
  
  
 
 
 

 

 ท่ี  สกออท. 103/2561     สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย 

ชัน้ ๒ ห้อง ๒๑๒,๒๑๓ โซน E ๒๘๖ การกีฬา 
แห่งประเทศไทย  ถนนรามค าแหง 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.  ๑๐๒๔๐                                           

 

                      5 เมษายน  2561 
 

เร่ือง ขอเชิญแข่งขนักอล์ฟอาชีพอาชีพ รายการ  “ARTITAYA SENIOR CHAMPIONSHIP” 
เรียน นกักีฬากอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย 

      สิ่งท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดก าหนดการแข่งขนั จ านวน 1 ชดุ 
 

 ด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ก าหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟ รายการ 
“ARTITAYA SENIOR CHAMPIONSHIP” ชิงเงินรางวลัรวม 1,050,000  บาท (หนึง่ล้านห้าหม่ืนบาท
ถ้วน) ระหว่างวนัท่ี 9–11 พฤษภาคม 2561 ณ  สนามกอล์ฟ อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอ
องครักษ์ จงัหวดันครนายก ซึ่งสมาคมฯได้รับการสนบัสนนุเงินรางวลั และสนามกอล์ฟ จากผู้บริหาร
สนามกอล์ฟอาทิตยา ในการจดัการแข่งขนัรายการนี ้   
                  สมาคมฯ ขอเรียนว่า เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของสมคมฯเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และวตัถปุระสงค์ของผู้ ให้การสนบัสนนุ จึงขอเชิญท่านไปแข่งขนัรายการนี ้ตามวนัเวลา และ
สถานท่ีดงักล่าว ดงัรายละเอียดท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนีแ้ล้ว 

                    จงึเรียนมาเพ่ือทราบ และไปร่วมแข่งขนัโดยพร้อมเพรียงกนั 
 

 
                 ขอแสดงความนบัถือ 
 

             
                 (นายสทุิน  ดรุณโยธิน) 
              นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย 
 

 งานธุรการ 
 โทร.  0-2300-4811                                                                          
 โทรสาร   0-2300-4812                                                                             

 
 



  

           

       รายละเอียดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส 
                                   ระหว่างวันที่  9–11 พฤษภาคม  2561 
 

                        ช่ือรายการแข่งขัน   “ARTITAYA SENIOR CHAMPIONSHIP”   
      
  ประเภทการแข่งขัน  

 Super Senior     (60 ปีขึน้ไป)  แข่งขนัแบบ Stroke Play 18  หลมุ  

  Senior              (50 ปีขึน้ไป)  แข่งขนัแบบ Stroke Play 36  หลมุ  
 

1. เงนิรางวัล 1,050,000  บาท  
   Super Senior  350,000 บาท  (อนัดบัท่ี 1 – 40 + Tie) 

 Senior   700,000 บาท  (อนัดบัท่ี 1 – 60 + Tie) 

 กรณีมี Tie เงินรางวลัทกุอนัดบัจะถกูจดัสรรตามสดัส่วนโดยยอดเงินรางวลัรวมยงัคงเท่าเดิม คือ  
350,000 บาท ส าหรับ Super Senior และ 700,000 บาท ส าหรับ  Senior 

 รางวลั รับเป็นเงินสดด้วยตนเองหลงัคณะกรรมการประกาศผลฯ และพธีิปิดการแข่งขนั  

 หกัค่าภาษีและค่าบ ารุงสมาคมฯจากเงินรางวลั 10% ของเงินรางวลัท่ีได้รับและสมาคมฯ จะปัด
เศษเงินให้เหลือหลกัร้อยเพ่ือสะดวกในการเตรียมเงินสด 

 

2. วัน เวลา การแข่งขัน 

 วนัท่ี  8  พฤษภาคม 2561 วนัซ้อมทางการ 

 วนัท่ี  9  พฤษภาคม 2561 แข่งขนัประเภท Super Senior  เร่ิมเวลา 07.00-11.30 น. 

 วนัท่ี  10 พฤษภาคม 2561 แข่งขนัประเภท   Senior  เร่ิมเวลา 07.00-17.30 น. แข่งขนัรอบแรก  

 วนัท่ี  11 พฤษภาคม 2561 แข่งขนัประเภท   Senior  เร่ิมเวลา 07.00-17.30 น. แข่งขนัรอบ 2 
รอบชิงชนะเลิศ ตดัตวั  60 คน บวก Tie เพ่ือรับเงินรางวลั และพธีิปิดการแข่งขนั 

 

     3.  สถานที่แข่งขัน  สนามกอล์ฟ อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เลขท่ี 53 หมู่ 8 คลอง 14 ต าบลบาง
ปลากด อ าเภอองครักษ์  จงัหวดันครนายก 26120 โทร. 02-549-2244 

 

 4. ค่าบริการต่าง ๆ     โทรจองเวลาออกรอบวนัซ้อม และแสดงบตัรสมาชิกฯ ก่อนเข้ารับบริการทกุ    
ครัง้ 

