
ล ำดบัที ่/ No. ชือ่ -นำมสกลุ / Name

1 Andrea Vai (Italiana)

2 Hyung Yoon Cho (Korea)

3 JongCheon Kim (Korea) 

4 Michael Van Amelsvoort (Netherland)

5 Si Thu Ye Yint (Myanmar)

6 Tien Tran Trong (Vietnam)

7 Won Chul Cha (Korea)

8 กฤตย ์เหตระกลู

9 กติต ิจันทรส์วัสดิโ์คกสงู

10 ขวัญชัย วเิชตธรรมศกัดิ์

11 คณนิ  นิม่เจรญิวรรณ

12 คทำทอง ไวทยำนนท์

13 จอมยทุธ  เกตทุอง

14 จักรัตน ์ บญุวนชิ

15 จำรวุัตน ์วันแยม้

16 จริพงษ์ กำญจนสภัุค

17 จริะพงศ ์ วงศฟั์ก

18 จริำย ุ จ ำเรญิวัฒนำ

19 ชยำนันต ์ พรหมรักษ์

20 ชวนำกร ยศหนองทุม่

21 ฐณวัฒน ์ สจัจวำที

22 ณฐนน คงเคลำ้

23 ณฐพงษ์ภร เทพลบิ

24 ณฤทธิ ์ อุม่สขุ

25 ณัฐธัญ ตวิะสรุะเดช

26 ณัฐพล เอกเสน

27 ทนิพันธ ์ บญุประเสรฐิ

28 ธนฤทธ ิ ศรอนิทร์

29 ธนวรรษ  กลศำสตร์

30 ธนำธร  สำยทอง

31 ธเนตร ศรสีวัสดิ์
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32 ธัชชัย สขุสวัสดิ์

33 ธรีวฒุ ิชัยสรุยิะ

34 นนท ์ โตะ๊บรุนิทร์

35 น่ำนฟ้ำ สมนกึ

36 นมิติร  แสนตุย้

37 ปฐมพงศ ์สำยสกลเดช

38 ปพน  ธนำวฒุกิร

39 ปรม  ชันซือ่

40 ปิยศกัดิ ์ ตัง้สถำพรพันธ ์(Amateur)

41 พชรพล  ประเสรฐิ

42 พลำธร พทัิกษ์คสูวุรรณ

43 พสิฐิชัย ทพิยพ์งษ์

44 พรีพล  ละอองศริิ

45 พรีภัทร  โชตโิรจนอนันต์

46 พุฒนิำถ  รัตนรุง่โรจน์

47 ฟรำรติ จำรมุนต์

48 ภัทรพงษ์  ศภุพันธ์

49 ภำสวรำ อภมิขุวรสกลุ

50 ภชุงค ์ จันท ำมำ

51 ภมูพัิฒน ์ ศกัดิส์จุรติ

52 ยอดชำย มงุคณุค ำชำว

53 โยธนิ  เพชรโยธนิ

54 รัตนพล เสถยีรรจุกิำนนท์

55 วรบตุร  เตีย้ประเสรฐิ

56 วรพล  อนิม ี(Amateur)

57 วรวฒุ ิ ประสำนนำม

58 วสวัตติ ์ศรสีจุรติพำนชิ

59 ศรัณย ์ อับดสุสมัด

60 ศรำยทุธ ถิน่สอน

61 ศภุชัย มจุรนิทร์

62 สมชำย ทะลำลยั
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63 สจัจวัฒน ์ศรปีระสทิธิ์

64 สณัสฬิ ิวัชรโชตวิสิฐิ

65 สำยันต ์ วรรณภำส

66 สทุธภัิทร  เซยีวสรัุตน์

67 สรุพล คงงำม

68 สรุศกัดิ ์คดิกำร

69 อดศิร  มหำรักษิต

70 อนันต ์ปำลคีปุต์

71 อนุภัทร  สจัจวำที

72 อนุวัฒน ์ไตรอนุเชษฐ

73 อรรถพล ศรจัีนทร์

74 อัครเดช  อนิทรโ์ทโล่

75 อัครพัฒน ์ นวรัตน ์ณ อยธุยำ

76 อนิทนนท ์ เหมอืนทัพ

นักกอลฟ์ทีไ่มม่รีำยชือ่ โปรดตดิตอ่สอบซอ่มทีส่นำมวอเตอรม์ลิลก์อลฟ์แอนดก์ำร์

เดน้ส ์จ.นครนำยกในวันที ่22 ก.ย. 2560 เวลำ 10.00 น.

Player’s name that not show on the list are require to contact Thailand PGA 

for your retake the  exam at watermill golf and gardens Nakhon- Nayok,22 

September 2017 at 10:00 Am.


