
14. Ordinary and Extraordinary members of Thailand PGA

1 วรีวทิย ์ สกลุเจรญิรัตน์

2 พรี ์หรัิญววิัฒน์

3 พงษ์สพุรรณ กันธมิา

4 ธรรศ  แจง้กจิ

5 ณฐสทิธิ ์ชติวเิศษ

6 กติตนัินท ์ ประเศรษฐสตุ

7 คมษิต หัวใจ

8 วรีะ ศาลางาม

9 ภาสเมธ โพธิก์ าเนดิ

10 ภวศิ ปัณทะรส

11 นธิศิ วัฒนภาคย์

12 วมิล โสดารัตน์

13 โชคชยั สนุทรศารทลู

14 อรัณย ์พรีภมู ิ

15 สธุพัีทธ ์ประทปีเธยีรไชย

16 สรวฒุ ิจรัินดร

17 วศนิ กลบีเมฆ

18 สมปราชญ ์ รัตนสวุรรณ

19 ศภุวัฒน์  เรอืงเอีย่ม

20 ศลิป์  พรมณีุสนุทร

21 วรีะชยั ยนืยั่ง

22 อรรถกร  รอดแรงคา้

23 วรุตมาต ศขุสวัสดิ ์ณ อยธุยา

24 วชริวทิย ์ เสาร่อน

25 บัณฑติ  ชยัสขุ

26 ฐานันดา  แกว้ค ารบ

27 วงศกร  พกิลุสวัสดิ์

28 รัตนฉัตร  โกมลวาจ

29 รัฐภมู ิ กระแสรช์ล

30 ยศพล  อรรถวานชิ

31 มโีชค พันธรักษ์

32 มนัสว ี แสงศรศีลิป์

33 Yan Naing Phyoe

34 ภาสกร จันทะชมุ

35 อดุมชยั คงเกษม

36 ภาณุวัฒน์  สงิหค์ าป้อง

37 พศวัตธิ ์วารศีริรัิกษ์

38 พงศภ์มูนิท ์ กลา้หาญ

39 ปรญิช ์ สง่ศรี

40 ปฐมฤกษ์  วงษ์เนียม

41 นุพันธ ์ มาประณีต



42 ณภัทร  แซล่ิม่

43 นภัช  ปัทมสงิห์

44 นนทพัทธ ์ หัตถกานนท์

45 นชา พัฒน์ชนะ

46 ธรีต ิ ลวูนิส์

47 ธวัชชยั  ยอดแกว้

48 เตชนิท ์ ศริบิญุญะสขุ

49 ณัฐ  มณีสวุรรณ

50 ชนิพัฒน์  ตัง้ตรงวัฒนา

51 ชาครติ  จติตรั์ตนธรรม

52 ชยัวัฒน์  พลูสมบัติ

53 เจษฎา  เสววีัลลพ

54 จาตรุนต ์ พุ่มส าเภา

55 จักรพงษ์  ค าใสแสง

56 ควิ  วมิลศลิปิน

57 คดิด ี วัฒนสนิพาณชิ

58 โกมล  นิง่กลาง

59 แกน่เพชร  ยศภาคย์

60 กติตศิักดิ ์ พันธบุรรยงก์

61 กันต ์ รืน่พันธ์

62 กฤษวรรษณ์  ทองกอ้น

63 ณัฐพงษ์  ร่อมยอด

64 ศภุกฤษ  รัตนก าพล

65 เลศิ  ภักดภึมู ิ

66 ซัน  ศริศิลิป์

67 วฒุวิทิย ์ เจรญิพรอนุกลู

68 วทิวัส  อ า่สวา่ง

69 วรกติติ ์ ศรทีา

70 ยทุธวทิย ์ ศรชีมุพล

71 ไมเคลิ  จริะวงศว์โิรจน์

72 ภวูดล  ลีอ้าจหาญ

73 เผา่พงษ์  ป่ินประยงค์

74 ปณุณวชิญ ์ ฮริายามา

75 ปรญิญ ์ พานชิสาสน์

76 นพรัตน์  ค านยิม

77 ธันยวัตร  แสนโภชน์

78 ธนภัทร  สจัจาวัฒนา

79 ธนกร  ตะ๊ปินตา

80 ถริวัฒน์  เหลอืงสรุยี์

81 ณัฐธพงษ์  โยธนิเรอืงรอง

82 จาตรุนต ์ดวงไพชมุ

83 Kevin  TECHAKANOKBOON



84 อารันต ์วัชรคม

85 Dennis Lim

86 จติรกร น่วมทนงค์

87 ศักดิช์ยั  ศริมิายา

88 Tatsuya Miyaki

89 ฐติกิร  เลศิวรีพรกลุ

90 ธนพนธ ์ เอีย่มสอาด

91 กฤษฎา  ชยัศลิปิน

92 Sourisay Chanthalanouvat -laos

93 Wang Bin

94 ยทุธพร  โปร่งสนัเทยีะ

95 ชาญกฤษณ์  ภักดมีี

96 ศริะ บญุเกือ้

97 มรกต  โอเ่อีย่ม

98 วรพล  นุ่มเออ

99 ศกิวัส  ทองจนี

100 จณัตว ์ สกลุพลไพศาล

101 พทุธภิมู ิ พงษ์ธรประทาน

102 ฟินลปิ  มาทซอน

103 วรุณ  เอีย่มแกว้

104 ธงชยั  ทมิา

105 ราเมศวร ์ อนิทรเจรญิศักดิ์

106 รัชญเ์ดช  เตยีวตระกลู

107 วัชรสทิธิ ์ ตราชืน่ตอ้ง

108 ปวัน  เพชรอยู่

109 ธนนิ  สวุรรณชาติ

110 Anssi  Kononen -Fin

111 ทรงธรรม  อนุศาสนนันท์

112 เศรษฐวฒุ ิ โสภณกลุเกยีรติ

113 ชยกร  เหรยีญทองค า

114 ศรอีนุเทพ  มสีวนนลิ

115 ภัคตร ์ ประดษิฐแ์ทน่

116 ชวนิทรโ์รจน์  รุ่งศรไีชย

117 กว ี ศริชิาตวิาปี -Kawee Sirichatwapee 

118 กัมปนาท  วงศอ์นุ

119 ณภัทร บญุมา

120 วรวทิย ์ สทิธวิรีกลุ

121 Christopher Thomas Smith -อังกฤษ

122 ณัฐพงษ์  เครอืแปง

123 ภัธสรร วรารัตนกลุ

124 ธนกร  ไชยบตุร

125 ณกลุ  วจิติรยทุธศาสตร์



126 กรณ์พงศ ์ องคท์องค าธนา

127 ยรรยงค ์  เสาร่อน

128 Zaw  Phang

129 อัคคะเมศฐ ์ สงวนสนัตกิลุ

130 พนมศักดิ ์ มรีะหงษ์

131 Alvin Cheung 

132 บวร  ชยัศรี

133 Yuri Tadiotto

134 อวยชยั  ภรูปัิญญานนท์

135 Young woo Cho

136 บวรศักดิ ์ ผาสกุหัข

137 เขตตะวัน  ปคูะวนัช

138 ธนวัฒน์ กันยาลัง

139 จริะพงศ ์ วงศว์รกลุ

140 Janne Kaske


