
รายละเอียดการแข่งขนั 

รายการแขงขัน การแขงขันรอบคัดเลือกพิเศษของออลไทยแลนดกอลฟทัวร ประจำป 2565 

สถานที่จัดการแขงขัน กบินทรบุรีสปอรต คลับ 

196 หมู 11 ถนนสุวรรณศร ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

โทร 037-283888, 082-486-3631, 082-486-3633 Fax. 037-283891 เว็บไซต: https://www.facebook.com/kbscgolf 

วันแขงขัน 11-14 มกราคม 2565 

รูปแบบการแขงขัน แขงขนัแบบสโตรกเพลย แขงขันทั้งหมด 4 รอบ หรอื 72 หลุม หลังจบการแขงขัน 36 หลุมจะมกีารตัดตัว ผูทีท่ำคะแนนไดดทีี่สุด 80 คนและ

เสมอ จะผานเขาแขงขันใน 2 รอบสุดทาย หลังจากที่แขงครบ 72 หลุม ผูที่ทำคะแนนดีที่สุด 20 คนและเสมอจะไดรับสิทธิเ์ปนสมาชิกประเภท

ที ่15 ของออลไทยแลนดกอลฟทวัรประจำป 2565 

การเขาภายในพ้ืนที่บริเวณการแขงขัน นักกอลฟ แคดดี้สวนตวั ผูฝกสอน (โคช) ไดรับอนญุาตใหเขาภายในพ้ืนที่บริเวณการจัดการแขงขนั โดยมเีง่ือนไขดังนี ้

1) นักกอลฟผูเขาแขงขัน สามารถมีผูฝกสอนได 1 คน 

2) ผูฝกสอนจะตองเขามาลงทะเบียนดวยตนเองที่หองทัวรนาเมนต ระหวางวนัที่ 9-14 ม.ค. 

3) นกักอลฟ แคดดี้สวนตัว และ ผูฝกสอนจะไดรับบัตรประจำตัวเพ่ือใชในการเขาภายในบริเวณการแขงขัน โดยเขามาลงทะเบียนรบับัตร

ประจำตัวดวยตนเองที่หองทัวรนาเมนต กรณุาสวมบัตรประจำตวัติดตัวตลอดระยะเวลาที่ภายในบริเวณจัดการแขงขัน 

หมายเหตุ ไมอนญุาตใหผูติดตามของนกักอลฟ และบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาภายในบริเวณการจัดการแขงขันโดยเด็ดขาด 

การลงทะเบียน • นักกอลฟที่เขารวมการแขงขันจะตองกรอกแบบฟอรมชื่อ แคดดี้สวนตัว และผูฝกสอนลวงหนา ผานทาง  https://bit.ly/2022qs-form

และสงหลักฐานการฉีดวัคซีนของนักกอลฟ แคดดี้ และ โคช โดยมีเง่ือนไขเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 จะตองเปนการ

ตรวจดวยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) ที่รับรองผลโดยแพทย พยาบาลวิชาชีพ หรือจากหองปฏิบัติการที่

ไดรับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ โดยมีผลตรวจระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง กอนเขาพื้นที่จัดการแขงขัน โดยใชผลการตรวจที่ไม

กอนวันศุกรที่ 7 มกราคม 2565 กรุณาสงแบบฟอรมภายในวันเสารที่ 8 มกราคม 2565 

• ลงทะเบียนไดที่หองทัวรนาเมนทอยูดานในคลับเฮาส 

• สามารถลงทะเบียนไดตั้งแตวันอาทิตยที่ 9 มกราคม 2565 ระหวางเวลา 08:00 น. - 16:00 น. และในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 

ระหวางเวลา 07:00 น. – 12:00 น. 

