่งขันต่างๆ จะประกาศให้ ทราบ ณ สนามแข่งขัน และต้ องถือ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
 หัวไม้ (Driver) ที่ใช้ ในการแข่งขันจะต้ องเป็ นไปตามกฎข้ อบังคับข้ อ 4 เท่านัน้ โดยตรวจสอบจาก
www.randa.org

 ไม่อนุญาติให้ สวมใส่กางเกงขาสัน,กางเกงยี
้
นส์,เสื ้อคอกลม,เสื ้อที่ใส่ไม่สภุ าพในการแข่งขัน
 ผู้สมัครที่ประสงค์จะถอนตัวจากการแข่งขัน จะต้ องแจ้ งให้ สมาคมฯ ทราบภายใน
วันที่ 22 กรกฏาคม 2560
8. ที่พัก
 บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รี สอร์ ท ห้ องเดี่ยว / คู่ Superior 900 บาท, Delux 1,200 บาท ต่อคืน
(รวมอาหารเช้ า) โทร. 034 - 581227 -30 แฟกซ์ 034 - 581292
ขอความกรุ ณาและความร่ วมมือ
 แต่งกายสุภาพตลอดระหว่างอยู่ในสนามแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ สวมใส่กางเกงขาสัน้ หรื อสวมใส่
รองเท้ าแตะ
 ไม่อนุญาตให้ เล่นไพ่ การพนัน ในระหว่างการแข่งขันทุกกรณี
 ร่วมพิธีมอบรางวัลและปิ ดการแข่งขันเพื่อให้ เกียรติผ้ สู นับสนุนและนักกอล์ฟที่ชนะเลิศการแข่งขัน
 พึงปฏิบตั ิตนให้ อยู่ภายใต้ กฎและระเบียบของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด
 กรณีถ้ามีข้อร้ องเรี ยนหรื อเสนอแนะใดๆ กรุ ณาทาเป็ นหนังสือหรื อร้ องเรี ยนโดยตรงต่อกรรมการ
จัดการแข่งขันหรื อนายกสมาคมฯ (เพื่อจะได้ นาไปปรับปรุ งอย่างเป็ นระบบ) การตัดสินของ
กรรมการกรณีใดๆ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

ขอแสดงความนับถือ

(นาวาอากาศเอก ศิวสิทธิ์ สว่างวงศ์)
เลขาธิการ / กรรมการจัดการแข่งขัน

ใบสมัคร
การแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ “Toyota Senior Championship #1”
ระหว่าง วันที่ 25 – 28 กรกฏาคม 2560
สนามกอล์ฟ บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รี สอร์ ท จังหวัดกาญจนบุรี
Name /ชื่อ : .................................................... Last name/นามสกุล : ………………………..........
Birth Date : .................................................... Nationality/สัญชาติ :...... ……………..…...........…
Address/ที่อยู่ :
……………………………………………………………………..................
……………………..…………………….…... ID/ สมาชิกเลขที่ : .....................................................
Telephone/โทรศัพท์ : ………………………... Fax/โทรสาร :………………..........………........…
E-mail address : …………………………..… Mobile Phone/โทรศัพท์มือถือ : …....................…
Caddies/แคดดี ้ :
ใช้ แคดดี ้ส่วนตัว ชื่อ ………………………………………………………..
***กรุณาระบุ
I will bring my own caddie. His name is ……………………………....
***Please Indicate ใช้ แคดดี ้สนาม / I will require a caddie to be provided by the club.
***ข้ าพเจ้ าเข้ าใจในระเบียบการแข่งขันต่างๆ และยอมรับบทลงโทษหากทาผิดระเบียบการแข่งขัน***

…………………………………..
Date
ปิ ดรั บสมัคร วันที่ 20 กรกฏาคม 2560

…………………………………………..
Signature

การสมัครและชาระเงิน
ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ที่ คุณศิริลกั ษณ์ สนธิ์แย้ ม เบอร์ 089-956-6996

