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ประกาศ 
 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกอท. 
 
  อาศัยความตามข้อบังคับ สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย พ.ศ.2546 หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ 
สิทธิ และหน้าที่ ข้อ 6.4 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สกอท. 
  สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมประจ า 
ปี  2558  โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก จะต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์มการสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของ สกอท. ถ้าผู้สมัครเป็นนักกอล์ฟอาชีพสังกัดสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอื่นๆ ต้องแสดง
หลักฐานการเป็นสมาชิกของสมาคมนักกอล์ฟอาชีพนัน้ๆ และต้องมีสมาชิกสามัญของ สกอท.รับรอง 1 
คน  ถ้าผู้สมัครเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นต้องแสดงหลักฐาน ว่าได้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติ  และ ภาค
ข้อเขียนจากคณะกรรมการคัดเลือกนักกอล์ฟสมัครเล่นเพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย สกอท. แล้ว
โดยย่ืนต่อเลขาธิการของ สกอท.โดยผู้สมัครต้องช าระค่าสมัคร 
 
รายการ    นักกอล์ฟไทย   นักกอล์ฟต่างชาต ิ
 
- ค่าสอบข้อเขียน    2,500 บาท   2,500  บาท 
- ค่าสอบภาคปฏิบัติ   5,000 บาท   15,000  บาท 
- ค่าแรกเข้า   6,500 บาท   51,500  บาท 
- ค่าบ ารุงสมาคมฯ   1,500 บาท   1,500  บาท  
 (ค่าบัตร 2 ปี) 
 
 

- ผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟอาชีพประเภทแข่งขัน  
 (Tournament Player) 
 ค่าแรกเข้า   8,000 บาท   54,000  บาท  
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ขัน้ตอนในการสอบคดัเลือก 
 
  1. เมื่อผู้สมัครสอบฯ  สอบภาคปฏิบัติจะต้องช าระเงินค่าสมัคร ที่สมาคมฯ  ให้เรียบร้อยจึงจะ 
มีสิทธ์ิสอบภาคปฏิบัติได้ 
  2. เมื่อผู้สมัครสอบฯ  ผ่านสอบภาคปฏิบัติแล้วให้สอบภาคทฤษฏี  (ข้อเขียน) ให้ไปท าการ
ลงทะเบียน   จะต้องช าระเงนิที่สมาคมฯ ก่อนถึงจะท าการอบรมให้ความรู้เร่ืองกฏข้อบังคับกีฬากอล์ฟ  
แล้วท าการสอบข้อเขียน  และ จะต้องผ่านตามเกณฑ์ของสมาคมฯ  
  3. เมื่อสอบภาคปฏิบัติผ่านแล้วให้ผู้สมัครสอบฯ เตรียมเอกสารและช าระค่าแรกเข้าฯ พร้อมทัง้
ค่าบ ารุงสมาคมฯ (ค่าบัตร  2 ปี) ตามอัตราของสมาคมฯ 
  เมื่อผู้สมัครสอบฯให้สอบผ่านและได้กระท าตามขัน้ตอนดงักล่าวแล้ว สมาคมฯ จะท าการออก
บัตรสมาชิกฯ แล้วท าการส่งให้โดยเร็วต่อไป 
  นักกอล์ฟชาย  ต้องมีอายุตัง้แต่  50  ปี บริบูรณ์ขึน้ไป  นักกอล์ฟหญิงต้องมีอายุตัง้แต่  45   ปี 
บริบูรณ์ขึน้ไป (ส าหรับ ประเภท ซีเนียร์) 
  ประเภทซุบเปอร์ซีเนียร์ชาย ต้องมีอายุ ตัง้แต่ 60  ปี บริบูรณ์ขึน้ไป โดยระยะ และ สกอร์ ดังนี ้
 
 
ประเภท  ระยะ     จ านวนหลุม  สกอร์ 
 
ซีเนียร์ชาย  ประมาณ 6,500 หลา  36   ไม่เกิน (156) 
ซีเนียร์หญิง  ประมาณ 6,300 หลา  36   ไม่เกิน (156) 
ซุบเปอร์ซีเนียร์ ประมาณ 6,300 หลา  36   ไม่เกิน (160) 
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ก าหนดการและสนามสถานที่สอบ 
 
