รายชื่อและจํานวนสมาชิกวิสามัญ เพียง ณ วันที่ 26 กมภาพั
นธ์ 2552
ุ
ลําดับที่
1

เลขที่
2

ที่อยูส่ มาชิก

ชื่อสมาชิก

สมาชิก

สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย

ชั้ น 1 อาคารสาธรธาณี 2 เลขที่ 2 ถนนสาธรเหนือ
แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2236-1201 โทรสาร 0-2236-1131

2

8

ชมรมกอล์ฟการบินไทย

บริ ษทั การบินไทย จํากดั (มหาชน)
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2545-2393

3

10

สมาคมกอล์ฟสตรี

เลขที่ 518/3 ชั้ น 4 อาคารมณี ยานอร์ธ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2255-7976 โทรสาร 0-2254-8176

4

14

ชมรมกอล์ฟป่ าไม้

กรมป่ าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1151-9

5

18

ชมรมกอล์ฟเบียร์สิงห์

อาคาร ซี.บี.เฮ้าส์ ชั้ น 5 เลขที่ 83 ถนนอํานวยสงคราม
เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2669-5450

6

32

่
ชมรมกอล์ฟการทาอากาศยาน

โทรสาร 0-2669-5459

่
บริ ษทั ทาอากาศยานไทย
จํากดั (มหาชน)
เลขที่ 333 หมู่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสี กนั
เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2535-1009 โทรสาร 0-2535-1468

7

34

ชมรมกอล์ฟ ททท.

่ ่ยวแหงประเทศไทย
่
การทองเที
เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2525-5500 โทรสาร 0-2252-5511

8

36

สมาคมสโมสรธนาคารกรุ งเทพ

ธนาคารกรุ งเทพ จํากดั (มหาชน สนง.ใหญ่ เลขที่ 333
ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2143.0-2230-2350 โทรสาร 0-2230-1199

9

38

ชมรมกอล์ฟซี.พี.เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์

เลขที่ 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-0231-51

2
ลําดับที่
10

เลขที่
41

ที่อยูส่ มาชิก

ชื่อสมาชิก

สมาชิก
ชมรมกอล์ฟราชสี ห์

กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2254876 โทรสาร 0-22218150

11

45

ชมรมกอล์ฟธนาคารกสิ กรไทย

ธนาคารกสิ กรไทย จํากดั (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยกสิ กรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-24701547

12

47

ชมรมกอล์ฟกรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ถนนพหลโยธิน แขวงดอนเมือง เขตบางเขน กทม. 10220

13

60

ชมรมกอล์ฟสหกรุ๊ ป

บริ ษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากดั (มหาชน)
เลขที่ 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา
กรุ งเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-0281

14

65

ชมรมกอล์ฟเครื อปูนซิเมนต์ไทย

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2586-4444 โทรสาร 0-2586-2149

15

72

ชมรมกอล์ฟธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
สนง.ใหญ่. ตู ้ ปณ.491 กรุ งเทพฯ 10000
โทรศัพท์ 0-2253-6801, 0-2253-8932

16

74

ชมรมกอล์ฟบางพลี

บริ ษทั สนามฝึ กซ้อมกอล์ฟบางพลี จํากดั
เลขที่ 12/4 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2316-1547

17

77

ชมรมกอล์ฟเอ-คลาส

เลขที่ 52/91 หมู่บา้ นกฤษณา ถ.กรุ งเทพกรี ฑา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2736-0591-4 โทรสาร 0-2736-0595

18

ั
110 ชมรมไทยแลนด์ช๊อตกนกอล์
ฟคลับ

เลขที่ 125/70 หมูบ่ า้ นสิ รินทร์เฮ้าส์ ซอย 1/1 ถนนรัตนาธิเบศก์
ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2985-3009 โทรสาร 0-298-3008

19

129 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ราชบุรี

โรงพยาบาลเมืองราช เลขที่ 59/3 ถนนเพชรเกษม ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ (032) 322-274-80 ตอ่ 318 โทรสาร (032) 322-237

3
ลําดับที่
20

เลขที่

ที่อยูส่ มาชิก

ชื่อสมาชิก

สมาชิก

134 ชมรมแอร์ คาร์โก้ กอล์ฟคลับ

เลขที่ 874 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2254-5780-3 โทรสาร 0-2254-5784