  วนัซ้อม วนัธรรมดา  ค่าสนาม,ค่าแคดดี ้ (ตามท่ีสนามก าหนด)   
   วนัหยดุ  ค่าสนาม,ค่าแคดดี ้ (ตามท่ีสนามก าหนด) 
  วนัแข่งขนั      ค่าสนามฟรี  (โดยสมาคมฯ) ค่าแคดดีน้กักีฬาช าระเองตามท่ีสนามก าหนด  
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 5. ค่าสมัคร   

 Super  Senior         (60 ปีขีน้ไป)      ค่าสมคัร    1,500   บาท 

 Senior             (50 ปีขีน้ไป)     ค่าสมคัร    2,000   บาท 
 

      6. การช าระเงนิค่าสมัคร ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องช าระเงนิ โดย 
 ช าระเงินสดกบัเจ้าหน้าท่ีรับสมคัรท่ีสนามแข่งขนัฯ   

 ช าระเงินโดยการโอนเงินเข้าบญัชีของสมาคมฯ และส่งหลกัฐานโดย   Fax: 02-300-4812 
  หรือ   E-mail: thaispga@thaiseniorpga.com .ให้เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ   

  ปิดรับสมคัร  วนัท่ี  4  พฤษภาคม  2561       
 

 7. ระเบียบการแข่งขัน 

 สมาชิกท่ีบตัรหมดอาย ุจะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าแข่งขนั 

 ผู้ ท่ีสมัครเข้าแข่งขันไม่มาแข่งขันโดยไม่มีเหตุอันควรจะถูกปรับเป็นเงิน   2,000 บาท และผู้
แข่งขันจะต้องแข่งขนัให้ครบตามจ านวนวนัท่ีก าหนด ถ้าแข่งขันไม่ครบโดยไม่มีเหตุผลอันควร
จะต้องถกูห้ามแข่งขนัในครัง้ต่อไป 2 ครัง้ 

 กฎ ข้อบงัคบั และเง่ือนไขการแข่งขนัต่างๆ จะประกาศให้ทราบ ณ สนามแข่งขนั  และต้องถือ
ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 

 หวัไม้ (Driver) ท่ีใช้ในการแข่งขนัจะต้องเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัข้อ 4 เท่านัน้ โดยตรวจสอบจาก 
www.randa.org 

 ไม่อนญุาตให้สวมใส่กางเกงขาสัน้,กางเกงยีนส์,เสือ้คอกลม,เสือ้ท่ีใส่ไม่สภุาพในการแข่งขนั 
 

8. ที่พัก 

 โรงแรมอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ห้องเด่ียว/คู่  (ตามท่ีโรงแรมก าหนด)  โทร. 02-549-2244 
 

 ขอความร่วมมือ  

 ไมเ่ล่นไพ ่การพนนั ในระหว่างการแข่งขนัทกุกรณี 

 ร่วมพธีิมอบรางวลัและปิดการแข่งขนัเพ่ือให้เกียรติผู้สนบัสนุนและนกักอล์ฟท่ีชนะเลิศ 

  ถ้ามีข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะใดๆให้ท าเป็นหนังสือหรือร้องเรียนโดยตรงต่อกรรมการ
 จดัการแข่งขนัหรือนายกสมาคมฯ  การตดัสินของคณะกรรมการ กรณีใดๆ  ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

                           
 
                                                              
   

mailto:thaispga@thaiseniorpga.com
http://www.randa.org/
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                                                       ใบสมัคร  
              การแข่งขนักอล์ฟอาชีพรายการ “ARTITAYA SENIOR CHAMPIONSHIP” 

           ในระหว่าง วนัท่ี  9-11 พฤษภาคม  2561 
   สนามกอล์ฟ อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดันครนายก 

 

Name /ช่ือ : .............................................   Last name/นามสกลุ : ………………………........... 
        Birth Date : .............................................   Nationality/สญัชาติ :...... ……………..…...........… 
        Address/ท่ีอยู่ :………………………………………………………………………........................ 
 ……………………..…………………….  ID/ สมาชิกเลขท่ี : ...................................................... 
       Telephone/โทรศพัท์ : ………………………...  Fax/โทรสาร :………………........……..............… 
        E-mail address : …………………………..… Mobile Phone/โทรศพัท์มือถือ : …....................… 
        Caddies/แคดดี ้:     ใช้แคดดีส้่วนตวั 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. 
           ***ข้าพเจ้าเข้าใจในระเบียบการแข่งขนัต่างๆ และยอมรับบทลงโทษหากท าผิดระเบียบการแข่งขนั*** 
 
       

…………………………………………..        …………………..…………………….. 
        Date              Signature 
 
 ปิดรับสมคัร     วนัท่ี  4  พฤษภาคม  2561 
 

 

   การสมัครและช าระเงนิ   
กรอกใบสมคัรส่งมาท่ีสมาคมฯ Fax:02-300-4812 หรือ E-mail: thaispga@thaiseniorpga.com  
ช าระเงินได้ท่ีส านกังานสมาคมฯ  หรือ  โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 

    ช่ือบญัชี  สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย   
    ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  สาขา เทศบาลต าบลแพรกษา 
    บญัชีเลขท่ี  916-7-03038-7  

 
 
 

 


