
 
    OFFICIAL ENTRY FORM 

SINGHA PATTAYA OPEN 2018 
Venue: Burapha Golf & Resort, Chonburi, Date: October 18‐21, 2018 

ชือ่  นามสกลุ  

Name  Last Name  

วนัเกดิ 
Birth Date  สญัชาต ิ

Nationality  

ทีอ่ยู ่
Address  

โทรศพัท ์
Telephone 

 โทรสาร 
Fax  

E‐mail 
Address  มอืถอื 

Mobile Phone  

ประเภท / Category      นักกอลฟ์อาชพีชาย        นักกอลฟ์สมัครเลน่ชาย ไมรั่บเงนิรางวัล แฮนดแิคป……… 
     Men's Professional    Men's Amateur Current Handicap……… 

   *กรณุาระบแุฮนดแิคป/*Please Indicate Handicap    

แคดดี/้Caddies           ใชแ้คดดีส้ว่นตวั ชือ่ ………………………………………….………………………………………   
*กรณุาระบ ุ                       I will bring my own caddie. His/her name is ………………………………………….………………… 
*Please Indicate        ใชแ้คดดีส้นาม / I will require a caddie to be provided by the club.         

หมายเหต ุ(Remarks) 
 

- ประเภทนักกอลฟ์สมคัรเลน่ รับเฉพาะนักกอลฟ์สมคัรเลน่ทีม่แีตม้ตอ่ 0-9 โดยไดรั้บการรับรองจากชมรม, สโมสร หรอืสมาคม ทีส่ามารถตรวจสอบได ้ 
Only amateurs with a current handicap of 0-9 as certified by a registered golf club or association are eligible to play. 
 

- นักกอลฟ์ทีม่อีายตํุา่กวา่ 14 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัแขง่ขนัวนัแรก ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้รว่มแขง่ขนั  
A player has to be at least 14 years of age on the Tournament’s first day to be able to play. 
 

- กรณุาโอนคา่สมคัรรอบคดัเลอืก/รอบกอ่นรอบคดัเลอืก จํานวน 1,500 บาท เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่ไดแ้ขง่ขนัรอบคดัเลอืก/รอบกอ่นรอบคดัเลอืกเป็นทีแ่น่นอนแลว้  
A player can transfer the Entry Fee of Baht 1,500 after he has received confirmation of his eligibility from the Tournament. 
 

- บญัช ีสปอรต์แมนเนจเมนท ์กรุ๊ป เลขที ่018-2-57791-5 ออมทรัพย ์ธ.ไทยพาณชิย ์สาขาบางกระบอื  
Please transfer all payments to Sport Management Group Co., Ltd., Siam Commercial PCL. Current Account No. 018-2-57791-5. 
 

- นักกอลฟ์สามารถสง่แฟกซใ์บสมคัรและ/หรอืหลกัฐานการโอนเงนิคา่สมคัรไดท้ีเ่บอรแ์ฟกซ ์02 667-4252, 02 669-6508 
An applicant has to send the Official Entry Form and/or transfer payment slip to SMG’s office. Fax: +(662) 667-4252, +(662) 669-6508 
 

- ขา้พเจา้เขา้ใจในระเบยีบการแขง่ขนัตา่งๆ และยอมรับบทลงโทษหากทําผดิระเบยีบการแขง่ขนั 
I understand the Tournament Regulations and accept the penalties in case I breach them.

ลายเซ็น 
Signature:  วนัที ่

Date:  

1. นักกอลฟ์สามารถดาวนโ์หลดใบสมคัรไดใ้นวันแรกของการเปิดรับสมคัรโดยนักกอลฟ์สามารถตรวจสอบวันเปิดรับสมคัรไดจ้ากรายละเอยีดการแขง่ขนัซึง่จะแจง้ลว่งหนา้ 1 เดอืน
กอ่นการแขง่ขนั  

 The Official Entry Form can be downloaded starting from the first day of the Tournament’s application period. The Tournament’s application period shall be 
advised in the Fact Sheet, which shall be available one (1) month prior to the Tournament’s starting date. 

 

2.  เปิดรับสมคัรวันจันทรท์ี ่24 กนัยายน 2561 เวลา 09:00 น. นักกอลฟ์สามารถดาวนโ์หลดใบสมคัรไดท้ี ่www.allthailandgolftour.com.  
 The Tournament application period shall start on Monday, 24 September 2018, and the Official Entry Form can be downloaded from 

www.allthailandgolftour.com from 9:00 AM. onwards. 
 

