
ล ำดบัสทิธิก์ำรเขำ้แขง่ขนัรอบคดัเลอืก

QUALIFYING ROUND STARTING FIELD CATEGORIES

THAILAND PGA TOUR 2021

1.  ผูท้ีไ่ดรั้บเชญิจาก Thailand PGA Tour จ านวน 12 คน

12 Players based on special Invite from Thailand PGA Tour.

1 อชติะ เป่ียมกลุวนชิ  Am Invite from Thailand PGA Tour. 1

2.  สมาชกิตา่งชาต ิ / Foreign Members

2.1        อนัดบั 4-6 และเสมอ ตามล าดบั (ยกเวน้ไดรั้บสทิธิแ์ลว้) จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2020

4
 
- 6 positions and ties (not otherwise exempted) from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2020.

2.2        อนัดบั 4-6 และเสมอ ตามล าดบั (ยกเวน้ไดรั้บสทิธิแ์ลว้) จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2021

4
 
- 6 positions and ties (not otherwise exempted) from Thailand PGA Tour Order of Merit 2021

3.  นักกอลฟ์จาก Thailand Development Tour / Players from Thailand Development Tour

3.1 อนัดบั 11-20 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Final Order of Merit 2020  

2 ศักดิช์ัย  ศริมิายา

3 ปฐวกีานต ์ ค ามนตรี

4 วรีะ  ศาลางาม

11
 
- 20 positions and ties from Thailand Development Tour Final Order of Merit 2020.

3.2 อนัดบั 1-10 และเสมอ จาก Thailand Development Tour Order of Merit 2021 

1
 
- 10 positions and ties from Thailand Development Tour Order of Merit 2021

4.  อนัดบั 81-100 และเสมอ  จาก Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2020

81-100 positions and ties (not otherwise exempted) from Thailand PGA Tour Final Order of Merit 2020.

5.  อนัดบั 81-100 และเสมอ จาก Thailand PGA Tour Order of Merit 2021

81-100 positions and ties from Thailand PGA Tour Order of Merit 2021.

6.  สมาชกิของ Thailand PGA Tour ทีไ่มอ่ยูใ่นล าดบัสทิธิ ์1-7

Members of Thailand PGA in order as not listed in categories 1-7 above.

5 วรทิธิ ์ กงั

6 กณุชธ์ณัฏ  พนาดร

7 ธันฐกรณ์  ก าภ ูณ อยธุยา

8 ปภังกร  อทิธรัิตนช์ัย

9 สปิปกร  อทัุยพัฒนพงศ์

10 ศรัณยพงศ ์ ธรีานนท์

11 นพิฐิพนธ ์ เทีย่งตรง

12 ศรัณย ู อวหิงิสานนท์

13 วรตุ  ขจรกติตสิกลุ

14 พชร  สกลุยง

15 ชาครสิ  แกว้ศรปีราชญ์

16 ภัทรภมู ิ ปาจารย์

ล าดบัสทิธิข์องรอบคดัเลอืก Thailand PGA Tour ซึง่ใชก้ าหนดจ านวนนักกอลฟ์ในแตล่ะรายการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกของ 

Thailand PGA Tour เรยีงตามล าดบัดงันี ้คอื

Thailand PGA Tour Qualifying round categories, which are use to determine the qualifying starting fields for 

each Thailand PGA Tour events are detailed in the order below:



