
       
 
 
 
 

ประกาศสมาคมกฬีากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิก สกออท. 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
   ด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่ วไปเข้าเป็น
สมาชิก สกออท. ประจ าปี  2561  จึงอาศัยอ านาจตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย  
พ.ศ.2559 หมวดที่  2 ข้อ 9.2  โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก จะต้องกรอกข้อความ
ตามแบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สกออท. ถ้าผู้สมัครเป็นนักกอล์ฟอาชีพสังกัดสมาคม
กีฬากอล์ฟอาชีพอ่ืนๆ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพนัน้ๆ และ
ต้องมีสมาชิกสามัญของ สกออท.รับรอง 1 คน ถ้าผู้สมัครเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นต้องแสดง
หลักฐาน ว่าได้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติ และ ภาคข้อเขียนจากคณะกรรมการคัดเลือกนักกอล์ฟ
สมัครเล่นเพื่อเป็นนักกอล์ฟ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย สกออท. แล้วโดยยื่นต่อเลขาธิการ
ของ สกออท.โดยผู้สมัครต้องช าระค่าสมัครดังนี ้
 

รายการ    นักกอล์ฟไทย   นักกอล์ฟต่างชาต ิ
 

- ค่าสอบข้อเขียน    2,500 บาท   2,500  บาท 
- ค่าสอบภาคปฏิบัต ิ   5,000 บาท   15,000  บาท 
- ค่าแรกเข้า   6,500 บาท   51,500  บาท 
- ค่าบ ารุงสมาคมฯ   2,000 บาท   2,000  บาท 
 (ค่าบัตร 2 ปี) 
- ผู้ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพประเภทแข่งขัน  
 (Tournament Player) 
 ค่าแรกเข้า   8,500 บาท   54,000  บาท
  
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 
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ขัน้ตอนในการสอบคัดเลือก 
 

  1.เม่ือผู้สมัครสอบฯ สอบภาคปฏิบัติจะต้องช าระเงนิค่าสมัคร ที่สมาคมฯ ให้เรียบร้อยจจะ
มีสิทธ์ิสอบภาคปฏิบัตไิด้ 

   2.เม่ือผู้สมัครสอบฯ  ต้องผ่านการอบรมและสอบข้อเขียนภาคทฤษฏี ให้ไปท าการ
ลงทะเบียน   จะต้องช าระเงินที่สมาคมฯ ก่อนถึงจะท าการอบรมให้ความรู้เร่ืองกฏข้อบังคับกีฬา
กอล์ฟ  แล้วท าการสอบข้อเขียน  และ จะต้องผ่านตามเกณฑ์ของสมาคมฯ 

   3.เม่ือสอบภาคปฏิบัติผ่านแล้วให้ผู้สมัครสอบฯ เตรียมเอกสารและช าระค่าแรกเข้าฯ 
พร้อมทัง้ค่าบ ารุงสมาคมฯ (ค่าบัตร  2 ปี) ตามอัตราของสมาคมฯเม่ือผู้สมัครสอบฯให้สอบผ่านและ
ได้กระท าตามขัน้ตอนดังกล่าวแล้ว สมาคมฯ จะท าการออกบัตรสมาชิกฯ แล้วท าการส่งให้โดยเร็ว
ต่อไปนักกอล์ฟชาย  ต้องมีอายุตัง้แต่  50  ปี ขึน้ไป  นักกอล์ฟหญิงต้องมีอายุตัง้แต่  45  ปี ขึน้ไป 
(ส าหรับ ประเภท ซีเนียร์) ประเภทซุบเปอร์ซีเนียร์ชาย ต้องมีอายุ ตัง้แต่ 60  ปี ขึน้ไป โดยระยะ 
และ สกอร์ ดังนี ้
 
 
ประเภท  ระยะ     จ านวนหลุม  สกอร์ 
 
ซีเนียร์ชาย  ประมาณ 6,500 หลา  36   ไม่เกิน (156) 
ซีเนียร์หญิง  ประมาณ 6,500 หลา  36   ไม่เกิน (156) 
ซุบเปอร์ซีเนียร์ ประมาณ 5,900 หลา  36   ไม่เกิน (160) 
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ก าหนดการและสนามสถานที่สอบ 
 
วันท่ี/เวลา   รายการ    สถานที่ 
  
27 ม.ิย. 2561   อบรมและสอบข้อเขียน คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ 
เร่ิม 09.00 น.        ไพร์ม ซิตี ้กอล์ฟ คลับ 
 
28,29 ม.ิย. 2561   สอบภาคปฏิบัต ิ  สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี ้ 
เร่ิม 08.00 น.        กอล์ฟ คลับ 
 
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสอบภาคปฎิบัติจะต้องอบรมและสอบข้อเขียนในวันที่   27 มิ.ย. 2561 เร่ิม 

อบรมเวลา 09.00 น. 
 2. ไม่อนุญาตให้ใช้แคดดีส่้วนตัว 
 
ท่ีอยู่   สนามกอล์ฟ ไพร์ม ซิตี ้กอล์ฟ คลับ  ต าบลบางปลากด  อ าเภอองครักษ์  นครนายก 26120  

โทร. 098-831-6460  
 

ตดิต่อและสมัครได้ที่  สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย  
         สนามราชมังคลากีฬาสถาน โซน E ห้อง 212,213 เลขที่ 286 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 
 Tel: 0-2300-4811  Fax: 0-2300-4812  Mobile: 081-752–6817  

 ตดิต่อสอบถาม  คุณพู  เบอร์โทร. 089-956-6996   

 E-mail:thaispga@thaiseniorpga.com www.thaiseniorpga.com 
  -   ปิดรับสมัคร ภายในวันที่   26  มิถุนายน 2561 

 
                                                          

                                            

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.thaiseniorpga.co/
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ใบสมัครสอบ 
                  ขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย 

                                             ณ สนามกอล์ฟ  ไพร์ม ซิตี ้กอล์ฟ คลับ 
               วันท่ี  28–29  มิถุนายน  2561 
 

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

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

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

Nationality/สัญชาต ิ: ………Address/ท่ีอยู่ : ................................................ ……................... 

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลตามความเป็นจริงทุกประการ 
 และได้แนบส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านด้วยแล้ว 
   ลงช่ือ      ผู้รับสมัคร         

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

 (                 )               (                    ) 

           วันท่ี............../.................../............               วันท่ี............../.................../............... 
 หมายเหตุ ปิดรับสมัครวันที่  26 มิถุนายน 2561 

 การสมัคร  

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

          ตดิต่อสอบถาม  คุณพู  เบอร์โทร. 089-956-6996  

 ค่าสมัคร :     นักกอล์ฟไทย  5,000  บาท       นักกอล์ฟต่างชาต ิ 15,000  บาท                    

  การช าระเงนิ 

         ชื่อบัญชี  สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย   

         ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  สาขา เทศบาลต าบลแพรกษา 

         บัญชีเลขที่  916-7-03038-7  

 