• ในกรณีฉุกเฉินและนักกอลฟไมสามารถลงทะเบียนไดตามกำหนดเวลา นักกอลฟตองแจงเจาหนาที่ทางอีเมล  

Q-School2022@allthailandgolftour.com 

คาแคดดี ้ 300 บาท ตอ 1 รอบ (ไมรวมทิป) 

Yardage Book นักกอลฟสามารถขอซ้ือไดที่หองทวัรนาเมนตในราคาเลมละ 600 บาท ไดตั้งแตวันอาทติยที ่9 ม.ค. ขอความกรุณาผูซ้ือเตรียมเงินใหพอดี เพ่ือ

ปองกันความเส่ียงในการสัมผัสเชื้อระหวางเจาหนาทีแ่ละผูมาติดตอ โดยมกีารจำกัดจำนวนผูเขาหองทัวรนาเมนต และตองสวมใสหนากาก

อนามยัทุกครั้ง 

วันฝกซอมทางการ  10 มกราคม หลุม 1 ระหวางเวลา 07:00 น. - 15:00 น.  

  หลุม 10  ระหวางเวลา 07:00 น. - 09:00 น., 14:00 น. - 15:00 น. 

วิธีจองเวลาออกรอบซอมทางการ 

 - นักกอลฟที่ตองการจองเวลาซอมตองจองผานชองทางไลน โดยเพ่ิมเปนเพ่ือนในไลนที่ @atgt Link: https://lin.ee/BiTwLxb  

   แจงชื่อ, ระบุสนามและเวลาที่ตองการฝกซอม เจาหนาที่จะทำการตรวจสอบและยืนยันการจองกลับไป 

 - จองเวลาฝกซอมทางการไดตั้งแตวันอาทิตยที่ 9 ม.ค. เวลา 09:00 น. เปนตนไป 

 - ใหสิทธิ์ตามลำดับของผูที่แจงเขามากอนไดกอน 

 - นักกอลฟจะตองปฏิบัติตามมาตรการการจำกัดผูเขาฝกซอมอยางเครงครัด 

นักกอลฟสามารถใสกางเกงขาสั้นไดในวันฝกซอมทางการเทานั้น 

สนามซอมไดรฟและสนามซอมพัตต สนามซอมไดรฟ จำกัดการเบิกลูกซอมไดไมเกิน 2 ถาด (ถาดละ 40 ลูก)/วัน กำหนดเวลาฝกซอม 30 นาท ี
เวลาทำการ: 10 มกราคม 06:30 น. - 17:00 น.  

 11-13 มกราคม 05:30 น. - 17:00 น. 

 หมายเหตุ 10 ม.ค – 13 ม.ค. จายลูกถาดสุดทายเวลา 16:30 น. 

 14 มกราคม 05:30 น. - จนถึงเวลากลุมสุดทายออกรอบ 

สนามซอมพัตต กำหนดเวลาฝกซอม 30 นาที วันละ 1 คร้ัง สนามจะมีการจำกดัจำนวนผูเขาใชในแตละรอบ 

การฝกซอมกอนวันฝกซอมทางการ 3 ม.ค. 2565 - 9 ม.ค. 2565, นักกอลฟที่ตองการฝกซอม กรุณาติดตอโดยตรงกบัสนามกอลฟ 

กรีนฟ 300 บาท(จันทร-ศุกร) 500 บาท(เสาร-อาทิตย), คูปองแคดด้ี 300 บาท 

หองล็อกเกอร งดบริการอาบน้ำและฝากของเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

หองเก็บถุงกอลฟ ไมมี 

บุคลากรทางการแพทยประจำสนาม มีประจำสนาม 1 คน บรเิวณหนาหองล็อกเกอรหญิง  

ไมมี Medical Room และงดการใหบริการหัตถการอืน่ใด ยกเวนกรณีผูแขงขันเกิดอาการบาดเจ็บในสนาม 

https://www.facebook.com/kbscgolf
https://bit.ly/2022qs-form
https://bit.ly/2022qs-form
mailto:Q-School2022@allthailandgolftour.com
https://lin.ee/BiTwLxb


รายละเอียดการแข่งขนั 

 

เวลาทำการ: 10 มกราคม 09:00 น. - 18:00 น. 

