ลำด ับสิทธิก
์ ำรเข้ำแข่งข ันรอบค ัดเลือก
QUALIFYING ROUND STARTING FIELD THAILAND PGA TOUR2017
ลำดับสิทธิข
์ องรอบคัดเลือก Thailand PGA Tour ซึง่ ใช ้กำหนดจำนวนนักกอล์ฟในแต่ละรำยกำรแข่งขันรอบคัดเลือกของ Thailand PGA Tour 2017 เรียงตำมลำดับดังนี้ คือ
Thailand PGA Tour Qualifying round categories, which are use to determine the qualifying starting fields for each Thailand PGA Tour 2017 event are detailed in the order below:

1. อันดับ 41 – 60 จำก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2016
41st – 60th positions from 2016 Thailand PGA Tour Final Order of Merit
2. อันดับ 21-40 จำก Thailand PGA Tour Order of Merit 2017 – Re-ranking
21st – 40th positions from 2017 Thailand PGA Tour Order of Merit – Re-ranking
3. ผู ้ทีไ่ ด ้รับเชิญจำก Thailand PGA จำนวน 8คน
8 Invitations from Thailand PGA
ิ ชัย ทิพย์พงษ์ Am
1 พิสฐ
4. นั กกอล์ฟจำก Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour)
Players from Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour)
4.1 อันดับ 6 – 13 จำก Thailand PGA Challenge Tour Final Order of Merit 2016
6th - 13th positions from 2016 Thailand PGA Challenge Tour Final Order of Merit
2 วุฒพ
ิ งศ์ สีหพันธ์

4.2 Top 5 และเสมอ จำก Thailand Development Tour Order of Merit 2017 – Re-ranking
Top 5 and ties from 2017 Thailand Development Tour Order of Merit – Re-ranking
5. สมำชิกต่ำงชำติ
Foreign Members
5.1 อันดับ 6-13 จำก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2016
6th – 13th positions from 2016 Thailand PGA Tour Final Order of Merit
5.2 อันดับ 6-13 จำก Thailand PGA Tour Order of Merit 2017 – Re-ranking
6th – 13th positions from Thailand PGA Tour Order of Merit 2017 – Re-ranking
6. สมำชิกสำมัญและสมำชิกวิสำมัญของสมำคมกีฬำกอล์ฟอำชีพแห่งประเทศไทยโดยสมัครก่อนได ้รับสิทธิก
์ อ
่ น
Ordinary and Extraordinary members of Thailand PGAon first come first serve basis.
3 นิเวศน์ สำครสินธ์
4 อรัยณย์ พีรภูม ิ

ิ
5 พงศ์พลิน ลำภวิสท
ุ ธิสน
6 ธีรชำติ คุรเุ ดโชชัย
7 ฐนชัย ผำณิตพิเชฐวงศ์
8 ธรรศ แจ ้งกิจ
9 วรุตมำศ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยำ
10 คิว วิมลศิลปิ น
11 พศวัตธิ์ วำรีศริ ริ ักษ์
12 ณั ฐพล พฤกษำกร
13 ณั ฐ มณีสวุ รรณ
14 ณธัชพล พุฒพ
ิ ันธ์พฤทธิ์
15 จิรสิน อิสสระวำณิชย์
16 จีรณุ พัฒน์ สำรำญพันธ์
17 กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์
18 กฤษวรรษณ์ ทองก ้อน
19 รัตนฉั ตร โกมลวำจ
20 ภำสกร จันทะชุม

21 ศิลป์ พรมุณีสน
ุ ทร
22 ยศพล อรรถวำนิช
23 ยุทธวิทย์ ศรีชม
ุ พล
24 นพรัตน์ คำนิยม
25 Anssi Kosonen
26 กุลพัชร์ สำมเสน
27 กันต์ รืน
่ พันธ์
28 อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกล
ุ
29 ศิกวัส ทองจีน
30 วงศกร ชูวงษ์
31 ธนินทร์ธร คงครบ
32 คมษิต หัวใจ
33 ณรำวุฒ ิ รัตนไพบูลย์กจ
ิ
34 อรรถพล จรณะหุต
35 ศุภจักร ศุภภิญโญ
36 กฤฎิธ ี สุนทรนนท์
37 ณฐสิทธิ์ ชิตวิเศษ
38 ธำวิท พลไทย
39 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนำ
40 อุดมชัย คงเกษม
41 วุฒวิ ท
ิ ย์ เจริญพรอนุกล
ู
42 ธนพนธ์ เอีย
่ มสอำด
43 ถิรวัฒน์ แก ้วศิรบ
ิ ณ
ั ฑิต
44 เตชินท์ ศิรบ
ิ ญ
ุ ญะสุข
45 นชำ พัฒน์ชนะ
46 Chris Smith
47 แก่นเพชร ยศภำคย์
48 มีโชค พันธรักษ์
49 โกมล นิง
่ กลำง
50 วศิน กลีบเมฆ
51 ศิระพงศ์ ไมตรียน
ื ยง
52 จิตรกร น่วมทนงค์
53 ภูวดล ลีอ
้ ำจหำญ
54 พีร ์ หิรัญวิวฒ
ั น์
55 สุรวิญญ์ สุวรรโณดม
56 เจษฎำ เสวีวล
ั ลพ
57 ปิ ยะณั ต ิ จุตเิ วช
58 ศุภกฤษ รัตนกำพล
59 วงศกร พิกล
ุ สวัสดิ์
60 วิทวัส อำ
่ สว่ำง
61 เขตตะวัน ปูคะวนั ช
62 เสถียรพงศ์ ตันตะรำวงศำ
63 ณั ฐดนั ย เนื่องจำกนิล
64 ธนภัทร สัจจำวัฒนำ
65 กรวิชญ์ ปั๊ กฮิมกว๊อก