17 ณฐ  ศรจัีนทรนนท์

18 ณัฐชนนท ์ ววิัฒนธ์นาฒย์

19 ภัทระ  อมรเวชรัตน์

20 นวิพอรต์  ลาภาโรจนก์จิ

21 ชนนิทร ์ ทนิตระกลู

22 วรวทิย ์ วรพันธ์

23 ธนพนธ ์ เอีย่มสอาด

24 เอกชัย   แชม่สขุขี

25 กฤตชยพล  สนิไชย

26 มหธิร  นิม่ออ่นนอ้ม

27 จักรนาถ  อนิมี

28 ภมู ิ พรเจรญิทรัพย์

29 ณัฐ  ลิม้มณีวจิติร

30 กนัต ์ ลิม้มณีวจิติร

31 กฤษณพันธ ์  กาบสลับ

32 นาวา  ประสพสนัติ์

33 จอมยทุธ  เกตทุอง

34 ศวิกร ตวงภัทรพร

35 จติรกร  น่วมทนงค์

36 จริพัฒน ์ เจรญิจติร

37 ชัยพสิทิธิ ์ เสอืนาค

38 ชาญจติ ิ กนกศักดิส์กลุ

39 ธนภมู ิ ครรชติวรกลุ

40 นคร  นวลรักษา

41 ฐติพัินธุ ์ กดุั่น

42 กฤษฎิช์วนิทร ์ รตนบญุเสรฐิ

43 นพรัฐ  พานชิผล

44 วันชัยชนะ  พสษิฐว์สาร

45 ธนัท  อยุสกลุ

46 ชษิณุพงศ ์ พรเอนก

47 วรัญญ ู รัตนไพบลูยก์จิ

48 ธนกร  ตอสี

49 คมษิต  หัวใจ

50 วทัญญ ู พนายิง่ไพศาล

51 เดชาวัต  เพชรประยรู

52 เจษฎา  จนีเกดิ

53 วรชมุ  ชมะทัต

54 คณุานนต ์ แมน้เขยีว

55 พรีภพ  พงศธ์นารักษ์

56 ธนพล  เจรญิสขุ



57 ไวกณูฐ ์ ธรีธนรุง่ไพศาล

58 ภานุพล  ศรไีชย

59 บวรศักดิ ์ ผาสกุหัช

60 เกยีรตคิณุ  ผวิเกลีย้ง

61 ภรู ิ บญุญากาศ

62 ศริ ิ ศริเิจรญิ

63 จริสนิ ลิม้วชิัย

64 วารษิ  มั่นธรณ์

65 นทสรวง  ปะมา

66 ภเูบศ  เมตตาประเสรฐิ

67 ขวัญชัย  กองทวี

68 Phachanh  Siphayvanh

69 ณสรร  เศรษฐบตุร

70 ปิยชาต ิ อยูส่บาย

71 ธนกฤต  ชัยศลิปิน

72 ปณุณวชิญ ์ ฮริายามา

73 กฤตภาส  มณีมาศ

74 เศรษฐโชค  พุม่พวย

75 เลศิ  ภักดภีมู ิ

76 วรเดช  แจง้พันธุ์

77 วนพัินธุ ์ มสีมอรรถ

78 สชุน  ค าเหมอืง

79 ชยตุพล  กติตรัิตนไพบลูย์

80 อรรถพล  จรณะหตุ

81 นนนท ี แสงสรุยิาภรณ์

82 พัชรดนย ์ ธรีธนรุง่ไพศาล

83 สกุษฎิ ์ สวุรรณศรี

84 วชริวทิย ์ เสารอ่น

85 นพรัตน ์ ค านยิม

86 ศวิัจน ์ ธรีภัสสรรัตน์

87 ณัฐวัฒน ์ มเีสมา

88 พศนิ แจม่หมอ้

89 เบ็นซ ์ เพศประเสรฐิ

90 พรีดนย ์ แสงศรศีลิป์

91 อทิธศิาสตร ์ ด าเลศิ

92 ชนะศักดิ ์ ไพศาลนันทน์

93 ญาณภัทร  เจรญิพัฒนาสถติย์

94 ชนิาธปิ  แสงมณีโชติ

95 Alvin  Chueng

96 ทรอยส ์นภสนิธุ ์ตน้แขม



97 ณัชพล  ศรนุ่ีน

98 อชติะ  เป่ียมกลุวนชิ Am

99 สรร   พุม่เกลีย้งดารา

100 Joh  Takeuchi

101 เอกปรษิฐิ ์ หวู่

102 David  Yang

103 ณัฏฐวรรธน ์ จนิดายอ้ย

104 ศภุกติติ ์ ศรธีรรม

105 กติตคิณุ  ปตูสิานนท์

106 อรรถพล  ศรบีญุแกว้

107 ภรูณัิฐ   ทรงไพบลูย์

108 ภญิโญ  ภริมยร์ืน่

109 Peter  Cherian

110 มหาสมทุร ไสยสมบัติ

111 รจุโิรจน ์ แจม่ใส

112 Teemu  Tapio  Putkonen

113 ปิยะวัฒน ์ ชพูงษ์เดโชชัย

114 ปฤณ  ศริสิมหมาย

115 แกน่เพชร  ยศภาคย์

116 คณุากร  เจรญิสขุ

117 ณัฐภัทร  หาญโชคชัยสกลุ

118 จณัตว ์ สกลุพลไพศาล

119 ณพล  บญุบชูาไชย

120 สปุระวณ์ี  ผาธรรม

121 Atsushi  Nakamura

122 นพินธ ์ ภวะกลุ

123 เขตตะวัน   ปคูะวนัช

124 นภัช  ปัทมสงิห์

125 ภพูรัิฐ  กลิน่เกษร

126 อศัมเ์ดช  ศรอีทัุยศริวิงศ์

127 วชริวทิย ์ สรุยิวงศ์

128 น่านฟ้า  สมนกึ

129 รัฐภมู ิ กระแสรช์ล

130 วรภพ  ชัยพพิรรธ

131 ภัคคพงศ ์ โพงาม

132 อาทติยพงศ ์ ศรภัีทรประสทิธิ์

133 สทิธพิงศ ์ ศรภัีทรประสทิธิ์

134 ศภุโชค  ละเอยีด

135 Janne  Johan  Kaske

หมายเหต ุ/ Notes: 



1.     นักกอลฟ์ตอ้งเป็นสมาชกิของ Thailand PGA Tour เทา่นัน้ ยกเวน้ล าดบัสทิธิท์ี ่3

All Players must be members of Thailand PGA Tour except category 3.

2.     ล าดบัสทิธิน์ี ้อาจมกีารแกไ้ขเพือ่ความเหมาะสม โดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้

     The above categories may be revised without prior notice.

3.     ในกรณีทีนั่กกอลฟ์ม ี2 ล าดบัสทิธิ ์รายชือ่จะไปอยูใ่นล าดบัสทิธิท์ีส่งูกวา่

In case a player have 2 categories, the player’ name will be list in the higher category

4.     จ านวนนักกอลฟ์ของรอบการแขง่ขนั คอื 132-144 คน โดยเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการจัดการแขง่ขนัก าหนด

The field size for each qualifying round is 132-144 at the discretion of the Tournament Committee.

5.     ค าตดัสนิของคณะกรรมการจัดการแขง่ขนั ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุในทกุกรณี

In all cases, the Tournament Committee Decision is FINAL.