 11-14 มกราคม 1 ชั่วโมงกอนเวลาออกรอบกลุมแรกจนถึงกลุมสุดทายจบการแขงขนั 

โรงแรมแนะนำ ผูสมัครสามารถสำรองหองพักกับทางโรงแรมไดโดยตรงตามรายละเอียดดานลาง 

กบินทรบุรี สปอรต คลับ (โรงแรมในสนามกอลฟ) 

196 หมู 11 ถนนสุวรรณศร ตำบลวังดาล อำเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุรี 25110 

ราคาหองพัก 1,000 บาท/หอง/คืน (ราคารวมอาหารเชาแลว) 

สอบถาม/จองหองพัก โทร. (082) 486-3631 
 

เซเรนิต้ี โฮเทล แอนด สปา ออนเซน็ กบนิทรบุรี 

222 หมู 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลเมอืงเกา อำเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุรี 25240 

ราคาหองพัก 1,200 บาท/หอง/คืน (ราคารวมอาหารเชาแลว) 

สอบถาม/จองหองพัก โทร. (666) 3216-3668 
 

โรงแรม แคนทารี กบินทรบุรี                                                  

349 หมู 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลเมอืงเกา อำเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุรี 25240  

ราคาหองพัก 1,600 บาท/หอง/คืน (ราคารวมอาหารเชาแลว) 

สอบถาม/จองหองพัก โทร. (663)728-2699 
 

เดอะ รอยัล วลิล กบินทรบุรี                                                    

455 ถนนสุวรรณศร ตำบลเมืองเกา อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี25240  

ราคาหองพัก เตยีงเดี่ยว 900 บาท เตยีงคู 1,000 บาท (2เตียง)/หอง/คืน (ราคาไมรวมอาหารเชา) 

สอบถาม/จองหองพัก โทร. 037 452 748-9 
 

โรงแรมบานสวนดอกไม  

44 หมูที่ 11 ตำบลเมอืงเกา อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 

ราคาหองพัก ตกึ 1 ราคา 500 บาท ตึก 2 ราคา 700 บาท/หอง/คืน (ราคารวมไมอาหารเชา) 

สอบถาม/จองหองพัก โทร. +66 94 494 9142 
 

เรือนนภสร  

414 หมู 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจนีบุรี 25110 

ราคาหองพัก หองเล็ก 500 บาท หองใหญ 1,000 บาท/หอง/คืน (ราคาไมรวมอาหารเชา) 

สอบถาม/จองหองพัก โทร. 092-298-699 

สนามบิน 

 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระยะทางจากสนามบินถึงสนามกอลฟและโรงแรม ประมาณ 150 กิโลเมตร (โดยสารดวยรถยนตประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ทาอากาศยานดอนเมือง 

ระยะทางจากสนามบินถึงสนามกอลฟและโรงแรม ประมาณ 150 กิโลเมตร (โดยสารดวยรถยนตประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เจาหนาที่ทัวรนาเมนท ผูอำนวยการจัดการแขงขัน: พนัส หิรญัสิรสิมบัติ 

ผูตัดสิน: สุวรรณ สิงหสกุล, สถิต สาธิตสำราญ, ศศินนัท ตั้งเบญจผล, ดำรง แซเฮง, ฐานวัฒน ตั้งเบญจผล 

ออลไทยแลนดกอลฟทัวร: นนัทพล ดลวิทยากุล 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิ หองทัวรนาเมนท 

โทร  (6681) 372-6462 อีเมล Q-School2022@allthailandgolftour.com 

สำนักงานใหญออลไทยแลนดกอลฟทัวร 

โทร  (662) 667-4250 อีเมล Q-School2022@allthailandgolftour.com 

mailto:Q-School2022@allthailandgolftour.com
mailto:Q-School2022@allthailandgolftour.com


   

มาตรการเพือ่เฝ้าระวงัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

การแขง่ขนัรอบคดัเลอืกพเิศษของออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ประจําปี 2565 

 

มาตรการสําหรบัผูเ้ดนิทางเขา้มาในพืน้ทีจ่งัหวดัปราจนีบรุ ี

1. ผูท้ี่ไดร้ับวัคซนีครบตามเกณฑ ์โดยตอ้งแสดงหลักฐานการฉีดวัคซนีที่ไดร้ับจากจุดฉีดวัคซนีหรือแสดงหลักฐานในระบบ (ที่
ไดร้ับทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ) ดังนี้ 

