ิ ธิก
ลำด ับสท
์ ำรเข้ำแข่งข ันรอบค ัดเลือก
QUALIFYING ROUND STARTING FIELD CATEGORIES
THAILAND DEVELOPMENT TOUR 2022
ิ ธิก
ลาดับสท
์ ารเข ้าแข่งขันรอบคัดเลือก ของ Thailand Development Tour ซงึ่ ใชก้ าหนดจานวนนั กกอล์ฟในแต่ละรายการ
แข่งขันรอบคัดเลือกของ 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:
ิ ธิแ
1. อันดับ 61-80 และเสมอ (ยกเว ้นได ้สท
์ ล ้ว) จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2021
61 – 80 positions and ties (or otherwise exempted) from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2021.
ิ ธิแ
2. อันดับ 41-80 และเสมอ (ยกเว ้นได ้สท
์ ล ้ว) จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2021
’41-80 positions and ties (or otherwise exempted) from Thailand Development Tour Final Order of Merit 2021.
ิ ธิแ
3. อันดับ 21 – 80 และเสมอ (ยกเว ้นได ้สท
์ ล ้ว) จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2022
21-80 positions and ties (or otherwise exempted) from Thailand Development Tour Order of Merit 2022
ิ จาก Thailand Development Tour จานวน 8 คน
4. ผู ้ทีไ่ ด ้รับเชญ
8 invitation spots from the Thailand PGA
ิ ต่างชาติ
5. สมาชก
Foreign Members
4.1 อันดับ 4-6 และเสมอ จาก Thailand Development Tour final Order of Merit ปี 2021
4 – 6 positions from Thailand Development Tour final order of merit 2021.
4.2 อันดับ 4-6 จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2022
‘4-6 positions from Thailand Development Tour Order of Merit 2022.
ิ ธิแ
6. อันดับ 61 - 80 และเสมอ (ยกเว ้นได ้สท
์ ล ้ว) จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2022
61-80 positions and ties (or otherwise exempted) from Thailand PGA Tour Order of Merit 2022
7. อันดับ 81- 100 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2021
81-100 positions and ties from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2021.
8. อันดับ 81- 100 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2021
81-100 positions and ties from Thailand Development Tour Final Order of Merit 2021.
ิ ของ Thailand Development Tour ทีไ่ ม่อยูใ่ นลาดับสท
ิ ธิ์ 1-8 ด ้านบน และ (1)-(8) ด ้านล่าง
9. สมาชก
Member of Thailand Development Tour in order as ineligible in categories 1-8 above.
1

