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การแข่งขันรอบคัดเลือกของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ประจาปี 2562
1. คานา
ตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขันปี 2562 เป็ นต้นไป ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (ATGT) จะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกประจาปี (QSchool) ผูส้ มัครที่ทาคะแนนได้ดีที่สุด 35 คน และเสมอในการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้สิทธิ์เป็ นสมาชิกของ
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ประเภทสมาชิกที่ 15 และจะไปรวมกับนักกอล์ฟจากอันดับเงินรางวัลสะสม Order of Merit ในปี
ก่อนหน้าและนักกอล์ฟที่ได้สิทธิ์อื่นๆในการเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะสมาชิกของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ในฤดูกาล
2562 (รายละเอียดของประเภทสมาชิกทั้งหมดอยูใ่ นภาคผนวกที่ 1)
การแข่งขันรอบคัดเลือกของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์จะแบ่งออกเป็ น 2 รอบดังนี้ ตามลาดับ
สถานที่จดั การแข่งขัน

วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท
ที่อยู่
44 หมู่ 2 ต.โพธิ์แทน อ. องครักษ์ จ. นครนายก 26120
โทร
(662) 549-1555-8
(666) 4936-0029

(ก) การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรก

วันแข่งขัน 4-7 ธันวาคม 2561
ผูส้ มัครที่ไม่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ของการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะต้องแข่ง
ในรอบคัดเลือกรอบแรก ที่แข่งขันทั้งหมด 4 รอบ

(ข) การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย

วันแข่งขัน 11-14 ธันวาคม 2561
ผูส้ มัครที่อยูใ่ นเกณฑ์ของการแข่งขันที่ได้รบั การยกเว้นในรอบคัดเลือกรอบ
แรกและผูส้ มัครที่ผ่านการคัดตัวจากรอบคัดเลือกรอบแรก จะต้องมาแข่งขัน
กันในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายที่แข่งขันทั้งหมด 4 รอบ

วันที่ปิดรับการสมัคร

31 ตุลาคม 2561 (17:00 น. เวลาประเทศไทย)

2. รูปแบบการแข่งขันรอบคัดเลือก
การแข่งขันรอบคัดเลือกแบ่งการแข่งขันออกเป็ น 2 รอบ
(ก) การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรก:

วันแข่งขัน
4-7 ธันวาคม 2561
วันซ้อม
3 ธันวาคม 2561
วันลงทะเบียน 2 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 07:00 น. – 16:00 น.
(เวลาประเทศไทย)
3 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 07:00 น. – 12:00 น.
(เวลาประเทศไทย)

ผูส้ มัครที่ปฎิบตั ิตามระเบียบการรับสมัครก่อนจะได้รบั สิทธิ์ในการพิจารณาก่อน ในกรณีที่มีจานวนผูส้ มัครแข่งขันเกิน
กว่าที่ กาหนดไว้ก็จะทาการเพิ่มสนามแข่งขันในช่ วงเวลาเดียวกันเพื่อรองรับจานวนผูส้ มัครที่ มีสิทธิ์เข้าร่วมในการ
แข่งขันทั้งหมด
การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรกจะแข่งทั้งหมด 4 รอบ หรือ 72 หลุม จานวนผูเ้ ข้าแข่งขันโดยประมาณ 144 คน
หลังจบการแข่งขัน 36 หลุมจะทาการตัดผูแ้ ข่งขันที่ทาคะแนนได้ดีที่สุด 80 คนและเสมอ เพื่อผ่านเข้าแข่งขันใน 2
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รอบสุดท้าย ถ้าจานวนผูส้ มัครแข่งขันน้อยกว่า 100 คน การตัดผูแ้ ข่งขันให้เหลือ 2 ใน 3 ของจานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
ทั้งหมด
เนื่ องจากจานวนผูส้ มัครที่ จะได้รบั สิทธิ์ผ่านเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายยังไม่สามารถยืนยันจานวนได้จนกว่า
จะได้รบั ใบสมัครทั้งหมดเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจานวนผูเ้ ข้าแข่งขันจากรอบคัดเลือกรอบแรกที่จะได้รบั สิทธิ์ผ่าน
เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะประกาศให้ทราบระหว่างการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรก ผูส้ มัครแข่งขันที่มี
คะแนนเสมอกันในหลุมสุดท้ายของรอบคัดเลือกรอบแรกจะได้ผ่านเข้าไปในรอบการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
ด้วยกัน
(ข) การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย

