
 
ลําดบัสทิธิก์ารเขา้แขง่ขนั 
STARTING FIELD CATEGORIES  

 
THAILAND DEVELOPMENT TOUR 2019 (รอบ TOURNAMENT) 

 
ลําดับสทิธิข์อง Thailand Development Tour ซึง่ใชกํ้าหนดจํานวนนักกอลฟ์ในแตล่ะรายการแขง่ขันของ Thailand 
Development Tour 2019 เรยีงตามลําดับดังนี ้คอื  
Thailand Development Tour categories, which are used to determine the starting fields for Thailand Development 
Tour 2019 are detailed in the order below: 
 

1. ผูช้นะ Thailand Development Tour Final Order of Merit (Thailand PGA Challenge Tour) จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้
แขง่ขันเป็นเวลา 2 (สอง) ปี นับถัดจากปีทีช่นะนัน้ 
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. ผูช้นะ Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) รายการใดรายการหนึง่หรอืหลายรายการในปี

การแขง่ขัน จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้แขง่ขนัเป็นเวลา 1 (หนึง่) ปี นับถัดจากปีทีช่นะนัน้ 
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. 

 

3. นักกอลฟ์ทีไ่ดรั้บเชญิจาก Thailand PGA จํานวน 16 คน 
16 invitation spots from the Thailand PGA 
 

4. อันดับ 1-5 จากรายการแขง่ขัน Thailand Development Tour จะไดรั้บสทิธิเ์ขา้รว่มการแขง่ขันในรายการถัดไป จํานวน 
1 รายการ ทีอ่ยูใ่นปีเดยีวกนั (เสมออนัดบัที ่5 ใหต้ดัสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์) 
1st – 5th 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 5rd position will decide by matching score cards)  
 

5. Top 40 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2018  
Top 40 players (and ties) from 2018 Thailand Development Tour Final Order of Merit. 
 

6. Top 20 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2019 / Re-ranking 
Top 20 players (and ties) from 2019 Thailand Development Tour Order of Merit / Re-ranking 

 
 

7. สมาชกิตา่งชาต ิ 
Foreign Members 
 

7.1     อันดับ 1-2 จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2018 (เสมออันดับที ่2 ใหต้ดัสนิโดย 
สกอรเ์ฉลีย่ทีด่กีวา่จากทกุรายการทีแ่ขง่ หากยงัเสมอใหต้ัดสนิโดยสกอรเ์ฉลีย่ของรายการทีผ่่านมา รายการตอ่
รายการ โดยนับยอ้นกลับจากรายการลา่สดุ) 
1st – 2nd  positions from 2018 Thailand Development Tour Final Order of Merit (tie for the 2nd 
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) 

 

7.2    อันดับ 1-2 จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking  
(เสมออันดบัที ่5 ใหต้ัดสนิโดยสกอรเ์ฉลีย่ทีด่กีวา่จากทกุรายการทีแ่ขง่ หากยังเสมอใหต้ัดสนิโดยสกอรเ์ฉลีย่
ของรายการทีผ่่านมา รายการตอ่รายการ โดยนับยอ้นกลับจากรายการลา่สดุ) 
1st – 2nd  positions from Thailand Development Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking (tie for the 
2nd 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) 

  
7.3   อันดับ 1-2 จากรอบคัดเลอืกรายการ Thailand Development Tour ของรายการนัน้ (เสมออันดบัที ่2 ให ้

ตัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์ นักกอลฟ์ทกุคนในลําดบัสทิธิน์ี้ จะตอ้งมสีกอร ์ไมเ่กนิสกอรข์องอนัดับ 
30 ของลําดับสทิธิท์ี ่9 ดา้นลา่ง) 
1st – 2nd positions from Qualifying Round of the Thailand Development Tour (tie for 2nd position 
will decide by matching score card, the total score of all players from this category must not 
exceed 30th position of category 10 below) 
 

8. ในกรณีมผีูส้มัครไมเ่ต็ม ตามลําดบัสทิธิท์ี ่4-8 
In case category 4-8 not full 

http://www.pgathailand.com/


 
8.1 นักกอลฟ์ไทย 

จะพจิารณาเรยีกนักกอลฟ์จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2019 / Re-ranking ตัง้แตอ่นัดบั 
21 ลงไป จนเต็มจํานวนลําดับสทิธิท์ีกํ่าหนด  
Thai Players:  
Will call from 21st position and below from Thailand Development Tour Order of Merit 2019 / Re-
ranking until the field on each category is achieved. 

