OFFICIAL ENTRY FORM
SINGHA CHIANG MAI OPEN 2018
Venue: Mae Jo Golf Resort & Spa, Chiang Mai, Date: August 30 ‐ September 2, 2018
่
ชือ

นามสกุล

Name

Last Name

ว ันเกิด
Birth Date

ั
สญชาติ
Nationality

ทีอ
่ ยู่
Address
ั
โทรศพท์
Telephone

โทรสาร
Fax

E‐mail
Address

มือถือ
Mobile Phone

ประเภท / Category



นั กกอล์ฟอาชีพชาย
Men's Professional

้ Caddies
แคดดี/
*กรุณาระบุ
*Please Indicate



่ ………………………………………….………………………………………
ใช ้แคดดีส
้ ว่ นตัว ชือ
I will bring my own caddie. His/her name is ………………………………………….…………………
ใช ้แคดดีส
้ นาม / I will require a caddie to be provided by the club.





นั กกอล์ฟสมัครเล่นชาย ไม่รับเงินรางวัล แฮนดิแคป………
Men's Amateur Current Handicap………
*กรุณาระบุแฮนดิแคป/*Please Indicate Handicap

หมายเหตุ (Remarks)
-

ประเภทนักกอล์ฟสมัครเล่น รับเฉพาะนักกอล์ฟสมัครเล่นทีม
่ แ
ี ต ้มต่อ 0-9 โดยได ้รับการรับรองจากชมรม, สโมสร หรือสมาคม ทีส
่ ามารถตรวจสอบได ้
Only amateurs with a current handicap of 0-9 as certified by a registered golf club or association are eligible to play.

-

นักกอล์ฟทีม
่ อ
ี ายุตาํ่ กว่า 14 ปี บริบรู ณ์ ณ วันแข่งขันวันแรก ไม่อนุญาตให ้เข ้าร่วมแข่งขัน
A player has to be at least 14 years of age on the Tournament’s first day to be able to play.

-

กรุณาโอนค่าสมัครรอบคัดเลือก/รอบก่อนรอบคัดเลือก จํานวน 1,500 บาท เมือ
่ ได ้รับการยืนยันว่าได ้แข่งขันรอบคัดเลือก/รอบก่อนรอบคัดเลือกเป็ นทีแ
่ น่นอนแล ้ว
A player can transfer the Entry Fee of Baht 1,500 after he has received confirmation of his eligibility from the Tournament.

-

บัญชี สปอร์ตแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป เลขที่ 018-2-57791-5 ออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางกระบือ
Please transfer all payments to Sport Management Group Co., Ltd., Siam Commercial PCL. Current Account No. 018-2-57791-5.

-

นักกอล์ฟสามารถส่งแฟกซ์ใบสมัครและ/หรือหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครได ้ทีเ่ บอร์แฟกซ์ 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

-

ข ้าพเจ ้าเข ้าใจในระเบียบการแข่งขันต่างๆ และยอมรับบทลงโทษหากทําผิดระเบียบการแข่งขัน
I understand the Tournament Regulations and accept the penalties in case I breach them.

ลายเซ็ น
Signature:

ว ันที่
Date:

1.

นักกอล์ฟสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได ้ในวันแรกของการเปิ ดรับสมัครโดยนักกอล์ฟสามารถตรวจสอบวันเปิ ดรับสมัครได ้จากรายละเอียดการแข่งขันซึง่ จะแจ ้งล่วงหน ้า 1 เดือน
ก่อนการแข่งขัน
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.

เปิ ดรับสมัครวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. นักกอล์ฟสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได ้ที่ www.allthailandgolftour.com.
The Tournament application period shall start on Tuesday, 7 August 2018, and the Official Entry Form can be downloaded from
www.allthailandgolftour.com from 9:00 AM. onwards.

3.

ปิ ดรับสมัครวันศุกร์ท ี่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 16:00 น.
The Tournament application period shall end on Friday, 17 August 2018, at 4:00 PM.

4.

วันหมดเขตถอนตัว วันพฤหัสบดีท ี่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 16:00 น. นักกอล์ฟทีม
่ ค
ี วามประสงค์ถอนตัวหลังจากวันปิ ดถอนตัว กรุณายืน
่ หลักฐานประกอบการถอนตัว
The withdrawal deadline shall be Thursday, 23 August 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.

นักกอล์ฟทีเ่ ป็ นสมาชิกประเภทที่ 1-16 และ นักกอล์ฟทีม
่ อ
ี น
ั ดับเงินรางวัลสะสมปี 2017 สามารถสมัครแข่งขันทางอีเมล์ หรือแฟกซ์
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.

นักกอล์ฟทีย
่ ังไม่ได ้เป็ นสมาชิกประเภท 1-16 และไม่มอ
ี น
ั ดับเงินรางวัลสะสม ต ้องดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซท์ www.allthailandgolftour.com และแฟกซ์ใบสมัครไปตาม
หมายเลขแฟกซ์ทรี่ ะบุไว ้ โดยนักกอล์ฟจะได ้สิทธิก
์ อ
่ นหลังตามเวลาทีท
่ ัวร์นาเม ้นท์ได ้รับแฟกซ์ใบสมัคร
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.

นักกอล์ฟสามารถเช็คสถานภาพการสมัครได ้ 1 วันหลังจากวันปิ ดรับสมัคร
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.

หากนั กกอล์ฟต ้องแข่งขันในรอบก่อนรอบคัดเลือกหรือรอบคัดเลือก นั กกอล์ฟต ้องโอนชําระค่าสมัคร 1,500 บาท และหากนั กกอล์ฟผ่านเข ้าถึงรอบทัวร์นาเม ้นท์ต ้องชําระค่า
สมัครเป็ นเงินสดเพิม
่ อีก 500 บาทเมือ
่ นั กกอล์ฟลงทะเบียนแข่งขัน นั กกอล์ฟทีไ่ ด ้เข ้ารอบทัวร์นาเม ้นท์สามารถโอนเงินชําระค่าสมัครผ่านธนาคารหรือชําระเป็ นเงินสด 2,000
บาท ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน
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.

สามารถสอบถามรายละเอียดการแข่งขันได ้ที:่ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์
้ 7 อาคารสุพรีม คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1024 ถนนสามเสน เขตดุสต
ิ กรุงเทพ 10300, โทรศัพท์: 02 667-4250 ต่อ 32 โทรสาร: 02 667-4252, 02 669-6508
ทีอ
่ ยู:่
ชัน
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

