HONDA LPGA THAILAND 2019
NATIONAL QUALIFIERS ENTRY FORM
ใบสมัครการแข่งขันรอบค ัดเลือก
January 7 - 9, 2019
7 - 9 มกราคม 2562

SIAM COUNTRY CLUB PATTAYA, OLD COURSE
สยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด ์คอร ์ส
Pong, Bang Lamung District, Chon Buri, 20150, Thailand
ตาบลโป่ ง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 20150

Closing Date: December 31, 2018
วันปิ ดร ับสมัคร: 31 ธ ันวาคม 2561

Honda LPGA Thailand 2019 National Qualifiers
Siam Country Club, Old Course

The Honda LPGA Thailand 2019 is a fully sanctioned LPGA annual event in Thailand.
First played in 2006, the Honda LPGA THAILAND has grown its history to be one of flagship tournament and only LPGA sanctioned tournament
in Thailand at Siam Country Club, Old Course, the home course since 2007. Every year, the tournament showcases 60 of world’s best LPGA
players and 10 rising stars in women’s golf from all ages to win the prize purse of $1.6 million, including the legendary Annika Sorenstam
before her retirement in 2008.
The Honda LPGA Thailand has created the record in the breakthrough highest prize money on offer for professional female tournament in
Thailand. In present, the tournament is organized by Honda Automobile (Thailand) Co. Ltd. and IMG.
Besides the golf game, spectators will find opportunity to relax and enjoy the Spectator Village with our exhibitors, retails, interactive activities
and local food stalls that will bring you the best taste of Thailand for the whole family to enjoy.
One (1) Winner playing spot is available through the Honda LPGA Thailand National Qualifiers which is open to all female golfers from
Thailand who meet the following qualification criteria:
่ ดเป็ นประจาทุกปี
The Honda LPGA Thailand 2019 คือรายการแข่งขันกอล ์ฟอย่างเป็ นทางการของ LPGAในประเทศไทย ซึงจั
่ ดเป็ นครงแรกในปี
Honda LPGA Thailand เริมจั
ั้
2006 และได ้กลายเป็ นรายการแข่งขัน LPGA ประจาปี ในประเทศไทย โดยมีสยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด ์คอร ์สเป็ น
้ ปี 2007 ซึงรวบรวมนั
่
สนามแข่งขันตังแต่
กกอล ์ฟหญิงชนน
ั้ าระดับโลก 60 คน และนักกอล ์ฟหญิงดาวรุง่ อีก 10 คนเข ้าร่วมชิงรางวัล รวม 1.6 ล ้านดอลล่าห ์สหร ัฐ รวมถึงตานาน
่
อย่าง แอนิ ก ้า ซอเรนสแตม (Annika Sorenstam) ก่อนทีจะเกษี
ยณไปในปี 2008
่ เงินรางวัลสูงสุดในประเทศไทย โดยในปัจจุบน
Honda LPGA Thailand ได ้กลายเป็ นรายการแข่งขันกอล ์ฟอาชีพหญิงซึงมี
ั มี บริษท
ั ฮอนด ้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด
และ IMG เป็ นผู ้จัดการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ
่ ก อาหาร และกิจกรรมต่างๆมากมาย
นอกจากการแข่งขันกอล ์ฟแล ้ว ผู ้ชมยังมีโอกาสไดเ้ พลิดเพลินและสนุ กสนานไปกับเฟสติวลั วิลเลจ มีการจาหน่ ายของทีระลึ
่ นผู ช
์ ้เข ้าร่วมการแข่งขัน Honda LPGA Thailand โดยมีเงือนไขดั
่
นักกอล ์ฟหญิง ซึงเป็
้ นะจากการแข่งขันรอบค ัดเลือก 1 คน จะมีสท
ิ ธิได
งนี :้
1.

