
TDT 2019  STARTING FIELD CATEGORIES Qualifying Round
Qualifying Round =  Cut-Figure :30  (No ties)

1.   41
st
 - 60

th 
positions from 2018 Thailand PGA Tour Final Order of Merit. 

2.   41
st
 - 60

th 
positions from 2018 Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit. 

3.   8 invitation spots from the Thailand PGA

1 ชยัพร  อุย๋ตระกลู

2 พรีวทิย ์ศรธีัญรัตน์

4.   21
st
 - 40

th
 positions from Thailand PGA Tour Order of Merit 2019 – Re-ranking.

5.   21
st
 - 40

th 
positions from the Thailand Development Tour Order of Merit 2019 / Re-ranking

6.   3
rd

  - 6
th

 positions from 2018 Thailand PGA Mini Tour Final Order of Merit.

7.   Foreign Members

7.1  3
rd

  - 6
th

positions of foreign members from Thailand PGA Tour final order of merit 2018.

7.2  3
rd

  - 6
th

 positions from 2018 Thailand Development Tour (Thailand PGA Challenge Tour) Final Order of Merit.

7.3 3
rd

  - 6
th

 positions of foreign members from Thailand PGA Tour Order of Merit 2018 – Re-ranking.

7.4 3
rd

  - 6
th

 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.

