
Quafying  Round 19-sep 16 Ordinary and Extraordinary members of Thailand PGA

1 Dennis Lim

2 Kevin Techakanokboon

3 Roberto Galleti

4 Seiichiro Kanamaru

5 Yannaing Phyoe

6 Young Woo Cho

7 Zaw Phang

8 กรณ์พงศ ์ องคท์องค ำธนำ

9 กฤษดำ สรุ ำไพ

10 กฤษวรรษณ์  ทองกอ้น

11 กอ้งนภำ สพุรรณ

12 กอรป์กฤต  นำเมอืงรักษ์

13 กัณฑเ์อนก ศักดิศ์รเีจรญิ

14 กัณวรทิ วไิลธ ำรงคก์ลุ

15 กันต ์ รืน่พันธ ์

16 กติตนัินท ์ ประเศรษฐสตุ

17 กติตศิักดิ ์ พันธบุรรยงก์

18 แกน่เพชร ยศภำคย์

19 โกมล นิง่กลำง

20 เขตตวุนั ปคูะวนัช

21 คมษิต หัวใจ

22 คดิด ีวฒันสนิพำนชิ

23 ควิ วมิลศลิปิน

24 จณัณว ์ สกลุพลไพศำล

25 จตพุร วรำยเุดช

26 จักรพงศ ์ ค ำใสแสง

27 จำตรุนต ์ ดวงไพชมุ

28 จำตรุนต ์ พุม่ส ำเภำ

29 จติรกร น่วมทนงค์

30 จริะพงศ ์วงศว์รกลุ

31 จโิรจน ์ จันทรอ์นิทร์

32 จรีำณุพัฒน ์ ส ำรำญพันธุ์

33 เจษฎำ พันธุส์ ำโรง

34 เจษฎำ เสววีลัลพ

35 เจษฎำกร  เอยีกำรนำ

36 ชนัธพงศ ์ ธนทวโีชคไพศำล

37 ชยกร  เหรยีญทองค ำ

38 ชยตุ ศลิำบตุร

39 ชวนิทรโ์รจน ์ ศรไีชย

40 ชยัวฒัน ์ พลูสมบัติ

41 ชำครติ จติตรั์ตนธรรม

42 ชำนนท ์ อิม่โอษฐ์

43 ชนิพัฒน ์ตัง้วฒันำ

44 โชคชยั สนุทรศำรทลู

45 ซนั ศริศิลิป์

46 ฐำนันทด์ำ แกว้ค ำรบ

47 ฐติกิร เลศิวรีพรกลุ



48 ณฐสทิธิ ์ชติวเิศษ

49 ณภัทร บญุมำ

50 ณรำวฒุ ิรัตนไพบลูยก์จิ

51 ณัฐ มณีสวุรรณ

52 ณัฐพงศ ์ เครอืแปง

53 ณัฐพงษ์  รว่มยอด

54 เตชนิท ์ ศริบิญุญะสขุ

55 ถริวฒัน ์ แกว้ศริบิัณฑติ

56 ทรงธรรม อนุศำสนันท์

57 ธนบด ี มว่งค ำ

58 ธนพนธ ์ เอีย่มสอำด

59 ธนภัทร สจัจำวฒันำ

60 ธนวฒัน ์ กันยำลัง

61 ธนำกร ดอนพำลพล

62 ธนนิทรธ์ร คงครบ

63 ธรรศ แจง้กจิ

64 ธรีต ิลวูนิส์

65 นครนิทร ์ รัตนกลู

66 นชำ พัฒชนะ

67 นภัช ปัทมสงิห์

68 เนตพิงศ ์ ศรทีองอนิทร์

69 บัณฑติ ชยัสขุ

70 ปฐมพล เฟ่ืองสวสัดิ์

71 ปฐวกีำนต ์ ค ำมนตรี

72 ปรัญชยั กลุศริวิวิฒัน์

73 ปรัสถำ  ภัทรศรินิทร์

74 ปรญิช ์สง่ศรี

75 ปวนั  เพชรอยู่

