TDT STARTING FIELD CATEGORIES Tournament Round
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.

1

ั
สจจว
ัฒน์ ศรีประสิทธิ์

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.

2

ิ ธิ์
ธนะเมศฐ ์ ธนาโชควิสท

3. 16 invitation spots from the Thailand PGA

3

พงษ์สพ
ุ รรณ ก ันธิมา

4

ปิ ยบุตร ทองประวิทย์ Am

5

ั
สนามก ัซซนพาโนรามา

6

ั
สนามก ัซซนพาโนรามา

7

ั
สนามก ัซซนพาโนรามา

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 thposition will decide by matching score cards)

8

วีระ ศาลางาม

9

ณภ ัทร แซ่ลม
ิ่

10 กษิดศ
ิ เล็บครุฑ
11 ภ ัทรพล ข ันทะชา
5. Top 40 players (and ties) from 2018Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit.

12 ณัฐดน ัย เนือ
่ งจากนิล
13 กิตติพร ชวนะพงศ ์
14 ภานุพล ศรีไชย
15 อมต คนชาญ
้ าจหาญ
16 ภูวดล ลีอ
17 ชโยดม จ ันทร์จารุพงศ ์
18 สุพคม มีสม
ิ ธิ์ นิม
19 อภิสท
่ นวล
ั ล
20 ลีนว ัฒน์ นาพิท ักษชยกุ
21 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล
22 กิตติธรี ์ ป้อมบุญมี
23 จิตรกร น่วมทนงค์
24 อรรถพล จรณะหุต
ั ทิพย์พงษ์
ิ ชย
25 พิสฐ
26 วีรวิทย์ สกุลเจริญร ัตน์
27 ภานุว ัฒน์ บุลสมบ ัติ
ั ลปิ น
28 ธนกฤต ชยศิ
29 แก่นเพชร ยศภาคย์
30 กรณ์พงศ ์ องค์ทองคาธนา
ั
31 บวร ชยศรี
32 อร ัณย์ พีรภูม ิ

33 วชิรวิทย์ เสาร่อน
34 อภิว ัช ร ักษาพราหมณ์
35 ธีรติ ลูวน
ิ ส์
36 ธีรภ ัทร์ พวงลาใย
6. Top 20 players (and ties) from 2019Thailand Development Tour Order of Merit / Re-ranking

37 วงศกร พิกล
ุ สว ัสดิ์
38 เทพบดินทร์ อ ัมรน ันทน์
39 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ ์
40 วุฒพ
ิ งศ ์ สีหพ ันธ์
41 ก ันตปวิชญ์ พ ันธร ักษ์
42 ศร ัณย์ ศิรธ
ิ ร
ั ช
ั ศิรม
43 ศกดิ
์ ย
ิ ายา
44 จาตุรนต์ พุม
่ สาเภา
ั อ
่
45 ปรม ชนซื
7. Foreign Members
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 thposition 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)

46 Hirotake SUGANO
46 Aung Sann Myo
7.3 from Qualifying Round of the Thailand Development Tour (tie for 5 thposition 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)
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 ณัฐดน ัย ร ัตนประภา
48 ร ัชพล จ ันทวารา
49 เจษฎา เสวีว ัลลพ
50 ธยาน์ ลิมปิ ผลไพบูลย์
ั
51 จิรสิน ลิม
้ วิชย
52 ธนน ธีรสิทธิภ ัทร
53 เศรษฐโชค พุม
่ พวย
54 ภว ัต ประชุมศรีสกุล
55 ณัฐพงษ์ พุทธา
56 ชยกร เหรียญทองคา
57 ปฐวีกานต์ คามนตรี
58 วรเดช แจ้งพ ันธุ ์
59 ปิ ยชาติ อยูส
่ บาย
60 กิตติโรจน์ จ ันทโรท ัย
61 คริส ชินพงศ ์
ั ์
62 สุรสิทธิ์ แก้วทร ัพย์ศกดิ

63 จตุทส
ิ เอีย
่ มสอาด
64 พศว ัตธ์ วารีศริ ริ ักษ์
65 ธนาคาร สงครามมา
66 ภาณุ พงษ์ แห้วดี
67 ศุภกิตติ์ ศรีธรรม

