
STARTING FIELD CATEGORIES

THAILAND DEVELOPMENT TOUR 2017

1 วรุณ  เอีย่มแกว้

3.16 invitation spots from the Thailand PGA

2 เชาวฤทธิ ์ สวุรรณหงษ์

3 ภัคคพงศ ์ โพงาม

4 กอรป์กฤต  นาเมอืงรักษ์

5 ธนาธร  สายทอง Am

6 ศักดิช์ยั  ศริมิายา

7 ณัฐพงษ์  พทุธา

5. Top 40 players (and ties) from 2016 Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit.

8 ซัน  ศริศิลิป์

9 ณกลุ  วจิติรยทุธศาสตร์

10 สธุพัีทธ ์ ประทปีเธยีรชยั  

11 ชยกร  เหรยีญทองค า

12 วรพล  นุ่มเออ

13 ยทุธวทิย ์ ศรชีมุพล

14 ธนพนธ ์ เอีย่มสอาด

15 ณัฐ  มณีสวุรรณ

16 มโีชค  พันธรักษ์

17 ภวูดล  ลีอ้าจหาญ

18 แกน่เพชร  ยศภาคย์

19 ภญิโญ  ภริมยร์ืน่

20 สมปราชญ ์ รัตนสวุรรณ

21 วงศกร  พกิลุสวัสดิ์

22 เจษฎากร  เอยีการนา

23 สพุคม  มสีม

24 จาตรุนต ์ ดวงไพชมุ

25 จโิรจ  จันทรอ์นิทร์

26 ชนิพัฒน์  ตัง้ตรงวัฒนา

27 ธวัชชยั  ยอดแกว้

28 ศลิป์  พรมณีุสนุทร

6. Top 20 players (and ties) from 2017 Thailand Development Tour Order of Merit / Re-ranking

29 ฉ่างไท ้ สดุโสม

30 บัณฑติ  ชยัสขุ

31 วรีวทิย ์ สกลุเจรญิรัตน์

32 ยศพล  อรรถวานชิ

33 ศภุจักร  ศภุภญิโญ

34 อรรถพล  จรณะหตุ

35 เวทศิ  แสงหรัิญ

36 กฤษวรรษณ์  ทองกอ้น

7. Top 5 players (and ties) from 2016 Thailand PGA Mini Tour Final Order of Merit.

Thailand Development Tour categories, which are use to determine the starting fields for Thailand Development 

Tour 2017 are detailed in the order below:

1.Winners of the Thailand Development Tour Final Order of Merit (Thailand PGA Challenge Tour), who are exempt 

for 2 (two) calendar years immediately following the year in which the title was won.

2.Winner of Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Tournament(s), who are exempt for 1 

(one) calendar year following the year in which the tournament was won.

4. 1
st
 – 5

th
 positions from the Thailand Development Tour Order of Merit Tournament in the current season, will 

be exempted into the next immediate Thailand Development Tour Tournament in the same season. (tied for 5
rd
 



8. Foreign Members

37 Yan Naing PHYOE

38 CHO  Young Woo 

39 Tatsuya  MIYAKI

	

 

 

9. In case category 4-8 not full

9.1Thai Players:

40 วทิวัส  อ า่สวา่ง

41 คมษิต  หัวใจ

42 ขวัญชยั  กองทวี

43 นพรัตน์  ค านยิม

44 ด ารงเกยีรต ิ ชยัสายัณห์

45 รัฐภมู ิ กระแสรช์ล

46 ภรูณัิฐ  ทรงไพบลูย์

47 พล  เขมรัตน์

48 วชริวทิย ์ เสาร่อน

49 กฤตนิ  สนุทรนนท์

50 พทุธภิมู ิ พงษ์ธรประทาน

51 อรรถชยั  ใจฉลาด

52 อภสิทิธิ ์ นิม่นวล

53 เกษม  ทองอนิทร์

54 วฒุวิทิย ์ เจรญิพรอนุกลู

55 พรี ์หรัิญววิัฒน์

56 ณัฐดนัย  เนื่องจากนลิ

57 วฒุพิงศ ์ สหีพันธ์

58 ปฐวกีานต ์ ค ามนตรี

59 ธนนิทธ์ร  คงครบ

60 กฤษฎา  ชยัศลิปิน

61 อกุฤษฎ ์ เอีย่มสะอาด

62 สรวฒุ ิ จรัินดร

63 พศวัตธ ์ วารศีริรัิกษ์

64 นุพันธ ์ มาประณีต

65 ณัฐพงษ์  ร่วมยอด

8.3 1
st
 – 5

th
 positions from Qualifying Round of the Thailand Development Tour (tie for 5

th
 position will decide by 

matching score card, the total score of all players from this category must not exceed 30
th
 position of category 10 

Will call from 21
st
 position and below from Thailand Development Tour Order of Merit 2017 / Re-ranking until the 

field is achieved. Otherwise Eligible Under   Category 9.1 in Tournament Round.