วันแข่งขัน
11-14 ธันวาคม 2561
วันซ้อม
10 ธันวาคม 2561
วันลงทะเบียน 9 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 07:00 น. – 16:00 น.
(เวลาประเทศไทย)
10 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 07:00 น. – 12:00 น.
(เวลาประเทศไทย)

ผูส้ มัครที่ ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรกมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายโดย
ทันที สิทธิ์ของผูแ้ ข่งขันที่ได้รบั การยกเว้นจากการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรกจะปรากฎอยูใ่ นภาคผนวกที่ 2
การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะแข่งทั้งหมด 4 รอบ หรือ 72 หลุม จานวนผูเ้ ข้าแข่งขันสูงสุดไม่เกิน 156 คน
หลังจบการแข่งขัน 36 หลุมจะมีการตัดตัว ผูท้ ี่ทาคะแนนได้ดีที่สุด 80 คนและเสมอ จะผ่านเข้าแข่งขันใน 2 รอบ
สุดท้าย หลังจากที่แข่งครบ 72 หลุม ผูท้ ี่ทาคะแนนดีที่สุด 35 คนและเสมอจะได้รบั สิทธิ์เป็ นสมาชิกประเภทที่ 15
ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ประจาปี 2562
ในกรณีที่มีการเสมอกันในอันดับที่ 1 จะตัดสินโดยการเปรียบเทียบจากผลการแข่งขันที่ดีที่สุดตามลาดับดังนี้ (1) 36
หลุม, (2) 18 หลุม, (3) 9 หลุม, (4) 6 หลุม, และ (5) 3 หลุม
ในกรณียงั เสมอกันอยู่ จะตัดสินจากผลการแข่งขันในรอบสุดท้าย โดยนับคะแนนจากหลุมที่ 18 นับถอยไปจนกว่าจะ
ได้ผชู ้ นะ หากผลอันดับที่ 1 ยังเสมอกันอยูใ่ ห้ตดั สินเป็ นรายหลุมต่อหลุม
ในกรณีที่ไม่สามารถทาการแข่งขันครบ 4 รอบ แต่ผลการแข่งขันสามารถประกาศได้ถา้ ทาการแข่งขันครบ 3 รอบ ใน
กรณีที่ทาการแข่งขันได้ไม่ถึง 3 รอบในการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอาจจะมีการกาหนดให้มีการแข่งขันใหม่
ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน
3. คุณสมบัติของผูส้ มัครแข่งขัน
ผูส้ มัครที่อยูใ่ นเงื่อนไขด้านล่างนี้ มีสิทธิ์ที่จะสมัครแข่งขันรอบคัดเลือกได้
(ก) ผูส้ มัครที่มีอายุต้งั แต่ 13 ปี ขึ้ นไป สามารถเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกได้ แต่จะสามารถเริ่มแข่งขันในรายการออล
ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ได้ต่อเมื่อมีอายุครบ 14 ปี บริบูรณ์กอ่ นหรือในวันแข่งรอบแรกในการแข่งขันนั้นๆ
(ข) นักกอล์ฟอาชีพ
(ค) นักกอล์ฟสมัครเล่นที่มแี ต้มต่อไม่เกิน 5 และจะต้องมีใบรับรองแต้มต่อจากสถาบันที่เป็ นที่ยอมรับ
หมายเหตุสาหรับนักกอล์ฟสมัคเล่น ไม่ถือว่าเป็ นการละเมิดกฎข้อบังคับสถานภาพสมัครเล่น สาหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น
ภายใต้การควบคุมของ R&A Rules Ltd ที่จะทาการสมัครและแข่งขันในรอบใดๆของการแข่งขันรอบคัดเลือกของออลไทย
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แลนด์กอล์ฟทัวร์ โดยที่ผเู ้ ล่นจะต้องสละสิทธิ์การรับเงินรางวัลในการแข่งขันของแต่ละรอบล่วงหน้าโดยกรอกแบบฟอร์มที่
จัดไว้ให้ ณ สนามแข่งขัน
อย่างไรก็ตามหากนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก ในฐานะนักกอลฟ์ อาชีพเป็ นครั้งแรกและไม่ประสบ
ผลสาเร็จ ผูส้ มัครอาจยืน่ คาร้องเพื่อขอคืนสถานภาพการเป็ นนักกอล์ฟสมัครเล่นต่อคณะกรรมการสถานภาพสมัครเล่นโดย
ผูส้ มัครอาจต้องรอการคืนสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นเป็ นเวลาสามเดือนหลังจากที่มีการละเมิดกฎ โดยที่การเข้าร่วม
แข่งขันรอบคัดเลือกของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ นี้ เป็ นเพียงการละเมิดครั้งเดียวของผูเ้ ล่นภายใต้กฎข้อบังคับสถานภาพ
สมัครเล่น (คาตัดสิน 9-2b/3)
4. ขั้นตอนการสมัครแข่งขัน
(ก) ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครแข่งขันให้สมบูรณ์ครบถ้วน (รายละเอียดใบสมัครอยูใ่ นภาคผนวกที่ 3) สามารถดาวน
โหลดได้ที่ http://www.allthailandgolftour.com
(ข) จัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
(ค) ชาระค่าสมัคร
•

