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ถาม – ตอบ การแข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ประจ �าปี 2562

การแข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรคื์ออะไร

คือการแขง่ขนัรอบคดัเลือกประจ�าปีท่ีคดัเลือกผูส้มคัรมาเป็นสมาชิกออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ประจ�าปี 2562 การแขง่ขนัรอบคดั

เลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรจ์ะแบ่งออกเป็น 2 รอบคือ การแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบแรก และ การแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบ

สุดทา้ย

ใครสามารถสมคัรแข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์

ผูส้มคัรท่ีอยูใ่นเง่ือนไขดา้นล่างน้ีมีสิทธ์ิท่ีจะสมคัรแขง่ขนัรอบคดัเลือกได้

(ก) ผูส้มคัรท่ีมีอายุตั้งแต่ 13 ปีข้ึนไป สามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนัรอบคดัเลือกได ้แต่จะสามารถเร่ิมแขง่ขนัในรายการ

 ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ไดต่้อเม่ือมีอายุครบ 14 ปีบริบรูณก์อ่นหรือในวนัแขง่รอบแรกในการแขง่ขนัน้ันๆ

(ข) นักกอลฟ์อาชีพ 

(ค) นักกอลฟ์สมคัรเล่นท่ีมีแตม้ต่อไมเ่กิน 5 และจะตอ้งมีใบรบัรองแตม้ต่อจากสถาบนัท่ีเป็นท่ียอมรบั

ผูส้มคัรสามารถรบัใบสมคัรการแข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรไ์ดจ้ากท่ีใด 

ผูส้มคัรสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้  http:///www.allthailandgolftour.com  เร่ิมในวนัท่ี 15 กนัยายน 2561 (08:00 น. 

เวลาประเทศไทย)

วนัปิดรบัสมคัรการแข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรคื์อเม่ือใด

ปิดรบัสมคัรภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 (17:00 น. เวลาประเทศไทย)

จ �านวนผูเ้ขา้แข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรมี์จ �านวนเทา่ไหร่

จ�านวนผูเ้ขา้แขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบแรก 144 คน โดยประมาณ และ จ�านวนผูเ้ขา้แขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยสูงสุดไมเ่กิน 

156 คน

รูปแบบการแข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรเ์ป็นอยา่งไร

การแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบแรกจะแขง่ทั้งหมด 4 รอบ หรือ 72 หลุม หลงัจบการแขง่ขนั 36 หลุมจะมีการตดัตวั ผูท่ี้ท�าคะแนนได้

ดีท่ีสุด 80 คนและเสมอ จะผ่านเขา้แขง่ขนัใน 2 รอบสุดทา้ย ถา้จ�านวนผูส้มคัรแขง่ขนันอ้ยกวา่ 100 คนการตดัตวัจะตดัเหลือ 2 ใน 

3 ของ จ�านวนผูเ้ขา้แขง่ขนัทั้งหมด

การแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยจะแขง่ทั้งหมด 4 รอบ หรือ 72 หลุม หลงัจบการแขง่ขนั 36หลุมจะมีการตดัตวั ผูท่ี้ท�าคะแนน

ไดดี้ท่ีสุด 80 คนและเสมอจะผ่านเขา้แขง่ขนัใน 2 รอบสุดทา้ย หลงัจากท่ีแขง่ครบ 72 หลุม ผูท่ี้ท�าคะแนนดีท่ีสุด 35 คนและเสมอ

จะไดร้บัสิทธ์ิเป็นสมาชิกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรป์ระจ�าปี 2562
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สถานท่ีจดัการแข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรคื์อท่ีใด

สถานท่ีจดัการแขง่ขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดท์ั้งรอบแรกและรอบสุดทา้ยจะจดัข้ึนท่ี

วอเตอรมิ์ลล ์กอลฟ์ คลบั แอนด ์รีสอรท์

44 หมู ่2 ต�าบลโพธ์ิแทน อ�าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก 26120

