TDT 2019 STARTING FIELD CATEGORIES Qualifying Round
1. 41st - 60th positions from 2018 Thailand PGA Tour Final Order of Merit.
2. 41st - 60th positions from 2018 Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit.
3. 8 invitation spots from the Thailand PGA
4. 21st - 40th positions from Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking.
5. 21st - 40th positions from the Thailand Development Tour Order of Merit 2019 / Re-ranking
6. 3rd - 6th positions from 2018 Thailand PGA Mini Tour Final Order of Merit.
7. Foreign Members
7.1 3rd - 6thpositions of foreign members from Thailand PGA Tour final order of merit 2018.
7.2 3rd - 6th positions from 2018 Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit.
7.3 3rd - 6th positions of foreign members from Thailand PGA Tour Order of Merit 2018 – Re-ranking.
7.4 3rd - 6th positions from Thailand Development Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking.
8. Ordinary & Extra Ordinary Members of Thailand PGA stand by the first come first serve basis.

1

เทิดประวิทย์ เฉลิมพัฒนาพงศ์

2

วงศกร ชูวงษ์

3

จอมยุทธ เกตุทอง

4

ณฐ ศรีจันทรนนท์

5

ฤชุพันธ์ ไชยซาววงศ์

6

ฐิตพ
ิ ัศ เล็ม

7

ศรัณยู อวิหงิ สานนท์

8

สิปปกร อุทัยพัฒนพงศ์

9

อารันต์ วัชรคม

10 พิชชากร ติระกุล
11 ณนทกร ปวงงาม
12 กฤษวรรษณ์ ทองก ้อน
13 อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกล
ุ
14 พีรพล ศิรพ
ิ ันธุ์
15 Takuya Kushiyama
16 ภาณุวช
ิ ญ์ อ่อนจู
17 ทศธรรม สุทนต์
18 คเณศ นิม
่ เจริญวรรณ
19 คณิน นิม
่ เจริญวรรณ
20 นรุตม์ มนัสเสรี
21 ภัทรชัย กวีกจิ ภาณุกล
ุ
22 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์
23 มหาสมุทร ไสยสมบัต ิ
24 วรชุม ชมะทัต
25 กุณช์ธณั ฏ พนาดร
26 Marc Perotti
27 ภัทระ อมรเวชรัตน์
28 จรุงเดช ชนประเสริฐ

29 ปฐมพล เฟื่ องสวัสดิ์
30 ศิร ิ ศิรเิ จริญ
31 เตชินทร์ ศิรบ
ิ ญ
ุ ญะสุข
32 เวทิศ แสงหิรัญ
33 บัณฑิต ชัยสุข
34 พิสฐิ กิจเวช
35 วุฒวิ ท
ิ ย์ เจริญพรอนุกล
ู
36 ภาณุวช
ิ ญ อานวยพล
37 วิมล โสดารัตน์
38 ธวัชชัย ยอดแก ้ว
39 จรัญ แก ้วมูล
40 เลิศ ภักดีภม
ู ิ
41 สมิทธิ ธีระตระกูล
42 นนทนันท์ มารศรี
43 ชาญกฤษณ์ ภักดีม ี
44 ศราวิน ศรีแจ ้ง
45 อภิเชษฐ์ ขันทอง
46 ณั ฐพงศ์ เครือแปง
47 ยุทธพร มหรรณพ
48 ณั ฐวัฒน์ มีเสมา
49 ปริญญ์ ซอ
50 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น
51 เอกธารง เหลืองอนุรักษ์
52 ชานนท์ อิม
่ โอษฐ์
53 นพรัตน์ คานิยม
54 ปฐมพจน์ แสนบัวหลวง
55 มนตรี เจริญสุข
56 ธนพล เจริญสุข
57 คุณากร เจริญสุข
58 กฤฎิธ ี สุนทรนนท์
59 กฤษฎา ปั ญญาสุ
60 ณั ชพล สมใส
61 บวร บวรรัตนารักษ์
62 ปวัน เพชรอยู่
63 ภูบดินทร์ ขันทอง
64 พงศ์เทพ แจวชานาญเชาว์
65 มรกต โอ่เอีย
่ ม
66 กิตติคณ
ุ ปูตส
ิ านนท์
67 นันทพัทธ์ มณีนธ
ิ น
ิ ันทน์
68 ประชา ลิม
้ มณีวจิ ต
ิ ร
69 เศรษฐโชค พุม
่ พวย

70 พลวัตร

รัตนเลิศธาดา

71 พันธมิตร วนานุภัณฑ์
72 ไพบูลย์ พุม
่ เกลีย
้ ง
73 วรภพ ชัยพิพรรธ
74 ภาณุภัทร์ เกือ
้ หนุน
75 ชนกันต์ ถนอมพันธ์
76 กฤตชัย ทองไทย
77 จิรายุส กิตติวฒ
ั นากูล
78 ณั ชพล ศรีนุ่น
79 ณั ฐนัย คชเสนี
ั ภูมถ
80 นิธช
ิ ย
ิ าวร
81 ศิกวัส ทองจีน
82 อรรถชัย ใจฉลาด
83 อมฤต เทีย
่ งดาห์
84 ศุภโชค ละเอียด
85 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์
86 วชิรวิทย์ สุรย
ิ วงศ์
87 ณธรรม แห่งธรรม
88 ฐณวัฒน์ สัจจวาที
89 จิระพงศ์ วงศ์วรกุล
90 ก ้องนภา สุพรรณ
91 ภวิศ ปั ณทะรส
92 ศิระ บุญเกือ
้