ค่าสมัครแข่งขันเป็ นเงินทั้งสิ้ น 15,000 บาท ซึ่งรวมค่าสมัครแข่งขันคัดเลือกรอบแรกและรอบสุดท้ายแล้ว

•

ชาระค่าสมัครโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
รายละเอียดบัญชีมีดงั นี้
ชื่อบัญชี
บริษัท สปอร์ต แมนเนจเม้นท์กรุ๊ป จากัด
เลขที่บญ
ั ชี
018-2-57791-5
ชื่อธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
Swift Code
SICOTHBK
หมายเหตุ สาหรับค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินต่างธนาคารที่เกิดขึ้ น ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเอง

• ระบุชื่อผูส้ มัครในเอกสารการโอนเงินเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบ
(ง) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตลอดจนหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกัน โดยจัดส่งทางอีเมลมาที่
email: Q-School2019@allthailandgolftour.com
หมายเหตุ
การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ได้รบั ใบสมัครและหลักฐานประกอบอื่นๆ
ครบถ้วนพร้อมกันเท่านั้น
• รับสมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น ไม่รบั สมัครช่องทางอื่นๆ
• ผูส้ มัครจะได้รบั อีเมลยืนยันกลับ จึงจะถือว่าขัน้ ตอนการสมัครคบถ้วนสมบูรณ์
5. วันปิ ดรับสมัคร
ปิ ดรับการสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (17:00 น. เวลาประเทศไทย)
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6. การยืนยันการสมัครแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน
ผูส้ มัครจะได้รบั อีเมลยืนยันกลับ จึงจะถือว่าขัน้ ตอนการสมัครสมบูรณ์
ในกรณีที่มีการเพิ่มสนามแข่งขัน ผูส้ มัครแข่งขันจะได้รบั แจ้งการยืนยันสนามแข่งขัน 2 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันรอบคัดเลือก
รอบแรกจะเริ่มต้นขึ้ น โดยจะจัดการแข่งขันในสัปดาห์เดียวกัน ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็ นผูก้ าหนด
สนามแข่งขันให้กบั ผูส้ มัครแข่งขัน
7. การถอนตัว
กรณีที่ผสู ้ มัครต้องการถอนตัว จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือลายลักษณ์อกั ษรให้ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ทราบ โดยจะมีเงื่อนไข
ดังนี้
(ก) ถ้าผูส้ มัครถอนตัวก่อนวันปิ ดรับสมัคร ผูส้ มัครจะได้รบั เงินคืน 13,500 บาท
(ข) ถ้าผูส้ มัครถอนตัวหลังวันปิ ดรับสมัครด้วยเหตุผลด้านสุขภาพพร้อมใบรับรองแพทย์ ผูส้ มัครจะได้รบั เงินคืน 12,000
บาท
(ค) ถ้าผูส้ มัครถอนตัวหลังวันปิ ดรับสมัคร ผูส้ มัครจะได้รบั เงินคืน 7,500 บาท
(ง) ถ้าผูส้ มัครไม่อยูท่ ี่แท่น ณ เวลาแข่งขันโดยที่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า ผูส้ มัครจะไม่ได้รบั ค่าสมัครคืนและ
อาจจะมีการลงโทษทางวินัย
(จ) ถ้าผูส้ มัครได้เริ่มแข่งขันไปแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้ น
8. นโยบายทั ่วไป
(ก) ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบ เงื่อนไข และข้อกาหนดการแข่งขัน รวม
ทั้งปฎิเสธการรับใบสมัครเมื่อใดก็ได้หากพบว่าผูส้ มัครมีประวัติความประพฤติหรือเคยปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสมกับความ
เป็ นมืออาชีพในการแข่งขัน ซึ่งสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการปฎิเสธใบสมัครได้
(ข) การลงนามในใบสมัครนี้ ถือเป็ นการลงนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ประจาปี
2562 เท่านั้น แม้ว่าการเข้าเป็ นสมาชิกของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์จะเริ่มจากการแข่งขันในรายการนี้ แต่ออลไทย
แลนด์กอล์ฟทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ (เช่น อุปนิ สยั ความประพฤติ ความรับผิดชอบทางการ
เงิน และอื่นๆ) ต่อผูส้ มัครทุกคนสาหรับการเข้าเป็ นสมาชิก และเป็ นสิทธิ์ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ในการใช้
ดุลพินิจที่จะรับหรือไม่รบั ในการเข้าเป็ นสมาชิกโดยไม่ตอ้ งระบุเหตุผลในการพิจารณานั้น
(ค) การทาประกันภัย เป็ นความรับผิดชอบของผูส้ มัครทุกคน ที่ตอ้ งจัดให้มีประกันอุบตั ิเหตุซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการ
เสียชีวิตและการเป็ นผูท้ ุพพลภาพจากอุบตั ิเหตุ
และแนะนาให้มีการทาประกันส่วนบุคคลที่ครอบคลุมถึงความ
รับผิดชอบจากความประมาทต่อบุคคลที่สาม หรือเป็ นสิ่งที่อาจเกิดขึ้ นในการแข่งขัน โดยมีทุนประกันขัน้ ตา่ 1 ล้าน
บาท
(ง) การชดใช้คา่ เสียหาย ผูส้ มัครสัญญาว่าจะเป็ นผูช้ ดใช้คา่ เสียหาย และไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อออลไทยแลนด์
กอล์ฟทัวร์จากเรื่องหนี้ สิน การเรียกร้อง สิ่งที่ตอ้ งเสียไป ค่าใช้จ่าย ความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากการปฏิบตั ิที่
ผิดกฎ ความประมาท การจงใจประพฤติผิด หรือการกระทาที่ผิดกฎหมายของผูส้ มัคร
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(จ) การยกเว้นความรับผิดชอบ ผูส้ มัครเข้าใจในความเสี่ยงของการเล่นกอล์ฟ และตกลงว่าออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ไม่
ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากผูส้ มัครในช่วง
ระหว่างการแข่งขันรอบคัดเลือก
9. ข้อมูลจาเพาะของไม้กอล์ฟ และลูกกอล์ฟ
(ก) รายชื่อหัวไม้ที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Driver Heads) หัวไม้ (Driver) ที่ผเู ้ ล่นนามาใช้แข่งขัน
ส่วนของหัวไม้กอล์ฟ (Club Head) ต้องเป็ นรุ่น (model) และมุมองศาหน้าไม้ (loft) ที่ปรากฏอยูใ่ นรายชื่อหัวไม้ที่
สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Driver Heads) จัดทาโดย R&A ฉบับปั จจุบนั
• การปรับโทษสาหรับการนาไม้ออกไปแต่ไม่ใช้สโตรกด้วยไม้หนึ่ งอัน หรือหลายอัน ปรับโทษสองสโตรกสาหรับแต่
ละหลุมที่มีการละเมิด ปรับสูงสุดสี่สโตรกต่อรอบ (สองสโตรกสาหรับแต่ละหลุมในสองหลุมแรกที่มีการละเมิด)
• การปรับโทษสาหรับการสโตรกด้วยไม้กอล์ฟที่ฝ่าฝื นข้อกาหนด ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
(ข) ข้อมูลจาเพาะของร่องหน้าไม้และรอยตอก (Grooves and Punch mark Specifications) (คาตัดสิน 4-1/1)
ไม้กอล์ฟของผูเ้ ล่นต้องสอดคล้องกับข้อมูลจาเพาะของร่องและรอยตอกในกฎข้อบังคับที่มีผลวันที่ 1 มกราคม 2553
• การปรับโทษสาหรับการนาไม้ออกไปแต่ไม่ใช้สโตรกด้วยไม้หนึ่ งอัน หรือหลายอัน ปรับโทษสองสโตรกสาหรับแต่
ละหลุมที่มีการละเมิด ปรับสูงสุดสี่สโตรกต่อรอบ
• ถ้าพบการละเมิดใดระหว่างการเล่นของสองหลุมให้ถือว่าพบการละเมิดระหว่างการเล่นในหลุมต่อไปและต้องใช้
การปรับโทษตามนั้น
• การปรับโทษสาหรับการสโตรกด้วยไม้กอล์ฟที่ฝ่าฝื นข้อกาหนด ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