• Sinovac, Sinopharm, Pfizer, SputnikV, Moderna, Sinovac+AztraZeneca ครบ 2 เข็ม 
• AstraZeneca, Johnson&Johnson ฉีดเข็มแรกแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน 

2. ผูท้ีเ่คยป่วยดว้ยโรคโควดิ-19 แลว้ไม่เกนิ 90 วันนับจากการรักษาสิน้สดุ โดยใชใ้บรับรองแพทยท์ีร่ะบุว่าเคยตดิเชือ้มาแลว้ ใน
ระยะเวลาไมเ่กนิ 90 วัน 

3. ผูท้ี่ไม่ไดร้ับวัคซนี หรือยังไม่ไดร้ับวัคซนีครบตามขอ้ 1 ตอ้งมีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK โดยใชห้ลักฐานแสดงผลตรวจที่
ตรวจสอบวันทีไ่ดช้ดัเจนไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเขา้พืน้ที ่

 

มาตรการสําหรบัผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั  

1. นักกอลฟ์ทีเ่ขา้ร่วมการแข่งขันจะตอ้งลงทะเบยีนชือ่ แคดดีส้ว่นตัว และผูฝึ้กสอน ผ่านทาง https://bit.ly/2022qs-form และ
สง่หลักฐานการฉีดวัคซนีของนักกอลฟ์ แคดดี ้และ โคช้ โดยมเีงือ่นไขเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชือ้โควดิ – 19 จะตอ้งเป็น
การตรวจดว้ยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) ที่รับรองผลโดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ หรือจาก
หอ้งปฏบัิตกิารทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ โดยมผีลตรวจระยะเวลาไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง กอ่นเขา้พืน้ทีจั่ดการแขง่ขัน โดย
ใชผ้ลการตรวจทีไ่มก่อ่นวันศกุรท์ี ่7 มกราคม 2565  

3. เจา้หนา้ทีจ่ะใหป้้ายอนุญาตเขา้พืน้ทีแ่ขง่ขันสําหรับนักกอลฟ์ แคดดีส้ว่นตัว และโคช้ทีแ่จง้ชือ่ลงทะเบยีนล่วงหนา้ผ่าน Google 
Form ในวันทีล่งทะเบยีน และขอสงวนสทิธิไ์มใ่หป้้ายกับบคุคลทีไ่ม่ไดล้งทะเบยีนผ่าน Google Form ภายในวันทีกํ่าหนดกอ่นเขา้
พืน้ทีจั่ดการแขง่ขัน การเปลีย่นแปลงขอ้มลูตอ้งแจง้ลว่งหนา้ผ่านทางไลน ์@ATGT  

4. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขันทุกคนที่ลงทะเบียนจะตอ้งสวมป้ายอนุญาตเขา้พื้นที่ตลอดเวลาเมื่อเขา้ไปในพื้นที่ที่กําหนด หากมีการ
ตรวจสอบและพบวา่ไมม่ป้ีายจะถูกขอใหอ้อกจากพืน้ทีจั่ดการแขง่ขัน 

5. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ – 19 ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมการแข่งขันปฏบัิตติามมาตรการอย่างเคร่งครัด ผูเ้ขา้ร่วมการ
แขง่ขันทีไ่มป่ฏบัิตติามมาตรการของผูจั้ดการแข่งขันจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้พืน้ทีโ่ดยเด็ดขาด  

หมายเหต ุ    ไมร่ับรองผลจากชดุตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ดว้ยตัวเอง และการนําชดุตรวจมาตรวจทีบ่รเิวณจัดการแขง่ขัน 

 

              

สแกน QR Code เพือ่ลงทะเบยีน Google Form 

กรณุาสง่แบบฟอรม์ภายในวนัเสารท์ี ่8 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

 

https://bit.ly/2022qs-form


   

 

ตวัอยา่งเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีและผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19 

