OFFICIAL ENTRY FORM
Singha-SAT Kanchanaburi Championship
Venue: Blue Star Golf Course, Kanchanaburi , Date: September 19-22, 2018 Qualifying Round: September 17, 2018

ชื่อ

นามสกุล

Name

Last Name
สัญชาติ/

วันเกิด/ Date of Birth

Nationality

บัตรประชาชนเลขที่/ID Card No.:
ที่อยู
Address:
ธนาคาร/Bank :
เลขที่บัญชี/Account No. :
โทรศัพท/Telephone :
นักกอล์ฟอาชีพ (Professional)

ประเภท/
Category

ID ………………

ผู ้ฝึ กสอนกอล์ฟอาชีพ Golf instructor

ID ………………

นักกอล์ฟสมัครเล่นจาก .........(เฉพาะผู ้ให ้การสนับสนุน)

ลายเซ็น/

โปรดระบุ *Please Indicate
แคดดี้สวนตัว (Own Caddie) I will bring my caddie.
แคดดี้สนาม (Club Caddie) I will require a caddie to be provided by the club

วันที่ / Date

Signature
2,300 Baht (Tax Included)

คาสมัคร/Entry Fee:

Please wire transfer Siam Commercial Bank Account No. 406-2-60623-6. The applicants Have
to send the application form and transfer payment slip to support@thailandpga.or.th The entry
will be officially accepted once the participants received confirmation e-mail from Thailand PGA.

ปิ ดรับสมัคร /Entry deadline:
กําหนดถอนตัว /Withdrawal deadline:
รอบคัดเลือก /Qualifying Round:
ฝึ กซ้อมอย่างเป็ นทางการ/Practice Round
สมาคมกีฬากอลฟอาชีพแหงประเทศไทย

Thailand PGA :

วันพุธที่ 5 ก.ย.2561 เวลา 16:00 น. / Wednesday 5 Sep,2018 by 16:00 hrs.
วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 16:00 น / Friday 7 Sep,2018 by 16:00 hrs.
วันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 2561 /Monday 17 Sep,2018
วันอังคารที่ 18 ก.ย. 2561 / Tuesday 18 Sep, 2018
286 กกท. ชั้น 21 หอง 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
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

การสมัครแขงขันลาชา
การสมัครเขารวมแขงขันหลังจากวันปดรับสมัคร หากมีจํานวนผูเขาแขงขันไมเต็มจํานวนตามที่กําหนดไว ใหผูอํานวยการจัดการ
แขงขันสามารถพิจารณารับเพิ่มได แตผูสมัครตองจายคาสมัครเพิ่มขึ้น 1,000 บาท จากคาสมัครเดิมโดยบังคับใชทุกรายการในการ
แขงขัน
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.