โทร: (662) 549-1555-8, (666) 4-936-0029

ล�าดบัสิทธ์ิการแข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรเ์ป็นอยา่งไร

ผูส้มคัรท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นเกณฑข์องการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยจะตอ้งแขง่ในรอบคดัเลือกรอบแรก 

ล�าดบัสิทธ์ิการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรต์ามล�าดบัดงัน้ี

ล�าดบัสิทธ์ิ รายละเอียด

1 นักกอลฟ์ 50 อนัดบัแรกของอนัดบัเงินรางวลัสะสม ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ในปี 2560 ท่ีไดร้บัสิทธ์ิแขง่ขนัในปี 

2561 แต่ไมส่ามารถอยูใ่น  60 อนัดบัแรกของอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2561 และไมไ่ดร้บั

สิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ในปี 2562 

2 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัเงินรางวลัสะสมสูงสุดของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2542 ท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้

แขง่ขนั

3 นักกอลฟ์อนัดบัตั้งแต่ 61 ถึง 120 และเสมอ จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ในปี 2561 

4 ผูช้นะการแขง่ขนัในแต่ละรายการของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรต์ั้งแต่ปี 2542 ถึงปี 2559 ท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนั

5 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ�านวน 5 คนซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 125 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ US PGA Tour ในปี 

2561 ท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*)

6 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ�านวน 5 คนซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 100 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ European Tour ในปี 

2561 ท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*)

7 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ�านวน 5 คนซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 75 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ Japan Golf Tour 

Organization ในปี 2561 ท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*)

8 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ�านวน 5 คนซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 60 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ Asian Tour ในปี 2561 

ท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*)

9 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ�านวน 3 คนซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 30 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ PGA Tour of Australia 

ในปี 2561 ท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*)

10 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ�านวน 3 คนซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 30 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ Southern Africa 

(Sunshine) Tour ในปี 2561 ท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ (*)

11 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ�านวน 5 คนซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 50 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ Thailand PGA Tour ใน

ปี 2561 ท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*)

12 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ�านวน 3 คนซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 30 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ PGT Asia Tour ในปี 

2561 ท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*)

13 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ�านวน 3 คนซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 30 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของ Taiwan PGA Tour ในปี 

2561 ท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์(*)

14 นักกอลฟ์ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือจากคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์

15 นักกอลฟ์สมคัรเล่นท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ�านวน 3 คนซ่ึงอยูใ่นอนัดบัไมเ่กินอนัดบัท่ี 30 ของ World Amateur Golf Ranking 

(*)
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ล�าดบัสิทธ์ิ รายละเอียด

16 นักกอลฟ์ท่ีชนะการแขง่ขนัประเภทบุคคลในครั้งล่าสุดของการแขง่ขนัดงัต่อไปน้ี a) Eisenhower Cup, b) Nomura Cup, 

c) Asian Games, d) Sea Games, and e) Putra Cup

17 นักกอลฟ์สมคัรเล่นท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุด 5 คน ซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 20  ของอนัดบัคะแนนสะสมของสมาคมกีฬากอลฟ์แหง่

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัป์ (*)

            (*) ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

สถานะใดท่ีผูส้มคัรจะไดร้บัหลงัจากจบการแข่งขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์

ผูส้มคัรท่ีท�าคะแนนไดดี้ท่ีสุด 35 คน และเสมอในการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยจะไดสิ้ทธ์ิเป็นสมาชิกของออลไทยแลนด์

กอลฟ์ทวัรป์ระเภทสมาชิกท่ี 15 ของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นฤดูกาล 2562

ถาม – ตอบ สมาชิกออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์

ใครจะไดร้บัสิทธ์ิเป็นสมาชิกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2562

ล�าดบัสิทธ์ิการแขง่ขนัของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ในปี 2562 ตามล�าดบั ดงัน้ี

ล�าดบัสิทธ์ิ รายละเอียด

1 นักกอลฟ์ 50 อนัดบัแรกของโลกโดยนับจากวนัสุดทา้ยของการรบัสมคัรในแต่ละรายการแขง่ขนัของออลไทยแลนด์