21

่ ฬาลงกรณ์140 ชมรมกอล์ฟสมาคมนิสิตเกาจุ
มหาวิทยาลัย

่ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
อาคารสมาคมนิสิตเกาจุ
แขวงวังใหม่ เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2215-1684 โทรสาร 0-2216-1298

22

163 ชมรมกอล์ฟบางมด

บริ ษทั ส.พลังคอนสรัคชัน่ จํากดั เลขที่ 216/27-29
่
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-4334-7 โทรสาร 0-2285-4340

23

172 สมาพันธ์นกั กอล์ฟเยาวชนไทย

เลขที่ 39 หมู่ 8 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุ งเทพฯ 10530
โทรศัพท์ 0-2989-3181-2 ตอ่ 111 โทรสาร 0-2988-2138

24

177 ชมรมกอล์ฟช้างไทย

เลขที่ 7 ซอย 1 ถนนจิระนคร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ (074) 247-775 โทรสาร (074) 247-776

25

178 ชมรมกอล์ฟสิ งห์เหนือเชียงราย

เลขที่ 12 หมู่ 3 ถนนหัวดอย-สปเปา ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย 57210
โทรศัพท์ (053) 662-821-6

26

184 ชมรมกอล์ฟไดเจสท์ไทยแลนด์

บริ ษทั แพนวิน อินเตอร์มีเดีย & พับลิชชิ่ง จํากดั
เลขที่ 460,462 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2289-3886-8 โทรศัพท์ 0-2289-3199

27

204 ชมรมกอล์ฟสิ งห์เหนือนครลําปาง

เลขที่ 138/69-73 ถนนพหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง
จ.ลําปาง 52100
โทรศัพท์ (054) 223-850ฒ 226-450, 241-333

28

207 ชมรมกอล์ฟราชมงคล

กองบริ การสํานักงานอธิการบดี ถนนรังสิ ต-นครนายก
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-25254-6568 โทรสาร 0-2257-5010

4
ลําดับที่
29

เลขที่
สมาชิก

ที่อยูส่ มาชิก

ชื่อสมาชิก

่
212 ชมรมกอล์ฟแมโจ้

่ เลขที่ 63 หมู่ 4
สนง.อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ้
ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ (053) 873-015 ตอ่ 1200 โทรสาร (053) 873-042

30

215 ชมรมกอล์ฟธรรมศาสตร์

เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-8322

31

216 ชมรมเมอร์เซเดสโทรฟี่ กอล์ฟ

บริ ษทั เดมเลอร์ไครเลอร์ (ประเทศไทย) จํากดั
เลขที่ 183 อาคารรัจนาการ ชั้ น 19 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2747-3448 โทรสาร 0-2676-6234

32

220 ชมรมพัฒนากอล์ฟไทย

เลขที่ 52/91 หมู่บา้ นกฤษณา ถ.กรุ งเทพกรี ฑา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2736-0591-4 โทรสาร 0-2736-0595

33

221 ชมรมกอล์ฟการนิคมอุตสาหกรรม ฯ

เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2251-2496 โทรสาร 0-2650-0457

34

241 ชมรมกอล์ฟเฟอร์ออนไลน์

เลขที่ 72 ชั้ น 4B ซอยลาดพร้าว 42 แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2512-4393-4 โทรสาร 0-2512-4316

35

243 ชมรมกอล์ฟเพื่อเยาวชน

่ ช 39 ถนนสุขมุ วิท 77 แขวงสวนหลวง
เลขที่ 389 ซอยออนนุ
เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2322-6797 โทรสาร 0-2322-1935

36

248 ชมรมกอล์ฟเซนดอมินิก

ั
เลขที่ 182-184 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุ งเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2466-4545,0-2466-3711 โทรสาร 0-2466-4645

37

249 ชมรมกอล์ฟลางสาดหวานอุตรดิตถ์

่ ชยั ดาบหัก ต.ทาเสา
่
เลขที่ 825/8 สนามกอล์ฟทหารม้าที่ 2 คายพิ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ (055) 428-114 ตอ่ 3510

