
 

 
 ท่ี สกออท. 008/2560 

 

                  วนัท่ี  21 กรกฎาคม  2560 
 

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขนักอล์ฟอาชีพ รายการ  “Toyota Senior Championship #1” 
เรียน สมาชิกกีฬากอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย 

      สิ่งท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดการแข่งขนั 
 

 ด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย ได้ก าหนดการแข่งขนักอล์ฟ รายการ “Toyota 
Senior Championship #1”  ชิงเงินรางวลัรวม 1,250,000  บาท ระหว่างวนัท่ี  25 – 28  กรกฎาคม  
2560  ณ  สนามกอล์ฟ บลแูซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบรีุ โดยมีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากดั สนบัสนนุเงินรางวลั และ สนามกอล์ฟ บลแูซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 
สนบัสนนุสนามเพ่ือจดัการแข่งขนั 

 ในโอกาสนี ้สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย ใคร่ขอขอบพระคณุ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากดั ท่ีให้การสนบัสนนุในการแข่งขนัครัง้นี ้ และ ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทกุท่านเข้า
ร่วมการแข่งขนัตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี ้

                    จงึแจ้งมาเพ่ือทราบ  
 

 
                 ขอแสดงความนบัถือ 

 
             

                 (นายสทุิน  ดรุณโยธิน) 
              นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวโุสไทย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายละเอียดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส 
ระหว่างวันที่  25 – 28  กรกฏาคม  2560 

 
  ช่ือรายการแข่งขัน       “Toyota Senior Championship #1” 

      ประเภทการแข่งขัน  

 Grand Senior   (70 ปีขึน้ไป)  แข่งขนัแบบ Stroke Play 18  หลมุ  

 Super Senior     (60 ปีขึน้ไป)  แข่งขนัแบบ Stroke Play 18  หลมุ  

  Senior              (50 ปีขึน้ไป)  แข่งขนัแบบ Stroke Play 54  หลมุ  
 

1. เงนิรางวัล 1,200,000  บาท  
   Grand Senior       50,000 บาท  (อนัดบัท่ี 1 – 20 + Tie) 

   Super Senior  300,000 บาท  (อนัดบัท่ี 1 – 40 + Tie) 

 Senior   900,000 บาท  (อนัดบัท่ี 1 – 60 + Tie) 

 กรณีมี Tie เงินรางวลัทกุอนัดบัจะถกูจดัสรรตามสดัส่วนโดยยอดเงินรางวลัรวมยงัคงเท่าเดิม คือ  
50,000 บาท  ส าหรับ Grand Senior , 300,000 บาท ส าหรับ Super Senior และ 900,000 
บาท ส าหรับ  Senior 

 รางวลั รับเป็นเงินสดด้วยตนเองหลงัจากพธีิปิดการแข่งขนั  

 หกัค่าภาษีและค่าบ ารุงสมาคมฯจากเงินรางวลั 10% ของเงินรางวลัท่ีได้และสมาคมฯ จะปัดเศษ
เงินให้เหลือหลกัร้อยเพ่ือสะดวกในการเตรียมเงินสด 

 

2. วัน เวลา การแข่งขัน 

 วนัท่ี  24  กรกฏาคม 2560 วนัซ้อมทางการ 

 วนัท่ี  25  กรกฏาคม 2560  แข่งขนัประเภท Grand Senior และ Super Senior  เร่ิมเวลา 07.00  น. 

 วนัท่ี 26 - 27  กรกฏาคม   2560  แข่งขนัประเภท   Senior  เร่ิมเวลา 07.00 น. แข่งขนัรอบ  
1 และ 2 (ตดัตวัหลงัรอบ 2 จ านวน  60 ท่านบวก Tie เพ่ือเข้าแข่งขนัรอบสดุท้าย)   

 วนัท่ี 28  กรกฏาคม  2560  แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  และ พธีิปิดการแข่งขนั 
 
 



 

 
     3.  สถานที่แข่งขัน  สนามกอล์ฟ บลแูซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เลขท่ี 85 หมู่ 13 ต.ช่องด่าน อ.บ่อ
   พลอย จ. กาญจนบรีุ  โทร. 034 - 581227 -  30 
 

 4. ค่าบริการต่าง ๆ     โทรจองเวลาออกรอบวนัซ้อมและแสดงบตัรสมาชิกฯ ก่อนเข้ารับบริการทกุครัง้ 
  วนัซ้อม วนัธรรมดา  ค่าสนาม    250  บาท ค่าแคดดี ้  300  บาท    
   วนัหยดุ  ค่าสนาม    250  บาท ค่าแคดดี ้  300  บาท 
  วนัแข่งขนั      ค่าสนามฟรี  (โดยสมาคมฯ) , ค่าแคดดี ้ 300 บาท  
  

