
 

 

CHANG Thailand Juniors Golf Circuit 2020 

สนาม # 3 

Venue: ปัตตาเวีย เซ็นจูรี กอล์ฟ คลับ 

99/1 หมู5่ ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 

081 304 1545 

Date /  

Closing date: 

วันที่ 28-29 มีนาคม 2563  

(ปิดรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2563  หรือครบตามจำนวนที่กำหนด และต้องชำระเงนิคา่สมคัรให้

เรียบร้อยก่อนวันปิดรับสมคัร) 

แจ้งถอนตัวได้ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2563 

Organizer: บริษัท ทศภาค จำกัด 

Eligibility: - นักกอล์ฟเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-18 ปี สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น

ประเภทชาย และประเภทหญิง 

- นักกอล์ฟเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 19-22 ปี สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น

ประเภทชาย และประเภทหญิง (U - Team) 

Fields: ไม่เกิน 144 คน (หรือตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร) 

Format of Play: เป็นการแข่งขัน Stroke Play คิดคะแนน Gross Score จำนวน 36 หลุม 

Conditions: 1. เป็นการแข่งขันรอบสะสมคะแนนเพ่ือคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 

100 คน จากตารางคะแนนสะสมเมื่อส้ินสุดการแข่งขันในรอบสะสมคะแนน จำนวน 8 สนาม ดังนี ้ 

     (30 คน) Super Juniors (Boy)   (30 คน) Super Juniors (Girl) 

     (20 คน) Juniors (Boy)    (20 คน) Juniors (Girl)  

2. ในประเภท Super Juniors (Boy & Girl) หากมีการเสมอกันในอันดับที่หนึ่ง จะใช้วิธีให้เปรียบเทียบ 

คะแนนรวม 18 หลุมสุดท้าย (1-18), คะแนนรวม 9 หลุมสุดท้าย (10-18), 6 หลุมสุดท้าย (13-18), 3 

หลุมสุดท้าย (16-18) ตามลำดับจนกว่าจะปรากฏผลแพ้ชนะ หากยังคงเสมอกันให้เปรียบเทียบคะแนน

เป็นรายหลุมย้อนหลังต้ังแต่หลุม 18 จนกว่าจะปรากฏผลแพ้ชนะ 

3. ในประเภท Juniors (Boy & Girl) หากมีการเสมอกันในอันดับที่หนึ่ง จะใช้วิธี ให้เปรียบเทียบ คะแนน

รวม 18 หลุมสุดท้าย (1-18), คะแนนรวม 9 หลุมสุดท้าย (10-18), 6 หลุมสุดทา้ย (13-18), 3 หลุม

สุดท้าย (16-18) ตามลำดับจนกว่าจะปรากฏผลแพ้ชนะ หากยังคงเสมอกันให้เปรียบเทียบคะแนนเป็น

รายหลุมย้อนหลังต้ังแต่หลุม 18 จนกว่าจะปรากฏผลแพ้ชนะ 

4. ในประเภท U - Team (Boy & Girl) หากมีการเสมอกันในอันดับที่หนึ่ง จะใช้วิธี ให้เปรียบเทียบ 

คะแนนรวม 18 หลุมสุดท้าย (1-18), คะแนนรวม 9 หลุมสุดท้าย (10-18), 6 หลุมสุดท้าย (13-18), 3 

หลุมสุดท้าย (16-18) ตามลำดับจนกว่าจะปรากฏผลแพ้ชนะ หากยังคงเสมอกันให้เปรียบเทียบคะแนน

เป็นรายหลุมย้อนหลังต้ังแต่หลุม 18 จนกว่าจะปรากฏผลแพ้ชนะ 

5. นักกอลฟ์ที่ทำคะแนนเกิน 18 โอเวอร์พาร์ ในประเภท Super Junior และเกิน 20 โอเวอร์พาร์ ใน

ประเภท Junior ของการแขง่ขนัวันแรกจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแขง่ขนัในวันทีส่อง 

6. คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจพิจารณายกเลิกการแข่งขัน หากเกิดปัจจัยที่ไม่สามารถดำเนินการ

จัดการแข่งขันได้ (สภาพอากาศ, เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้) โดยจะแจ้งถึงวิธีการดำเนินการให้

ทราบเมื่อเกิดเหตุข้ึน 

7. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามใช้ยานพาหนะใด ๆในการติดตามชมนักกอล์ฟในวันที่มีการแข่งขัน 



 

 

8. ไม่อนุญาตให้ใช้แค้ดด้ีส่วนตัว 

9. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ส่ือสาร  

Age Categories: U - Team (Boy & Girl)           อายุระหว่าง 19 - 22 ปี 

Super Juniors (Boy & Girl)           อายุระหว่าง 13 - 18 ปี   

Juniors (Boy & Girl)            อายุระหว่าง 8 - 12 ปี 

Teeing Ground: Super Junior (Boy)  ระยะ 6,800 - 7,200 หลา 

Super Junior (Girl)  ระยะ 6,000 - 6,400 หลา 

Junior (Boy)                ระยะ 5,400 - 6,000 หลา 

Junior (Girl)            ระยะ 5,100 - 5,600 หลา 

Prize: ชนะเลิศอันดับหนึ่ง, อันดับสอง และอันดับสามของแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร  

ส่วนอันดับที่ส่ีถึงอันดับที่สิบ ได้รับใบประกาศนียบัตร 

Entry Fee: ค่าสมัครแข่งขัน 2,500 บาท รับของที่ระลึก และร่วมรับประทานอาหาร ในงานเล้ียงพิธีมอบรางวัล ชำระคา่

สมัครโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แม็กซ์ อินเตอร์เนช่ัลแนล สปอร์ต จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา

เทพารักษ์ กม.16 เลขที่บัญชี 390-3-00374-9 และ นักกอล์ฟที่สมัครแข่งขันและส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว 

จะต้องตรวจสอบสถานภาพการสมัครของตนเอง หากฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทาง

ฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

Caddie Fee: 350 บาท 

Green Fee: นักกอล์ฟที่จะฝึกซ้อมก่อนวันแข่งขัน นักกอล์ฟต้องมีรายช่ือในรายการแข่งขันของสนามที่นักกอล์ฟลง

สมัครทางสนามจะคิดค่ากรีนฟีราคาพิเศษวันธรรมดา 400 บาทและวันหยุด 600 บาท  

รถกอล์ฟราคา 600 บาท 

Accommodation: -  

Entry Form: นักกอล์ฟที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าแข่งขัน กรอกเอกสารใบสมัครได้ที่ 

www.changjuniorgolf.com โดยนักกอล์ฟจะต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนทางผู้สมัคร

จะต้องสมัครก่อนเวลาปิดรับสมัคร (กำหนดวันปิดรับสมัคร ก่อนการแข่งขันล่วงหน้า 7 วัน)  

Itinerary: วันที่ 27 มีนาคม 2563 

 12:00 - 16:00           ลงทะเบียนแข่งขัน 

 06:00 – 14:00           ฝึกซ้อม (ติดต่อทางสนาม) 

วันที่ 28 มีนาคม 2563 

 06:00 – 08:00           รายงานตัวทีแ่ท่นทีออฟ ก่อนเวลาทีออฟของตัวเอง 15 นาท ี

 07:00 – 17:30           Tournament Round – Round 1 

วันที่ 29 มีนาคม 2563 

 06:00 – 08:00           รายงานตัวที่แท่นทีออฟ ก่อนเวลาทีออฟของตัวเอง 15 นาท ี

 07:00 – 17:30           Tournament Round – Final Round 

 18:00            งานเล้ียงและพิธีมอบรางวัล 

สอบถามรายละเอยีดการแขง่ขนัไดท้ี ่หมายเลขโทรศพัท ์064 6987541 

 

 

Facebook.com/Chang golf club   และที ่Line ID: peungz 

และที ่www.changjuniorgolf.com


