QUALIFYING ROUND STARTING FIELD CATEGORIES
Thailand PGA Tour Qualifying round categories,
1. 41th – 60th positions from 2017 Thailand PGA Tour Final Order of Merit.
2. 21th – 40th positions from Thailand PGA Tour Order of Merit 2018 – Re-Ranking.
3. 8 Invitations from Thailand PGA
1 วริศ ชวลิตรุจวิ งษ์ Am
4. Players from Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour)
4.1 11th - 20th positions from 2018 Thailand Development Tour Final Order of Merit.
4.2 11th -20th positions from 2018 Thailand Development Tour Order of Merit – Re-ranking.
5. Foreign Members
5.1 6th – 13th positions from 2017 Thailand PGA Tour Final Order of Merit
5.2 6th – 13th positions from Thailand PGA Tour Order of Merit 2018 – Re-ranking
6. Ordinary and Extraordinary members of Thailand PGA on first come first serve basis.
2 Tatsuya Miyaki
3 TAE HEE JEONG
4 ภัคคพงษ์ โพงาม
5 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล
6 ณั ฐดนั ย รัตนประภา
7 อรัณย์ พีรภูม ิ
8 ฐิตพ
ิ ัส เล็ม
ิ ธิ์ นิม
9 อภิสท
่ นวล
10 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น
11 พลวัตร รัตนเลิศธาดา
12 วรภพ ชย
ั พิพรรธ
13 วชริ วิทย์ เสาร่อน
14 แก่นเพชร ยศภาคย์
15 กรณ์พงศ ์ องค์ทองคาธนา
16 ธเนตร ศรีสวัสดิ์
17 อิทธิพัทธ์ ศล
ิ าสุวรรณ
18 กฤฏิธ ี สุนทรนนท์
19 เจษฎา เสวีวล
ั ลพ
20 พิชชากร ติระกุล
21 ภาณุวฒ
ั น์ บุลสมบัต ิ
22 บวร ชย
ั ศรี
23 จิรสน
ิ ลิม
ั
้ วิชย
24 ภูวดล ลีอ
้ าจหาญ
25 โรจนศักดิ์ ทองบุญชู

26 ปวัน เพชรอยู่
27 รัฐภูม ิ กระแสร์ชล
28 วงศกร ชูวงษ์
29 สุพคม มีสม
30 ยุทธวิทย์ ศรีชม
ุ พล
31 สมิทธิ ธีระตระกูล
32 ประชา ลิม
้ มณีวจิ ต
ิ ร
33 ปฤณ ศริ ส
ิ มหมาย
34 ธยาน์ ลิมปิ ผลไพบูลย์
35 อรรถพล จรณะหุต
36 ณภัทร แซล
่ ม
ิ่
37 คเณศ นิม
่ เจริญวรรณ
38 ชยกร เหรียญทองคา
39 วรพล นุ่มเออ
40 กรวิชญ์ อินมี
41 ปิ ยณั ต ิ จุตเิ วช
ี ร
42 ศวิ ช
ั แก ้ววิเชย
43 อภิวช
ั รักษาพราหมณ์
44 ศริ ะ บุญเกือ
้
45 ศรัณยพงศ ์ ธีรานนท์
46 พันธมิตร วนานุภัณฑ์
47 วัชรพล นาคสมบูรณ์
48 ณั ชพล เอกเสน
49 ธนาคาร สงครามมา
50 พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง
51 วรัญญู รัตนไพบูลย์กจิ
52 กฤษวรรษณ์ ทองก ้อน
53 Nelson COGELS
54 ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์
55 ภูบดินทร์ ขันทอง
56 นพรัตน์ คานิยม
57 ภูษณ ธนะเจริญธรรม
ั คงเกษม
58 อุดมชย
59 Jeremy PAULSON
60 วรชุม ชมะทัต
61 ธนวิทย์ สงิ ห์แก ้ว
62 ธนิน สุวรรณชาติ

63 สุรสท
ิ ธิ์ แก ้วทรัพย์ศักดิ์
64 สป
ิ ปกร อุทัยพัฒนพงศ ์
65 ภาณุพงษ์ แห ้วดี
66 ชาญกฤษณ์ ภักดีม ี
67 ณั ฐ มณีสวุ รรณ
68 ณฐ ศรีจันทรนนท์
69 อมฤต เทีย
่ งดาห์
70 ศรัณยู อวิหงิ สานนท์
71 วีระ ศาลางาม
72 มนัสวี แสงศรีศล
ิ ป์
73 นิวรณ์ อินปลัด
74 ทักทาย สุทนต์
75 ทศธรรม สุทนต์
76 กิตตินันท์ ประเศรษฐสุต
77 ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์
78 ณั ฐพากย์ ชางหั
้ วหน ้า
79 รัชญ์เดช เตียวตระกูล
80 มรกต โอ่เอีย
่ ม
81 พิสฐิ กิจเวช
82 ปิ ยะวัฒน์ ชูพงษ์ เดโชชย
ั
83 นชา พัฒน์ชนะ
84 ชญานนท์ ขาพงศ ์
85 กฤตธัช ศศวิ ม
ิ ลวิทย์
86 ภาคภูม ิ นาคา
87 เจมมี่ สเตอร์เลย์
88 ณธรรม แห่งธรรม
89 ปรัญชย
ั รุประมาณ
Notes:
1. Note: The above categories may be revised.
2. The estimate field size for each qualifying round is 156 or at the discretion of the Tournament Committee.
3. In all cases, the Tournament Committee Decisions are FINAL.

