
รายการ SAT – TWT Open 2021 – Road to World Ranking

วันแขงขัน 15 - 17 กันยายน 2564

สนามแขงขัน เลควิว รีสอรท แอนด กอลฟ คลับ

79-80 ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 2

ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท 038 239 391-5

Tel.032 709 100

Email :lakeview@lakeviewgolf.co.th

เงินรางวัล 2,500,000 บาท

ภาษีหัก ณ ที่จาย 5% (15% สําหรับตางชาต)ิ, Levy Fee 5%

รูปแบบการแขงขัน เปนการแขงขันแบบ stroke play จํานวน 54 หลุม (แขงวันละ 18 หลุม)

หลังจากทําการแขงขันไปแลว 36 หลุม จะตัดตัวนักกอลฟอาชีพเหลือ 60 คน และเสมอ

(รวมนักกอลฟสมัครเลน) เพื่อเขาไปแขงขันในรอบสุดทาย

  วันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 : ลงทะเบียน และเขาที่พัก

ระเบียบการแขงขัน

  วันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 : ลงทะเบียน และเขาที่พัก

  วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 : วันซอมอยางเปนทางการ

  วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 :  การแขงขันวันแรก

  วันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564 :  การแขงขันวันที่สอง

  วันศุกรที่ 17 กันยายน 2564 :  การแขงขันวันสุดทาย

จํานวนผูเขาแขงขัน ไมเกิน 114 คน

คุณสมบัติผูเขาแขงขัน ลําดับสิทธิของนักกอลฟที่จะไดรับสิทธิเขารวมแขงขันในรายการแขงขัน

THAI WOMEN TOUR 2021

1.    นักกอลฟที่มีรายช่ืออยูใน 150 อันดับโลก ของ Official Women’s world ranking ที่ประกาศ ณ วัน

เปดรับสมัครในแตละรายการ สามารถเขารวมแขงขันในรายการแขงขันของ THAI WOMEN TOUR ได

2.    นักกีฬา80 อันดับแรก จากรายการ Phoenix Ladies Classic 2021 (ใชเฉพาะรายการแรกเทานั้น)

3.    นักกอลฟสตรีสมัครเลนทีมชาติไทยจากสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย 4 คน

4.    นักกอลฟสตรีที่ไดรับเชิญจากผูสนับสนุน จํานวน 12 คน

5.    นักกอลฟสตรีที่ไดรับเชิญจากสมาคมกีฬากอลฟอาชีพสตรีไทย จํานวน 3 คน

6.    นักกอลฟที่ผานการแขงขันในรอบคัดเลือก

7.    นักกอลฟสมัครเลนสตรี ตองมีคุณสมบัติ ดังนี:้

     7.1.   จากการไดรับเชิญเขารวมแขงขัน.

     7.2.   ไดรับการรับรอง จากรายการแขงขันกอลฟสมัครเลน.

     7.3.   ไดรับการรับรอง จากชมรม สโมสร หรือสมาคมกอลฟ



     7.4.   มีอายุไมนอยกวา 13 ป บริบูรณ

     7.5.   ตองมีแตมตอไมเกิน 4.0 จากชมรมที่ไดรับการรับรองจาก สกท.

มาตราการปองกันโรคระบาด 1. นักกีฬา และผูติดตามทุกคน ตองปฎิบัติตามระเบียบการปองกันการระบาดโควิท 19 ตามระเบียบของ

โควิท-19 จังหวัดอยางเครงครัด (จัดการแขงขันในรูปแบบ Bubble and Seal ตามนโยบายของภาครัฐ )

มาตราการปองกันโรคระบาด 2. นักกีฬา เจาหนาที่ และผูติดตามทุกคน ตองตรวจ ATK ในวันลงทะเบียน

โควิท-19 3. นักกีฬาทุกคน ตองนําใบรับรองแพทย(รับรองเรื่องสุขภาพแขง็แรง) มายื่นตอฝายจัดการแขงขัน

ในวันลงทะเบียน

4.  นักกีฬา และผูติดตามทุกคน ที่เขารวมแขงขันตองพักในสถานที่ที่ฝายจัดการแขงขันกําหนดเทานั้น และ

