ิ ธิก
ลำด ับสท
์ ำรเข้ำแข่งข ันรอบค ัดเลือก
QUALIFYING ROUND STARTING FIELD CATEGORIES
THAILAND DEVELOPMENT TOUR 2020
ิ ธิก
ลาดับสท
์ ารเข ้าแข่งขันรอบคัดเลือก ของ Thailand Development Tour ซงึ่ ใชก้ าหนดจานวนนักกอล์ฟ
ในแต่ละรายการแข่งขันรอบคัดเลือกของ Thailand Development Tour เรียงตามลาดับดังนี้ คือ
Thailand Development Tour Qualifying Round categories, which are used to determine the qualifying
starting fields for each Thailand Development Tour events are detailed in the order below:
1. อันดับ 61-80 และเสมอ (ยกเว ้นได ้สิทธิแ
์ ล ้ว) จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019
61 – 80 positions and ties (or otherwise exempted) from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019.
2. อันดับ 41-80 และเสมอ (ยกเว ้นได ้สิทธิแ
์ ล ้ว) จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2019
’41-80 positions and ties (or otherwise exempted) from Thailand Development Tour Final Order of Merit 2019.

1

ดิตถกร ชูวงษ์

TDT2019 41-80-65

2

ธนัท อุยสกุล

TDT2019 41-80-73

3

สมเกียรติ ศรีสง่า

4

กรวิชญ์ เยีย
่ มศริ ิ Am

5

กฤตลักษณ์ ระดางค์ Am

6

ฐิตธิ รรม เกตุอดิสร Am

7

ปาณัท โพธิทัต ิ

TDT2019 41-80-77
3. อันดับ 21 – 80 และเสมอ (ยกเว ้นได ้สิทธิแ
์ ล ้ว) จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2020
21-80 positions and ties (or otherwise exempted) from Thailand Development Tour Order of Merit 2020
4. ผู ้ทีไ่ ด ้รับเชิญจาก Thailand Development Tour จานวน 8 คน
8 invitation spots from the Thailand PGA

5. สมาชิกต่างชาติ
Foreign Members
4.1 อันดับ 4-6 และเสมอ จาก Thailand Development Tour final Order of Merit ปี 2019
4 – 6 positions from Thailand Development Tour final order of merit 2019.
4.2 อันดับ 4-6 จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2020
‘4-6 positions from Thailand Development Tour Order of Merit 2020.
6. อันดับ 61 - 80 และเสมอ (ยกเว ้นได ้สิทธิแ
์ ล ้ว) จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2020
61-80 positions and ties (or otherwise exempted) from Thailand PGA Tour Order of Merit 2020
7. อันดับ 81- 100 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019
81-100 positions and ties from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019.

8

วงศกร ชูวงษ์

TPGA 2019-81-100-98

8. อันดับ 81- 100 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2019
81-100 positions and ties from Thailand Development Tour Final Order of Merit 2019.

9

จอมยุทธ เกตุทอง

TDT2019-81-100-82

10 ทักทาย สุทนต์

TDT2019-81-100-89

ื่
11 ภคเทพ สุนทรชน

TDT2019-81-100-94

12 ศริ ิ ศริ เิ จริญ

TDT2019-81-100-95

13 อรัณย์ พีรภูม ิ

TDT2019-81-100-98

9. สมาชิกของ Thailand Development Tour ทีไ่ ม่อยูใ่ นลาดับสิทธิ์ 1-8 ด ้านบน และ (1)-(8) ด ้านล่าง
Member of Thailand Development Tour in order as ineligible in categories 1-8 above.

14 บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง
ิ ธิป
15 กุลกิตติ์ สท
์ ระเสริฐ
16 กานต์ ดลรวีธนากิจ