 
8.2 นักกอลฟ์ตา่งชาต ิ

จะเรยีกนักกอลฟ์จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking ของนักกอลฟ์ตา่งชาต ิ
ตัง้แตอ่ันดบั 3 ลงไป จนเต็มจํานวนตามลําดบัสทิธิท์ี ่8  

      Foreign Players:  
      Will call from Thailand Development Tour Order of Merit 2019 / Re-ranking, 3th position and below  
      until category 8 is achieve. 

 
9. อันดับ 1-30 จากการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกรายการ Thailand Development Tour (เสมออันดับที ่30 ใหต้ัดสนิโดยวธิี

เปรยีบเทยีบสกอร ์การด์) 
1st – 30th positions from the Qualifying Round of Thailand Development Tour (tied for 30th position will 
decide by matching score cards)  

 
10. อันดับ 31 เป็นตน้ไป จากการแขง่ขันรอบคัดเลอืก Thailand Development Tour รายการนัน้ จนกวา่จะเต็มจํานวน

ตามทีกํ่าหนด (เสมออนัดับสดุทา้ย ใหต้ัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบ สกอร ์การด์) 
31th position and below from the Qualifying Round of the Thailand Development Tour until the field is 
achieved (ties for the last position to be determined by matching score card). 

 
11. สมาชกิสามัญและสมาชกิวสิามัญของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา 

Ordinary & Extra Ordinary Members of Thailand PGA, determined by the Tournament Committee. 
 
 

หมายเหต:ุ นักกอลฟ์ทีไ่มไ่ดรั้บสทิธิเ์ขา้รว่มแขง่ขนั รายการ Thailand Development Tour ไดแ้ก ่
Note:        Below are players that not eligible to play in Thailand Development Tour 
     

• Top 40 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018 (ยกเวน้ แขง่ขนัตามลําดบัสทิธิท์ี ่3) 
Top 40 and ties from 2018 Thailand PGA Tour Final Order of Merit (exception: eligible under category 3 
above). 

• Top 20 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking (ยกเวน้ เขา้แขง่ขนัตามลําดับสทิธิท์ี ่
3) 
Top 20 players (and ties) from Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking (exception: eligible 
under category 3 above). 

• Top 2 และเสมอ สมาชกิตา่งชาต ิจาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit ปี 2018 (ยกเวน้ เขา้แขง่ขัน
ตามลําดับสทิธิท์ี ่3) 
Top 2 and ties foreign members from Thailand PGA Tour final order of merit 2018 (exception: eligible 
under category 3 above). 

• Top 2 และเสมอ สมาชกิตา่งชาต ิจาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking (ยกเวน้ เขา้แขง่ขนั
ตามลําดับสทิธิท์ี ่3) 
Top 2 and ties foreign members from Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking (exception: 
eligible under category 3 above). 

 
  หมายเหต:ุ 
  Notes:  

1. การเปรยีบเทยีบ สกอร ์การด์ หมายถงึ การเปรยีบเทยีบสกอรท์ีด่ทีีส่ดุของการเลน่ 18,9,6,3 หลมุตามลําดับ หากยัง
เสมอใหเ้ปรยีบเทยีบหลมุตอ่หลมุ โดยนับยอ้นกลับจากหลมุ 18  
Matching Score card means matching for the better score of the last 18,9,6,3 holes respectively, if still 
tie, hole by hole matching count back from hole 18. 

2. ลําดับสทิธิน์ี้ อาจมกีารแกไ้ขเพือ่ความเหมาะสม 
        The above categories may be revised. 

3. คําตัดสนิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุในทกุกรณ ี
In all cases, the Tournament Committee Decisions are FINAL. 
 


