
QUALIFYING ROUND STARTING FIELD THAILAND PGA TOUR2017

Thailand PGA Tour Qualifying round categories, 

 1.  Ordinary and Extraordinary members of Thailand PGAon first come first serve basis.

1 บัณฑติ  ชยัสขุ

2 ปิตภัิทร  ปิตมิานะอารี

3 วรเมธ  อัศรัสกร

4 อทิธพัิทธ ์ ศลิาสวุรรณ

5 กฤษวรรษณ์  ทองกอ้น

6 พทุธภิมู ิ พงษ์ธรประทาน

7 ชยกร  เหรยีญทองค า

8 ชาครติ  จติตรั์ตนธรรม

9 เตชนิท ์ ศริบิญุญะสขุ

10 ลนีวัตน ์ น าพทัิกษ์ชยักลุ

11 ฐานันดา  แกว้ค ารบ

12 ณัฐนัย  คชเสนี

13 กติตธิรี ์ ป้อมบญุมี

14 ณัฐ  มณีสวุรรณ

15 อรัณย ์ พรีภมู ิ

16 เอกภัทร ์ เชือ้รัตนพงษ์

17 ยศพล  อรรถวาณชิ

18 ภาสกร  จันทะชมุ

19 อดุมชยั  คงเกษม

20 นฤนาท  จันทรางกรู

21 กติตพิร  ชวนะพงศ์

22 ภัทร  ทองใบใหญ่

23 พศวัตธิ ์ วารศีริรัิกษ์

24 กตัญญ ู วารนิศริรัิกษ์

25 นติศิาสตร ์  โตะ๊ทอง

26 พงษ์สพุรรณ  กันธมิา

27 ศราวนิ  ศรแีจง้

28 ฤชพัุนธุ ์ ไชยซาววงศ์

29 ปฐมฤกษ์  วงษ์เนียม

30 สรวฒุ ิ จรัินดร

31 ชยัพสิทิธิ ์ เสอืนาค

32 ธนบด ี มว่งค า

33 ธนน  ธรีสทิธภัิทร

34 ศลิป์  พรมณีุสนุทร

35 นชา  พัฒน์ชนะ

36 นริุตติ ์ แสนไชย

37 อารันต ์ วัชรคม

38 ณนทกร  ปวงงาม

39 แกน่เพชร  ยศภาคย์



40 รัญชเดช เตยีวตระกลู

41 วรีะ  ศาลางาม

42 พัฒนพงษ์   แสนบัวหลวง

43 วชริวทิย ์ เสาร่อน

44 นธิศิ  วัฒนภาคย์

45 ธนพนธ ์ เอีย่มสอาด

46 ธวัชชยั  ยอดแกว้

47 ภวศิ  ปัณทะรส

48 ภาคภมู ิ นาค า

49 มนตร ี เจรญิสขุ

50 ณัฐพงศ ์ เครอืแปง

51 นพรัตน์  ค านยิม

52 วทิวัส  อ า่สวา่ง

53 ขวัญชยั  กองทวี

54 กรณ์พงศ ์ องคท์องค าธนา

55 วรศิ  ปัญญาธนะเศรษฐ์

56 จริะพงศ ์ วงศว์รกลุ

57 Woo Beum Song(Korea)

58 วรัณ  อศิรภักดี

59 ธยาน์  ลมิปิผลไพบลูย์

60 วรีะชยั  ยนืยั่ง

61 ณัฐพงษ์  พทุธา

62 Yuichiro  Nishi (Japan)

63 นายภษูณ  ธนะเจรญิธรรม

64 สรวชิญ ์ อัมพนิ

65 โรจนศักดิ ์ ทองบญุชู

66 มหธิร  นิม่ออ่นนอ้ม

67 ปิยชาต ิ อยูส่บาย

68 อรญิชยั กมลวจิติร

69 ศรัณยพงศ ์ ธรีานนท์

70 SMITH  CHRISTOPHER THOMAS

71 เดน่เทพ  เสลานนท์

72 ชนิพัฒน์  ตัง้ตรงวัฒนา

73 ศภุวัฒน์  เรอืงเอีย่ม

74 ศกิวัส  ทองจนี

75 ปณัชช ์ บรุุษชาต

76 กอ้งนภา  สพุรรณ

77 กฤตชยั  ทองไทย

78 เสฐยีรพงศ ์ ตันตะราวงศา

79 มรกต  โอเ่อีย่ม

80 ภัทร  อมรเวชรัตน์