76 ปิยะณัฐ  จตุเิวช

77 ปณุณวชิญ ์ ฮริำยำมำ

78 พงคศ์ักดิ ์ เพ็ชรเศษ

79 พงศธร  เพ็งบญุมำ

80 พงศพั์ฒน ์ กองแกว้

81 พงศภ์มูนิท ์กลำ้หำญ

82 พงษ์สพุรรณ กันธมิำ

83 พลวตัร  รัตนเลศิธำดำ

84 พสิษิฐช์ยั ทพิยพ์งษ์ Am

85 พรี ์ หรัิญววิฒัน์

86 พฒุพัิฒน ์ ธรีะเชำวสทิธิ์

87 พทุธภิมู ิพงษ์ธรประทำน

88 เพชร โสพล

89 ภวศิ  ปัณฑะรส

90 ภัคตร ์ ประดษิฐแ์ทน่

91 ภัทระ  อมรเวชรัตน์

92 ภำนุพงศ ์ ประเสรฐิแกว้

93 ภำสกร จันทะชมุ

94 ภมูศิักดิ ์ สำยบัว

95 ภรูณัิฐ  ทรงไพบลูย์



96 ภรูลิำภ  เอือ้มมงคล

97 ภวูดล ลีอ้ำจหำญ

98 ภษูณะ  เจรญิธรรม

99 มนัสว ีแสงศรศีลิป์

100 มรกต โอเ่อีย่ม

101 มโีชค พันธรักษ์

102 ไมเคลิ จริะวงศว์โิรจน์

103 ยศพล  อรรถวำนชิ

104 ยทุธวทิย ์ ศรชีมุพล

105 รัฐภัทร ์รวงผึง้

106 รัฐภมู ิ กระแสรช์ล

107 รัตนฉัตร โกมลวำจ

108 เลศิ ภักดภีมู ิ

109 โลณภมู ินำวเีสถยีร

110 วชริวทิย ์ เสำรอ่น

111 วรกติติ ์ ศรทีำ

112 วรพล นุ่มเออ

113 วรฒุมำศ ศขุสวสัดิ ์ณ อยธุยำ

114 วรณุ  เอีย่มแกว้

115 วศนิ กลบีเมฆ

116 วชัรสทิธิ ์ ตรำชืน่ตอ้ง

117 วชัรศิ สรุยิำอำภรณ์

118 วทิวฒัน ์ แซล่ิม้

119 วรีวทิย ์ สกลุเจรญิรัตน์

120 วรีะ  ศำลำงำม 

121 วรีะชยั ยนืยั่ง

122 วฒุวิทิย ์เจรยิพรอนุกลู

123 ไวกณูธ ์ ธรีธนรุง่ไพศำล

124 ศรชยั เทยีนไชย

125 ศรัณยพงศ ์ ธรีำนนท์

126 ศกิวสั  ทองจนี

127 ศริะ บญุเกือ้

128 ศลิป์ พรมณีุสนุทร

129 ศภุวฒัน ์ เรอืงเอีย่ม

130 เศรษฐพงศ ์ ไทรเล็กทมิ

131 สมปรำชญ ์รัตนสวุรรณ 

132 สมพัชร รัตนสวุรรณ

133 สรวศิ เรอืงอนันต์

134 สงัขพงศ ์ พลวตัรพรสิร

135 สบืโชค มหำจนิดำวงศ์

136 สรุวญิญ ์ สวุรรโณดม

137 อนำวญิท ์เกยีรตลิัชชำนนท์

138 อรรณพ  ตัง้กมลประเสรฐิ

139 อรรถกร รอดแรงคำ้ 

140 อรัณย ์พรีภมู ิ

141 อวยชยั  ภรูปัิญญำนนท์

142 อำทติย ์วญิญกูลุ

143 อำรันต ์ วชัรคม



144 อทิธพัิทธ ์ บรูณธัญรัตน์

145 อกุฤษฎ ์ เอีย่มสะอำด

146 อดุมชยั คงเกษม
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