กอลฟ์ทวัร์

2 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัเงินรางวลัสูงสุด ของทวัรต่์างๆดงัน้ี PGA Tour, the European Tour, the Japan Tour, the PGA Tour 

of Australasia, the Sunshine Tour, the Asian Tour, and the One Asia Tour

3 (ก) นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัเงินรางวลัสะสมสูงสุดของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ไดร้บัสิทธ์ิการแขง่ขนัในทุกรายการของออล

ไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์เป็นเวลาอีกหา้ปี (5 ปี) หลงัจากจบฤดูกาลน้ันๆ

(ข) นักกอลฟ์ท่ีไดร้บัการยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย์

4 (ก) นักกอลฟ์ท่ีชนะรายการ Singha Masters หรือ All Thailand Championship ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัในทุกรายการขอ

งออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์เป็นเวลาอีกสามปี (3 ปี) หลงัจากจบฤดูกาลน้ันๆ

(ข) นักกอลฟ์ท่ีไดร้บัการยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย์

5 (ก) นักกอลฟ์ท่ีชนะการแขง่ขนัของ ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ตั้งแต่สองรายการข้ึนไปในปีเดียวกนั ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนั

ในทุกรายการของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์เป็นเวลาอีกสามปี (3 ปี) หลงัจากจบฤดูกาลน้ันๆ 

(ข) นักกอลฟ์ท่ีไดร้บัการยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย์

6 (ก) นักกอลฟ์ท่ีชนะการแขง่ขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์หน่ึงรายการ ไดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัในทุกรายการของออลไทย

แลนดก์อลฟ์ทวัร ์เป็นเวลาอีกสองปี (2 ปี) หลงัจากจบฤดูกาลน้ันๆ 

(ข) นักกอลฟ์ท่ีไดร้บัการยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย์

7 นักกอลฟ์ท่ีไดร้บัเชิญจากออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์

8 นักกอลฟ์ท่ีผ่านการคดัเลือกจากรอบคดัเลือกวนัจนัทร ์ในแต่ละรายการแขง่ขนัท่ีออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรก์�าหนด

9 (ก) นักกอลฟ์ 60 อนัดบัแรกจากอนัดบัเงินรางวลัสะสม ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ในปี 2561

(ข) นักกอลฟ์ท่ีไดร้บัการยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางการแพทย์
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ล�าดบัสิทธ์ิ รายละเอียด

10 นักกอลฟ์สมคัรเล่น 4 อนัดบัแรกจากคะแนนสะสมของนักกอลฟ์สมคัรเล่นจากออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ในปี 2561

11 นักกอลฟ์ท่ีมีอนัดบัดีท่ีสุดจ�านวน 1 คน ซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 5 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์

ใน ปี 2562 ณ วนัสุดทา้ยของวนัปิดรบัสมคัรในแต่ละรายการ และยงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิในการแขง่ขนั (สามารถใชส้�าหรบั

รายการแขง่ขนัต่อไปไดท้นัที)

12 นักกอลฟ์สมคัรเล่น 4 คนแรกซ่ึงอยูไ่มเ่กินอนัดบัท่ี 20 จากคะแนนสะสมของนักกอลฟ์สมคัรเล่นจากออลไทยแลนด์

กอลฟ์ทวัร ์ในปี 2562

13 นักกอลฟ์ท่ีเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์

14 นักกอลฟ์ในประเภทสมาชิกท่ี 15 และ 16 จะมีการจดัอนัดบัเงินรางวลัสะสมใหมจ่ากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทย

แลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2562 ตามก�าหนดเวลาท่ีคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรก์�าหนดข้ึน 

หลงัจากการจดัอนัดบัเงินรางวลัสะสม อนัดบัของสมาชิกในประเภทสมาชิกท่ี 14 อาจมีการเปล่ียนแปลง 