บันทกึภาพหนา้จอจากแอป “หมอพรอ้ม” โดยเขา้ไปทีเ่มนู Vaccine Covid-19 Certificate หรอื เมนู Digital Health Pass 
แลว้บันทกึภาพจากหนา้จอทีแ่สดงขอ้มลูการฉีดวัคซนี 

 

 

 

 

      หรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  หากไมม่แีอปหมอพรอ้ม สามารถใชห้ลักฐานทีแ่สดงขอ้มลูการฉีดวัคซนีอืน่ทีม่อียูไ่ด ้

 

ผลตรวจ Antigen Rapid Test Kit (ATK) หรอื RT-PCR 

ใบรับรองผลตรวจจะตอ้งเป็นเอกสารหรือในรูปแบบที่ออกใหโ้ดยแพทย ์พยาบาลวชิาชพีผูป้ฏบัิตกิาร หรอื จากหอ้งปฏบัิตกิารที่
ไดร้ับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ โดยมผีลตรวจระยะเวลาไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง กอ่นเขา้พืน้ทีจั่ดการแขง่ขัน และไมร่ับรองผลจาก
ชดุตรวจ ATK ดว้ยตัวเอง และการนําชดุตรวจ ATK มาตรวจทีบ่รเิวณจัดการแขง่ขัน 

          ตวัอยา่งรปูแบบผลตรวจทีใ่ชไ้ด ้        ตวัอยา่งรปูแบบผลตรวจทีใ่ชไ้มไ่ด ้

 

 

 

 

 

 

 



TOURNAMENT FACTSHEET 
 

EVENT NAME 2022 ALL THAILAND GOLF TOUR SPECIAL QUALIFYING SCHOOL 

HOST VENUE KABINBURI SPORT CLUB 

196 Moo 11 Suwannasorn Rd. Wangdal District, Kabinburi Prachinburi, Thailand, 25110 

Tel.(66)3728-3888, (08)2486-3631 ,(08)2486-3633 Fax.(66)3728-3891 Website: https://www.facebook.com/kbscgolf 

DATE 11th – 14th January 2022 

FORMAT Applicants will play the Q-School Tournament in a total of 4 rounds or 72 holes. There will be a cutoff after 36 holes. 

The best 80 and tie scorers will advance to the final two rounds.  After 72 holes, the best 20 and tie scorers will qualify 

for the 2022 All Thailand Golf Membership Exemption Category 15.   

ACCREDITATION Golfers, personal caddies, and coaches must obtain accreditation before entering the competition area.  The following 

conditions for accreditation will apply: 

1)  Each competing golfer can have one coach. 

2) Coaches are required to register themselves in the tournament room on 9-14 Jan. 

3) By registering during registration to receive accreditation credentials, Individual golfers, caddies and coaches will be 

issued an accreditation card for entry into the competition area  

Please wear the accreditation card with you throughout the duration of the competition. 

Note: followers of golfers are not allowed, and persons not involved in the Tournament are strictly prohibited. 

PLAYERS REGISTRATION • Golfers participating in the tournament must register their names, personal caddies and coaches via 

https://bit.ly/2022qs-form and attach documents certifying the negative results of testing for COVID-19 by RT – 

PCR method or Antigen Test Kit (ATK) method. The tests results must be certified by a doctor, professional nurse, 

or from a laboratory accredited by the government, with the test results not exceeding 72 hours before entering 

the competition area. The test results must not be before January 7th , 2022. Please submit the form within 

January 8th, 2022. 

• Tournament Office will be in the main club house. 

• Registration is on Sunday, 9 January 2022, between 08:00 AM. - 04:00 PM. and Monday, 10 January 2022, between 

07:00 AM. - 12:00 noon. 

• Late registration should be notified advance via E-mail: Q-School2022@allthailandgolftour.com  

CADDIES / FEES THB 300 per round (Tip not included) 

YARDAGE BOOK 

PURCHASE 

The yardage book can be purchased at a tournament room for a price of 600 baht per book. Please kindly prepare 

the exact amount. In order to reduce the risk of infection between the staff and visitors, the tournament room will 

have restrictions to limit occupancy. A mask is required to enter. 