3.  ปิดรับสมคัรวันศกุรท์ี ่5 ตลุาคม 2561 เวลา 16:00 น.  
  The Tournament application period shall end on Friday, 5 October 2018, at 4:00 PM. 
 

4. วันหมดเขตถอนตวั วันพฤหสับดทีี ่11 ตลุาคม 2561 เวลา 16:00 น. นักกอลฟ์ทีม่คีวามประสงคถ์อนตวัหลงัจากวันปิดถอนตวั กรณุายืน่หลกัฐานประกอบการถอนตวั  
 The withdrawal deadline shall be Thursday, 11 October 2018, at 4:00 PM., and a sufficient reason for the withdrawal must be provided. A player who 

wishes to withdraw after this deadline must provide sufficient documentary evidence, such as medical records, for the withdrawal to be approved. 
 

5. นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิประเภทที ่1-16 และ นักกอลฟ์ทีม่อีนัดบัเงนิรางวัลสะสมปี 2017 สามารถสมคัรแขง่ขนัทางอเีมล ์หรอืแฟกซ ์ 
 Players from Member Exemption Categories 1-16 and any players on the 2017 Order of Merit can either email or fax in their applications. 
 

6. นักกอลฟ์ทีย่ังไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิประเภท 1-16 และไมม่อีนัดบัเงนิรางวัลสะสม ตอ้งดาวนโ์หลดใบสมคัรจากเว็บไซท ์www.allthailandgolftour.com  และแฟกซใ์บสมคัรไปตาม
หมายเลขแฟกซท์ีร่ะบไุว ้โดยนักกอลฟ์จะไดส้ทิธิก์อ่นหลงัตามเวลาทีท่ัวรน์าเมน้ทไ์ดรั้บแฟกซใ์บสมคัร   

 Players who are not in Member Exemption Categories 1-16 or the 2017 Order of Merit will have to download the Official Entry Form from 
www.allthailandgolftour.com and fill out the information. Then, please fax the Official Entry Form to the All Thailand Golf Tour. Priority will be determined 
on a first come, first serve basis. 

 

7. นักกอลฟ์สามารถเชค็สถานภาพการสมคัรได ้1 วันหลงัจากวันปิดรับสมคัร  
 A player must call the All Thailand Golf Tour to determine whether he is eligible to play the Pre-Qualifying Round, the Qualifying Round, or the Tournament 

one (1) day after the Tournament application period has ended. 
 

8. หากนักกอลฟ์ตอ้งแข่งขันในรอบก่อนรอบคัดเลอืกหรอืรอบคัดเลอืก นักกอลฟ์ตอ้งโอนชําระคา่สมัคร 1,500 บาท และหากนักกอลฟ์ผ่านเขา้ถงึรอบทัวรน์าเมน้ทต์อ้งชําระค่า
สมัครเป็นเงนิสดเพิม่อกี 500 บาทเมือ่นักกอลฟ์ลงทะเบยีนแขง่ขัน นักกอลฟ์ทีไ่ดเ้ขา้รอบทัวรน์าเมน้ทส์ามารถโอนเงนิชําระคา่สมัครผ่านธนาคารหรอืชําระเป็นเงนิสด 2,000 
บาท ณ จดุลงทะเบยีนแขง่ขนั 

 A player who is eligible to play in either the Pre-Qualifying Round or Qualifying Round must transfer the Entry Fee of Baht 1,500 to the Tournament and if 
such player proceeds to the Tournament, must pay an additional Baht 500 at the registration desk. A player who is eligible to play in the Tournament can 
either transfer or pay the Entry Fee of Baht 2,000 at the registration desk.

สามารถสอบถามรายละเอยีดการแขง่ขนัไดท้ี:่ ออลไทยแลนดก์อลฟ์ทวัร ์ 
ทีอ่ยู:่  ชัน้ 7 อาคารสพุรมี คอมเพล็กซ ์เลขที ่1024 ถนนสามเสน เขตดสุติ กรงุเทพ 10300, โทรศพัท:์ 02 667-4250 ตอ่ 32 โทรสาร: 02 667-4252, 02 669-6508 
 

Further information please contact:  All Thailand Golf Tour 
Address: 7th Floor, Supreme Complex, 1024 Samsen Road, Dusit, Bangkok 10300, Thailand, Tel: +(662) 667-4250 Fax: +(662) 667-4252, +(662) 669-6508 
 

E-Mail: nantapol@allthailandgolftour.com, allthailandgolftour@gmail.com

 