เมื่อมาลงทะเบียนแขงขันแลว ตองเขาพักในโรงแรมที่กําหนด จะไมอนุญาตใหออกนอกสนาม จนกวานัก

กีฬา และผูติดตามจะทําการแขงขันเสร็จสิ้น (หากละเมิดจะถูกตัดสิทธกิารแขงขันทันที)

5.  นักกีฬาและผูติดตาม ตองใหขอมูลที่ถูกตอง โดยไมปดบัง หากพบจะมีความผิดตามกฎหมาย

กฎขอบังคับ รับรองโดย R&A และกฎสนาม

วันท่ีเปดรับสมัคร วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

วันท่ีปดรับสมัคร วันศุกรที่ 10 กันยายน2564 เวลา 16.00 น.

กําหนดวันถอนตวั วันศุกรที่ 10 กันยายน 2564เวลา 16:00 น. นักกอลฟตองแจงถอนตัวในเวลาที่กําหนด หากถอนตัวหลังจากกําหนดวันถอนตวั วันศุกรที่ 10 กันยายน 2564เวลา 16:00 น. นักกอลฟตองแจงถอนตัวในเวลาที่กําหนด หากถอนตัวหลังจาก

เวลาที่กําหนดจะตองมีใบรับรองแพทย หรือเอกสารประกอบการถอนตัว

การแขงขันรอบคัดเลือก หากมีนักกีฬาสมัครเขารวมแขงขันเกินกวา 114 คน ฝายจัดการแขงขันจะจัดใหมีการแขงขันในรอบคัดเลอืก

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นักกีฬาที่ไมอยูในคุณสมบัติของผูเขาแขงขันในขอที่ 1-7 อาจจะตองแขงขันในรอบคัดเลือก

2. ฝายจัดการแขงขันจะประกาศรายช่ือผูแขงขันในรอบคัดเลือกในวันศุกรที่ 10 กันยายน 2564

3. การแขงขันรอบคัดเลือก วันจันทรที่ 13 กันยายน 2564

คาสมัครแขงขัน 2,500.00 บาท

โอนเงินคาสมัครเขาบัญชีธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 660-3-89692-3

ชื่อบัญชี: นายภาณุ ตอตระกูล และนางษาริณี เล็กสุวรรณ

สมัครแขงขันไดทาง http://www.thaiwpga.com

คาแคดดี้ 350 บาท ตอรอบ (ชําระเปนเงินสด&ไมรวมคาทิป),ทางสนามจัดเตรียมแคดดี้ที่ไดรับการฉีดวัคซีนครบแลวไวบริการ

นักกีฬาทุกคนตองลงทะเบียนที่หอง Tournament Office ภายในคลบัเฮาส

วันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10:00-18:00 เทานั้น

นักกอลฟที่มาลงทะเบียนลาชา จะตองแจงกับเจาหนาที่ ที่หมายเลข 089 894 5966

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เริ่มฝกซอมเวลา 07:00 - 11:00 ทั้งทางดานหลุม 1 และหลุม 10

นักกอลฟตองจองเวลาฝกซอม ที่หมายเลข 081813 9103 , LINE ID : L.Sarinee

วันฝกซอมกอนการแขงขัน นักกอลฟที่ตองการฝกซอมระหวางวันที่ 1 – 13 กันยายน 2564 ตองจองเวลาฝกซอมโดยตรงกับทางสนาม

โดยชําระคากรีนฟ : 200 บาท คาแคดดี:้ 350 บาท.

การลงทะเบียน

วันฝกซอมอยางเปนทางการ

คาสมัคร



Locker Rooms หอง Locker และหองฝากถุงกอลฟ จะเริ่มใหบริการในวันแขงขัน.

โรงแรมที่พัก เลควิว รีสอรท แอนด กอลฟ คลับ

(นักกอลฟและผูติดตาม หองพักราคา 900 บาท รวมอาหารเชา

ตองพักโรงแรมที่กําหนดเทานั้น) นักกีฬาตองจองหองพักผานทาง สมาคมกีฬากอลฟอาชีพสตรีไทย

นายปรวิน  บาตรเต็มดี

โทรศัพท 097 259 2463 LINE ID : PUUYEE

นายศตพรรษ ทิพยโส

โทรศัพท 089 894 5966

ติดตอสอบถาม