 หมายเหตุ: สมาชิกท่ีไมมี่เงินรางวลัสะสมหลงัจากท่ีมีการจดัอนัดบัเงินรางวลัสะสมใหม ่จะยงัคงอยูใ่นประเภท

สมาชิกเดิม

15 นักกอลฟ์ 35 คนแรกและเสมอ จากรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรปี์ 2562

16 นักกอลฟ์อนัดบัตั้งแต่ 61 ถึง 80 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2561

17 นักกอลฟ์อนัดบัตั้งแต่ 36 ถึง 80 และเสมอจากรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรปี์ 2562

18 นักกอลฟ์อนัดบัตั้งแต่ 81 ถึง 150 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2561

19 นักกอลฟ์ท่ีไมผ่่านการตดัตวัจากรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ยของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรปี์ 2562

20 นักกอลฟ์อนัดบัตั้งแต่ 151 เป็นตน้ไป จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2561

21 ผูช้นะรายการแขง่ขนัของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นอดีตท่ียงัไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนั

22 นักกอลฟ์ท่ีเขา้ร่วมการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบแรกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรปี์ 2562

สมาชิกประเภทใดท่ีไดสิ้ทธ์ิแข่งขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ย

สมาชิก 50 อนัดบัแรกของอนัดบัเงินรางวลัสะสม ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ ในปี 2560 ท่ีไดร้บัสิทธแ์ขง่ขนัในปี 2561 แต่ไม่

สามารถอยูใ่น 60 อนัดบัแรกของอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2561 และไมไ่ดร้บัสิทธ์ิเขา้แขง่ขนัออลไทย

แลนดก์อลฟ์ทวัร ์ในปี 2562 และ สมาชิกอนัดบัตั้งแต่ 61 ถึง 120 และเสมอ จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์

ในปี 2561 

มีทางเลือกใดบา้งส�าหรบัสมาชิกตัง้แตอ่นัดบัท่ี 61 ถึง 150 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรปี์ 2561 (ณ วนั

ท่ี 22 ตลุาคม 2561) และไม่ไดร้บัสิทธแ์ข่งขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรใ์นปี 2562

สมาชิกออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรต์ั้งแต่อนัดบัท่ี 61 ถึง 120 สามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ย และ 

อนัดบัท่ี 121 ถึง 150 สามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบแรกเพ่ือพยายามเขา้สู่รอบคดัเลือกรอบสุดทา้ย หรือสมาชิก

สามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชิกประเภทท่ี 18 ของล�าดบัสิทธ์ิของสมาชิกออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรป์ระจ�าปี 2562

มีทางเลือกใดบา้งส�าหรบันกักอลฟ์ตัง้แตอ่นัดบัท่ี 61 ถึง 150 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรปี์ 2561 (ณ 

วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561) และมีล�าดบัสิทธ์ิในออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ (ผูช้นะการแข่งขนัในแตล่ะรายการของออลไทยแลนด์

กอลฟ์ทวัรต์ัง้แตปี่ 2542 ถึงปี 2559)

สมาชิกสามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ย หรือสมาชิกสามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชิกประเภทท่ี 21 ของล�าดบัสิทธ์ิ

ของสมาชิกออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรป์ระจ�าปี 2562
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หากสมาชิกออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรต์ัง้แตอ่นัดบัท่ี 61 ถึง 150 ( ณ วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561 ) เลือกท่ีจะไม่เขา้รว่มในการแข่งขนั

รอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรจ์ะมีผลอยา่งไร

สมาชิกอนัดบัท่ี 61 ถึง 80 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรจ์ะสามารถคงอยูใ่นล�าดบัสิทธ์ิประเภทสมาชิกท่ี 

16 ของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรป์ระจ�าปี 2562 สมาชิกอนัดบัท่ี 81 ถึง 150 จากอนัดบัเงินรางวลัสะสมของออลไทยแลนดก์อลฟ์

ทวัรจ์ะคงอยูใ่นล�าดบัสิทธ์ิของประเภทสมาชิกท่ี 18 ของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรป์ระจ�าปี 2562