QUALIFIER ROUND INFORMATION / ข้อมูลการแข่งขันรอบค ัดเลือก

Venue / สถานที:่

Siam Country Club, Old Course
Pong, Bang Lamung District, Chon Buri, 20150, Thailand
สยามคันทรีคลับ โอลด ์คอร ์ส
ตาบลโป่ ง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 20150

Date / วันที:่

Registration & Practice Round – January 7 (07.00 – 10.00)
1st Round – January 8
Final Round – January 9
ลงทะเบียนและรอบซ ้อม – 7 มกราคม (07.00 น. - 10.00 น.)
รอบแรก – 8 มกราคม
รอบสุดท ้าย – 9 มกราคม

Time / เวลา:

1st Tee Time Starts at 07:00 hrs (estimate)
ทีออฟแรก เวลา 7:00 น. (เวลาโดยประมาณ)

Tees / หมุด:

Championship Tees
หมุดแชมเปี ้ยนชิพ
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2.

ELIGIBILITY / คุณสมบ ัติผูส
้ ม ัคร

All entrants must be Citizens of Thailand:
All female professionals or amateur golfers with a handicap of 2.0 or less as of 1 December, 2018 under the handicapping scheme adopted
by the recognized authority controlling golf in the country which they elect to enter.
*Entry to the Honda LPGA Thailand Qualifiers is limited based on first come first served
ผู ้สมัครต ้องมีสญ
ั ชาติไทย:
่ ้ร ับการร ับรองจากองค ์กรกอล ์ฟซึงมี
่ อานาจใน
เป็ นนักกอล ์ฟหญิงสมัครเล่นหรือมืออาชีพ โดยมีแฮนดิแคปที่ 2.0 หรือต่ากว่า ณ วันที่ 1 ธ ันวาคม 2561 ภายใต ้เกณฑ ์ทีได
การควบคุมดูแลกีฬากอล ์ฟในประเทศไทย
หมายเหตุ* ร ับสม ัครจานวนจาก ัด ตามลาด ับผูส
้ ม ัคร
3.

CONDITIONS OF PLAY / กฎการแข่งขัน

The national qualifiers for the 2019 Honda LPGA Thailand will be played over 36 holes at Siam Country Club, Old Course. The one player who
returns with the lowest gross score will be invited to play in the Honda LPGA Thailand 2019 under the National Qualifiers invite. In the event
of two or more players tying for first place in the Honda LPGA Thailand National Qualifiers during the final round, the tie shall be settled by a
playoff on Hole 18/18/18. In the event that a playoff is not possible or impractical for play the Siam Country Club count-back system shall
apply.
The qualifier will run in accordance with the Rules of Golf as specified by the Royal & Ancient Rules Ltd., and include any additional local rules
implemented by the Honda LPGA Thailand Organizing Committee and the Thailand Golf Association.
่ คะแนนรวมน้อยทีสุ่ ด จะ
การแข่งขันรอบคัดเลือก สาหร ับ Honda LPGA Thailand 2019 เป็ นการแข่งขันแบบ 36 หลุม ณ สยามคันทรีคลับ โอลด ์คอร ์ส ผู ้เข ้าแข่งขันทีมี
์
่
่
่
่ ม 18/18/18 หาก
ได ้ร ับสิทธิในการเข ้าแข่งขันรายการ Honda LPGA Thailand 2019 ในกรณีทมี
ี อบั ดับหนึ งมากกว่าหนึ งคนในรอบคัดเลือก จะใช ้การแข่งเพลย ์ออฟทีหลุ
อยู่ในสถานการณ์ทไม่
ี่ สามารถเล่นเพลย ์ออฟได ้ จะใช ้วิธน
ี ับแต ้มถอยหลังตามกฎของสนามสยามคันทรีคลับ
่ งบั
่ งคับใช ้โดย คณะผู ้จัด Honda LPGA Thailand 2019
การแข่งขันรอบคัดเลือกจะแข่งขันตามกฎโดย Royal & Ancient Rules Ltd. และกฎท ้องถินซึ
และสมาคมกอล ์ฟแห่งประเทศไทย
4.

