
     

ใบสมคัรสอบเป็นสมาชกิ 
PLAYING ABILITY TEST ENTRY FORM  

        THAILAND CHAMPIONS TOUR    
 

1.  ชือ่/Name..……….………………นามสกลุ/Surname.………………………………แฮนดแิคป/Handicap…………… 
 
2.  เกดิวันที/่Date of Birth..…………เดอืน/Month..……………………  พ.ศ./Year..…….…. อาย/ุAge….…….…. ปี  
 
3.  ทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อได/้Address….………………………………………………................................................................. 
 
4.  โทรศัพท/์Telephone…………………………………. มอืถอื/Mobile……….……………………………………..…....... 
 
5.  สมัครสอบประเภท/Type of Entry: โปรดทําเครือ่งหมาย X ในชอ่งทีต่อ้งการ/Please mark x in the box below 

ปฐมนเิทศและอบรมกฎ ขอ้บังคับ และมารยาท/Orientation and Rules of Golf Program: 3,000 
บาท/Baht 

  สอบภาคสนาม สมาชกิประเภทที ่3 นักกอลฟ์ไทย/Playing Ability Test for Member Category 3, Thai 
Player: 6,000 บาท/Baht 

  สอบภาคสนาม สมาชกิประเภทที ่4.2 นักกอลฟ์ตา่งชาต/ิPlaying Ability Test for Member category 
4.2, Foreign Players: 6,000 บาท/Baht 

 
6.  หลักฐานทีต่อ้งนํามาสมัคร (ครัง้เดยีว)/Document Require: (Only one time process):  

6.1. รูปถา่ย 2 นิว้ 2 ใบ/2 Passport Style Photographs Size 2” 
6.2. สาเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบับ/1 Copy of  House Registration 
6.3. สาเนาบัตรประชาชน หรอื สําเนาพาสปอรต์ 1 ฉบับ/1 Copy of ID Card or Passport 
 

7.  ชาระคา่สมัครโดย/Entry Fee Pay By:  
 เงนิสด/Cash วันที/่Date......................................ที/่Location…............................................. 
 โอนเขา้บัญช ีสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย/Bank Transfer to Professional Golf 

Association of Thailand Bank Account ธนาคารไทยพาณิชย ์บัญชอีอมทรัพย ์เลขที/่Siam Commercial 
Bank, Account Number: 406–260623–6 

 
8.  ดําเนนิการสง่เอกสารโอนเงนิโดย/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……….……../………….…./...........................  
 
หมายเหต:ุ  1. นักกอลฟ์สมัครเลน่ไทย ทีม่อีายคุรบ 50 ปีบรบิรูณ์ (นับตามวันเกดิ) และไดผ่้านการสอบทีจั่ดสอบโดย Thailand Champions Tour 

โดยหลังผ่านการสอบแลว้ ตอ้งชําระคา่แรกเขา้ จํานวน 6,000  บาท และตอ้งชําระคา่บํารุงประจําปีๆละ 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. นักกอลฟ์สมัครเลน่ตา่งชาต ิทีไ่ดผ่้านการสอบทีจั่ดสอบโดย Thailand Champions Tour โดยหลังจากผ่านการสอบแลว้ ตอ้งชําระ
คา่แรกเขา้ จํานวน 100,000 บาท และตอ้งชําระคา่บํารุงประจําปีๆละ 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 100,000 Baht. The 
annual subscription fee is 1,000 Baht per year. 

3. นักกอลฟ์สมัครเลน่ สามารถเขา้ร่วมการแขง่ขันและทดสอบในรายการ  Thailand Champions Tour ไดโ้ดยไมเ่สยีสถานภาพ
นักกอลฟ์สมัครเลน่ โดยกอ่นเริม่การแขง่ขัน นักกอลฟ์ไดล้งชือ่ในหนังสอืยนืยันวา่ขอเขา้แขง่ขันในฐานะนักกอลฟ์สมัครเลน่และขอสละ
สทิธิใ์นการรับเงนิรางวัลของการแขง่ขันนัน้                                                                                                                                                                                        
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. 
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