(ค) ข้อมูลจาเพาะของลูกกอล์ฟ (หมายเหตุ กฎข้อ 5-1)
(i) รายชื่อลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Golf Balls) ลูกกอล์ฟที่ผเู ้ ล่นใช้เล่น ต้องมีชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นบัญชีรายชื่อลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับฉบับปั จจุบนั ที่จดั ทาโดย R&A
• การปรับโทษในกรณีฝ่าฝื นข้อกาหนดในสโตรกเพลย์ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
(ii) ลูกกอล์ฟประเภทเดียวกัน (One Ball Condition)
ในระหว่างรอบที่กาหนด ลูกกอล์ฟที่ผเู ้ ล่นใช้เล่นต้องมียหี่ อ้ และแบบเดียวกันตามรายชื่อหนึ่ งชื่อ ที่ปรากฏอยูใ่ นรายชื่อ
ลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับฉบับปั จจุบนั (ข้อกาหนดข้อนี้ ไม่บงั คับใช้ในการแข่งขันโปร-แอม ทั้งนักกอล์ฟอาชีพและ
นักกอล์ฟสมัครเล่น)
• การปรับโทษสาหรับการละเมิดในการเล่นแบบสโตรกเพลย์ ปรับโทษสองสโตรกสาหรับแต่ละหลุมที่มีการ
ละเมิด ปรับสูงสุดสี่ สโตรกต่อรอบ (สองสโตรกสาหรับแต่ละหลุมในสองหลุมแรกที่มีการละเมิด)
(ง) การสึกหรอและการดัดแปลง (กฎ 4-1b)
ไม้กอล์ฟใหม่ที่สอดคล้องกับกฏข้อบังคับถือว่ายังสอดคล้องตามกฎอยูจ่ ากการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งาน
ตามปกติ หากเจตนาเปลี่ยนแปลงส่วนใดของไม้กอล์ฟ ให้ถือเสมือนว่าเป็ นสภาพใหม่และสภาพของไม้กอล์ฟที่ได้
เปลี่ยนแปลงไปนั้นต้องสอดคล้องกับกฏข้อบังคับ
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10. หมายเหตุของแข่งขัน
(ก) การประพฤติตนของนักกอล์ฟอาชีพ ผูส้ มัครจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมตามมารยาทของนักกอล์ฟ
(ข) บุคลิกภาพ ผูเ้ ล่นต้องดูแลตนเองให้เรียบร้อยอยูเ่ สมอทั้งในเรื่องเสื้ อผ้าและทรงผมตามระเบียบของทัวร์ ในขณะที่ทา
หน้าที่เป็ นนักกอล์ฟอาชีพ ณ สนามกอล์ฟ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ห้ามผูเ้ ล่นสวมใส่กางเกงยีนส์ และเสื้ อยืดไม่มีปกในรอบฝึ กซ้อม หรือรอบการแข่งขันใดๆ รวมทั้งต้องปฏิบตั ิตาม
ระเบียบในเรื่องการแต่งกายของสนามนั้นๆ
(ค) การสัมมนาของสมาชิกใหม่ เป็ นภาคบังคับให้สมาชิกใหม่ทุกคน ที่ผ่านการคัดตัวจากการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบ
สุดท้าย ต้องเข้าร่วมการสัมมนา โดยที่จะมีการสัมมนาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ ข้อกาหนดการแข่งขัน สัญญา
ข้อตกลง การเป็ นสมาชิกและอื่นๆ โปรดวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับการเข้าร่วมสัมมนานี้ ซึ่งจะกล่าวถึง
ภายหลังจากการแข่งขันในรอบสุดท้ายสิ้ นสุดลง
(ง) แบบฟอร์มประวัติส่วนบุคคลสาหรับสื่อ กาหนดให้ผูเ้ ล่นที่เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายต้องกรอกฟอร์มให้
ครบถ้วนสมบูรณ์
11. ติดต่อสอบถาม
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์
ที่อยู่
ชั้น 7 ตึกสุพรีมคอมเพล็กซ์
1024 ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300, ประเทศไทย
โทรศัพท์ (662) 667-4250
โทรสาร (662) 667-4252
อีเมล
Q-School2019@allthailandgolftour.com
เวปไซด์ www.allthailandgolftour.com
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ภาคผนวกที่ 1