รายการ   วันที่    สถานที่ 
 
สอบภาคปฏิบัติ   7,8 เม.ย. 2559  สนามกอล์ฟ นอร์ธเทริน์ รังสิต  
        กอล์ฟ คลับ    
อบรมและสอบข้อเขียน   8 เม.ย. 2559  คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ นอร์ธเทริน์ รังสิต  
         กอล์ฟ คลับ 
หมายเหต ุ 1. ผู้ที่สอบภาคปฏบิัตผ่ิานตามเกณฑ์ฯ แล้วต้องอบรมและสอบข้อเขยีนในวันที่  2  ธ.ค. 2558 
                2. ผู้ที่สอบภาคปฏิบัติสามารถให้โปรของสมาคมฯ มาท าหน้าที่เป็นแคดดีใ้ห้ได้แต่บัตรโปร
 จะต้องไม่หมดอายุ และต้องซือ้คูปองแคดดีข้องทางสนาม และต้องปฏิบัติหน้าที่ของแคดดี ้
 ตามระเบียบของสนาม และสมาคมฯ  
ที่อยู่          สนามกอล์ฟ นอร์ธเทริน์ รังสิต กอล์ฟ คลับ เลขที่ 19/2 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.58  
        ต าบลวงัน้อย  อ าเภอวังน้อย  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา     
       โทร./ แฟกซ์  035-744-596-7,081-994-0951 E-Mail: sale@northenrangsit.com 
 

ติดต่อและสมัครได้ที่  สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย  
               สนามราชมงัคลากีฬาสถาน โซน W3 ห้อง 245 เลขที่ 286  ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก          
 เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 
 Tel: 0 - 2300 - 4811  Fax: 0 - 2300 - 4812  Mobile: 081 - 752 - 6817   
 E-mail:  thaispga@live.com    www. thaispga.com 
        -   ปิดรับสมัคร ภายในวันที่   4  เมษายน  2559 

ประกาศ  ณ  วันที่   9  มีนาคม  2559 
 

                                                          

                                                      ( ธีรฉัตร์  กระโจมแก้ว ) 

                เลขาธิการสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย 
 

พลอากาศเอก 

mailto:info@thaispga.com
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ใบสมัครสอบ 

                  ขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นสมาชิกสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย 
                                ณ สนามกอล์ฟ  นอร์ธเทริน์ รังสิต กอล์ฟ คลับ รังสิต 
               วันที่  7 – 8  เมษายน  2559 
 

ช่ือ : .......................................................          นามสกุล : …………………..............………….. 

Name :....................................................          Last name : ………………..........……………... 

วัน/เดือน/ปีเกิด............./................./..............      Birth Date : ..................................................... 

Nationality/สัญชาติ : ………Address/ที่อยู่ : ................................................ ……............................ 

 บัตรประชาชนเลขที่/Identification  Number................................................................................ 

       Telephone/โทรศัพท์ :…………………................ Fax/โทรสาร .................................................... 

        ID.Line : .............................................................Email ............................................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลตามความเป็นจริงทุกประการ 
 และได้แนบส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านด้วยแล้ว 
   ลงช่ือ      ผู้รับสมัคร         

     ……………………………………                       …………………..........…………… 

 (                 )               (                    ) 
           วันที่............../.................../............               วนัที่............../.................../............... 
 หมายเหต ุ ปิดรับสมัครวนัที่   4  เมษายน  2559 

 การสมัครและช าระเงิน   

            กรอกใบสมัครส่งมาที่สมาคมฯ  Fax:  0-2300-4812  หรือ   E-mail: thaispga@live.com 

 ค่าสมัคร :     นักกอล์ฟไทย  5,000  บาท       นักกอล์ฟต่างชาติ  15,000  บาท                     
*** ช าระเงินได้ที่ส านักงานสมาคมฯ  หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร *** 

          ช่ือบัญชี  สมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา อิมพีเรียล เวล์ิด ลาดพร้าว บัญชีเลขที่ 224-264385-2 
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