ENTRY DEADLINE / ว ันปิ ดร ับสม ัคร

The closing date for entry is on 31 December, 2018. The Captain or the Secretary of the competitor’s home club or an authorized official of a
Golf Association in Thailand must duly certify all entry forms in addition to the amateur. A copy of the handicap card for amateurs or a copy
of the membership card/confirmation letter from the professional golf association for professional golfers must be submitted with the entry
form as well.
ปิ ดร ับสมัครวันที่ 31 ธ ันวาคม 2561 โดยประธาน เลขาธิการสโมสร หรือเจ ้าหน้าที่ จากสมาคมกอล ์ฟหรือสโมสรในประเทศไทยต ้องร ับรองใบสมัครให้กับนักกอล ์ฟสมัครเล่น
และแนบใบร ับรองแฮนดิแคป (สาหร ับมือสมัครเล่น) หรือหลักฐานการเป็ นสมาชิกสมาคมกอล ์ฟ (สาหร ับนักกอล ์ฟอาชีพ) มาพร ้อมใบสมัคร
5.

REGISTRATION / การลงทะเบียน

Registration will commence on January 7 from 07:00 hrs - 10:00 hrs at Siam Country Club, Old Course in the Tournament Office. Players must
produce their current 2018/2019 Handicap Card during registration.
Note: The Tournament Committee reserves the right to reject any entry without giving any reason.
่
้ เวลา 7:00 – 10.00 น. พร ้อม
ลงทะเบียนได ้ทีห้องอ
านวยการแข่งขัน (Tournament Office) ณ สนามกอล ์ฟ สยามคันทรีคลับ โอลด ์คอร ์ส วันที่ 7 มกราคม 2562 ตังแต่
่
หลักฐานแฮนดิแคปปัจจุบน
ั มายืน ณ จุดลงทะเบียน
่
หมายเหตุ* ทางผู ้จัดขอสงวนสิทธิที์ จะปฎิ
เสธผู ้สมัครโดยไม่แจ ้งเหตุผลให้ทราบ
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6.

ENTRY FEE / ค่าสม ัคร

There will be an entry fee of THB1,600 to be paid during registration.
Failure to do so will see the names taken out from the draw.
่
ผู ้สมัครต ้องชาระค่าสมัครเป็ นเงินจานวน 1,600 บาท ณ จุดลงทะเบียน มิเช่นนั้น ชือของผู
้สมัครจะถูกนาออกจากการจัดกลุ่ม

7.

APPROVED BALLS / ลูกกอล ์ฟ

Only those appearing on the current list of the R&A conforming golf balls may be used: Penalty - Disqualification
่ ชออยู
์
่ ๆ
ผู ้เล่นสามารถใช ้ได ้เพียงลูกกอล ์ฟทีมี
ื่ ่ในรายชือ่ R&A เท่านั้น ผู ้เล่นจะถูกตัดสิทธิการแข่
งขันหากใช ้ลูกกอล ์ฟอืน
8

CADDIES / แคดดี ้

Players are allowed to bring their own caddies or hire from Siam Country Club. Siam Country Club Caddie fee – THB 450 per golfer /round
(cash payment only). Players who use their own caddy for the practice round will need to pay a fee of THB 450 to Siam Country Club. Players
are allowed to use their own caddie at no charge for Round 1 and Final Round.
้
้
่ ้แคดดีส่้ วนตัวในรอบ
ผู ้เล่นสามารถใช ้แคดดีส่้ วนตัวหรือแคดดีของสยามคั
นทรีคลับได ้ โดยค่าแคดดีของสนามคื
อ 450 บาท ต่อหนึ่งผู ้เล่น/ต่อรอบ (เงินสดเท่านั้น) ผู ้เล่นทีใช
ซ ้อมนั้น จะต ้องชาระค่าแคดดี ้ 450 บาท ให้กับทางสยามคันทรีคลับ ผู ้เล่นสามารถใช ้แคดดีส่้ วนตัวในการแข่งขันรอบที่ 1 และรอบสุดท ้ายได ้โดยไม่มค
ี ่าใช ้จ่าย

9.

