
OFFICIAL ENTRY FORM 
SINGHA-SAT Chanthaburi Championship 

Venue Chatrium Golf Resort Soi Dao, Chanthaburi, Date: 2 -5 October, 2019 
Qualifying Round: September 30 , 2019 

หมายเหตุ: 
สงวนสทิธิเ์ฉพาะนักกอลฟ์ที่เป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทยเท่านัน้ และนักกอลฟ์ที่ไดร้บัการจดแจง้ขึน้เป็นนักกฬีาอาชพี 

เท่านัน้ (วธิขีึน้ทะเบยีนจดแจง้) และกรณีบตัรสมาชกิหมดอายจุะไมไ่ดร้บัสทิธิใ์นการสมคัรเขา้แขง่ขนั จนกว่าจะชําระคา่สมาชกิใหแ้ลว้เสรจ็เรียบรอ้ยก่อน การสมคัร

เขา้ร่วมการแขง่ขนัผูส้มคัรตอ้งลงลายมอืถอืดว้ยตนเองในใบสมคัรทุกครัง้และตอ้งกรอกเอกสารใหค้รบถว้น  จงึจะถอืว่าการสมคัรแขง่ขนัสมบูรณ์ ในกรณีการสมคัร

เขา้แขง่ขนัครัง้แรกเมือ่เปิดฤดกูารแขง่ขนัประจาํปี นักกอลฟ์ตอ้งนําหนังสอืรบัรองแพทยม์ายืน่ใหก้บัเจา้หน้าที่ ณ สนามที่ทําการแขง่ขนั  (ฉบบัจรงิ)  ก่อนเขา้ร่วมการ

แขง่ขนั  

เอกสารในการสมคัรเข้าแข่งขนั มีดงัน้ี 

1. ใบสมคัรแขง่ขนั  (ตอ้งเขยีนใหค้รบถว้นและลงลายมอืชื่อทุกครัง้ทุกครัง้ที่มกีารสมคัรแขง่ขนั)

2. สาํเนาการโอนเงนิคา่สมคัรแขง่ขนั

3. สาํเนาบตัรประชาชน (กรณีสมคัรครัง้แรกหรอืมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู)

4. สาํเนาหน้าสมดุบญัชธีนาคาร (แนะนําใหเ้ป็นธนาคารไทยพาณิชย ์เพื่อสะดวกในการโอนเงนิรางวลัเขา้บญัชนีักกอลฟ์)  (กรณีสมคัรครัง้แรกหรอืเมือ่มี

การเปลีย่นแปลงขอ้มลู)

5. หนังสอืรบัรองแพทยท์ีร่ะบุว่าท่านมรี่างกายแขง็แรงสมบุรณ์มคีวามพรอ้มที่จะเขา้ร่วมการแขง่ขนั  (ฉบบัจรงิกรณีสมคัรครัง้แรก)

ชือ่ นามสกลุ

Name Last Name 

วันเกดิ/ Date of Birth สญัชาต/ิNationality 
บตัรประชาชนเลขที/่ID Card No.: 

ทีอ่ยู่ 
Address: 

ธนาคาร/Bank : 

เลขทีบ่ญัช/ีAccount No. : 

โทรศัพท/์Telephone : 

ประเภท/Category  นักกอลฟ์อาชพี (TP) ID ……………………….. 
 ผูฝึ้กสอนกอลฟ์อาชพี GI ID ……………………. 
 อืน่ๆ (ระบุ) ……………………. 

โปรดระบุ  *Please Indicate 
 แคดดีส้ว่นตัว (Own Caddie) I will bring my caddie. 

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

คา่สมคัร/Entry 
Fee:  

2,300 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. 

กําหนดถอนตัว 
/Withdrawal deadline:   วนัศกุรท์ ี� 20 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 น.  / Friday Sep 20,2019 by 16:00 hrs.

Qualifying Round/
แข่งขันรอบคัดเลอืก วนัจนัทรท์ ี ่30 กนัยายน   2562 / Monday  30  September ,2019 
ฝึกซอ้มอยา่งเป็น
ทางการ/Practice 
Round 

วนัองัคารที ่1 ตลุาคม  2562 / Tuesday  1 October , 2019 

สมาคมกฬีากอลฟ์
อาชพีแหง่ประเทศ
ไทย 
Thailand PGA : 

286 กกท. ชัน้ 21 หอ้ง 6 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบฯ  ถนนรามคําแหง 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  

ลายเซ็นผูส้มัคร/ 
Signature วันที ่/ Date 

ปิดรบัสมคัร
/Entry deadline: วนัพธุที� 18 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 น.  / Wednesday Sep 18, 2019  by 16:00 hrs.

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/
mailto:support@thailandpga.or.th
mailto:support@thailandpga.or.th
http://www.thailandpga.ro.th/
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