ติดรูปถ่าย
(Photograph)

ิ
ใบสม ัครเป็นสมาชก
INDIVIDUAL MEMBERSHIP APPLICATION
THAILAND CHAMPIONS TOUR
1.

่ /Name…………………………………. นามสกุล/Surname…..……………………………………………………
ชือ

2.

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

3.

ทีอ
่ ยู/่ Address...………………………………………………..................................................................

4.

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

5.

สมัครเป็ นสมาชิก ประเภท/Type of Entry: โปรดทาเครือ
่ งหมาย X ในช่องทีต
่ ้องการ/Please mark x in
the box below
ิ ประเภทที่ 1.1 นักกอล์ฟทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญ ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ
สมาชก
แห่งประเทศไทย ทีม
่ อ
ี ายุ 50 ปี ขน
ึ้ ไป ไม่ต ้องชาระค่าแรกเข ้า แต่ต ้องชาระค่าบารุงประจาปี ๆละ
500 บาท
Member Category 1.1: Ordinary or extra ordinary members of the Thailand PGA who
aged 50 and above: exempted to pay entry fee, but require to pay annual subscription
fee 500 baht per year.
ิ ประเภทที่ 1.2 นักกอล์ฟทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญ ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ
สมาชก
แห่งประเทศไทย ทีม
่ อ
ี ายุ 70 ปี ขน
ึ้ ไป ได ้รับการยกเว ้น ไม่ต ้องชาระค่าแรกเข ้าและค่าบารุง
ประจาปี
Member Category 1.2: Ordinary or extra ordinary members of the Thailand PGA who
aged 70 and above: exempted to pay entry fee and annual subscription fee.
ิ ประเภทที่ 2 นักกอล์ฟทีเ่ ป็ นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ทีม
สมาชก
่ อ
ี ายุ 50
ปี ขน
ึ้ ไปต ้องชาระค่าแรกเข ้า 6,000 บาท และต ้องชาระค่าบารุงประจาปี ๆละ 1,000 บาท
Member Category 2: Members of the Thai Senior PGA who aged 50 and above:
required to pay the entry fee 6,000 Baht and required to pay the annual subscription
fee 1,000 Baht per year.
ิ ประเภทที่ 3 ได ้แก่ นักกอล์ฟทัว่ ไปทีม
ั ชาติไทย ทีม
สมาชก
่ ส
ี ญ
่ อ
ี ายุครบ 50 ปี บริบรู ณ์ (นับตาม
วันเกิด) และได ้ผ่านการสอบทีจ
่ ัดสอบโดย Thailand Champions Tour เรียบร ้อยแล ้ว โดยหลัง
ผ่านการสอบแล ้ว ต ้องชาระค่แรกเข ้า จานวน 6,000 บาท และต ้องชาระค่าบารุงประจาปี ๆละ
1,000 บาท
Member Category 3: Thai players who 50 years of aged (determined by date of birth)
who have passed the testing program organized by the Thailand Champions Tour.
After pass all processes, the player is required to pay the entry fee of 6,000 Baht and
annual subscription fee of 1,000 Baht per year.
ิ ประเภทที่ 4.1 ได ้แก่ สมาชิกต่างชาติ
สมาชก
นักกอล์ฟต่างชาติทม
ี่ ส
ี ถานะเป็ นนักกอล์ฟอาชีพ แต่ไม่ได ้เป็ นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ
แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ต ้องแสดงบัตรทีแ
่ สดงสถานะทีม
่ อ
ี ยู่
และต ้องชาระค่าแรกเข ้า จานวน 50,000 บาท และชาระค่าบารุงประจาปี ๆละ 1,000 บาท
Member Category 4.1: Foreign Members
Foreign player who hold professional status but not a member of Thailand PGA or Thai
Senior PGA. The player is required to submitted the copy of member card, the player
is exempted to go through the testing processes, the player is required to pay entry
fee of 50,000 Baht and annual subscription fee of 1,000 Baht per year.

ิ ประเภทที่ 4.2 สมาชิกต่างชาติ
สมาชก
นักกอล์ฟต่างชาติทม
ี่ ส
ี ถานะเป็ นนักกอล์ฟสมัครเล่น และได ้ผ่านการสอบทีจ
่ ด
ั สอบโดย Thailand
Champions Tour เรียบร ้อยแล ้ว โดยหลังผ่านการสอบแล ้ว ต ้องชาระค่าแรกเข ้า จานวน 50,000
บาท และต ้องชาระค่าบารุงประจาปี ๆละ 1,000 บาท
Member Category 4.2: Foreign Members
Foreign player who hold amateur status who have passed the testing program
organized by Thailand Senior Tour. After pass the testing program, the player is
required to pay entry fee of 50,000 Baht and annual subscription fee of 1,000 Baht per
year. The expenses to attend the testing program are as follows:
ิ ประเภทที่ 5 ได ้แก่ นักกอล์ฟที่ Thailand Champions Tour ให ้การรับรอง และได ้รับ
สมาชก
เชิญจากคณะกรรมการ ให ้เข ้าเป็ นสมาชิกของ Thailand Champions Tour โดยได ้รับการยกเว ้น
ไม่ต ้องชาระค่าแรกเข ้าและค่าบารุงประจาปี
Member Category 5: Invitation from the Thailand Champions Tour to player who 50
year of age or above that recognized by the Thailand Champions Tour to become a
member of the Thailand Champions Tour. The player is exempted to pay the entry fee
and the annual subscription fee.
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……………../………….…./...........................

การร ับรองของผูส
้ ม ัคร

APPLICANT’S DECLARATION
ข ้าพเจ ้า ขอสมัครเข ้าเป็ นสมาชิกประเภทนักกอล์ฟแข่งขันของ ไทยแลนด์ แชมเปี้ ยน ทัวร์
I wish to apply for Thailand Champions Tour Full Playing Membership Category
ข ้าพเจ ้า ยอมรับ ตกลงปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบาย กฎ เงือ
่ นไข และระเบียบของ ไทยแลนด์ แชมเปี้ ยน ทัวร์ รวมถึงประกาศการ
เปลีย
่ นแปลง แก ้ไข ซึง่ ได ้แจ ้งให ้ทราบ
If accepted, I agree to abide by the Policies, Rules & Regulations and Constitution of the Thailand
Champions Tour and by any changes made and notified to me.
ผู ้สมัครทุกคนยอมรับว่า ใบสมัครนีอ
้ าจได ้รับการปฏิเสธ โดยมอบอานาจในการตัดสินใจให ้กับ ไทยแลนด์ แชมป์ เปี้ ยน ทัวร์
All applicants hereby authorise that the particulars contained in this application may be issued at the discretion
of the Thailand Champions Tour.
่ /Sign …………………………………………………………………….
ลงชือ
วันที/่ Date………………………………………………………………………

**********************************