DRAW / การจ ัดกลุ่ม

The draw for the qualifying round is at the discretion of the Organizing Committee. Players shall start at the time and in the order arranged by
the Organizing Committee. Please call IMG at Tel: (+66) 089 897 9816 to confirm starting times.
่ นตามเวลาทีผู
่ ้จัดได ้จัดไว ้
การจัดกลุ่มนั้นจะเป็ นไปตามดุลพินิจของผู ้จัด โดยผู ้เล่นจะเริมเล่
่ นย ันเวลา ได้ทเบอร
สามารถติดต่อ IMG เพือยื
ี่
์: (+66) 089 897 9816

10.

CONDUCT / ความประพฤติ

The Committee may impose a penalty of disqualification for improper behavior or conduct, such as the use of undesirable language and any
public display of anger while in the Club’s premises.
์
่ เหมาะสม เช่น การใช ้คาไม่สุภาพ และ แสดงพฤติกรรมรุนแรงในบริเวณสนาม
ผู ้จัดอาจตัดสิทธิการแข่
งขันของผู ้เล่น หากมีการพฤติกรรมทีไม่

11.

SPECTATORS / ผู ช
้ ม

Parents and coaches will need to pay a fee of THB 1,000 to Siam Country Club to be allowed on course for the OffIcial Practice Round on
January 7 provided they remain strictly on the service road and buggy path. There will be no fee changed for Round 1 and Final Round.
Spectators are not allowed to give advice to players during play. A spectator who disregards this ruling may cause the competitor to be
disqualified from the tournament, especially if the person has been warned by the tournament officials.
่ ้าชมวันซ ้อม ในวันที่ 7 มกราคม ส่วนการแข่งขันรอบที่ 1 และรอบสุดท ้ายนั้น สามารถเข ้าชมได ้
ผู ้ปกครองและโค ้ชต ้องชาระค่าเข ้าให้ทางสยามคันทรีคลับ 1,000 บาท เพือเข
โดยไม่มค
ี ่าใช ้จ่าย โดยผู ้ชมจะต ้องอยู่ในเขตถนนและเส ้นทางรถกอล ์ฟเท่านั้น และไม่ได ้ร ับอนุ ญาตให้แนะนาผู ้เล่นระหว่างการแข่งขัน การกระทาดังกล่าวอาจทาให้ผู ้เล่นถูก
์ ้าแข่งขันได ้ โดยเฉพาะในกรณีทเคยถู
่ อนแล ้ว
ตัดสิทธิเข
ี่
กเจ ้าหน้าทีเตื

12.

PRACTICE ROUND / RANGE / รอบซ ้อม

The official practice round for the qualifier will be on January 7, from 11:45am to 2:00pm. Please call IMG before January 4
Tel: (+66) 089 897 9816 to book your practice times. (From December 24, 2018 - 4 January, 2019)
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The Driving Range at Siam Country Club, Old Course will be opened for Qualifiers to practice from 7:30am to 5:00pm on January 7 & 6:30 am
to 4:00 pm on January 8 & 9
้
้ เวลา 11:45 น. ถึง 14:00 น.
รอบซ ้อมอย่างเป็ นทางการจะจัดขึนในวั
นที่ 7 มกราคม ตังแต่
่
สามารถติดต่อ IMG เพือจองรอบซ
้อมได้ท ี่ : (+66) 089 897 9816 (ตงแต่
ั้
ว ันที่ 24 ธ ันวาคม 2561 ถึง ว ันที่ 4 มกราคม 2562)
้ เวลา 7:30 น. ถึง 17:00 น.
สนามไดรฟ์ ในสยามคันทรีคลับนั้น เปิ ดให้ซ ้อมในวันที่ 7 มกราคม ตังแต่
และวันที่ 8 และ 9 มกราคม เวลา 6:30 น. ถึง 16:00 น.
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OFFICIAL ENTRY FORM
ใบสมัคร