5
ลําดับที่
38

เลขที่

ที่อยูส่ มาชิก

ชื่อสมาชิก

สมาชิก

่ อแหงประเทศไทย
่
252 ชมรมการทาเรื

่ อแหงประเทศไทย
่
อาคารการทาเรื
ชั้ น 12
่ อ แขวงทาเรื
่ อ เขตทาเรื
่ อ กรุ งเทพฯ 10110
เลขที่ 444 ถนนทาเรื
โทรศัพท์ 0-2269-5213 โทรสาร 0-2269-5188

39

253 ชมรมกอล์ฟราชวิทย์

่
เลขที่ 90 หมู่ ถนนเพชรเกษม ต.ทาตลาด
อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2556-0609

40

ิ
254 ชมรมกอล์ฟเพนแทงเกลโปรโมชั
น่

เลขที่ 53/56 อาคารสรชัย ชั้ น 17 ถนนสุขมุ วิท ซอย 63
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2382-3491-3 โทรสาร 0-2382-3490

41

258 ชมรมกอล์ฟ ปตท.สผ.

เลขที่ 555 อาคาร ปตท.สผ. ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-4000 โทรสาร 0-2537-40000

42

่ ญชาการอากาศโยธิน
269 ชมรมกอล์ฟหนวยบั

เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง
กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2534-5392 โทรสาร 0-2534-5285

43

270 ชมรมกอล์ฟโรงเรี ยนการบิน

ํ
เลขที่ 1 หมู่ 7 ต.กระตีบ อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73180
โทรศัพท์ (034) 383-600 โทรสาร (034) 383-600

44

่ มกฬากอล์
ี
274 ชมรมสนามสงเสริ
ฟสวัดิการ บน.21
พล.บ.2 บยอ.

45

275 ชมรมกอล์ฟกองบิน 23

่ อย อ.เมือง
เลขที่ 97 หมู่ 7 ถนนอุปลีสาน ต.ไรน้
จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์/โทรสาร 2-4681

เลขที่ 549 หมู่ 9 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 4-5472 โทรสาร 4-5012

46

278 ชมรมกอล์ฟกองบิน 46 กองพลที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

เลขที่ 406 หมู่ 7 อาคาร บก.บน.46 พล.บ.3 บยอ. ถนนสนามบิน
ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 55018-9 โทรสาร 55018

47

่
280 ชมรมกอล์ฟอาวมะนาว
กองบิน 5

เลขที่ 135 หมู่ 5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
โทรศัพท์ (032) 661-096 โทรสาร (032) 661-096

48

่
282 ชมรมกอล์ฟกรมชางอากาศ

เลขที่ 1 ถนนประดิพทั ธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2241-1546 โทรสาร 0-2241-0703

6
ลําดับที่
49

เลขที่
สมาชิก

ที่อยูส่ มาชิก

ชื่อสมาชิก

่
287 ชมรมกอล์ฟกรมชางโยธาทหารอากาศ

เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง
กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2534-6467 โทรสาร 0-2534-6468

50

295 ชมรมกอล์ฟกรมสวัสดิการทหารอากาศ

เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง
กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2534-5020 โทรสาร 0-2534-5036

51

300 ชมรมสนามไดร์ฟ ทบ.

ี
เลขที่ 456 ศูนย์พฒั นากฬากองทั
พบก ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220

52

304 ชมรมกอล์ฟจําปี เหาะ

เลขที่ 129 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2241-0624

53

305 ชมรมกอล์ฟสราญรมย์

โทรสาร 0-2243-5149

่
เลขที่ 443 กระทรวงการตางประเทศ
ถนนศรี อยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2643-5000 ตอ่ 2292 โทรสาร 0-2643-5080

54

307 ชมรมกอล์ฟแอร์คอน 2000

้
หจก.กองสกลอิ
นเตอร์เนชัน่ แนล เลขที่ 100-102 หมู่ 12
ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160
โทรศัพท์ 0-2809-7504 โทรสาร 0-2809-7514

55

309 ชมรมกอล์ฟอัลบาทรอสเรันจ์

เลขที่ 9 หมู่ 2 สนามไดร์ฟอัลบาทรอสเร้นจ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
กรุ งเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2449-5353

56

312 ชมรม ซี.เอ็ม.ทู.เค.กอล์ฟคลับ

เลขที่ 120/151 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ อ.ปากเกร็ ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2537-4668 โทรสาร 0-2961-1824

