
 

ลําดบัสทิธิก์ารเขา้แขง่ขนั ปี 2020 
STARTING FIELD CATEGORIES 2020 

 THAILAND CHAMPIONS TOUR  
ลําดับสทิธิข์อง Thailand Champions Tour ซึง่ใชก้ําหนดจํานวนนักกอลฟ์ในรายการแขง่ขันของ 
Thailand Champions Tour เรยีงตามลําดับดังน้ี คอื  

Thailand Champions Tour categories, which are used to determine the starting fields for 
each Thailand Champions Tour event are detailed in the order below: 

1. ผูช้นะ Thailand Champions Tour Order of Merit จะไดร้ับสทิธิเ์ขา้รว่มการแขง่ขันเป็นเวลา 2 
(สอง) ปี นับถัดจากปีทีช่นะนัน้ 
Winners of the Thailand Champions Tour Order of Merit, will be exempted for 2(two) 
calendar years immediately following the year in which the title was won. 

2. ผูช้นะ Thailand Champions Tour รายการใดรายการหนึง่หรอืหลายรายการในปีการแขง่ขัน จะ
ไดร้ับสทิธิเ์ขา้รว่มแขง่ขันเป็นเวลา 1 (หนึง่) ปี นับถัดจากปีทีช่นะนัน้   
Winner or Multiple winner of Thailand Champions Tour Tournaments, will be 
exempted for 1 (one) calendar year following the year in which the tournament was 
won. 

3. นักกอลฟ์ทีไ่ดร้ับเชญิจาก Thailand Champions Tour 20 คน  
20 Invite from Thailand Champions Tour 

4. สมาชกิทีเ่ลน่จบอันดับ 1-5 จากรายการแขง่ขัน Thailand Champions Tour รายการลา่สดุ จะ
ไดร้ับสทิธิเ์ขา้รว่มการแขง่ขันในรายการถัดไป จํานวน 1 รายการ ทีอ่ยูใ่นปีเดยีวกนั (เสมออันดับ
ที ่5 ใหต้ัดสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบสกอร ์การด์) 
Any member who finishes top 5 in a latest Thailand Champions Tour Order of Merit 
Tournament in the current season, will be exempted into the next immediate 
Thailand Champions Tour Tournament in the same season. (tied for 5th position will 
decide by matching score cards)  

5. อันดับ 1-40 และเสมอ จาก Thailand Champions Tour Final Order of Merit 2019   
Positions 1-40 (and ties) from Thailand Champions Tour Final Order of Merit 2019 

6. อันดับ 1-20 และเสมอ จาก Thailand Champions Tour Order of Merit 2020  
Positions 1-20 (and ties) from Thailand Champions Tour Order of Merit 2020  

7. อันดับ 1-30 จากรอบคัดเลอืกรายการนัน้ (ถา้ม)ี เสมออันดับที ่30 ใหต้ดัสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบ
สกอร ์การด์ 
Positions 1-30 from the Qualifying Round (tie for the 30th position will be decided by 
matching score cards) 

8. อันดับ 41-60 ตามลําดับ จาก Thailand Champions Tour Final Order of Merit 2019 
Positions 41-60 in order from Thailand Champions Tour Final Order of Merit 2019. 

9. อันดับ 21-40 ตามลําดับ จาก Thailand Champions Tour Order of Merit 2020  
Positions 21-40 in order from Thailand Champions Tour Order of Merit 2020 

10. อันดับ 1-20 ตามลําดับ จาก Thai Senior PGA Tour Order of Merit 2020  
Positions 1-20 in order from Thai Senior PGA Tour Order of Merit 2020  

11. อันดับ 31 เป็นตน้ไปจากรอบคัดเลอืก Thailand Champions Tour รายการนัน้ (ถา้ม)ี จนเต็ม
จํานวนตามทีค่ณะกรรมการกําหนด (เสมออันดับสดุทา้ยทีไ่ดส้ทิธิ ์ใหต้ดัสนิโดยวธิเีปรยีบเทยีบ
สกอร ์การด์) 



31thpositions and below from the Thailand Champions Tour Qualifying Round until 
the full field is achieved. (tie for the last eligible position will decide by matching 
score cards) 

12. สมาชกิของ Thailand Champions Tour โดยสมัครกอ่นไดร้ับสทิธิก์อ่น จนเต็มจํานวนทีก่ําหนด 
Members of Thailand Champions Tour by first come first serve basis. 
 

หมายเหต:ุ 

1. การเปรยีบเทยีบ สกอร ์การด์ หมายถงึ การเปรยีบเทยีบสกอรท์ีด่ทีีส่ดุของการเลน่ 18,9,6,3 
หลมุตามลําดับ หากยังเสมอใหเปรยีบเทยีบหลมุตอ่หลมุ 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. ลําดับสทิธิน้ี์ อาจมกีารแกไ้ขเพือ่ความเหมาะสม โดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ 
       The above categories may be revised without prior notice. 

3. ในกรณีทีนั่กกอลฟ์ม ี2 ลําดับสทิธิ ์รายชือ่จะไปอยูใ่นลําดับสทิธิท์ีส่งูกวา่ 
In case a player have 2 categories, the player’ name will be list in the higher 
category 

4. นักกอลฟ์ตามลําดับสทิธิท์ี ่3 หากไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของ Thailand Champions Tour จะมี
สทิธิเ์ขา้รว่มการแขง่ขันและรับเงนิรางวัลได ้แตไ่มม่สีทิธิใ์นการจัด ranking 
Players in category 3 above, have the right to play and receive prize money, but 
no right in ranked in the order of merit. 

5. จํานวนนักกอลฟ์ของรอบการแขง่ขันประมาณ 156 คน หรอืจํานวนตามทีค่ณะกรรมการ
จัดการแขง่ขันกําหนด 
The estimate field size for each tournament is approx.156 or at the discretion of 
the Tournament Committee. 

6. คําตัดสนิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุในทกุกรณี 
In all cases, the Tournament Committee Decision is FINAL. 
 

คณะกรรมการจัดการแขง่ขัน Thailand Champions Tour 
5 สค 2563 

 
 
_____________________________________________________ 