Please email the completed entry form to: hondalpgathailand2019@gmail.com
กรุณาส่งใบสมัครไปที:่ hondalpgathailand2019@gmail.com
Closing date is December 31 at 6pm (GMT+7)
ปิ ดร ับสมัครวันที่ 31 ธ ันวาคม 2561 เวลา 18:00 น. (GMT+7) - ตามเวลาประเทศไทย
Participant’s Details (Please fill out in PRINT)
ข้อมู ลผู ส
้ มค
ั ร (กรุณาเขียนตัวบรรจง)

1.

่
Name in English / ชือ-สกุ
ล ภาษาอังกฤษ: .........................................................................................................................................................................

2.

Name in Thai (Underline surname): ……………………………………………………………………………………………….....................................................
่
ชือ-สกุ
ล ภาษาไทย (ขีดเส ้นใต ้นามสกุล)

3.

Nationality / สัญชาติ: ……………..…………....……………………………………………..…………………………………………….................................................

4.

Date of Birth / วันเกิด: ………………………….…………………………………………………...………………………………….…....................................................

5.

Home Club / ชมรมหรือสโมสร: …...………………………………………………………..………………….……………………....…..................................................

6.

Are you a member of a Professional Golfers’ Association? Yes / No (please delete accordingly)
If yes, please provide address and contact number of Association and a photocopy of membership card or certify by other
method e.g. confirmation letter.
่ ใช่ทง)
ท่านเป็ นสมาชิกของสมาคมกอล ์ฟอาชีพหรือไม่? ใช่ / ไม่ (กรุณาลบข ้อทีไม่
ิ้
่ แ่ ละหมายเลขติดต่อสมาคม รวมถึงสาเนาบัตรสมาชิกหรือใบร ับรองใด ๆ ทีท่
่ านมีสง่ มาพร ้อมใบสมัคร
ถ ้าใช่ กรุณาแนบทีอยู
(เช่น จดหมายแนะนา)

7.

่ ่าทีสุ
่ ด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561: …………………………………
Lowest USGA Handicap Index as at 1 December 2018 / แฮนดิแคป USGA ทีต

8.

่ ่ : …………………………………………………………………………………..…………………………….........................................................
Postal Address / ทีอยู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

9.

Contact No / เบอร ์โทรติดต่อ :

่ างานหรือบ ้าน)………….……………………………………………………………………………
(Home or Office / ทีท
(Mobile/ มือถือ)…………….........................................................................................………………………………….

6 of 7

Honda LPGA Thailand 2019 National Qualifiers
Siam Country Club, Old Course

10. Email Address / อีเมล: …………………………………………………………………………………….…………
้
11. Would you like to hire caddie from Siam Country Club? ท่านต ้องการจองแคดดีของสยามคั
นทรีคลับหรือไม่? Yes / No (ใช่ / ไม่)

Player’s Declaration / คาแถลงโดยผู เ้ ล่น

I declare that the information I have given above is correct. I have read and understood all the conditions of entry and I hereby
agree to abide by these conditions and all the decisions of the Tournament Committee.
ข ้าพเจ ้าขอยืนยันว่าข ้อมูลข ้างต ้นนั้นเป็ นจริงทุกประการ

่
้
ข ้าพเจ ้าได ้อ่าน ทาความเข ้าใจ และยอมร ับเงือนไขทั
งหมด

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
่ …………………………………………
Signature / ลงชือ:

Date / วันที:่ …………………………………………

Certification by Club / ร ับรองโดยชมรม/สโมสร

่
Name of Club / ชือชมรม/สโมสร……………………………………………………..……………………………………………

We certify that the above player is a current member of our Club.
เราขอร ับรองว่าผู ้เล่นข ้างต ้นเป็ นสมาชิกของสโมสร

………………………………………………
Club Official’s Signature and Club Stamp
่ อตราประทับ
ลงชือหรื
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