57

313 ชมรมกอล์ฟจังหวัดชลบุรี

ี
อาคารอัฒจันทร์ ชั้ น 2 สนามกฬาเทศบาลเมื
องชลบุรี
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ (038) 288-290 โทรสาร (038) 275-001

58

314 ชมรมกอล์ฟ IRPC

บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)
เลขที่ 299 หมู่ 5 ถ.สุขมุ วิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ (038) 611-333 ตอ่ 1433 โทรสาร (038) 612-812

7
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สมาชิก

316 ชมรมกอล์ฟจังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่ 7/1 โรงเรี ยนวัชรชัย ถนนเทพาพัฒนา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ (056) 721-390 โทรสาร (056) 721-320

60

317 ชมรมกอล์ฟใบหยก

เลขที่ 130/9 อาคารใบหยกทาวเวอร์ ถ.ราชปรารภ แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2653-7887 โทรสาร 0-2255-0330 ตอ่ 7921

61

320 ชมรมปราณบุรีที-ออฟ

เลขที่ 320/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77210
โทรศัพท์ 08-7158-7151 โทรสาร (032) 544-383

62

่
323 ชมรมกอล์ฟศิษย์เกาเกษตรศาสตร์
ม.ขอนแกน่

่
ห้องสมาคมศิษย์เกาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแกน่
อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 40002
โทรศัพท์ (043) 202-361 โทรสาร (043) 202-361

63

326 ชมรมการบริ หารจัดการกอล์ฟ ม.รามคําแหง

อาคารสุโขทัย ชั้ น 15 ห้อง 1502 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2369-2677

64

ี
่
327 ชมรมกอล์ฟการกฬาแหงประเทศไทย

ี
่ เลขที่ 286 ถนนรามคําแหง
ชั้ น 2 อาคารศูนย์ฝึกกฬาในรม
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2369-2449 โทรสาร 0-2369-2677

65

328 ชมรมสหพันธ์กอล์ฟนักเรี ยนไทย

เลขที่ 603/380 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม ซอย 55/2 แขวงบางแค
เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2801-4007 โทรสาร 0-2801-3988

66

่ มกอล์ฟเยาวชนภาคตะวันตก329 ชมรมสงเสริ
ภาณุรังษี

67

่
330 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ภูเขาปากชอง

เลขที่ 482/39 หมู่ 1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ (032) 316-236
่
เลขที่ 49 ถนนมิตรภาพ ต.หนองนํ้ าแดง อ.ปากชอง
จ.นครราชสี มา 30130
โทรศัพท์ (044) 328-085-6 โทรสาร (044) 328-087

8
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331 ชมรมกอล์ฟสแกนดิเนเวียนโซไซส์ต้ ี สยาม

เลขที่ 43/7 (10 เอ) อาคารรี เจ้นท์ออนเดอะปาร์ค 2 ถนนสุขมุ วิท
ซอย 61 แขวงพระโขนง เขตคลองตัน กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2382-8237 โทรสาร 0-2714-3404

69

332 ชมรมกอล์ฟพระยาแล จังหวัดชัยภูมิ

เลขที่ 301/26 สนามชัยภูมิไดร์ฟวิง่ เร้นจ์ ถนนนนทนาคร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ (044) 833-486 โทรสาร (044) 830-361

70

333 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ระยอง

สนามระยองกอล์ฟไดร์ฟวิง่ เร้นจ์ 111/2 หมู่ 2 ถนนบํารุ งราษฎ์
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ (038) 617-600 โทรสาร (038) 694-446,617-600

71

334 สมาคมกอล์ฟภูเกต็

เลขที่ 33/19 ถนนวิชิตสงคราม ต.กระทู ้ อ.กระทู ้ จ.ภูเกต็ 83120
โทรศัพท์ (076) 244-820-3 โทรสาร (076) 223-237

72

335 ชมรมดิเอ็มโพเรี่ ยมกอล์ฟคลับ

เลขที่ 1909 เดอะมอลล์รามคําแหง ชั้ น 6 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-1273 โทรสาร 0-2310-1621

73

338 ชมรมกอล์ฟสิ งห์กบินทร์บุรี

เลขที่ 172/39-40 หมู่ 9 ต.เมืองเกา่ อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25240
โทรศัพท์ (037) 282-227 โทรสาร (037) 281-416