66 เกษม ทองอินทร์
67 เวทิศ แสงหิรัญ

ั ประเสริฐแก ้ว
68 ธนั นทร์ชย
่ ต ้อง
69 วัชรสิทธิ์ ตรำชืน
70 อิทธิพัทธ์ ศิลำสุวรรณ
71 ปวัน เพชรอยู่
72 Tatsuya Miyaki
73 ธวัชชัย สิงห์ศรจำลอง

ิ ป์
74 มนั สวี แสงศรีศล
75 วริศ ปั ญญำธนะเศรษฐ์
76 ชยุต ศิลำบุตร
77 วชิรวิทย์ เสำร่อน
78 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น
79 ชำคริต จิตต์รัตนธรรม
80 ธนกร ไชยบุตร
81 พลวัตร รัตนเลิศธำดำ
82 ภัทระ อมรเวชรัตน์
83 กฤษณพันธ์ กำบสลับ
84 เศรษฐพงษ์ ไทรเล็กทิม
85 ก ้องนภำ สุพรรณ
86 ศุภวัฒน์ เรืองเอีย
่ ม
87 ฐิตก
ิ ร เลิศวีรพรกุล
88 ขวัญชัย กองทวี
89 ปรัสถำ ภัทรศิรน
ิ
90 บำงรัก สมภำรเพียง
91 Kuk DO Kim
92 ไมเคิล จิระวงศ์วโิ รจน์
93 วรพล นุ่มเออ
94 กฤษณพันธ์ กำบสลับ
95 กฤษณ คินทรักษ์
96 ณั ฐพงศ์ เครือแปง
97 จักรพงศ์ คำใสแสง
98 ธีรติ ลูวน
ิ ส์
99 Young Woo Cho
100 สมพงษ์ บุญหว่ำน
101 ภูษณะ เจริญธรรม
102 กัมปนำท วงศ์อนุ
103 กฤษฎำ ชัยศิลปิ น
104 มรกต โอ่เอีย
่ ม
105 ศรัณยพงศ์ ธีรำนนท์
106 ฐำนั นท์ดำ แก ้วคำรบ
107 พุทธิภม
ู ิ พงษ์ธรประทำน
108 ฟิ ลลิป มำทซอน
109 เศรษฐศักดิ์ กีรติอำภำกุล
110 พุฒพ
ิ ัฒน์ ธีระเชำวสิทธิ์

111 เอกชัย ศรีสข
ุ
112 พรสกล ทิพย์สนิท
113 เลิศ ภักดีภม
ู ิ
114 บุญเรียง สิทธิท
์ องศรี
115 พงศ์พัฒน์ กองแก ้ว
116 สรวุฒ ิ จิรันดร
117 ปฐมฤกษ์ วงษ์ เนียม
118 รัฐภัทร รวงผึง้
119 Hyun Soo Lim
120 Taehee Jeong
121 ณั ฐพงษ์ พุทธำ
122 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล
123 ภูรณ
ิ ั ฐ ทรงไพบูลย์
124 ประวีร ์ วิศำลกิจ
125 จณั ตว์ สกุลพลไพศำล

ิ ธิ์ นิม
126 อภิสท
่ นวล
127 Yan Naing Phyoe
128 ภำสเมธ โพธิก
์ ำเนิด
129 เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์
130 William Smith
131 Chris Carey
132 บวร ชัยศรี
133 ธเนศ แสงสุย
134 Jae Jin Lee

หมำยเหตุ:
Notes:
1. ลำดับสิทธิน
์ ี้ อำจมีกำรแก ้ไขเพือ
่ ควำมเหมำะสม
The above categories may be revised.
2. จำนวนนั กกอล์ฟของรอบคัดเลือกประมำณ156 คน หรือจำนวนตำมทีค
่ ณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกำหนด
The estimate field size for each qualifying round is 156 or at the discretion of the Tournament Committee.
ิ้ สุดในทุกกรณี
3. คำตัดสินของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน ถือเป็ นทีส
่ น
In all cases, the Tournament Committee Decisions are FINAL.