PRACTICE ROUNDS  10 January Tee 1:  from 07:00 AM. - 03:00 PM.  

  Tee 10:  from 07:00 AM. - 09:00 AM., 02:00 PM. - 03:00 PM. 
Players who want to book practice time must book through the application LINE. The process is to add us as a 
friend on LINE @atgt Link: https://lin.ee/BiTwLxb , send a message with your name, which golf course you 
would like to practice, and the time you want to practice. Our staff will confirm the reservation back to you. 
Notes:  - The reservation starts from Sunday 9th January at 09:00 hrs. Onwards. 

            - Privileges are on a first-come-first-served basis. 

            - Players must comply with strict restrictions during practice. 

SHORTS ARE ALLOWED ON OFFICIAL PRACTICE ROUND 

PRACTICE FACILITIES Practice range is limited to 30 minutes per person and practice balls are provided only 2 trays per day per 

person (1 tray = 40 Balls). 

Mon. 10th January   06:30 - 17:00 (Last ball issuance at 16:30) 

Tue. 11th Jan. - Thu. 13th Jan. 05: 30 - 17:00 (Last ball issuance at 16:30) 

Fri. 14th Jan.   05:30 until the last group tees off 

Putting greens is limited to 30 minutes, one time per person per day. 

PRACTICE PRIOR TO THE 

OFFICIAL PRACTICE 

ROUND 

3rd January 2022 – 9th January 2022. Players who wish to practice during these dates are advised to contact the golf 

course directly. A special green fee will be available for players 

Green Fee: 300 Baht (Jan-Fri), 500 Baht (Sat-Sun), Caddy fee: 300 Baht 

https://www.facebook.com/kbscgolf
https://bit.ly/2022qs-form
mailto:Q-School2022@allthailandgolftour.com
https://lin.ee/BiTwLxb


TOURNAMENT FACTSHEET 
 

LOCKER ROOM Locker room and storage services are not available due to the coronavirus outbreak (COVID-19). 

BAG STORAGE N/A 

PHYSIOTHERAPIST Service available for only acute injury. 

Location: Front of the Men locker room 

Operating Time: Mon. 10th Jan. 09:00 AM. - 06:00 PM.  

Tue. 11th Jan. – Fri. 14th Jan. 1 hour before play till end of play. 

SUGGEST HOTEL Applicants can reserve a room directly with the hotel as detailed below. 

Kabinburi Sports Club (Golf Course Hotel) 

196 Moo 11 Suwannasorn Road, Wang Dal Subdistrict, Kabin Buri District Prachinburi Province 25110 

Room price 1,000 baht/room/night (breakfast included) 

For inquiries/bookings, call (082) 486-3631. 
 

Serenity Hotel & Spa Onsen Kabinburi 

222 Moo 9 Suwannasorn Road, Muang Kao Subdistrict Kabinburi District Prachinburi Province 25240 

Room price 1,200 baht/room/night (breakfast included) 

For inquiries/bookings, call (666) 3216-3668. 
 

Kantary Hotel Kabinburi                                                  

349 Moo 8 Suwannasorn Road, Muang Kao Subdistrict Kabinburi District Prachinburi Province 25240 

Room price 1,600 baht/room/night (breakfast included) 

For inquiries/bookings, call (663)728-2699. 
 

The Royal Ville Kabinburi                                                    

455 Suwannasorn Road, Muang Kao Subdistrict Kabinburi District Prachinburi Province 25240 

Room price: Single bed 900 baht, Twin bed 1,000 baht (2 beds)/room/night (price does not include breakfast) 

For inquiries/bookings, call 037 452 748-9. 
 

Baan Suan Dok Mai Hotel  

44 Moo 11 Old Town Subdistrict Kabinburi District Prachinburi Province 25240 

Room price, Building 1, 500 baht, Building 2, 700 baht/room/night (including breakfast) 

For inquiries/bookings, call +66 94 494 9142. 
 

