
ล ำดับสทิธิข์องรอบคัดเลอืก Thailand PGA Tour ซึง่ใชก้ ำหนดจ ำนวนนักกอลฟ์ในแตล่ะรำยกำรแขง่ขันรอบคัดเลอืกของ Thailand PGA Tour 2019 เรยีงตำมล ำดับดังนี ้คอื 

Thailand PGA Tour Qualifying round categories, which are use to determine the qualifying starting fields for each Thailand PGA Tour 2019 event are detailed in the order below:

1.     อันดับ 21 เป็นตน้ไป  จำก Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking  ยกเวน้ไดรั้บสทิธิใ์นขอ้ 10.1 ตำมล ำดับสทิธิร์อบ Tournament Round.

21th – 40
th
 positions from Thailand PGA Tour Order of Merit 2018 – Re-Ranking. Otherwise Eligible Under Category 10.1 in Tournament Round. 

2.     อันดบั 41 – 60 จำก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2018 ยกเวน้ไดรั้บสทิธิใ์นขอ้ 12 ตำมล ำดบัสทิธิร์อบ Tournament Round.

41th – 60
th
 positions from 2018 Thailand PGA Tour Final Order of Merit.Otherwise Eligible Under

Category 12 in Tournament Round. 

3.     ผูท้ีไ่ดรั้บเชญิจำก Thailand PGA จ ำนวน 8 คน

8  Invitations from Thailand PGA

1 นติพัิฒน์  วงศฉั์ตรทอง AM Nitipath Wongchattong (AM)

2 ชยัพร  อุย๋ตระกลู Chaiyaporn Ouitragoon

3 Hood Ryan Richard (Unitted Kingdom)

4 สรวชิญ ์ จ ำปำเงนิ Am

4.     สมำชกิสำมัญและสมำชกิวสิำมัญของสมำคมกฬีำกอลฟ์อำชพีแหง่ประเทศไทย โดยสมัครกอ่นไดรั้บสทิธิก์อ่น

Ordinary and Extraordinary members of Thailand PGA on first come first serve basis.

