
 
OFFICIAL ENTRY FORM 

SINGHA-SAT Nakhon Nayok Classic  

 

 

Venue: Royal Hills Golf Resort & Spa , Date: July 11-14, July 2018 /Qualifying Round:  July 9, 2018 

  

 

คา่สมคัร/Entry Fee:   

2,300 Baht   Payment Transfer:  Wire transfer payment to  PROFESSIONAL 

GOLF ASSOCIATION OF THAILAND  Siam Commercial  Bank   Account No. 

406-2-60623-6  

only transfer  

ปดิรับสมคัร /Entry deadline:   วนัพธุที ่ 27  ม.ิย. 2561 เวลา 16:00 น.  / Wednesday June 27,2018  by 16:00 hrs.  

ก าหนดถอนตวั /Withdrawal 

deadline:    

วนัศกุรท์ี ่29  ม.ิย. 2561 เวลา 16:00 น  / Friday June 29,2018 by 16:00 hrs. 

ฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ/ Practice Round วันองัคารท่ี 10 กรกฎาคม  2561/ Tuesday 10 July, 2018 

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแหง่ประเทศ

ไทย 

Thailand PGA :   

286 กกท. ชั้น 21 ห้อง 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ  ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม.

10240 

286  Sports Authority of Thailand Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 

10240  

Tel. 02 136 2091   Fax.02 136 2092 E-mail support@thailandpga.or.th  

www.thailandpga.ro.th  

 

การสมคัรแขง่ขนัลา่ชา้ 

การสมัครเข้าร่วมแข่งขันหลังจากวนัปิดรับสมัคร  หากมีจ านวนผู้เข้าแข่งขันไม่เต็มจ านวนตามท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้อ านวยการจัดการ

แข่งขันสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ แต่ผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มข้ึน 1,000 บาท  จากค่าสมัครเดิมโดยบังคับใช้ทุกรายการในการ

แข่งขัน 

 
Late Entries 
In the event of a field for any Thailand PGA Tour tournament not being full as at the closing date, late entries may be 
accepted until the full field is achieved. The fee for a late entry will be 1,000 Baht more than the normal fee and must be 
paid together with entry form. 
 
 
Bank's transfer fee due to the reimbursement of a entry fee or any other fee cause by player's withdrawal before 
deadline will be pay by the player. 

 

ชื่อ  นามสกุล  

Name  Last Name  

วนัเกดิ/ Date of Birth  สญัชาต/ิNationality  

บตัรประชาชนเลขที่/ID Card No. : 

ที่อยู ่
Address: 
 

ธนาคาร/Bank : 

เลขที่บญัช/ีAccount No. .:................................................................... 

โทรศพัท/์Telephone : 

 
ประเภท/Category 

...... 

. 

..... 

.....นักกอลฟ์อาชพี.(Professional)    ID ………….…….. 

.....ผูฝึ้กสอนกอลฟ์อาชพี.Golf instructor   ID …………. 

       นักกอล์ฟสมคัรเลน่จาก.                          (ส ำหรับผู้ให้กำรสนบัสนุน)  

โปรดระบุ  *Please Indicate 

.....แคดดี้ส่วนตวั.(Own Caddie) I will bring my caddie. 

      แคดดี้สนาม.(Club Caddie) I will require a caddie to be provided by the club 

ลายเซน็/ Signature   วนัที่ / Date 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgtID43uvRAhUJq48KHcKvALwQFgg9MAU&url=http%3A%2F%2Fcourse.thaigolfguru.com%2FcourseTopic%2F240&usg=AFQjCNGf1GGdE7DCdVzTzhk1Y3Io_FNuJQ&bvm=bv.145822982,d.c2I
mailto:support@thailandpga.or.th
http://www.thailandpga.ro.th/