17 ณฐ ศรีจันทรนนท์
18 วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
19 พชร สกุลยง
20 วรวิทย์ วรพันธ์
ิ ปกร อุทัยพัฒนพงศ ์
21 สป
22 ชาคริส แก ้วศรีปราชญ์
23 ภูม ิ พรเจริญทรัพย์
24 พล พรเจริญทรัพย์
25 ปริญช ์ สง่ ศรี
26 ภาณุพงษ์ แห ้วดี
27 กนกพัฐ เตชะศริ ป
ิ ระภา
28 ภัทระ อมรเวชรัตน์
29 ณภัทร บุญมา
30 อาทิตย์ โฮตาก ้า
31 ภิญโญ ภิรมย์รน
ื่
32 ณั ทพนธ์ เจริญลาภ
33 ณั ชพล สมใส
ิ ณุพงศ ์ พรเอนก
34 ชษ
35 ขวัญชัย กองทวี
36 ชาญกฤษณ์ ภักดีม ี
37 กัณฑ์เอนก ศักดิศ
์ รีเจริญ
38 ณั ฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์
ิ ป์
39 พลพิพัฒน์ ผโลศล
์ ม
40 พงศภ
ู น
ิ ท์ กล ้าหาญ
41 Eunki Min
42 อานนท์ ล ้วนวัฒนานุกล
ู
43 มารุดศ
ิ ศรีวานิชภูม ิ
44 วัฒนา ไทยสงวนวรกุล
45 ธนบดี สุจริตชัย
46 มหิธร นิม
่ อ่อนน ้อม
47 นคร นวลรักษา
48 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์
49 อารันต์ วัชรคม
50 คมชาญ สายหยุด
51 ณั ฐนัย คชเสนี
52 สุกฤษฎิ์ เรืองกาญจนสุรย
ี ์
53 สงั ขพงศ ์ พลวัตพริสร
54 ภาณุวช
ิ ญ อานวยพล
55 ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์
56 ศรัณยู อวิหงิ สานนท์

57 ภัทรดนัย ลลิตานุรักษ์
58 ภูเบศ เมตตาประเสริฐ
59 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี
60 ฤชุพันธ์ ไชยซาววงศ ์
61 รุจโิ รจน์ แจ่มใส
62 ณั ฐวัฒน์ มีเสมา
63 ศุภกิตติ์ ศรีธรรม
64 วรชุม ชมะทัต
65 นชา พัฒน์ชนะ
66 บวร บวรรัตนารักษ์
67 นิธช
ิ ัย ภูมถ
ิ าวร
68 อิทธิศาสตร์ ดาเลิศ
ิ สร ้าง Am
69 วิชญภัทร สน
70 รวิกร กุศลกุล
71 วุฒพ
ิ งษ์ เพ็ชรไทย
72 ศราวิน ศรีแจ ้ง
73 วชริ วิทย์ เสาร่อน
74 นิธศ
ิ พิสฐิ พยัต
75 David Yang
76 รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์
77 วชริ วิชญ์ ชาญจรัสพงศ ์
78 ณั ฐกุล ธารีเธียร
79 คุณากร เจริญสุข
80 ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์
81 ทัพปราการ ยิม
้ ทองสุข
82 กฤฎิธ ี สุนทรนนท์
83 ปิ ยะวัฒน์ ชูพงษ์เดโชชัย
84 มนตรี เจริญสุข
85 พงศกร ปั ญญาสุ
86 กฤษฎา ปั ญญาสุ
87 ศรีอนุเทพ มีสวนนิล
88 ภวิศ ปั ณทะรส
89 ก ้องนภา สุพรรณ
90 โรจนศักดิ์ ทองบุญชู
91 ศุภรัศมิ์ เลไทยสงค์
92 สมศักดิ์ ขาวประทุม
93 วรภพ ชัยพิพรรธ
94 สรวิชญ์ อัมพิน
ื่
95 คมชาญ สุวรรณชน
ิ พัฒน์ ตัง้ ตรงวัฒนา
96 ชน

