
STARTING FIELD  QUALIFYING  Thailand PGA TOUR

Qualifying Round = 144, Cut-Figure : 30  (No ties)

1.    41th – 60th positions from 2016 .

2.    21th – 40th positions from  2017 – Re-ranking

3.    8 Invitations from Thailand PGA

4.    Players from Thailand Development Tour

4.1  6th - 13th positions from 2016 Thailand Development Tour

4.2  Top 5 and ties from 2017 Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Order of Merit – Re-ranking.

5.    Foreign Members

5.1  6th – 13th positions from 2016

5.2  6th – 13th positions from 2017 – Re-ranking

6.    Amateurs

6.1  6th – 13th positions of amateurs from 2016 Final

6.2  Thailand PGA Tour 2017 – Re-ranking

1 ปฐมพล  เฟ่ืองสวัสดิ์

2 กันต ์ รืน่พันธ์

3 พงศพ์ลนิ  ลาภวสิทุธสินิ

4 พชิชากร  ตริะกลุ

5 นพรัตน ์ ค านยิม

6 บัณฑติ  ชัยสขุ

7 ธรีต ิ ลวูนิส์

9 วรเมธ  อัศรัสกร

10 วงศกร  ชวูงษ์

11 พลวัตร  รัตนเลศิธาดา

12 ฐานันดา  แกว้ค ารบ

13 เจษฎา  เสววีัลลพ

14 พงศเ์ทพ  แจวช านาญเชาว์

15 จริพงศ ์วงศว์รกลุ

16 กติตศิกัดิ ์ พันธบุรรยงก์

17 ธรีภัทร ์ พวงล าใย

18 ธนพนธ ์ เอีย่มสอาด

19 เจษฎากร เอยีการนา

20 สปิปกร อทัุยพัฒนพงศ์

21 ณัฐพากย ์ ชา้งหัวหนา้

22 มนตร ี เจรญิสขุ

23 รัตนฉัตร  โกมลวาจ

24 กติตพิร  ชวนะพงศ์

25 ณัฐ  มณีสวุรรณ

26 ปิยชาต ิ อยูส่บาย

27 อัคคะเมศฐ ์ สงวนสนัตกิลุ

28 ณัฐนัย  คชเสนี

29 ธนนิทรธ์ร  คงครบ

30 ณราวฒุ ิ รัตนไพบลูยก์จิ

31 ชัยพสิทิธิ ์ เสอืนาค

32 ศภุวัฒน ์ เรอืงเอีย่ม

33 ธนภัทร  สจัจาวัฒนา

34 ศรัณย ู อวหิงิสานนท์

35 Marco Marsilio Scopetta
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36 วฒุวิทิย ์ เจรญิพรอนุกลู

37 แอนโทนี ่ปรญิญ ์ พานชิสาสน์

38 มนัสว ี แสงศรศีลิป์

39 กฤตธัช  ศศวิมิลวทิย์

40 ณัฐพล  พฤกษากร

41 ณัฐสทิธิ ์ ชติวเิศษ

42 นติศิาสตร ์  โตะ๊ทอง

43 ธยาน ์ ลมิปิผลไพบลูย์

44 แกน่เพชร  ยศภาคย์

45 นวพล  คงสมบรูณ์

46 อมต  คนชาญ

47 โรจนศกัดิ ์ ทองบญุชู

48 พจน ์ ประจักษ์ธนาทร

49 ธัชดล  พวงทับทมิ

50 ธรัีตน ์ ตนัฑไ์พบลูย์

51 ปรญิญ ์ ซอ

52 ศกิวัส  ทองจนี

53 ศรัณยพงศ ์ ธรีานนท์

54 มรกต  โอเ่อีย่ม

55 JEONG TAEHEE

56 ทศธรรม  สทุนต์

57 กอ้งนภา  สพุรรณ

58 กฤตชัย  ทองไทย

59 Jacob  Fleck(USA)

60 ขวัญชัย  กองทวี

61 ธวัชชัย  ยอดแกว้

62 ธนกร  ไชยบตุร

63 ภวัต  ประชมุศรสีกลุ

64 ธนันชัย  ประเสรฐิแกว้

65 ณัฐกลุ  ธารเีธยีร

66 อัศน ี วรีะกลุ

67 เขมทัต  สขุส าราญจติต ์Am

68 วรตุมาศ  ศขุสวัสดิ ์ณ อยธุยา

69 สงัขพงศ ์ พลวัตพรสิร

70 ประชา  ลิม้มณีวจิติร

71 ชาญกฤษณ์  ภักดมีี

72 วรีะยทุธ  นยิะมะ

73 วรีะชัย  ยนืยัง่

74 วชริวทิย ์ เสารอ่น

75 เดน่เทพ  เสลานนท์

76 ภวศิ  ปัณทะรส

77 ธรรศ  แจง้กจิ

78 ทัพปราการ  ยิม้ทองสขุ

79 วัชรสทิธิ ์ ตราชืน่ตอ้ง

80 พสิฐิ  กจิเวช

81 ดาเนยีล  บญุกัลยา
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82 จริสนิ อสิสระวาณชิย์

83 วรพล  อนิมี

84 บวร  ชัยศรี

85 กรณ์พงศ ์ องคท์องค าธนา

86 วรศิ  ปัญญาธนะเศรษฐ ์    

87 ฐติพัิฒก ์ผาธรรม

88 อภสิทิธิ ์ ข าเกษม

6.2.1         6th – 13th positions of amateur ranking play in Thailand PGA Tour 2017 – Re-ranking

Note: In case category 6.1 and 6.2. The 16 amateurs are eligible to play in the tournament by first come first serve basis.

Ordinary and Extraordinary members of Thailand PGA on first come first serve basis.

Notes: 

Note: The above categories may be revised.

The estimate field size for each qualifying round is 156 or at the discretion of the Tournament Committee.

In all cases, the Tournament Committee Decisions are FINAL.

หนา้ที ่3


