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PLAYING ABILITY TEST ENTRY FORM
THAILAND CHAMPIONS TOUR
1.

่ /Name..……….………………นามสกุล/Surname.………………………………แฮนดิแคป/Handicap……………
ชือ

2.

เกิดวันที/่ Date of Birth..…………เดือน/Month..…………………… พ.ศ./Year..…….…. อายุ/Age….…….…. ปี

3.

ทีอ
่ ยูท
่ ต
ี่ ด
ิ ต่อได ้/Address….……………………………………………….................................................................

4.

โทรศัพท์/Telephone…………………………………. มือถือ/Mobile……….……………………………………..….......

5.

สมัครสอบประเภท/Type of Entry: โปรดทาเครือ
่ งหมาย X ในช่องทีต
่ ้องการ/Please mark x in the box below
ปฐมนิเทศและอบรมกฎ ข ้อบังคับ และมารยาท/Orientation and Rules of Golf Program: 3,000
บาท/Baht
สอบภาคสนาม สมาชิกประเภทที่ 3 นั กกอล์ฟไทย/Playing Ability Test for Member Category 3, Thai
Player: 6,000 บาท/Baht
สอบภาคสนาม สมาชิกประเภทที่ 4.2 นั กกอล์ฟต่างชาติ/Playing Ability Test for Member category
4.2, Foreign Players: 6,000 บาท/Baht

6.

หลักฐานทีต
่ ้องนามาสมัคร (ครัง้ เดียว)/Document Require: (Only one time process):
6.1. รูปถ่าย 2 นิว้ 2 ใบ/2 Passport Style Photographs Size 2”
6.2. สาเนาทะเบียนบ ้าน 1 ฉบับ/1 Copy of House Registration
6.3. สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาพาสปอร์ต 1 ฉบับ/1 Copy of ID Card or Passport

7.

ชาระค่าสมัครโดย/Entry Fee Pay By:
เงินสด/Cash วันที/่ Date......................................ที/่ Location….............................................
โอนเข ้าบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย/Bank Transfer to Professional Golf
Association of Thailand Bank Account ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที/่ Siam Commercial
Bank, Account Number: 406–260623–6

Swift Code : SICOTHBK For international money transfer, Please kindly add 300 THB for bank charge

8.

ดาเนินการส่งเอกสารโอนเงินโดย/Copy of Pay in / Bank Transfer submit to Thailand PGA by:
โทรสาร/Fax: 02-136- 2092
email: support@thailandpga.or.th
ส่งให ้เจ ้าหน ้าที/่ submit to Thailand Champions Tour Official
่ /Sign ……………..……………….............................….
ลงชือ
(…………………........................………………..)
วันที/่ Date……….……../………….…./...........................

หมายเหตุ:

1. นักกอล์ฟสมัครเล่นไทย ทีม
่ อ
ี ายุครบ 50 ปี บริบรู ณ์ (นับตามวันเกิด) และได ้ผ่านการสอบทีจ
่ ัดสอบโดย Thailand Champions Tour
โดยหลังผ่านการสอบแล ้ว ต ้องชาระค่าแรกเข ้า จานวน 6,000 บาท และต ้องชาระค่าบารุงประจาปี ๆละ 1,000 บาท
Thai players who 50 years of age or above (determined by date of birth) and pass the testing processes which
organized by the Thailand Champions Tour. After pass all processes, the player is required to pay one time entry fee of
6,000 Baht. The annual subscription fee is 1,000 Baht per year.
2. นักกอล์ฟสมัครเล่นต่างชาติ ทีไ่ ด ้ผ่านการสอบทีจ
่ ัดสอบโดย Thailand Champions Tour โดยหลังจากผ่านการสอบแล ้ว ต ้องชาระ
ค่าแรกเข ้า จานวน 50,000 บาท และต ้องชาระค่าบารุงประจาปี ๆละ 1,000 บาท
Foreign player who 50 year of age or above and hold amateur status. The player is required to pass the testing
processes. After pass the testing processes, the player is required to pay one time entry fee of 50,000 Baht. The
annual subscription fee is 1,000 Baht per year.
3. นักกอล์ฟสมัครเล่น สามารถเข ้าร่วมการแข่งขันและทดสอบในรายการ Thailand Champions Tour ได ้โดยไม่เสียสถานภาพ
่ ในหนังสือยืนยันว่าขอเข ้าแข่งขันในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นและขอสละ
นักกอล์ฟสมัครเล่น โดยก่อนเริม
่ การแข่งขัน นักกอล์ฟได ้ลงชือ
สิทธิใ์ นการรับเงินรางวัลของการแข่งขันนัน
้
An amateur may enter and play in a Thailand Champions Tour Competition without forfeiting his Amateur Status,
provided, in advance of play and in writing, he waives his right to any prize money in that event.

