OFFICIAL ENTRY FORM
SINGHA TDT Chonburi #7

Venue: Plutaluang Thai Navy Golf Course, Chonburi : September 19-20,2019 Qualifying Round: September 17,2019
่
ชือ

นามสกุล

Name

Last Name

วันเกิด/ Date of Birth :

สัญชาติ/Nationality

บัตรประชาชนเลขที/่ ID Card No.:
ทีอ
่ ยู่
Address:

ธนาคาร/Bank :
เลขทีบ
่ ญ
ั ชี/Account No. :
โทรศัพท์/Telephone :
ประเภท/Category

โปรดระบุ *Please Indicate
นักกอล์ฟอาชีพ (TP) ID ………………………..
ผู ้ฝึ กสอนกอล์ฟอาชีพ GI ID …………………….
อืน
่ ๆ (ระบุ) …………………….

ค่าสม ัคร/Entry Fee:
ปิ ดร ับสม ัคร /Entry
deadline:
กําหนดถอนต ัว /Withdrawal
deadline:
Qualifying Round/แข่งขันรอบ
คัดเลือก
ฝึ กซ ้อมอย่างเป็ นทางการ/
Practice Round
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่ง
ประเทศไทย Thailand PGA :

แคดดีส
้ ว่ นตัว (Own Caddie) I will bring my caddie.
แคดดีส
้ นาม (Club Caddie) I will require a caddie to
be provided by the club

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.

ว ันพุธที่ 11 ก ันยายน 2562 : Wednesday September 11,2019 by 16:00 hrs.
วันศุกร์ที่ 13 ก.ย.2562 เวลา 16:00 น / Friday September 13,2019 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.
วันอังคารที่ 17 ก.ย.2562 / Tuesday 17 September ,2019
วันพุธที่ 18 ก.ย. 2562 /Wednesday 18 September ,2019
้ 21 ห ้อง 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
286 กกท. ชัน
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

ลายเซ็นผู ้สมัคร/ Signature

วันที่ / Date

หมายเหตุ:
สงวนสิทธิเ์ ฉพาะนักกอล์ฟทีเ่ ป็ นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเท่านัน
้ และนักกอล์ฟทีไ่ ด ้รับการจดแจ ้งขึน
้ เป็ น
นักกีฬาอาชีพ เท่านัน
้ (วิธข
ี น
ึ้ ทะเบียนจดแจ ้ง) และกรณีบต
ั รสมาชิกหมดอายุจะไม่ได ้รับสิทธิใ์ นการสมัครเข ้าแข่งขัน จนกว่าจะชําระค่าสมาชิกให ้
แล ้วเสร็จเรียบร ้อยก่อน การสมัครเข ้าร่วมการแข่งขันผู ้สมัครต ้องลงลายมือถือด ้วยตนเองในใบสมัครทุกครัง้ และต ้องกรอกเอกสารให ้ครบถ ้วน จึงจะ
ถือว่าการสมัครแข่งขันสมบูรณ์ ในกรณีการสมัครเข ้าแข่งขันครัง้ แรกเมือ
่ เปิ ดฤดูการแข่งขันประจําปี นักกอล์ฟต ้องนํ าหนังสือรับรองแพทย์มายืน
่ ให ้กับ
เจ ้าหน ้าที่ ณ สนามทีท
่ ําการแข่งขัน (ฉบับจริง) ก่อนเข ้าร่วมการแข่งขัน
เอกสารในการสม ัครเข้าแข่งข ัน มีด ังนี้
1.
2.
3.
4.

5.

่ ทุกครัง้ ทุกครัง้ ทีม
ใบสมัครแข่งขัน (ต ้องเขียนให ้ครบถ ้วนและลงลายมือชือ
่ ก
ี ารสมัครแข่งขัน)
สําเนาการโอนเงินค่าสมัครแข่งขัน
สําเนาบัตรประชาชน (กรณีสมัครครัง้ แรกหรือมีการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูล)
สําเนาหน ้าสมุดบัญชีธนาคาร (แนะนําให ้เป็ นธนาคารไทยพาณิชย์ เพือ
่ สะดวกในการโอนเงินรางวัลเข ้าบัญชีนักกอล์ฟ) (กรณีสมัครครัง้
แรกหรือเมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูล)
หนังสือรับรองแพทย์ทรี่ ะบุว่าท่านมีร่างกายแข็งแรงสมบุรณ์มค
ี วามพร ้อมทีจ
่ ะเข ้าร่วมการแข่งขัน (ฉบับจริงกรณีสมัครครัง้ แรกของทุกปี