 5. ค่าสมัคร   
 Grand Senior        (70 ปีขีน้ไป)      ค่าสมคัร     1,000   บาท 

 Super  Senior         (60 ปีขีน้ไป)      ค่าสมคัร    1,500   บาท 

 Senior             (50 ปีขีน้ไป)     ค่าสมคัร    2,000   บาท 
 

      6. การช าระเงนิค่าสมัคร ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องช าระเงนิ โดย 
 ช าระเงินสดได้ท่ีส านกังานสมาคมฯ   

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

  ปิดรับสมคัร  วนัท่ี  20  กรกฎาคม  2560  เวลา  16.00 น.     
 

 7. ระเบียบการแข่งขัน 

 สมาชิกท่ีบตัรหมดอาย ุจะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าแข่งขนั 

 ผู้ ท่ีสมคัรเข้าแข่งขนัไม่มาแข่งขนัโดยไม่มีเหตอุนัควรจะถกูปรับเป็นเงิน 2,000 บาท และผู้แข่งขนั
จะต้องแข่งขนัให้ครบตามจ านวนวนัท่ีก าหนด ถ้าแข่งขนัไม่ครบโดยไม่มีเหตผุลอนัควรจะต้องถกู
ห้ามแข่งขนัในครัง้ต่อไป 2 ครัง้ 

 กฎ ข้อบงัคบั และเง่ือนไขการแข่งขนัต่างๆ จะประกาศให้ทราบ ณ สนามแข่งขนั และต้องถือ
ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 

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

 
 

http://www.randa.org/


 

 
 ไม่อนญุาติให้สวมใส่กางเกงขาสัน้,กางเกงยีนส์,เสือ้คอกลม,เสือ้ท่ีใส่ไม่สภุาพในการแข่งขนั 

 ผู้สมคัรท่ีประสงค์จะถอนตวัจากการแข่งขนั จะต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบภายใน  
วนัท่ี  22  กรกฏาคม  2560   
 

8. ที่พัก 

 บลแูซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ห้องเด่ียว / คู่  Superior 900 บาท, Delux 1,200 บาท  ต่อคืน  
(รวมอาหารเช้า) โทร. 034 - 581227 -30 แฟกซ์  034 - 581292 
 

 ขอความกรุณาและความร่วมมือ  

 แต่งกายสภุาพตลอดระหว่างอยู่ในสนามแข่งขนั  ไม่อนญุาตให้สวมใส่กางเกงขาสัน้  หรือสวมใส่
รองเท้าแตะ 

 ไม่อนญุาตให้เล่นไพ่ การพนนั ในระหว่างการแข่งขนัทกุกรณี 

 ร่วมพธีิมอบรางวลัและปิดการแข่งขนัเพ่ือให้เกียรติผู้สนบัสนนุและนกักอล์ฟท่ีชนะเลิศการแข่งขนั 

 พงึปฏิบตัิตนให้อยู่ภายใต้กฎและระเบียบของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด 

  กรณีถ้ามีข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะใดๆ กรุณาท าเป็นหนงัสือหรือร้องเรียนโดยตรงต่อกรรมการ
 จัดการแข่งขันหรือนายกสมาคมฯ  (เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบ) การตัดสินของ
 กรรมการกรณีใดๆ  ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

                           
 
                                                                          
                        ขอแสดงความนบัถือ  
                                                                              

                                                                       
                         (นาวาอากาศเอก ศิวสิทธ์ิ  สว่างวงศ์) 
                                             เลขาธิการ / กรรมการจดัการแข่งขนั 
       

 

 
 

 



 

 
                        ใบสมัคร  

   การแข่งขนักอล์ฟอาชีพรายการ “Toyota Senior Championship #1” 
ระหว่าง วนัท่ี  25 – 28  กรกฏาคม  2560 

สนามกอล์ฟ บลแูซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  จงัหวดักาญจนบรีุ 
 

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 
 ปิดรับสมัคร     วนัท่ี  20   กรกฏาคม    2560 

 

   การสมัครและช าระเงนิ   
 

            ติดต่อสอบถามและสมคัรได้ท่ี คณุศิริลกัษณ์  สนธ์ิแย้ม  เบอร์  089-956-6996 
                                  

 