หมายเหต ุ - การก�าหนดจ�านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในรายการแข่งขนัออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรจ์ะสอดคลอ้งกบัล�าดบัสิทธ์ิของสมาชิก

ของปี 2562 ส�าหรบัการแข่งขนัรายการใดท่ีมีการ Co-Santion จ �านวนผูเ้ขา้รว่มแข่งขนัจะนอ้ยกว่าการแข่งขนัในรายการปกติ

ของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์

ถาม - ตอบ นกักอลฟ์สมคัรเลน่

นกักอลฟ์สมคัรเลน่สามารถเขา้รว่มการแข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรไ์ดห้รอืไม่

ได ้ นักกอลฟ์สมคัรเล่นตอ้งมีแตม้ต่อไมเ่กิน 5 และจะตอ้งมีใบรบัรองแตม้ต่อจากสถาบนัท่ีเป็นท่ียอมรบั นักกอลฟ์สามารถรกัษา

สถานภาพนักกอลฟ์สมคัรเล่นไดโ้ดยการส่งใบสมคัรแขง่ขนัในฐานะนักกอลฟ์สมคัรเล่น หรือ สละสิทธ์ิในการรบัเงินรางวลักอ่นเขา้

ร่วมแขง่ขนั หากนักกอลฟ์ไมแ่จง้สถานะการเป็นนักกอลฟ์สมคัรเล่นหรือไมส่ละสิทธ์ิในการรบัเงินรางวลักอ่นเร่ิมการแขง่ขนั นัก

กอลฟ์จะเสียสถานภาพการเป็นนักกอลฟ์สมคัรเล่นถึงแมว้า่จะไมผ่่านการตดัตวัก็ตาม

มีขั้นตอนใดบา้งในการขอคืนสถานะการเป็นนกักอลฟ์สมคัรเลน่ หากนกักอลฟ์สมคัรเลน่ไม่ประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนัรอบ

คดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์

หากนักกอลฟ์สมคัรเล่นเขา้ร่วมการแขง่ขนัรอบคดัเลือก ในฐานะนักกอลฟ์อาชีพเป็นครั้งแรกและไมป่ระสบผลส�าเร็จ ผูส้มคัรอาจ

ยืน่ค�ารอ้งเพ่ือขอคืนสถานภาพการเป็นนักกอลฟ์สมคัรเล่นต่อคณะกรรมการสถานภาพสมคัรเล่น โดยผูส้มคัรอาจตอ้งรอการคืน

สถานภาพนักกอลฟ์สมคัรเล่นเป็นเวลาสามเดือนหลงัจากท่ีละเมิดกฏจากเขา้ร่วมการแข่งขนัรอบคดัเลือกของออลไทยแลนดก์อลฟ์

ทวัร ์ ซ่ึงถา้ไมมี่การขอคืนสถานะนักกอลฟ์สมคัรเล่นอยา่งถูกตอ้ง การเล่นในครั้งต่อไปอาจเกิดปัญหาไดถ้า้นักกอลฟ์ลงสมคัรใน

ฐานะนักกอลฟ์สมคัรเล่น

นกักอลฟ์สมคัรเลน่สามารถเขา้รว่มการแข่งขนัในรายการของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรโ์ดยใชผ้ลแข่งขนัรอบคดัเลือกรอบสุดทา้ย

ก่อนท่ีจะเปล่ียนสถานะเป็นนกักอลฟ์อาชีพไดห้รอืไม่

ไมส่ามารถท�าได ้แต่อยา่งไรก็ดี นักกอลฟ์สมคัรเล่นสามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนัรายการออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัรห์ลงัจากการแขง่ขนั

รอบคดัเลือกในสถานภาพนักกอลฟ์สมคัรเล่นดว้ยการส่งเขา้แขง่ขนัโดยสปอนเซอรข์องออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์เป็นตน้

ตดิตอ่สอบถาม

ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร์
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