
   

ประกาศรบัสมาชกิ 
THAILAND CHAMPIONS TOUR  

 
หมายหุต:ุ เงือ่นไขการเป็นสมาชกิ Thailand Champions Tour จะมผีลบงัคบัตัง้แตก่ารแขง่ขนัรายการ  

3rd SINGHA Thailand Champions Tour ซึง่แขง่ขนัระหวา่งวนัที ่28-30 มถินุายน 2560 เป็นตน้ไป 

 
ขา่วดสี าหรับนักกอลฟ์ทีม่อีายุตัง้แต ่50 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป (Senior) ทีจ่ะมกีารแขง่ขนัประจ าปีอย่างตอ่เนือ่งทกุปี เพือ่

ท าใหนั้กกอลฟ์มกีจิกรรมการแขง่ขนักนัอยา่งตอ่เนือ่ง โดย Thailand Champions Tour ไดป้ระกาศรับสมัคร
นักกอลฟ์ทีม่อีายตุัง้แต ่50 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป (นับถงึวนัเกดิ) เขา้เป็นสมาชกิ Thailand Champions Tour เพือ่รับ

สทิธิใ์นการเขา้ร่วมการแขง่ขนัรายการ Thailand Champions Tour ประจ าปี 2017 โดยจะมกีารเก็บคา่แรกเขา้กับ
สมาชกิประเภทที ่2,3 และ 4 ซึง่จะเป็นการเก็บคา่แรกเขา้เพยีงครัง้เดยีว หลงัจากนัน้จะเสยีเพยีงคา่บ ารุงประจ าปี

เทา่นัน้  

  
คณุสมบัตขิองนักกอลฟ์ทีส่ามารถสมัครเป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour ไดแ้ก ่

 
สมาชกิประเภทที ่1 ไดแ้ก ่

1.1 สมาชกิสามัญ และวสิามัญ ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ทีม่อีายคุรบ 50 ปีบรบิรูณ์ (นับตาม

วนัเกดิ) โดยไดรั้บการยกเวน้ ไมต่อ้งเขา้สอบภาคสนามและอบรมกฎ ไมต่อ้งช าระคา่แรกเขา้ แตต่อ้งช าระคา่
บ ารุงประจ าปีๆปีละ 500 บาท 

1.2 สมาชกิสามัญ และวสิามัญ ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ทีม่อีายคุรบ 70 ปีบรบิรูณ์ (นับตาม
วนัเกดิ) โดยไดรั้บการยกเวน้ ไมต่อ้งเขา้สอบภาคสนามและอบรมกฎ ไมต่อ้งช าระคา่แรกเขา้และไมต่อ้งเสยีคา่

บ ารุงประจ าปี 
 

สมาชกิประเภทที ่2 ไดแ้ก ่สมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีอาวโุสไทย กอ่นวนัที ่1 มกราคม 2560 ไดรั้บการ

ยกเวน้ไมต่อ้งเขา้สอบภาคสนามและอบรมกฎ โดยตอ้งช าระคา่แรกเขา้ 6,000 บาท และตอ้งช าระคา่บ ารุงประจ าปีๆ
ละ 1,000 บาท 

 
สมาชกิประเภทที ่3 ไดแ้ก ่นักกอลฟ์ทัว่ไปทีม่สีญัชาตไิทย ทีม่อีายคุรบ 50 ปีบรบิรูณ์ (นับตามวนัเกดิ) และได ้

ผา่นการสอบทีจ่ัดสอบโดย Thailand Champions Tour โดยหลงัผา่นการสอบแลว้ ตอ้งช าระคา่แรกเขา้ จ านวน 

6,000  บาท และตอ้งช าระคา่บ ารุงประจ าปีๆละ 1,000 บาท ในการสอบ จะมคีา่ใชจ้่าย ดงันี้ คอื 
• คา่อบรมกฎขอ้บงัคับและมารยาทกฬีากอลฟ์ จ านวน 3,000 บาท (ตอ้งผา่นการอบรมและสอบผา่นขอ้นี้

กอ่น จงึมสีทิธิใ์นการสอบภาคสนาม) 

• คา่สมัครสอบภาคสนาม จ านวน 6,000 บาท (นักกอลฟ์ตอ้งเป็นผูช้ าระคา่กรนีฟี และคา่แคคดี)้ สกอรร์วม

ไมเ่กนิ +12 
 

สมาชกิประเภทที ่4 ไดแ้ก ่สมาชกิตา่งชาต ิ
4.1 นักกอลฟ์ตา่งชาตทิีม่สีถานะเป็นนักกอลฟ์อาชพี แตไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศ 

ไทย หรอื สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีอาวโุสไทย ตอ้งแสดงบตัรทีแ่สดงสถานะทีม่อียู ่และตอ้งช าระคา่แรกเขา้ 

จ านวน 50,000 บาท และช าระคา่บ ารุงประจ าปีๆละ 1,000 บาท 
4.2 นักกอลฟ์ตา่งชาตทิีม่สีถานะเป็นนักกอลฟ์สมัครเลน่ และไดผ้า่นการสอบทีจ่ัดสอบโดย Thailand Champions 

Tour โดยหลงัผา่น 
     การสอบแลว้ ตอ้งช าระคา่แรกเขา้ จ านวน 50,000 บาท และตอ้งช าระคา่บ ารุง 

      ประจ าปีๆละ 1,000 บาท ในการสอบ จะมคีา่ใชจ้่าย ดงันี้ คอื 

• คา่อบรมกฎขอ้บงัคับและมารยาทกฬีากอลฟ์ จ านวน 3,000 บาท (ตอ้งผา่นการอบรมและสอบขอ้นีก้อ่น 

จงึมสีทิธิใ์นการสอบภาคสนาม) 
• คา่สมัครสอบภาคสนาม จ านวน 6,000 บาท (นักกอลฟ์ตอ้งเป็นผูช้ าระคา่กรนีฟี และคา่แคคดี)้ สกอรร์วม

ไมเ่กนิ +12 

 
สมาชกิประเภทที ่5 ไดแ้ก ่นักกอลฟ์ที ่Thailand Champions Tour ใหก้ารรับรอง และไดรั้บเชญิจาก

คณะกรรมการ ใหเ้ขา้เป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour โดยไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งช าระคา่แรกเขา้และ

คา่บ ารุงประจ าปี 
หมายเหต ุ 

1. เมือ่ช าระคา่บ ารุงประจ าปีแลว้ นักกอลฟ์จะไดรั้บบตัรสมาชกิ Thailand Champions Tour ซึง่มอีาย ุ1 
ปี แสดงถงึการเป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour และสมาชกิตอ้งช าระคา่บ ารุงประจ าปี

ทกุปี มเิชน่นัน้ ถอืวา่ขาดการเป็นสมาชกิ 
2. นักกอลฟ์ทีเ่ขา้แขง่ขนัรายการ Thailand Champions Tour ตอ้งเป็นสมาชกิเทา่นัน้ 

3. นักกอลฟ์สมัครเลน่ทีส่มัครเป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour จะหมดสถานะการเป็น

นักกอลฟ์สมัครเลน่ 
4. นักกอลฟ์สามารถดรูายละเอยีดระเบยีบการแขง่ขนัไดท้ี ่www.thailandpga.or.th 

__________________________ 

http://www.thailandpga.or.th/

