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1 BIN WANG

2 Dennis Lim

3 Roberto Galletti

4 Robin Briars

5 Scott Puzey

6 YAN NAING PHYOE

7 Young Woo Cho

8 กนก โพธสิวุรรณ

9 กรณ์พงศ ์ องคท์องค าธนา

10 กรัณท ์อทัุย

11 กฤษวรรษณ์  ทองกอ้น

12 กันต ์รืน่พันธ์

13 กติตธิรี ์ ป้อมบญุมี

14 กติตโิรจน์ จันทโรทัย

15 แกน่เพชร ยศภาคย์

16 เขตตะวัน ปคูะวนัช

17 จาตรุนต ์ ดวงไพชมุ

18 จติรกร น่วมทนงค์

19 จริะพงศ ์วงศว์รกลุ

20 ชยกร  เหรยีญทองค า

21 ชานนท ์อิม่โอษฐ์

22 ชนิพัฒน์ ตัง้ตรงวัฒนา

23 ซัน ศริศิลิป์

24 ฐติกิร  เลศิวรีพรกลุ

25 ณภัทร แซล่ิม้

26 ณัฐ มณีสวุรรณ

27 ณัฐพงศ ์เครอืแปง

28 ณัฐสษิฐ ์ ชติวเิศษ

29 เตชนิทร ์ศริบิญุญสขุ

30 ทรงธรรม  อนุศาสนันท์

31 ธนกร จโิรจนสาร

32 ธนบด ี มว่งค า

33 ธนพนธ ์เอีย่มสอาด

34 ธวัชชยั ยอดแกว้

35 ธัณยพ์ศนิ ตันตพัินธุพ์พัิฒน์

36 ธรีเดช อนิทรแพทย์

37 นครนิทร ์รัตนกลู

38 นชา พัฒน์ชนะ

39 นพรัตน์ ค านยิม

40 นฤนาท จันทรางกรู

14.  สมาชกิสามัญและสมาชกิวสิามัญของสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย โดยสมัครกอ่นไดรั้บ

สทิธิก์อ่น   Ordinary and Extraordinary members of Thailand PGA by first come first serve basis.
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41 นธิศิ วัฒนภาคย์

42 นเิวศน์ สาครสนิธุ์

43 บวร  ชยัศรี

44 ปฐมพล เฟ่ืองสวัสดิ์

45 ปฐมวกีานต ์ ค ามนตรี

46 ปรเมศ ลาดแลน

47 ปรัญชยั กลุศริวิวิัฒน์

48 ปรญิญ ์พาณชิสาสน์

49 ปิยะณัฐ เฟ่ืองจันทร์

50 ปณุณวชิญ ์ฮริายามา

51 เผา่พงษ์  ป่ินประยงค์

52 พงศส์พุรรณ กันธมิา

53 พศวัตธ ์วารศีริรัิกษ์

54 พสิษิชยั ทพิยพ์งศ ์am

55 พรี ์หรัิญววิัฒน์

56 พรีวัส ลีว้ศิษิฎิพั์ฒนา

57 พทุธภิมู ิพงษ์ประทาน

58 ภัคตร ์ประดษิฐแ์ทน่

59 ภัทระ อมรเวชรัตน์

60 ภัธสรร  วรารัตนกลุ

61 ภาสกร จันทะชมุ

62 ภาสเมธ  โพธิก์ าเนดิ

63 ภวูดล ลีอ้าจหาญ

64 ภสูทิธิ ์ทรัพยป์ระไมย

65 มโีชค พันธรักษ์

66 ยศพล  อรรถวาณชิ

67 ยทุธพร มหรรณพ

68 ยทุธวทิย ์ ศรชีมุพล

69 รัชเดชญ ์เตยีวตระกลู

70 รัฐภมู ิกระแสรช์ล

71 ฤชพัุนธ ์ไชยซาววงศ์

72 เลศิ ภักดภีมู ิ

73 โลณภมู ิ นาวเีสถยีร

74 วงศกร ชวูงศ์

75 วชริวทิย ์เสาร่อน

76 วรกติติ ์ศรธีา

77 วรัญญ ูรัตนไพบลูยก์จิ

78 วรุณ เอีย่มแกว้

79 วทิวัส อ า่สวา่ง

80 วมิล โสดารัตน์

81 วรีวทิย ์สกลุเจรญิรัตน์

82 วรีะ ศาลางาม
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83 วฒุวิทิย ์เจรญิพรอนุกลู

84 ศักดิช์ยั ศริมิายา

85 ศริ ิศริเิจรญิ

86 ศลิป์ พรสณีุสนุทร

87 ศภุกฤษ รัตนก าพล

88 ศภุกติติ ์ ศรธีรรม

89 ศภุวัฒน์ เรอืงเอีย่ม

90 เศรฐพงศ ์ ไทรเล็กทมิ

91 สมปราชญ ์ รัตนสวุรรณ

92 สรวศิ เรอืงอนันท์

93 สราวฒุ ิจรัินดร

94 สนัธยา คชสารมณี

95 สบืโชค มหาจนิดาวงศ์

96 เสฏฐวฒุ ิ โศภนกลุเกยีรติ

97 อนาวญิท ์เกยีรตลิัชชานนท์

98 อรรณพ ตัง้กมลประเสรฐิ

99 อรรถกร รอดแรงคา้

100 อาทติย ์ วญูญกูลู 

101 อกุฤษฏ ์เอีย่มสะอาด

102 อดุมชยั คงเกษม

103 เอกรอน นีลเซน่