ลาดับสิทธิ์ของประเภทสมาชิกออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ประจาปี 2562
ลาดับสิทธิ์

รายละเอียด

1

นักกอล์ฟ 50 อันดับแรกของโลกโดยนับจากวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรายการแข่งขันของออล
ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์

2

นักกอล์ฟที่มีอนั ดับเงินรางวัลสูงสุด ของทัวร์ต่างๆดังนี้ 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) นั กกอล์ฟที่มีอนั ดับเงินรางวัลสะสมสูงสุด ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ได้รบั สิทธิ์การแข่งขันในทุก
รายการของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ เป็ นเวลาอีกห้าปี (5 ปี ) หลังจากจบฤดูกาลนั้นๆ
(ข) นักกอล์ฟได้รบั การยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์

4

(ก) นั กกอล์ฟที่ชนะรายการ Singha Masters หรือ All Thailand Championship ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันใน
ทุกรายการของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ เป็ นเวลาอีกสามปี (3 ปี ) หลังจากจบฤดูกาลนั้นๆ
(ข) นักกอล์ฟได้รบั การยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์

5

(ก) นักกอล์ฟที่ชนะการแข่งขันของ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ตั้งแต่สองรายการขึ้ นไปในปี เดียวกัน ได้รบั
สิทธิ์เข้าแข่งขันในทุกรายการของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ เป็ นเวลาอีกสามปี (3 ปี ) หลังจากจบฤดูกาล
นั้นๆ
(ข) นักกอล์ฟได้รบั การยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์

6

(ก) นักกอล์ฟที่ชนะการแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ หนึ่ งรายการ ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขันในทุกรายการ
ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ เป็ นเวลาอีกสองปี (2 ปี ) หลังจากจบฤดูกาลนั้นๆ
(ข) นักกอล์ฟได้รบั การยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์