5 ปฐวกีำนต ์ ค ำมนตรี

6 ชยกร  เหรยีญทองค ำ

7 ธเนตร  ศรสีวสัดิ์

8 วำณชิ  เพ็ชรฤทธิ์

9 ไทค ิ ฮำร่ำ

10 เจษฎำกร  ค ำสงิห์

11 จตทุสิ  เอีย่มสอำด

12 วฒุวิทิย ์ เจรญิพรอนุกลู

13 อภวิชั  รักษำพรำหมณ์

14 พชิชำกร  ตริะกลุ

15 ธวชัชยั  ยอดแกว้

16 เศรษฐโชค  พุม่พวย

17 เตชนิท ์ ศริบิญุญะสขุ

18 ภวตั  ประชมุศรสีกลุ

19 ณัฐพงษ์  พทุธำ

20 พันธมติร  วนำนุภัณฑ์

21 กรณ์พงศ ์ องคท์องค ำธนำ

22 บณัฑติ  ชยัสขุ

23 ธเนศ  แสงสยุ

24 จอมยทุธ  เกตทุอง

25 วรเดช  แจง้พันธุ์

26 สรุสทิธิ ์ แกว้ทรัพยศ์กัดิ์

27 ชนิพัฒน ์ ตัง้ตรงวฒันำ

28 ธรีต ิ ลวูนิส์

29 ภำณุพงษ์  แหว้ดี

30 ปิยณัต ิ จตุเิวช

31 พสิฐิ  กจิเวช

32 กรวชิญ ์ อนิมี

33 ชยัพสิทิธิ ์ เสอืนำค

34 ปรญิญ ์ ซอ

35 ภัทระ  อมรเวชรัตน์

36 อำรันต ์ วชัรคม

37 ศรัณย ู อวหิงิสำนนท์



38 ธนภัทร  สจัจำวฒันำ

39 ณภัทร  บญุมำ

40 นธิชิยั  ภมูถิำวร

41 อสัน ี จริชยัสกุลุ

42 Marc  Perotti

43 กฤษดำ  สรุ ำไพ

44 จริำยสุ  กติตวิฒันำกลู

45 ณัฐนัย  คชเสนี

46 จรุงเดช  ชนประเสรฐิ

47 เลศิ  ภักดภีมู ิ

48 พรีภพ  พงศธ์นำรักษ์

49 ชนัฐ  บญุจันทร์

50 กรีต ิ นมิติโสภณ

51 มนัสว ี แสงศรศีลิป์

52 อคัคะเมศฐ ์ สงวนสนัตกิลุ

53 ปฤณ  ศริสิมหมำย

54 อภภิ ู เทยีนไชย

55 อรรถพล  จรณะหตุ

56 คมษิต  หัวใจ

57 กติตคิณุ  ปตูสิำนนท์

58 Hirotake  Sugano

59 Eunki  Min

60 ณัฐวฒัน ์ สวุจนกรณ์

61 นนทนันท ์ มำรศรี

62 ภคเทพ  สนุทรชืน่

63 คณนิ  นิม่เจรญิวรรณ

64 คเณศ นิม่เจรญิวรรณ

65 วรชมุ ชมะทัต

66 ฉัตรพล  โมคบรุุษ

67 วชริวทิย ์ เสำร่อน

68 มนตร ี เจรญิสขุ

69 ธนพล  เจรญิสขุ

70 คณุำกร  เจรญิสขุ

71 ชยตุพล  กติตรัิตนไพบลูย์

72 ณสรร  เศรษฐบตุร

73 รัฐภมู ิ กระแสรช์ล

74 วฒันำ  อำดมัเจรญิ

75 ศริ ิศริเิจรญิ

76 รุจโิรจน ์ แจม่ใส

77 กำนต ์ ดลรวธีนำกจิ

78 คชำนันท ์คชพงษ์

79 ชำญกฤษณ์  ภักดมีี

80 ณัชพล  สมใส

81 ทักทำย  สทุนต์

82 ทศธรรม  สทุนต์

83 ธงชยั  โคกขนุทด

84 พรีพงษ์  ตนัชชัวำล

85 มหำสมทุร ไสยสมบตัิ



86 ณกลุ  วจิติรยทุธศำสตร์

87 ทัพปรำกำร  ยิม้ทองสขุ

88 ปรัสถำ ภัทรศรินิ

89 ภำณุวชิญ  อ ำนวยพล

90 กติตศิกัดิ ์ พันธบุรรยงก์

91 จริภัทร  ภัทรนำวกิ

92 กฤษวรรษณ์  ทองกอ้น

93 ไพบลูย ์พุม่เกลีย้ง

94 วรภพ  ชยัพพิรรธ

95 กฤฎธิ ี สนุทรนนท์

96 ฐณวฒัน ์ สจัจวำที

97 ปิยะ ไชยศรอีนันต์

98 ธนพนธ ์ เอีย่มสอำด

99 นรุตม ์ มนัสเสรี

100 โรจนศกัดิ ์ ทองบญุชู

101 ปรัญชยั  รุประมำณ

102 ศริะพงศ ์ ไมตรยีนืยง

103 กำณฑ ์ จรยิะพันธุ์

104 พลวตัร    รัตนเลศิธำดำ

105 วรุตมำศ  ศขุสวสัดิ ์ณ อยธุยำ

106 สมทิธ ิ ธรีะตระกลู

107 พงศเ์ทพ  แจวช ำนำญเชำว์

108 อมฤต  เทีย่งดำห์

109 ปฐมพล  เฟ่ืองสวสัดิ์

110 ศภุโชค  ละเอยีด

111 สหชำต ิ เขยีนนอก

112 อกุฤษฎ ์ เอีย่มสะอำด

113 สทิธกิร  ตำบประสทิธิ์

114 ศภุวฒัน ์ เรอืงเอีย่ม

115 วชริวทิย ์สรุยิวงศ์

116 ภัคคพงศ ์ โพงำม

117 พชร  บญุเหมำะ

118 ธนันชยั  ประเสรฐิแกว้

119 TAE  HEE  JEONG

120 จันธชิยั  ผวิสอำด

121 แกน่เพชร  ยศภำคย์

122 กลุพัชร  สำมเสน

123 Anssi  Kosonen

124 เจเรมี ่พอล พอลสนั

125 เจมมี ่ สเตอรเ์ลย์

126 ณัฐธพงษ์  โยธนิเรอืงรอง

127 ไวกณูฐ ์ ธรีธนรุง่ไพศำล

128 พัชรดนย ์ ธรีธนรุง่ไพศำล

129 ฐำนวฒัน ์ตัง้เบญจผล

130 Michael  Van  Amelsvoort

131 ศกิวสั  ทองจนี