8.1 1
st
 – 5

th
 positions from 2016 Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit 

(tie for the 5
th
 position will decide by the better average score from all events, if still tie, by the better average 

score tournament by tournament from the latest event backward)

8.2 1
st
 – 5

th
 positions from Thailand Development Tour Order of Merit 2017 – Re-ranking (tie for the 5

th
 position 

will decide by the better average score from all events, if still tie, by the better average score tournament by 



66 ศริะพงศ ์ ไมตรยีนืยง

67 เลศิ  ภักดภีมู ิ

68 ณัฐพล  พฤกษากร

69 อารันต ์ วัชรคม  

70 วเิชษฐ ์ ปาลกวงษ์ ณ อยธุยา

71 มนตร ี เจรญิสขุ

72 พงศพ์ลนิ  ลาภวสิทุธสินิ

73 กตัญญ ู วารนิศริรัิกษ์

74 รัตนฉัตร  โกมลวาจ

75 สเุกยีรต ิ สงัวาลยเ์พ็ชร

76 อรัณย ์ พรีภมู ิ

77 ธัญธร  แสงพงษ์นภา

78 กติตธิรี ์ ป้อมบญุมี

79 Lim HyunSoo

80 JEONG TAEHEE

81 กันตพงศ ์ ชยัศริวิเิชยีร

82 ชลทติย ์ ชืน่บญุงาม

83 ณัฐนัย  คชเสนี

84 กติตพิร  ชวนะพงศ์

85 ภาสกร  จันทะชมุ

86 อดุมชยั  คงเกษม

87 ภัทระ  อมรเวชรัตน์

88 ธรีพงษ์  จันทรส์าคร

89 คดิด ี วัฒนสนิพาณชิ

90 ปรัญช ์ สง่ศรี

91 ชนัฐ  บญุจันทร์

92 สธุ ี ประคณุหังสติ

93 กานตทั์ต  รังสกิวานชิ

94 กติตคิณุ  ปตูสิานนท์

95 พชิชากร  ตริะกลุ

96 จักรธร  จลุมนต์

97 ลนีวัฒน์  น าพทัิกษ์ชยักลุ

98 รชต  จันทรวงศ์

99 ปวัน  เพชรอยู่

100 จาตรุนต ์ พุ่มส าเภา

101 พสิฐิ  กจิเวช

102 วภัิช  หาความสขุ

103 จริภัทร  ภัทรนาวกิ

104 ชาครติ  จติตรั์ตนธรรม

105 ธันฐกรณ์  ก าภ ูณ อยธุยา



106 Lee Jae Jin

107 ภัคตร ์ ประดษิฐแ์ทน่

108 ราชวัตร  ยศหนองทุม่

109 Puzey  Scott Dewayne

110 ปรญิญ ์ ซอ

111 Belfiore  Gianni

112 คณุากร  เจรญิสขุ

113 ปิยชาต ิ อยูส่บาย

114 สกุฤษฎิ ์ หาญวสิยั

115 ปฐมฤกษ์  วงษ์เนียม

116 นติศิาสตร ์  โตะ๊ทอง

117 ธนกร  ตะ๊ปินตา

118 วัชรสทิธิ ์ ตราชืน่ตอ้ง

119 ธนันชยั  ประเสรฐิแกว้

120 ธนะเมศฐ ์  ธนาโชควสิทิธิ์

121 ฐติกิร  เลศิวรีพรกลุ

122 จติรกร  น่วมทนงค์

123 Cho Hyung Won 

124 คมกรชิ  พันงาม

125 พจน์  ประจักษ์ธนาทร

126 ธัชดล  พวงทับทมิ

127 บญุม ี ตอ่พันธ์

128 ณัฐชานนท ์  วราพรกติตรัิตน์

129 ภัธสรร  วรารัตนกลุ

130 ไมเคลิ  จริะวงศว์โิรจน์

131 โชคชยั  สนุทรศารทลู

132 ธนภัทร  สจัจาวัฒนา

133 พรีวัชร  เวยีงค า

134 ประชา  ลิม้มณีวจิติร

135 วรเมธ  อัศรัสกร

136 ศกิวัส  ทองจนี

137 ไวกณูฐ ์ ธรีธนรุ่งไพศาล

138 พัชรดนย ์ ธรีธนรุ่งไพศาล

139 กฤตชยั  ทองไทย

140 เดน่เทพ  เสลานนท์

141 กติตนัินท ์ ประเศรษฐสตุ

142 พลวัตร  รัตนเลศิธาดา

143 ภาคภมู ิ นาค า

144 กฤตธัช ศศวิมิลวทิย์

145 Shintaro Suyuma



146 Peter  Cherian

147 ธันยพ์ศนิ  ตันตพัินธพ์พัิฒน์

148 Jacob  Fleck

149 จริภค  ภัทรโภไคย

  150 ณราวฒุ ิ รัตนไพบลูยก์จิ

151 ราเมศว ์ อนิทรเจรญิศักดิ์

152 พัฒนพงษ์   แสนบัวหลวง

153 ศรชยั  เทยีนไชย

154 กรณ์พงศ ์ องคท์องค าธนา

155 ปณุณวชิญ ์ ฮริายามา

156 Marco Marsilio Scopetta   


