
Ordinary & Extra Ordinary Members of Thailand PGA, determined by the Tournament Committee.

QUALIFYING ROUND STARTING FIELD CATEGORIES

1 คิว  วิมลศิลปิน

2 ธีรัตน์  ตันฑ์ไพบูลย์

3 นพเดช  สวงโท

4 ณภัทร  แซ่ลิ�ม

5 อารันต์  วัชรคม

6 กฤษฎา  ปัญญาสุ

7 ชัยพิสิทธิ�  เสือนาค

8 ณราวุฒิ  รัตนไพบูลย์กิจ

9 ภัทร  ทองใบใหญ่

10 อินทนนท์  เหมือนทัพ

11 สมพัชร  รัตนสุวรรณ

12 มนัสวี  แสงศรีศิลป์

13 ณัฐวัฒน์  มีเสมา

14 ปรัสถา ภัทรศิริน

15 อภิภู  เทียนไชย

16 รัตนฉัตร  โกมลวาจ

17 วชิรวิทย์  เสาร่อน

18 กรวิชญ์  ปั�กฮิม กว๊อก

19 ณัฐพากย์  ช้างหัวหน้า

20 William  Smith

21 วรชุม ชมะทัต

22 อัครพัฒน์  นวรัตน์ ณ อยุธยา

23 ยุทธศักดิ� ภูริภัทรพันธุ์

24 วรุตมาศ  ศุขสวัสดิ� ณ อยุธยา

25 เลิศ  ภักดีภูมิ

26 Marc  Perotti

27 สังขพงศ์  พลวัตพริสร

28 ธานินทร์  นิ�มโอษฐ

29 ไสว  ทับทอง

30 ไพรินทร์  นาคประนม

31 ภาคภูมิ  นาคํา

32 ธธัช  ดลรวีธนากิจ

33 ปริญช์  ส่งศรี

34 วีระ  ศาลางาม

35 เกริกประกาย  ชะบา

36 จอมยุทธ  เกตุทอง

37 สิปปกร อุทัยพัฒนพงศ์

38 กฤฎิธี  สุนทรนนท์



39 สุกฤษฎิ�  หาญวิสัย

40 กล้ายุทธ์  มงคลสมัย

41 พัฒนพงษ์   แสนบัวหลวง

42 วัชรสิทธิ�  ตราชื�นต้อง

43 Takuya  Kushiyama

44 ฉัตรพล  โมคบุรุษ

45 ทัพปราการ  ยิ�มทองสุข

46 โจฮัน  กลีบเมฆ

47 กัณฐนนท์  คชพงษ์

48 ปิยชาติ  อยู่สบาย

49 ปิยะภัทร  มากแสง

50 ธเนตร ศรีสวัสดิ�

51 ศิวัช  แก้ววิเชียร

52 กฤษดา  สุรําไพ

53 ณัฐนัย  คชเสนี

54 เบญจพล  อุบลบาน

55 พันธพัฒน์  ธีระศักดิ�

56 อรังศวุธ  วุฒิกรณ์

57 Eunki  Min (Korea)

58 ธนัท  วัชรพินธุ์

59 วัชรพล  นาคสมบูรณ์

60 ภัทระ  โยธี

61 กฤตชัย  ทองไทย

62 ฐณวัฒน์  สัจจวาที

63 อนุภัทร  สัจจวาที

64 ศราวิน  ศรีแจ้ง

65 ประชา  ลิ�มมณีวิจิตร

66 วีระชัย  ยืนยั�ง

67 วัฒนา  ไทยสงวนวรกุล

68 กฤตธัช  ศศิวิมลวิทย์

69 Marco Marsilio Scopetta

70 ธนกฤต นิธิธรรมเกียรติ

71 ธนาชัย  สอนธรรม

72 ธนันชัย  ประเสริฐแก้ว

73 ปฐมฤกษ์  วงษ์เนียม

74 ภวัต  ประชุมศรีสกุล

75 โรจนศักดิ�  ทองบุญชู

76 ภัทรพงศ์  ธนทวีโชคไพศาล

77 ณัฐพล  พฤกษากร

78 วนัสกฤษณ์  ศิลปรังสรรค์



79 สุธี  ประคุณหังสิต

80 เอกภาพ  คเชนทร์ไชย

81 Indo Kim(Korea)

82 ดาเนียล  บุญกัลยา

83 นรุตม์  มนัสเสรี

84 ณัฐธัญ ติวะสุระเดช

85 น่านฟ้า  สมนึก

86 ศุภรัศมิ�  เลไทยสงค์

87 ภูษณ  ธนะเจริญธรรม

88 จิรภค  ภัทรโภไคย

89 ฐิติกร  เลิศวีรพรกุล

90 พชร  บุญเหมาะ

91 มรกต  โอ่เอี�ยม

92 วรพล  ชูเตชะ
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