
Tournament Round = Cut-Figure : 60 & ties

1.     Winners of the Thailand Tour Order of Merit, who are exempt for 3(three) calendar years immediately following the year in which the title was won

1 ธัญพสิษิฐ ์ ออมสนิ

2.     Winners of multiple Thailand PGA Tour Tournaments in the same year, who are exempt for 2(two) calendar years following the year in which the tournaments were won.

3.     Winners of Thailand PGA Tour Tournaments, who are exempt for 1 (one) calendar year following the year in which the tournament was won.

2 อตริจุ  วนัิยเจรญิชยั

3 เชาวลติ  ผลาผล

4.     16 Invite from Thailand PGA

4 ถาวร  วรัิตน์จันทร์

5 วรภพ  ชยัพพิรรธ

6 ครสิ  ชนิพงศ์

7 สดมภ ์ แกว้กาญจนา

8 ยทุธวทิย ์ ศรชีมุพล

9 สารนิ  เจรญิกลุ Am

10 วสิทุธิ ์ อรรจนาวฒัน์

11 สัตยา  ทรัพยอ์ัประไมย

12 ฐติพิรรษ์ ชว่ยประคอง

13 ชนมเ์จรญิ  บารมธีนเศรษฐ ์Am

14 จตทุสิ เอีย่มสะอาด

15

16

17

18

19

5.     Any member who finishes top 5 in a Thailand PGA Tour Order of Merit Tournament in the current season, will be exempted into the next immediate Thailand PGA Tour Tournament in the same season. (tied for 5
th 

position will decide by matching score cards) 

6.     Top 40 players (and ties) from 2018 Thailand PGA Tour Final Order of Merit.

20 เศรษฐ ี ประคองเวช

21 ชลทติย ์ ชืน่บญุงาม

22 รณชยั  จ านงค์

23 ปิยะ  สวา่งอรณุพร

24 สมปราชญ ์ รัตนสวุรรณ

25 พศวรี ์ เลศิวไิล

26 ตะวนั  พงศพั์นธุ์

27 วรณุ  เอีย่มแกว้

28 โคสเุก  ฮามาโมโต ้

29 ฉ่างไท ้ สดุโสม

30 ธรรมนูญ  ศรโีรจน์

31 ธาวทิ  พลไทย

32 ฐติพัิฒก ์ ผาธรรม

33 เขตตะวนั  ปคูะวนัช

34 พล  เขมรัตน์

35 ปณุณวชิญ ์ ฮริายามา

36 จักรพันธ ์ เปรมสริกิรณ์

37 กัมลาศ  นาเมอืงรักษ์

38 จาตรุนต ์ ดวงไพชมุ

39 ธนาธปิ  เผอืกเทศ

40 วฒุพิงศ ์ สหีพันธ์

41 นรัส  เหลอืงเพชราภรณ์

42 กฤตนิ  สนุทรนนท์

43 ณัทพงศ ์ นยิมชน

44 สเุกยีรต ิ สังวาลยเ์พ็ชร

45 นรัินดร ์ แซอ่ึง้

46 ธันยากร  ครองผา



47 ปิตภัิทร  ปิตมิานะอารี

7.     Top 20 players (and ties) from Thailand PGA Tour Order of Merit2019 – Re-ranking

8.     สมาชกิจาก Thailand Development Tour

8.1  Top 10 and ties from 2018 Thailand Development Tour Final Order of Merit 

48 สัจจวฒัน์  ศรปีระสทิธิ์

49 ณัฐดนัย  เนือ่งจากนลิ

50 กติตพิร  ชวนะพงศ์

51 ภัทรพล  ขันทะชา

52 ธนะเมศฐ ์ ธนาโชควสิทิธิ์

53 ภานุพล  ศรไีชย

54 อมต  คนชาญ

55 ภวูดล  ลีอ้าจหาญ 

8.2  Top 10 players (and ties) from Thailand Development Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking

56 วรีะ  ศาลางาม

57 ณภัทร  แซล่ิม่

58 วงศกร  พกิลุสวสัดิ์

59 เทพบดนิทร ์ อัมรนันทน์

60 ภวนิท ์ องิคะประดษิฐ์

61 ชโยดม  จันทรจ์ารพุงศ์

9.      Foreign Members

  9.1 Top 3 and ties from 2018 Thailand PGA Tour Final Order of Merit

62 Yuichiro  NISHI

63 Peter  CHERIAN

  9.2 Top 3 and ties from Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking

  9.3 From Qualifying Round under condition and number as 11 below

10.  In case category 5-9 not full

a.     Thai Players: Will call from 41
st

 position and below from Thailand PGA Tour Order of Merit 2018 / Re-ranking until category 5-7 is achieve

64 ชยัพัชร ์ คณูมาก

65 วรีะชยั  ยนืยั่ง

66 สมศักดิ ์ ขาวประทมุ

67 ชนิรัตน์  ผดงุศลิป์

68 รัชพล  จันทวารา

69 ภสูทิธิ ์ ทรัพยอ์ัประไมย

70 กติตธิรี ์ ป้อมบญุมี

71 รัฐธรี ์ ศริธินากลุศักดิ์

72 อดุร  ดวงเดชา

73 นภัช  ปัทมสงิห์

74 ณกลุ  วจิติรยทุธศาสตร์

75 บัณฑติ  ชยัสขุ 

76 ฟิลลปิ ปีเตอร ์ศรานุ  มาทซอน

77 ปรม  ชนัซือ่

78 ภาณุวชิญ ์ ออ่นจู

79 วรีวทิย ์ สกลุเจรญิรัตน์

80 อรัณย ์ พรีภมู ิ

81 วฒุวิทิย ์ เจรญิพรอนุกลู

82 ภวตั  ประชมุศรสีกลุ

83 พชิชากร  ตริะกลุ

84 จติรกร  น่วมทนงค์

85 ณัฐพงษ์  พทุธา

86 พจิติร  เพ็ชรเกษม

87 ณัฐวฒัน์  สวุจนกรณ์

88 ศักดิช์ยั  ศริมิายา

89 บวร  ชยัศรี

90 ธนกฤต  ชยัศลิปิน

91 ธวชัชยั  ยอดแกว้



92 ภัคคพงษ์  โพงาม

93 ณัฐดนัย  รัตนประภา

94 สมทิธ ิ ธรีะตระกลู

95 ประชา  ลิม้มณีวจิติร

96 ภัคตร ์ ประดษิฐแ์ทน่

97 ถริวฒัน์  แกว้ศริบิัณฑติ

98 วชริวทิย ์ เสารอ่น

99 แกน่เพชร  ยศภาคย์

100 กรณ์พงศ ์ องคท์องค าธนา