97 Joh Takeuchi
98 บัณฑิต เลิศมณีกาญจน์
99 ศุภโชค ละเอียด
100 ณชล มงคลหล ้า
101 กาณฑ์ จริยะพันธุ์
102 ชาคริต จิตต์รัตนธรรม
103 พัชรดนย์ ธีรธนรุง่ ไพศาล
104 ภูรณ
ิ ัฐ ทรงไพบูลย์
105 ไพบูลย์ พุม
่ เกลีย
้ ง
106 กฤตชัย ทองไทย
107 วัชรพงศ ์ วิจต
ิ ธารงศักดิ์
ิ ว่องกสก
ิ ร
108 แสนสน
109 เอกภาพ คเชนทร์ไชย
110 บวรศักดิ์ ผาสุกหัช
111 โฆษิต คุณวงค์
112 อมฤต เทีย
่ งดาห์
113 ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์
114 พิสฐิ กิจเวช
115 กิตติ จันทร์สวัสดิโ์ คกสูง
116 Atsushi Nakamura
117 คุณานนต์ แม ้นเขียว
118 ฐิตพ
ิ ัฒก์ ผาธรรม
119 นนทนันท์ มารศรี
120 จักรกฤช วิทวัสศุกล
121 โกมล นิง่ กลาง
122 อัสนีย ์ ยืนยั่ง
123 ชวนากร ยศหนองทุม
่
นักกอล์ฟทีไ่ ม่ได ้รับสิทธิเ์ ข ้าร่วมแข่งขัน รายการ Thailand Development Tour ได ้แก่
Below are players that ineligible to play in Thailand Development Tour.
(1)
นักกอล์ฟทีช
่ นะ Thailand PGA Tour Order of Merit ของปี 2017-2019
Winner of Thailand PGA Tour Order of Merit, years 2017-2019.
(2) นักกอล์ฟทีช
่ นะหลายรายการของ Thailand PGA Tour ในปี 2018-2020
Multiple Winner of Thailand PGA Tour events, years 2018-2020.
(3) Top 60 และเสมอ จาก Asian Tour Final Order of Merit 2019
Top 60 and ties from Asian Tour Order of Merit 2019
(4) Top 40 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019.
Top 40 and ties from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2019.
(5) Top 40 และเสมอ จาก All Thailand Golf Tour Final Order of Merit 2019.
Top 40 and ties from All Thailand Golf Tour Final Order of Merit 2019.
(6) Top 20 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2020
Top 20 players (and ties) from Thailand PGA Tour Order of Merit 2020
(7) Top 3 และเสมอ สมาชิกต่างชาติ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit ปี 2019.

Top 3 and ties foreign members from Thailand PGA Tour final order of merit 2019.
(8) Top 3 และเสมอ สมาชิกต่างชาติ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2020 – Re-ranking
Top 3 and ties foreign members from Thailand PGA Tour Order of Merit 2020 – Re-ranking
หมายเหตุ:
1. การไม่ได ้รับสิทธิต
์ าม (1) – (8) ให ้มีผลบังคับเหนือทุกลาดับสิทธิ์ ยกเว ้นลาดับสิทธิท
์ ี่ 3
Ineligible in (1)-(8) above override all above categories except category 3 above.
2. นักกอล์ฟในลาดับสิทธิท
์ ี่ 4 หากเป็ นนั กกอล์ฟทีเ่ ข ้าเงือ
่ นไขตาม (1) – (8) หรือไม่ได ้
เป็ นสมาชิก TDT สามารถเข ้าร่วมการแข่งขันและรับเงินรางวัลได ้ แต่จะไม่ได ้รับสิทธิก
์ ารจัด
In case a player in category 3 is also fall into one of the (1)-(8) above. The player
is entitled to play in a tournament and receive prize money, but not eligible to
ranked in the order of merit.
3. การเปรียบเทียบ สกอร์ การ์ด หมายถึง การเปรียบเทียบสกอร์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของการเล่น
18,9,6,3 หลุมตามลาดับ หากยังเสมอใหเปรียบเทียบหลุมต่อหลุม โดยนั บย ้อนกลับจากหลุม
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.
4. ลาดับสิทธิน
์ ี้ อาจมีการแก ้ไขเพือ
่ ความเหมาะสม โดยไม่มก
ี ารแจ ้งล่วงหน ้า
The above categories may be revised without prior notice.
่ จะไปอยูใ่ นลาดับสิทธิท
5. ในกรณีทน
ี่ ักกอล์ฟมี 2 ลาดับสิทธิ์ รายชือ
์ ส
ี่ งู กว่า
In case a player have 2 categories, the player’ name will be list in the higher category
6. จานวนนักกอล์ฟของการแข่งขัน คือ 132 คน หรือจานวนตามทีค
่ ณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
The estimate field size for each tournament is 132 or at the discretion of the Tournament Committee.
ิ้ สุดในทุกกรณี
7. คาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็ นทีส
่ น
In all cases, the Tournament Committee Decision is FINAL.
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน Thailand Development Tour

