
    
ใบสมคัรเป็นสมาชกิ 

INDIVIDUAL MEMBERSHIP APPLICATION 
THAILAND CHAMPIONS TOUR 

 
1.  ชือ่/Name…………………………………. นามสกลุ/Surname…..…………………………………………………… 

2.  เกดิวันที/่Date of Birth…..…… เดอืน/Month…………………… พ.ศ./Year…………...... อาย/ุAge……… ปี  

3.  ทีอ่ยู/่Address...……………………………………………….................................................................. 

4.  โทรศัพท/์Telephone………………………………… มอืถอื/Mobile….…………………………………………… 

5.  สมคัรเป็นสมาชกิ ประเภท/Type of Entry: โปรดท าเครือ่งหมาย X ในชอ่งทีต่อ้งการ/Please mark x in 
the box below 

  สมาชกิประเภทที ่1.1 นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัหรอืวสิามญั ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพี
แหง่ประเทศไทย ทีม่อีาย ุ50 ปีขึน้ไป ไมต่อ้งช าระคา่แรกเขา้ แตต่อ้งช าระคา่บ ารงุประจ าปีๆละ 
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.  
  

  สมาชกิประเภทที ่1.2 นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัหรอืวสิามญั ของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพี
แหง่ประเทศไทย ทีม่อีาย ุ70 ปีขึน้ไป ไดรั้บการยกเวน้ ไมต่อ้งช าระคา่แรกเขา้และคา่บ ารงุ
ประจ าปี  
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. 
  

  สมาชกิประเภทที ่2 นักกอลฟ์ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีอาวโุสไทย ทีม่อีาย ุ50 
ปีขึน้ไปตอ้งช าระคา่แรกเขา้ 6,000 บาท และตอ้งช าระคา่บ ารงุประจ าปีๆละ 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. 
  

 สมาชกิประเภทที ่3 ไดแ้ก ่นักกอลฟ์ทัว่ไปทีม่สีญัชาตไิทย ทีม่อีายคุรบ 50 ปีบรบิรูณ์ (นับตาม

วันเกดิ) และไดผ้า่นการสอบทีจ่ัดสอบโดย Thailand Champions Tour เรยีบรอ้ยแลว้ โดยหลัง

ผา่นการสอบแลว้ ตอ้งช าระคแ่รกเขา้ จ านวน 6,000 บาท และตอ้งช าระคา่บ ารงุประจ าปีๆละ 

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.  

 

 สมาชกิประเภทที ่4.1 ไดแ้ก ่สมาชกิตา่งชาต ิ

นักกอลฟ์ตา่งชาตทิีม่สีถานะเป็นนักกอลฟ์อาชพี แตไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพี

แหง่ประเทศไทย หรอื สมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีอาวโุสไทย ตอ้งแสดงบตัรทีแ่สดงสถานะทีม่อียู ่

และตอ้งช าระคา่แรกเขา้ จ านวน 50,000 บาท และช าระคา่บ ารงุประจ าปีๆละ 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. 
 
 
 

ติดรูปถ่าย 

(Photograph) 



 
 สมาชกิประเภทที ่4.2 สมาชกิตา่งชาต ิ

นักกอลฟ์ตา่งชาตทิีม่สีถานะเป็นนักกอลฟ์สมคัรเลน่ และไดผ้า่นการสอบทีจ่ดัสอบโดย Thailand 

Champions Tour เรยีบรอ้ยแลว้ โดยหลังผา่นการสอบแลว้ ตอ้งช าระคา่แรกเขา้ จ านวน 50,000 

บาท และตอ้งช าระคา่บ ารงุประจ าปีๆละ 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: 

 
สมาชกิประเภทที ่5 ไดแ้ก ่นักกอลฟ์ที ่Thailand Champions Tour ใหก้ารรับรอง และไดรั้บ

เชญิจากคณะกรรมการ ใหเ้ขา้เป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour โดยไดรั้บการยกเวน้

ไมต่อ้งช าระคา่แรกเขา้และคา่บ ารงุประจ าปี 

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. หลกัฐานทีต่อ้งน ามาสมคัร (ครัง้เดยีว)/Document Require: Only (one time process):  
6.1. รปูถา่ย 2 นิว้ 2 ใบ/2 Passport Style Photographs Size 2” 
6.2. สาเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั/1 Copy of  House Registration 
6.3. สาเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาพาสปอรต์ 1 ฉบบั/1 Copy of ID Card or Passport  

 

7.  ช าระคา่สมคัรโดย/Entry Fee Pay By:  
 เงนิสด/Cash  วันที/่Date…..............................ที/่Location….................................... 
 

โอนเขา้บญัช ีสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย/Bank Transfer to Professional Golf 
Association of Thailand Bank Account ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์เลขที/่Siam 
Commercial Bank, Account Number: 406–260623–6 
 

8.  ด าเนนิการสง่เอกสารโอนเงนิโดย/Copy of Pay in / Bank Transfer submit to Thailand PGA by: 
 โทรสาร/Fax: 02-136- 2092      email: support@thailandpga.or.th  
 
 สง่ใหเ้จา้หนา้ที/่ Submit to Thailand Champions Tour Official. 
 

 
 

ลงชือ่/Sign………………..……………….............................….  
 

       (…………………........................………………..)  
                                                          

วันที/่Date……………../………….…./...........................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:support@thailandpga.or.th


    
 

การรบัรองของผูส้มคัร 
APPLICANT’S DECLARATION 

 
ขา้พเจา้ ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิประเภทนักกอลฟ์แขง่ขนัของ ไทยแลนด ์แชมเป้ียน ทัวร ์
I wish to apply for Thailand Champions Tour Full Playing Membership Category 
 
ขา้พเจา้ ยอมรับ ตกลงปฏบิตัติามนโยบาย กฎ เงือ่นไข และระเบยีบของ ไทยแลนด ์แชมเป้ียน ทัวร ์ รวมถงึประกาศการ
เปลีย่นแปลง แกไ้ข ซึง่ไดแ้จง้ใหท้ราบ 
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. 
 
ผูส้มคัรทกุคนยอมรับวา่ ใบสมคัรนีอ้าจไดรั้บการปฏเิสธ โดยมอบอ านาจในการตัดสนิใจใหก้บั ไทยแลนด ์แชมป์เป้ียน ทัวร ์ 
All applicants hereby authorise that the particulars contained in this application may be issued at the discretion 
of the Thailand Champions Tour. 
 

 
ลงชือ่/Sign ……………………………………………………………………. 
 
วันที/่Date……………………………………………………………………… 

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

 