Ruen Naphasorn  

414 Moo 5, Nonsi Subdistrict, Kabinburi District Prachinburi Province 25110 

Room price, small room 500 baht, big room 1,000 baht/room/night (price does not include breakfast) 

For inquiries/bookings, call 092-298-699. 

AIRPORT 

 

Suvarnabhumi Airport 

Airport to Hotel and Golf Course is about 150 km. (3hrs. by car) 

Don Mueang International Airport 

Airport to Hotel and Golf Course is about 150 km. (3hrs. by car) 

TOURNAMENT OFFICIALS Tournament Director: Phanut Hirunsirisombat 

Referees: Suwan Singsakul, Kex (Satit) Satitsamran, Pam (Sasinun) Tungbenjapol, Tor (Damrong) Sae-heng, Boom 

(Thanawat) Tungbenjapol 

ATGT Admin: Nantapol Dolwittayakul 

CONTACT FOR 

ADDITIONAL 

INFORMATION 

Q-School Tournament Office 

Tel:  (6681) 372-6462 

E-mail:   Q-School2022@allthailandgolftour.com 
 

All Thailand Golf Tour Head Office 

Tel:  (662) 667-4250  

E-mail:   Q-School2022@allthailandgolftour.com 

 

mailto:Q-School2022@allthailandgolftour.com
mailto:Q-School2022@allthailandgolftour.com


  

 

Covid-19 Outbreak Prevention Measures 

2022 All Thailand Golf Tour Qualifying School 

 

Prachinburi province travel restrictions 

1. Persons who have completed the vaccination criteria (received both domestically and internationally) must provide 
evidence of vaccination received at the vaccination site or provide legal documentation evidence as follows: 

• Received 2 Doses of Sinovac, Sinopharm, Pfizer, SputnikV, Moderna, Sinovac+AztraZeneca 
• Received the first dose of AstraZeneca, Johnson&Johnson for at least 14 days. 

2. Persons who have recovered from COVID-19 for not more than 90 days from the recovery date must have medical 
documentation certifying recovery. 

3.Persons who have not received the first vaccination dose as stated in 1. They must have a negative test result for 
the RT-PCR test method or the Antigen Test Kit (ATK) testing method no later than 72 hours before entering the 
area. 

 

 

2022 All Thailand Golf Tour Qualifying School Participants Measures 

 

1. Golfers participating in the tournament must register their names, personal caddies and coaches via 
https://bit.ly/2022qs-form and attach documents certifying the negative results of testing for COVID-19 by RT – PCR 
method or Antigen Test Kit (ATK) method. The tests results must be certified by a doctor, professional nurse, or 
from a laboratory accredited by the government, with the test results not exceeding 72 hours before entering the 
competition area. The test results must not be before January 7th , 2022. 

3. Participants will be received credential card for entering the competition area on the day of registration. We 
reserve the right not to provide credentials to persons who have not registered via Google Form within 
the specified date. If you have any changes, please inform us in advance through Line @ATGT. 

4. All participants are required to wear a tag at all times when entering the designated area. If inspected and found 
to be missing, will be asked to leave the competition area. 

5. Any participants who fail to comply with the tournament's measures will be strictly prohibited from entering the 
competition area. 

 

Note:  We do not accept results of self-administered Antigen Test Kits (ATK), and demonstration at the competition 
site. 

 

Participant’s Registration 

Please submit the form within January 8th ,2022 

https://bit.ly/2022qs-form


  

 

Examples of vaccination certificates and test results for COVID-19 

 

Take a screenshot from the “Mhor Prom” app on your mobile device by going to the Vaccine Covid-19 
Certificate menu or the Digital Health Pass menu and taking a screenshot of the screen showing the 
vaccination information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: If you don't have the mobile app, you can use evidence of other available vaccination information. 

 

ATK or RT-PCR Test Results 

The Covid-19 tests results must be certified by a doctor, professional nurse, or from a laboratory accredited by the 
government, with the test results not exceeding 72 hours before entering the competition area. We do not 
accept results of self-administered ATK test kits, nor do demonstration at the competition site in 
front of tournament officers. 

Examples of test results formats available   Examples of invalid test results 
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