
 
 

ล ำดบัสทิธิก์ำรเขำ้แขง่ขนัรำยกำร THAILAND PGA TOUR 2016  
 

STARTING FIELD FOR THAILAND PGA TOUR 2016  
 
 

ล ำดบัสทิธิข์อง Thailand PGA Tour ซึง่ใชก้ ำหนดจ ำนวนนักกอลฟ์ในรำยกำรแขง่ขนัของ Thailand PGA Tour 2016 เรยีง
ตำมล ำดบัดงันี ้คอื  
 
Thailand PGA Tour categories, which are use to determine the starting fields for Thailand PGA Tour 2016 are 
detailed in the order below: 

 
1. ผูช้นะ Thailand PGA Tour Order of Merit จะไดรั้บสทิธิเ์ขำ้รว่มกำรแขง่ขนัเป็นเวลำ 3 (สำม) ปี นับถัดจำกปีที่

ชนะนัน้   
Winners of the Thailand Tour Order of Merit, who are exempt for 3 (three) calendar years 
immediately following the year in which the title was won. 
 

2. ผูช้นะ Thailand PGA Tour มำกกวำ่ 1 รำยกำรในปีเดยีวกนั จะไดรั้บสทิธิเ์ขำ้รว่มแขง่ขนัเป็นเวลำ 2 (สอง) ปี นับ
ถัดจำกปีทีช่นะนัน้  
Winners of multiple Thailand PGA Tour Tournaments in the same year, who are exempt for 2 (two) 
calendar years following the year in which the tournaments were won. 
 

3. ผูช้นะ Thailand PGA Tour รำยกำรใดรำยกำรหนึง่ในปีกำรแขง่ขนั จะไดรั้บสทิธิเ์ขำ้รว่มแขง่ขนัเป็นเวลำ 1 (หนึง่) 
ปี นับถัดจำกปีทีช่นะนัน้   
Winners of Thailand PGA Tour Tournaments, who are exempt for 1 (one) calendar year following the 
year in which the tournament was won. 

 
4. ผูท้ีไ่ดรั้บเชญิจำก Thailand PGA จ ำนวน 16 คน  

16 Invitations from Thailand PGA 
  

5. Top 3 จำกรำยกำรแขง่ขนั Thailand PGA Tour จะไดรั้บสทิธิเ์ขำ้รว่มกำรแขง่ขนัในรำยกำรถดัไป จ ำนวน 1 
รำยกำร ทีอ่ยูใ่นปีเดยีวกนั (เสมออนัดบัที ่3 ใหต้ดัสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์กำรด์) 
Any member who finishes top 3 in a Thailand PGA Tour Order of Merit Tournament in the current 
season, will be exempted into the next immediate Thailand PGA Tour Tournament in the same 
season. (tied for 3rd position will decide by matching score cards)  

 
6. Top 40 และเสมอ จำก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2015   

Top 40 players (and ties) from 2015 Thailand PGA Tour Final Order of Merit. 
 

7. Top 20 และเสมอ จำก Thailand PGA Tour Order of Merit 2016 – Re-ranking  
Top 20 players (and ties) from Thailand PGA Tour Order of Merit 2016 – Re-ranking  
 

8. สมำชกิ ดงัตอ่ไปนี ้   
8.1 ผูช้นะ Thailand PGA Challenge Tour Final Order of Merit 2015 จะไดรั้บสทิธิเ์ขำ้รว่มแขง่ขนัเป็น

เวลำ 1 (หนึง่) ปี นับถัดจำกปีทีช่นะนัน้   
Winner of 2015 Thailand PGA Challenge Tour Final Order of Merit, who are exempt for 1 
(one) calendar year following the year in which the tournament was won. 
 

8.2 ผูช้นะรำยกำร Thailand PGA  Challenge Tour จ ำนวน 3 รำยกำรในปีเดยีวกนั จะไดรั้บสทิธิเ์ขำ้รว่ม
แขง่ขนัเป็นเวลำ 1 (หนึง่) ปี นับถัดจำกปีทีช่นะ 3 รำยกำรนัน้   
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Winners of any three (3) Thailand PGA Challenge Tour tournaments in the same season, who 
are exempt for 1 (one) calendar year following the year in which the tournamentห were won. 
  