7

นักกอล์ฟที่ได้รบั เชิญจากออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์

8

นักกอล์ฟที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบคัดเลือกวันจันทร์ ในแต่ละรายการแข่งขันที่ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์
กาหนด

9

(ก) นักกอล์ฟ 60 อันดับแรกจากอันดับเงินรางวัลสะสม ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ในปี 2561
(ข) นักกอล์ฟได้รบั การยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์

10

นักกอล์ฟสมัครเล่น 4 อันดับแรกจากคะแนนสะสมของนักกอล์ฟสมัครเล่นจากออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์
ในปี 2561

11

นักกอล์ฟที่มีอนั ดับดีที่สุดจานวน 1 คน ซึ่งอยูไ่ ม่เกินอันดับที่ 5 จากอันดับเงินรางวัลสะสมออลไทยแลนด์
กอล์ฟทัวร์ ใน ปี 2562 ณ วันสุดท้ายของวันปิ ดรับสมัครในแต่ละรายการ และยังไม่ได้รบั สิทธิ์ในการ
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ลาดับสิทธิ์

รายละเอียด
แข่งขัน (สามารถใช้สาหรับรายการแข่งขันต่อไปได้ทนั ที)

12

นักกอล์ฟสมัครเล่น 4 คนแรกซึ่งอยูไ่ ม่เกินอันดับที่ 20 จากคะแนนสะสมของนักกอล์ฟสมัครเล่นจากออล
ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ในปี 2562

13

นักกอล์ฟที่เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์

14

นักกอล์ฟในประเภทสมาชิกที่ 15 และ 16 จะมีจดั อันดับเงินรางวัลสะสมใหม่จากอันดับเงินรางวัลสะสม
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ในปี 2562 ตามกาหนดเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันของออลไทยแลนด์
กอล์ฟทัวร์กาหนดขึ้ น หลังจากการจัดอันดับเงินรางวัลสะสม อันดับของสมาชิกในประเภทสมาชิกที่ 14
อาจมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ สมาชิกที่ ไม่มีเงินรางวัลสะสมหลังจากที่ มีการจัดอันดับเงินรางวัลสะสมใหม่ จะยังคงอยู่ใน
ประเภทสมาชิกเดิม

15

นักกอล์ฟ 35 คนแรกและเสมอ จากการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ปี
2562

16

นักกอล์ฟอันดับตั้งแต่ 61 ถึง 80 จากอันดับเงินรางวัลสะสมออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ในปี 2561

17

นั กกอล์ฟอันดับตั้งแต่ 36 ถึง 80 และเสมอจากการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของออลไทยแลนด์
กอล์ฟทัวร์ปี 2562

18

นักกอล์ฟอันดับตั้งแต่ 81 ถึง 150 จากอันดับเงินรางวัลสะสมออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ในปี 2561

19

นั กกอล์ฟ ที่ ไม่ผ่านการตัดตัวจากการแข่งขัน รอบคัดเลื อ กรอบสุ ดท้ายของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ปี
2562

20

นักกอล์ฟอันดับตั้งแต่ 151 เป็ นต้นไป จากอันดับเงินรางวัลสะสมออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ในปี 2561

21

ผูช้ นะรายการแข่งขันของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ในอดีตที่ยงั ไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขัน

22

นักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรกของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ปี 2562
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ภาคผนวกที่ 2

ลาดับสิทธิ์การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
ลาดับสิทธิ์

รายละเอียด

1

นักกอล์ฟ 50 อันดับแรกของอันดับเงินรางวัลสะสม ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ในปี 2560 ที่ได้รบั สิทธิ์
แข่งขันในปี 2561 แต่ไม่สามารถอยู่ใน 60 อันดับแรกของอันดับเงินรางวัลสะสมออลไทยแลนด์กอล์ฟ
ทัวร์ในปี 2561 และไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ในปี 2562

2

นั กกอล์ฟที่มีอันดับเงินรางวัลสะสมสูงสุดของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ในแต่ละปี ตั้งแต่ ปี 2542 ที่ ยงั
ไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขัน

3

นักกอล์ฟอันดับตั้งแต่ 61 ถึง 120 และเสมอ จากอันดับเงินรางวัลสะสมออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ในปี
2561

4

ผูช้ นะการแข่งขันในแต่ละรายการของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ต้งั แต่ปี 2542 ถึงปี 2559 ที่ยงั ไม่ได้รับ
สิทธิ์เข้าแข่งขัน

5

นักกอล์ฟที่มีอนั ดับดีที่สุดจานวน 5 คนซึ่งอยูไ่ ม่เกินอันดับที่ 125 จากอันดับเงินรางวัลสะสมของ US PGA
Tour ในปี 2561 ที่ยงั ไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (*)

6

นั ก กอล์ฟ ที่ มี อัน ดับ ดี ที่ สุ ด จ านวน 5 คนซึ่ งอยู่ไม่ เกิ น อัน ดับ ที่ 100 จากอัน ดับ เงิน รางวัล สะสมของ
European Tour ในปี 2561 ที่ยงั ไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (*)

7

นั กกอล์ฟที่มีอนั ดับดีที่สุดจานวน 5 คนซึ่งอยู่ไม่เกินอันดับที่ 75 จากอันดับเงินรางวัลสะสมของ Japan
Golf Tour Organization ในปี 2561 ที่ยงั ไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (*)

8

นั กกอล์ฟที่ มีอนั ดับดี ที่สุดจานวน 5 คนซึ่งอยู่ไม่เกินอันดับที่ 60 จากอันดับเงินรางวัลสะสมของ Asian
Tour ในปี 2561 ที่ยงั ไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (*)

9

นักกอล์ฟที่มีอนั ดับดีที่สุดจานวน 3 คนซึ่งอยูไ่ ม่เกินอันดับที่ 30 จากอันดับเงินรางวัลสะสมของ PGA Tour
of Australia ในปี 2561 ที่ยงั ไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (*)

10

นักกอล์ฟที่มีอนั ดับดีที่สุดจานวน 3 คนซึ่งอยูไ่ ม่เกินอันดับที่ 30 จากอันดับเงินรางวัลสะสมของ Southern
Africa (Sunshine) Tour ในปี 2561 ที่ยงั ไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (*)

11

นักกอล์ฟที่มีอนั ดับดีที่สุดจานวน 5 คนซึ่งอยูไ่ ม่เกินอันดับที่ 50 จากอันดับเงินรางวัลสะสมของ Thailand
PGA Tour ในปี 2561 ที่ยงั ไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (*)

12

นักกอล์ฟที่มีอนั ดับดีที่สุดจานวน 3 คนซึ่งอยู่ไม่เกินอันดับที่ 30 จากอันดับเงินรางวัลสะสมของ PGT Asia
Tour ในปี 2561 ที่ยงั ไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (*)

13

นักกอล์ฟที่มีอนั ดับดีที่สุดจานวน 3 คนซึ่งอยูไ่ ม่เกินอันดับที่ 30 จากอันดับเงินรางวัลสะสมของ Taiwan
PGA Tour ในปี 2561 ที่ยงั ไม่ได้รบั สิทธิ์เข้าแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (*)

14

นักกอล์ฟที่ได้รบั การเสนอชื่อจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์

15

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีอนั ดับดีที่สุดจานวน 3 คนซึ่งอยู่ในอันดับไม่เกินอันดับที่ 30 ของ World Amateur
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ลาดับสิทธิ์

รายละเอียด
Golf Ranking (*)

16

นักกอล์ฟที่ชนะการแข่งขันประเภทบุคคลในครั้งล่าสุดของการแข่งขันดังต่อไปนี้ a) Eisenhower Cup, b)
Nomura Cup, c) Asian Games, d) Sea Games, and e) Putra Cup

17

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีอนั ดับดีที่สุด 5 คน ซึ่งอยู่ไม่เกินอันดับที่ 20 ของอันดับคะแนนสะสมของสมาคม
กีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (*)
(*) ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
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