3 ณฐ  ศรจัีนทรนนท์

4 ศรัณย ู อวหิงิสานนท์

5 ณัฐชนนท ์ ววิฒัน์ธนาฒย์

6 นวภล  สรศกัดิ์

7 อรรถชยั  ศลิปสมัย

8 ภมู ิ พรเจรญิทรัพย์

9 จรีณุพัฒน์  ส าราญพันธุ์

10 เสฏฐวฒุ ิ โศภนกลุเกยีรติ์

11 อธษิฐาน  เชาวลติ

12 ธนนิทรธ์ร  คงครบ

13 ธนภัทร  สจัจาวฒันา

14 จตพุร  วรายเุดช

15 Atsushi  Nakamura

16 ณัฐธพงษ์  โยธนิเรอืงรอง

17 นธิชิยั  ภมูถิาวร

18 นธิศิ  วฒันภาคย์

19 ชาญกฤษณ์  ภักดมีี

20 กลุกติติ ์ สทิธิป์ระเสรฐิ

21 กติตนัินท ์ ประเศรษฐสตุ

22 สปิปกร อทัุยพัฒนพงศ์

23 อดศิร  มหารักษิต

24 วฒันา  อาดัมเจรญิ

25 ไวกณูฐ ์ ธรีธนรุง่ไพศาล

26 พัชรดนย ์ ธรีธนรุง่ไพศาล

27 พงศศ์กัดิ ์เพชรเศรษฐ

28 อัครพัฒน์  นวรัตน์ ณ อยธุยา

29 เลศิ  ภักดภีมู ิ

30 ภารณุ์ภง ทานตะวริยะ



31 พลพพัิฒน์  ผโลศลิป์

32 พงศภ์มูนิท ์ กลา้หาญ

33 กรีต ิ นมิติโสภณ

34 ณสรร  เศรษฐบตุร

35 จริาย ุ จ าเรญิวฒันา

36 ณัฐวฒัน์  มเีสมา

37 ปฐมพล  เฟ่ืองสวสัดิ์

38 ปรญิช ์ สง่ศรี

39 พรีพงษ์  ตันชชัวาล

40 ไพศาล  ศงัขวณชิ

41 ภาคภมู ิ นาค า

42 ภาณุวชิญ  อ านวยพล

43 วรากร  นนทรักส์

44 วรีะยทุธ  นยิะมะ

45 ภคเทพ  สนุทรชืน่

46 ศภุรัศมิ ์ เลไทยสงค์

47 ณัฐพากย ์ ชา้งหวัหนา้

48 วชริวชิญ ์ ชาญจรัสพงศ์

49 ภมูพัิฒน์  ไชยบตุร

50 ปฐมพงศ ์สายสกลเดช

51 กฤตธัช  ศศวิมิลวทิย์

52 นราธปิ  อารม์สตอง

53 อัสนี  วรีะกลุ

54 ธงชยั  โคกขนุทด

55 ธนันชยั  ประเสรฐิแกว้

56 ปรัสถา ภัทรศรินิ

57 พันธพัฒน์  ธรีะศกัดิ์

58 วรพจน์  แซไ่หล

59 วรตุมาศ  ศขุสวสัดิ ์ณ อยธุยา

60 อัคคะเมศฐ ์ สงวนสนัตกิลุ

61 ภัทระ  โยธี

62 Eunki  Min

63 ชยัพสิทิธิ ์ เสอืนาค

64 ณัชพล  สมใส

65 ธนาธร  สายทอง

66 ปิยะวฒัน์  ชพูงษ์เดโชชยั

67 วรชมุ ชมะทัต

68 อรรถชยั ใจฉลาด

69 คณนิ  นิม่เจรญิวรรณ

70 คเณศ นิม่เจรญิวรรณ

71 ฐานวฒัน์ ตัง้เบญจผล

72 ทศธรรม  สทุนต์



73 ทักทาย  สทุนต์

74 พจิติร  เพ็ชรเกษม

75 ศริ ิศริเิจรญิ

76 อารันต ์ วชัรคม

77 มนตร ี เจรญิสขุ

78 คณุากร  เจรญิสขุ

79 กฤษดา  สรุ าไพ

80 กติตธิัช  เย็นบญุสง่

81 กณุชธ์ณัฏ  พนาดร

82 เกรกิประกาย  ชะบา

83 จรงุเดช  ชนประเสรฐิ

84 จริายสุ  กติตวิฒันากลู

85 มนัสว ี แสงศรศีลิป์

86 ญาณภัทร  เจรญิพัฒนาสถติย์

87 ณัฐกลุ  ธารเีธยีร

88 ณัฐนัย  คชเสนี

89 ปรญิญ ์ ซอ

90 ภวศิ  ปัณทะรส

91 ภัทรชยั  กวกีจิภาณุกลุ

92 ภัทระ  อมรเวชรัตน์

93 มรกต  โอเ่อีย่ม

94 อมรนิทร ์กรัยวเิชยีร

95 รัฐวชิญ ์ โรจน์วรากติติ์

96 วรษิฐ ์ พงศป์ภาวรนิทร์

97 ภัทรพงษ์  ศภุพันธ์

98 Nadeem  INAYAT

99 กฤษฎิช์วนิทร ์ รตนบญุเสรฐิ

100 คชานันท ์คชพงษ์

101 คมษิต  หวัใจ

102 เฉลมิพล  หอยสงัขท์อง

103 ชชัณัญช ์ จรีะววิธิพร

104 ณัฏฐวรรธน์  จนิดายอ้ย

105 ณัฐพงษ์  รว่มยอด

106 นรตุม ์ มนัสเสรี

107 ปฤณ  ศริสิมหมาย

108 ภัคคพงศ ์ โพงาม

109 มหาสมทุร ไสยสมบัติ

110 ราเมศว ์ อนิทรเจรญิศกัดิ์

111 รจุโิรจน์  แจม่ใส

112 ศภุโชค  ละเอยีด

113 กฤตชยั  ทองไทย

114 อัสนี  จริชยัสกลุ



115 กานต ์ ดลรวธีนากจิ

116 จริภัทร  ภัทรนาวกิ

117 ฐณวฒัน์  สจัจวาที

118 ทัพปราการ  ยิม้ทองสขุ

119 สบืโชค  มหาจนิดาวงศ์

120 ธรีพงษ์  จันทรส์าคร

121 บวร  บวรรัตนารักษ์

122 พชร  บญุเหมาะ

123 ศราวนิ  ศรแีจง้

124 ศกิวสั  ทองจนี

125 สหชาต ิ เขยีนนอก

126 สรวชิญ ์ อัมพนิ

127 ศริะพงศ ์ ไมตรยีนืยง

128 ศริะ  บญุเกือ้

129 วรกติติ ์ ศรทีา

130 โรจนศกัดิ ์ ทองบญุชู

131 ปฐมฤกษ์  วงษ์เนียม

132 บวรศกัดิ ์ ผาสกุหชั

133 ธันฐกรณ์  ก าภ ูณ อยธุยา

134 ธนาชยั  สอนธรรม

135 ดาเนียล  บญุกัลยา

136 จันธชิยั  ผวิสอาด

137 โกมล  นิง่กลาง

138 กาณฑ ์ จรยิะพันธุ์

139 Marc  Perotti

140 ธนพล  บญุจ ารญู