นนทน์ชลธร อิงค์เพ็น

2

Makoto Takahashi

3

รชต สุนทรธนากุล

4

ศุภกร ตานะเศรษฐ

5

ทิพย์เดช จูพงศเ์ สรฐ

6

ั ดิ์
นวภล สรศก

7

ไซ ไซสวัสดิ์

8

ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์

9

ณั ฐธัญช ์ จุ ้ยวรมิตร์

10

ี า
ปิ ยะวัฒน์ สม

11

ั ดิ์ ผาสุกหัช
บวรศก

12

์ อม
สุกฤษฎิ์ วงศจ

13

ิ ธ์ชย
ั
ศรวิษฐ์ เกิดสน

14

ศรัณยพง ธีรานนท์

15

ทราย มอนทาน่า โลแวน

16

อิทธิศาสตร์ ดาเลิศ

17

ื โชค มหาจินดาวงศ ์
สบ

18

ปริญช ์ สง่ ศรี

19

ภัคคพงศ ์ โพงาม

20

อิทธิศร เบญจตานนท์

21

ภูดนั ย รุ ้งศรีวงศ ์

22

กฤษณพันธ์ กาบสลับ

23

ก ้องนภา สุพรรณ

24

ื่
ภคเทพ สุนทรชน

25

ณั ทพนธ์ เจริญลาภ

26

ศุภกิตติ์ ศรีธรรม

27

ธิปัตย์ วัฑฒกานนท์

28

นนนที เเสงสุรย
ิ าภรณ์

29

สาริน เจริญกุล

30

ภูร ิ บุญญากาศ

31

ณั ฐวุฒ ิ งดงามจรัส

32

สุกษฏิ์ สุวรรณศรี

33

ธีระวัฒน์ ตรีก ้อน

34

ั ทองไทย
กฤตชย

35

ศวิ กร ตวงภัทรพร

36

ณพล บุญบูชาไชย

37

ิ ป์
พีรดนย์ แสงศรีศล

38

ั ภูมถ
นิธช
ิ ย
ิ าวร

39

จิรายุ จาเริญวัฒนา

40

ฉั ตรเพชร บางเพ็ชร

41

ภาณุ วช
ิ ญ อานวยพล

42

วชริ วิชญ์ ชาญจรัสพงศ ์

43

ิ ธิ์ ประทีปมงคล
ศริ สท

44

ณั ฐ ลิม
้ มณีวจิ ต
ิ ร

45

เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์

46

ั
ปิ ยะวัฒน์ ชูพงษ์ เดโชชย

47

วงศกร ชูวงษ์

48

Joh Takeuchi

49

ื่ ตา
ณั ฐรัชต์ ชน

50

Atsushi Nakamura

51

ั วาล
พีรพงษ์ ตันชช

52

ทัพปราการ ยิม
้ ทองสุข

53

กรภพ ฉลาดแพทย์

54

ั สุขสุวรรณ
ธนทร ชย

55

ณั ฐพล อมรเวชยกุล

56

ณั ฏฐวรรธน์ จินดาย ้อย

57

ิ ว่องกสก
ิ ร
แสนสน

58

วิฑรู ย์ คุณวพานิชกุล

59

ั ใจฉลาด
อรรถชย

60

วัชรพล นาคสมบูรณ์

61

ศุภโชค ละเอียด

ิ ธิเ์ ข ้าร่วมแข่งขัน รายการ Thailand Development Tour ได ้แก่
นั กกอล์ฟทีไ่ ม่ได ้รับสท
Below are players that ineligible to play in Thailand Development Tour.
(1) นั กกอล์ฟทีช
่ นะ Thailand PGA Tour Order of Merit ของปี 2017-2021
Winner of Thailand PGA Tour Order of Merit, years 2017-2021.
(2) นั กกอล์ฟทีช
่ นะหลายรายการของ Thailand PGA Tour ในปี 2018-2022
Multiple Winner of Thailand PGA Tour events, years 2018-2022.
(3) Top 60 และเสมอ จาก Asian Tour Final Order of Merit 2021
Top 60 and ties from Asian Tour Order of Merit 2021
(4) Top 40 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2021.

Top 40 and ties from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2021.
(5) Top 40 และเสมอ จาก All Thailand Golf Tour Final Order of Merit 2021.
Top 40 and ties from All Thailand Golf Tour Final Order of Merit 2021.
(6) Top 20 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2022
Top 20 players (and ties) from Thailand PGA Tour Order of Merit 2022
ิ ต่างชาติ จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit ปี 2021.
(7) Top 3 และเสมอ สมาชก
Top 3 and ties foreign members from Thailand PGA Tour final order of merit 2021.
ิ ต่างชาติ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2022 – Re-ranking
(8) Top 3 และเสมอ สมาชก
Top 3 and ties foreign members from Thailand PGA Tour Order of Merit 2022 – Re-ranking
หมายเหตุ:
ิ ธิต
ิ ธิ์ ยกเว ้นลาดับสท
ิ ธิท
1. การไม่ได ้รับสท
์ าม (1) – (8) ให ้มีผลบังคับเหนือทุกลาดับสท
์ ี่ 3
Ineligible in (1)-(8) above override all above categories except category 3 above.

ิ ธิท
ิ TDT สามารถเข ้าร่วมการแข่งขันและรับเงินรางวัลได ้ แ
2. นั กกอล์ฟในลาดับสท
์ ี่ 4 หากเป็ นนั กกอล์ฟทีเ่ ข ้าเงือ
่ นไขตาม (1) – (8) หรือไม่ได ้เป็ นสมาชก

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 mo

3. การเปรียบเทียบ สกอร์ การ์ด หมายถึง การเปรียบเทียบสกอร์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของการเล่น 18,9,6,3 หลุมตามลาดับ หากยังเสมอใหเปรียบเทียบหลุมต่อหลุม โ
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 b
ิ ธิน
4. ลาดับสท
์ ี้ อาจมีการแก ้ไขเพือ
่ ความเหมาะสม โดยไม่มก
ี ารแจ ้งล่วงหน ้า
The above categories may be revised without prior notice.
ิ ธิ์ รายชอ
ื่ จะไปอยูใ่ นลาดับสท
ิ ธิท
5. ในกรณีทน
ี่ ั กกอล์ฟมี 2 ลาดับสท
์ ส
ี่ งู กว่า
In case a player have 2 categories, the player’ name will be list in the higher category
6. จานวนนั กกอล์ฟของการแข่งขัน คือ 132 คน หรือจานวนตามทีค
่ ณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
The estimate field size for each tournament is 132 or at the discretion of the Tournament Committee.
ิ ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็ นทีส
ิ้ สุดในทุกกรณี
7. คาตัดสน
่ น
In all cases, the Tournament Committee Decision is FINAL.
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน Thailand Development Tour
22 Feb.2022