9. สมำชกิตำ่งชำต ิจ ำนวน 12 คน  
Foreign Members: 12 
9.1 Top 6 และเสมอ ของสมำชกิตำ่งชำต ิ จำก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2015  
 Top 6 and ties from 2015 Thailand PGA Tour Final Order of Merit 

 
9.2 Top 3 และเสมอ จำก Thailand PGA Tour Order of Merit 2016 – Re-ranking 
 Top 3 and ties from Thailand PGA Tour Order of Merit 2016 – Re-ranking  

 
9.3 Top 3 จำกรอบคดัเลอืก (เสมออนัดบัที ่3 ของรอบคดัเลอืก ใหต้ดัสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์กำรด์ โดย

ตอ้งมสีกอร ์ไมเ่กนิ อนัดบั 30 ของ ล ำดบัสทิธิท์ี ่10 ดำ้นลำ่ง) และ รอบคดัเลอืกรับไมเ่กนิ 20 คน 
Top 3 from Qualifying Round (tied for 3rd position from qualifying round will decide by 
matching score cards, the total score must not exceed 30th position of category 10 below), 
maximum 20 to play in qualifying round.  

 
10. Top 30 จำกรอบคดัเลอืก (เสมออนัดบัที ่30 ใหต้ดัสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์กำรด์) และอนัดบั 2, 3, 4 และ 5 

จำก Thailand PGA Challenge Tour Final Order of Merit 2015  
Top 30 players from Qualifying Round (tie for 30th position will decide by matching score cards) and 
2nd, 3rd, 4th and 5th placing from 2015 Thailand PGA Challenge Tour Final Order of Merit.  

 
11. อนัดบั 41-70 จำก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2015  

41th – 70th positions from 2015 Thailand PGA Tour Final Order of Merit.   
 

12. อนัดบั 21-50 จำก Thailand PGA Tour Order of Merit 2016 – Re-ranking  
21th – 50th positions from 2016 Thailand PGA Tour Order of Merit – Re-ranking. 

 
13. อนัดบั 31 ลงไป ของนักกอลฟ์ไทย และ อนัดบั 4 ลงไป ของนักกอลฟ์ตำ่งชำต ิจำกรอบคดัเลอืก โดยดผูลจำก

สกอรท์ีด่ทีีส่ดุ ตำมล ำดบั จ ำนวนของนักกอลฟ์ตำ่งชำตติอ้งไมเ่กนิจ ำนวนตำม ล ำดบัสทิธิท์ี ่9  (เสมออนัดบัสดุทำ้ย 
ของนักกอลฟ์ไทย หรอืนักกอลฟ์ตำ่งชำต ิใหต้ดัสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์กำรด์) 
31th positions and below from Thai players and 4th positions and below from Foreign players from 
Qualifying Round determine by the best score. The number of the foreign players must not exceed in 
category 9. (tie for the last position for both Thai players or Foreign players will decide by matching 
score cards)  

 
14. สมำชกิสำมญัและสมำชกิวสิำมัญของสมำคมกฬีำกอลฟ์อำชพีแหง่ประเทศไทย ที ่stand by ณ สนำมแขง่ขนั 

Ordinary and Extraordinary members of Thailand PGA stand by at the tournament venue. 
 
 หมำยเหต:ุ  -     ล ำดบัสทิธิน์ี ้อำจมกีำรแกไ้ขเพือ่ควำมเหมำะสม 

- กำรเปรยีบเทยีบ สกอร ์กำรด์ ใหใ้ชส้กอรร์วมทีด่ทีีส่ดุจำก 9 หลมุสดุทำ้ย 6 หลมุสดุทำ้ย 3 หลมุ
สดุทำ้ย หำกยังเสมอใหเ้ปรยีบเทยีบสกอรห์ลมุตอ่หลมุ ยอ้นหลงัตัง้แตห่ลมุ 18 จนไดผู้ช้นะ 

 
 Note:  -     The above categories may be revised. 

- Matching score card will be determined by the last 9 holes, last 6 holes, last 3 holes, if 
still tie, determined by hole by hole count back from hole 18. 

    
  
 

_________________________________________ 


