
 
 
 
 
 

OFFICIAL ENTRY FORM 
SINGHA TDT Kanchanaburi 2019 #2 

Venue: Evergreen Hills GC, Kanchanaburi  : September  5-6, 2019 Qualifying Round: September 3, 2019 

หมายเหต:ุ  

สงวนสทิธิเ์ฉพาะนักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยเทา่นัน้ และนักกอลฟ์ทีไ่ดรั้บการจดแจง้ขึน้เป็น
นักกฬีาอาชพี เทา่นัน้ (วธิขี ึน้ทะเบยีนจดแจง้)  และกรณีบตัรสมาชกิหมดอายุจะไม่ไดรั้บสทิธิใ์นการสมัครเขา้แข่งขนั จนกว่าจะชําระค่าสมาชกิให ้
แลว้เสร็จเรยีบรอ้ยกอ่น การสมัครเขา้ร่วมการแข่งขันผูส้มัครตอ้งลงลายมอืถอืดว้ยตนเองในใบสมัครทกุครัง้และตอ้งกรอกเอกสารใหค้รบถว้น  จงึจะ
ถอืว่าการสมัครแข่งขนัสมบรูณ์ ในกรณีการสมัครเขา้แข่งขนัครัง้แรกเมือ่เปิดฤดูการแข่งขันประจําปี นักกอลฟ์ตอ้งนําหนังสอืรับรองแพทยม์ายืน่ใหก้บั
เจา้หนา้ที ่ณ สนามทีทํ่าการแข่งขนั  (ฉบบัจรงิ)  กอ่นเขา้ร่วมการแข่งขนั  

เอกสารในการสมคัรเขา้แขง่ขนั มดีงันี ้ 

1. ใบสมัครแข่งขัน  (ตอ้งเขยีนใหค้รบถว้นและลงลายมอืชือ่ทกุครัง้ทกุครัง้ทีม่กีารสมัครแข่งขัน)  
2.  สําเนาการโอนเงนิคา่สมัครแข่งขัน  
3. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีสมัครครัง้แรกหรอืมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูล)  
4. สําเนาหนา้สมุดบญัชธีนาคาร (แนะนําใหเ้ป็นธนาคารไทยพาณชิย ์เพือ่สะดวกในการโอนเงนิรางวัลเขา้บญัชนัีกกอลฟ์)  (กรณีสมัครครัง้

แรกหรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูล) 
5. หนังสอืรับรองแพทยท์ีร่ะบวุ่าทา่นมร่ีางกายแข็งแรงสมบรุณ์มคีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้ร่วมการแข่งขัน  (ฉบบัจรงิกรณีสมัครครัง้แรกของทกุปี

ชือ่  นามสกลุ  

Name  Last Name  

วันเกดิ/ Date of Birth  สญัชาต/ิNationality  

 
บตัรประชาชนเลขที/่ID Card No.: 
ทีอ่ยู ่
Address: 
 
 
ธนาคาร/Bank : 
 
เลขทีบ่ญัช/ีAccount No. :                                                                    
 
โทรศพัท/์Telephone : 
ประเภท/Category      

      นักกอลฟ์อาชพี (TP) ID ……………………….. 
       ผูฝึ้กสอนกอลฟ์อาชพี GI ID ……………………. 
       อืน่ๆ (ระบ)ุ ……………………. 

โปรดระบ ุ *Please Indicate 
     แคดดีส้ว่นตวั (Own Caddie) I will bring my caddie. 
     แคดดีส้นาม (Club Caddie) I will require a caddie to 
be provided by the club 

คา่สมคัร/Entry Fee:   

1,900 Baht ( Tax Included)   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. 

ปิดรบัสมคัร /Entry 
deadline:   

 

วนัพุธที ่21 สงิหาคม  2562 : Wednesday August  21,2019  by 16:00 hrs. 
 

กําหนดถอนตวั /Withdrawal 
deadline:    

วันศกุรท์ี ่23 ส.ค.2562 เวลา 16:00 น  / Friday August 23,2019 by 16:00 hrs.   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. 

Qualifying Round/แขง่ขนัรอบ
คดัเลอืก 

 

วันอังคารที ่3 ก.ย. 2562 /Tuesday  3  September, 2019 

ฝึกซอ้มอย่างเป็นทางการ/
Practice Round 

 

วันพธุที ่ 4 ก.ย. 2562 /Wednesday  4  September, 2019 

สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่
ประเทศไทย  Thailand PGA :   

286 กกท. ชัน้ 21 หอ้ง 6 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบฯ  ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก  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  website  www.thailandpga.ro.th  

ลายเซ็นผูส้มัคร/ Signature 
  
 
 

วันที ่/ Date 
 

https://thailandpga.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87/
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