
TDT STARTING FIELD CATEGORIES  Tournament Round 

1 สจัจวฒัน ์ ศรปีระสทิธิ์

2 ธนะเมศฐ ์ ธนาโชควสิทิธิ์

3.   16 invitation spots from the Thailand PGA

3 พงษส์พุรรณ  กนัธมิา

4 ปิยบตุร  ทองประวทิย ์Am

5 สนามกซัซนัพาโนรามา

6 สนามกซัซนัพาโนรามา

7 สนามกซัซนัพาโนรามา

8 วรีะ  ศาลางาม

9 ณภทัร  แซล่ ิม่

10 กษดิศิ  เล็บครุฑ

11 ภทัรพล  ขนัทะชา

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

12 ณฐัดนยั  เนือ่งจากนลิ

13 กติตพิร  ชวนะพงศ์

14 ภานพุล  ศรไีชย

15 อมต  คนชาญ

16 ภวูดล  ล ีอ้าจหาญ 

17 ชโยดม  จนัทรจ์ารุพงศ ์

18 สพุคม  มสีม

19 อภสิทิธิ ์ น ิม่นวล

20 ลนีวฒัน ์ น าพทิกัษชยักลุ

21 ยทุธวทิย ์ ศรชุีมพล

22 กติตธิรี ์ ป้อมบญุมี

23 จติรกร  นว่มทนงค์

24 อรรถพล  จรณะหตุ

25 พสิฐิชยั  ทพิยพ์งษ์

26 วรีวทิย ์ สกลุเจรญิรตัน์

27 ภานวุฒัน ์ บลุสมบตั ิ

28 ธนกฤต  ชยัศลิปิน

29 แกน่เพชร  ยศภาคย์

30 กรณ์พงศ ์ องคท์องค าธนา

31 บวร  ชยัศรี

32 อรณัย ์ พรีภมู ิ

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.   Top 5in a 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
th

position will decide by matching score cards) 



33 วชริวทิย ์ เสารอ่น

34 อภวิชั  รกัษาพราหมณ์

35 ธรีต ิ ลวูนิส ์

36 ธรีภทัร ์ พวงล าใย

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

37 วงศกร  พกิลุสวสัด ิ์

38 เทพบดนิทร ์ อมัรนนัทน์

39 ภวนิท ์ องิคะประดษิฐ ์

40 วุฒพิงศ ์ สหีพนัธ์

41 กนัตปวชิญ ์ พนัธรกัษ์

42 ศรณัย ์ ศริธิร

43 ศกัด ิช์ยั  ศริมิายา

44 จาตรุนต ์ พุม่ส าเภา

45 ปรม  ชนัซือ่

7.   Foreign Members

46 Hirotake  SUGANO

46 Aung Sann  Myo

8.   In case category 4-8 not full

8.1 Thai Players: Will call from  position and below from Thailand Development Tour Order of Merit 2019

47 ณฐัดนยั  รตันประภา

48 รชัพล  จนัทวารา

49 เจษฎา  เสววีลัลพ

50 ธยาน ์ ลมิปิผลไพบลูย์

51 จริสนิ  ล ิม้วชิยั

52 ธนน  ธรีสทิธภิทัร

53 เศรษฐโชค  พุม่พวย

54 ภวตั  ประชุมศรสีกลุ

55 ณฐัพงษ ์ พทุธา

56 ชยกร  เหรยีญทองค า

57 ปฐวกีานต ์ ค ามนตรี

58 วรเดช  แจง้พนัธุ ์

59 ปิยชาต ิ อยูส่บาย

60 กติตโิรจน ์ จนัทโรทยั

61 ครสิ  ชนิพงศ์

62 สรุสทิธิ ์ แกว้ทรพัยศ์กัด ิ์

7.1   Top 3 and from 2018Thailand 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)

7.2   Top 3 from Thailand Development Tour Order of Merit 2019 – 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 tournament from the latest event backward) 

7.3    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 below)



63 จตทุสิ  เอ ีย่มสอาด

64 พศวตัธ ์ วารศีริริกัษ์

65 ธนาคาร  สงครามมา

66 ภาณุพงษ ์ แหว้ดี

67 ศภุกติต ิ ์ ศรธีรรม


