THAILAND PGA TOUR 2018 (รอบ TOURNAMENT)
Thailand PGA Tour categories, which are used to determine the starting fields for each Thailand PGA Tour 2018

1. Winners of the Thailand Tour Order of Merit.
1 ธัญพิสษ
ิ ฐ์ ออมสน
ิ
2. Winners of multiple Thailand PGA Tour Tournaments in the same year.
3. Winners of Thailand PGA Tour Tournaments, who are exempt for 1
2 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์
ั ชย
ั นิราช
3 ชพ
4 เชาวลิต ผลาผล
ั
5 อติรจ
ุ วินัยเจริญชย
6 วิชยานนท์ โชติหริ ัญรุง่ เรือง
4. 16 Invite from Thailand PGA
7 พีรดนย์ ปั ญญาธนะเศรษฐ์
8 นาโชค ตันติโภคากุล
9 อรรถพล ศรีบญ
ุ แก ้ว
10 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์
11 ธีรติ ลูวน
ิ ส์
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5. Any member who finishes top 5 in a Thailand PGA Tour Order of Merit Tournament in the current season.

23 เศรษฐี ประคองเวช
24 ชลทิตย์ ชน
ื่ บุญงาม
6. Top 40 players (and ties) from 2017 Thailand PGA Tour Final Order of Merit.
25 รัฐธีร ์ ศริ ธิ นากุลศักดิ์
26 นิตธิ ร ทิพย์พงษ์
27 จาตุรนต์ ดวงไพชุม
ั แท่นนิล
28 ขวัญชย
29 พิจต
ิ ร เพ็ชรเกษม

30 รัชพล จันทวารา
31 ธรรมนูญ ศรีโรจน์
32 พศวีร ์ เลิศวิไล
์ ันธุ์
33 ตะวัน พงศพ
ั พัชร์ คูณมาก
34 ชย
35 วรสรณ์ สุวรรณพนัง
36 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์
37 วิสท
ุ ธิ์ อรรจนาวัฒน์
ิ รัตน์ ผดุงศล
ิ ป์
38 ชน
ั จานงค์
39 รณชย
40 ดลภัทรไชย นิยมชน
41 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์
42 นรัส เหลืองเพชราภรณ์
43 จักรพันธ์ เปรมสริ ก
ิ รณ์
44 ณั ทพงศ ์ นิยมชน
45 กษิดศ
ิ เล็บครุฑ
ั หรรษาภิบาล
46 สรชช
ิ ธิ์ ทรัพย์อัประไมย
47 ภูสท
48 ณั ฐพงษ์ พุทธา
49 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ
50 ธาวิท พลไทย
51 ศุภกฤษ รัตนกาพล
52 วงศกร พิกล
ุ สวัสดิ์
53 กฤติน สุนทรนนท์
7. Top 20 players (and ties) from Thailand PGA Tour Order of Merit2018 – Re-ranking
54 วรุณ เอีย
่ มแก ้ว
55 ปิ ยะ สว่างอรุณพร
56 ฉ่างไท ้ สุดโสม
57 เขตตะวัน ปูคะวนัช
58 พล เขมรัตน์
8. สมาชิกจาก Thailand Development Tour
8.1 Top 10 and ties from 2017 Thailand Development Tour Final Order of Merit
59 ณั ฐดนั ย เนือ
่ งจากนิล
60 ปุณณวิชญ์ ฮริ ายามา
ี พันธ์
61 วุฒพ
ิ งศ ์ สห
8.2 Top 10 players (and ties) from Thailand Development Tour Order of Merit 2018 – Re-ranking
ั จวัฒน์ ศรีประสท
ิ ธิ์
62 สจ

63 ภัทรพล ขันทะชา
64 ภูรณ
ิ ั ฐ ทรงไพบูลย์
65 ธนาธิป เผือกเทศ
66 อมต คนชาญ
67 กิตติธรี ์ ป้ อมบุญมี
ิ ธิ์
68 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสท
9. Foreign Members
9.1. Top 5 and ties from 2017 Thailand PGA Tour Final Order of Merit
69 Ye Htet AUNG
70 Yuichiro NISHI
9.2. Top 5 and ties from Thailand PGA Tour Order of Merit 2018 – Re-ranking
71 Peter CHERIAN
72 LIN Jianwen Dennis
73 Jacob FLECK
9.3. Top 5 from Qualifying Round
10. In case category 5-9 not full
10.1 Thai Players: Will call from 21st position and below from Thailand PGA Tour Order of Merit 2018 / Re-ranking

74 ฐิตพ
ิ ัฒก์ ผาธรรม
75 โคสุเก ฮามาโมโต ้
76 สุทธิเจตน์ คูหร์ ัตนพิศาล
77 วีระชย
ั ยืนยั่ง
78 ลีนวัตน์ นาพิทักษ์ชย
ั กุล
79 กัมลาศ นาเมืองรักษ์
80 ภานุพล ศรีไชย
81 สุเกียรติ สงั วาลย์เพ็ชร
82 นิรันดร์ แซอ
่ งึ้
83 กิตติพร ชวนะพงศ ์
84 ปิ ตภ
ิ ัทร ปิ ตม
ิ านะอารี
85 พิสฐิ ชย
ั ทิพย์พงษ์
86 สมศักดิ์ ขาวประทุม
87 ธีรภัทร์ พวงลาใย
88 บัณฑิต ชย
ั สุข
89 ปรม ชน
ั ซอ
ื่
90 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์
91 วุฒวิ ท
ิ ย์ เจริญพรอนุกล
ู
92 ณกุล วิจต
ิ รยุทธศาสตร์
93 ภวัต ประชุมศรีสกุล

94 ภันกร อุทัยพัฒน์
95 นภัช ปั ทมสงิ ห์
96 จิตรกร น่วมทนงค์
97 ชโยดม จันทร์จารุพงศ ์
98 ภาณุวช
ิ ญ์ อ่อนจู
99 ภิญโญ ภิรมย์รน
ื่
100 ขวัญชย
ั กองทวี
101 ศักดิช
ั ศริ ม
์ ย
ิ ายา
102 ฟิ ลลิป ปี เตอร์ ศรานุ มาทซอน
103 ธนกฤต ชย
ั ศล
ิ ปิ น
104 ธวัชชย
ั ยอดแก ้ว