74

ี
339 ชมรมศูนย์พฒั นากฬากอล์
ฟไปสู่อาชีพภาค 2

เลขที่ 1/55 ศูนย์ กกท. ภาค 2 ถนนมาลัยแมน ต.รั้ วใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ (035) 545-472 โทรสาร (035) 545-472

75

340 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ชยั ภูมิ

เลขที่ 84/2 หมู่ 7 ต.บ้านเลา่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ (044) 811-903 โทรสาร (044) 830-213

76

่่
341 ชมรมกอล์ฟสิ งห์แมฮองสอน

เลขที่ 122/7 ถนนขุนลมุประพาส ต.จองคํา อ.เมือง
่่
จ.แมฮองสอน
58000
โทรศัพท์ 08-1885-9370

77

ํ
342 ชมรมกอล์ฟสิ งห์กาแพงเพชร

่
เลขที่ 999/19 หมู่ 2 ร้านอาหารครัวพาร์ 3 ต.ทามะเขื
อ
ํ
62120
อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร
โทรศัพท์ (055) 781-355. 750-708 โทรสาร (055) 750-709

9
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343 ชมรมกอล์ฟสิ งห์สุรินทร์

เลขที่ 226.228 ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ (044) 511-781 โทรสาร (044) 512-781

79

344 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ตราด

เลขที่ 60 ต.วังกระแจ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ (039) 512-707 โทรสาร (039) 522-808

80

345 ชมรมกอล์ฟสิ งห์น่าน

่ ต.ผาสุก อ.เมือง จ.นาน
่ 55000
บริ เวณสนามบินนาน
โทรศัพท์ (054) 708-837

81

346 ชมรมกอล์ฟสิ งห์นครราชธรรมราช

เลขที่ 70-36-37 ถนนปากนคร ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 08-1677-1466

82

347 ชมรมกอล์ฟสิ งห์พิจิตร

หจก.ศรี เมืองทอง เลขที่ 18-20 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ตะพานหิ น
อ.ตะพานหิ น จ.พิจิตร 66110
โทรศัพท์ (056) 621-363 โทรสาร (056) 621-363

83

348 ชมรมกอล์ฟสิ งห์หนองคาย

เลขที่ 265 หมู่ 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ (042) 411-688 โทรสาร (042) 411-388

84

349 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ปัตตานี

สนามไดร์ฟกอล์ฟปั ตตานี เลขที่ 91-92 หมู่ 5 ต.รู สะมีแล
อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
โทรศัพท์ (073) 312-437 โทรสาร (073) 312-873

85

350 ชมรมกอล์ฟสิ งห์สมุทรสาคร

เลขที่ 905/2-4 ถนนซอยบ้านเชา่ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ (034) 421-602 โทรสาร (034) 810-699

86

351 ชมรมกอล์ฟสิ งห์เชียงใหม่

บริ ษทั สิ งห์พฒั นาเชียงใหม่ จํากดั
เลขที่ 9 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ (053) 283-444 โทรสาร (053) 283-393

87

352 ชมรมกอล์ฟสิ งห์บุรีรัมย์

เลขที่ 275 หมู่ 1 ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ (044) 617-291

88

353 ชมรมกอล์ฟสิ งห์นครสวรรค์

เลขที่ 8 หมู่ 2 ต.นครสวรรค์นอก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 96000
โทรศัพท์ / โทรสาร (056) 255-551

10
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89

355 ชมรมกอล์ฟสิ งห์อยุธยา

เลขที่ 1112/810 หมู่ 3 ซ.โรจนะคอนโดพลาซา่ ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรี อยุธยา จ.อยุธยา 13000
โทรศัพท์ 08-1853-0082

90

356 ชมรมกอล์ฟสิ งห์อุตรดิตถ์

่ ฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เลขที่ 67-71 ถนนสุขเกษม ต.ทาอิ
โทรศัพท์ (055) 411-020

91

357 ชมรมกอล์ฟสิ งห์เมืองเลย

โทรสาร (035) 346-482
โทรสาร (055) 411-271

เลขที่ 3 ถนนสกล-เชียงคาน ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ (042) 811-510 โทรสาร (042) 812-363

92

358 ชมรมกอล์ฟสิ งห์นครราชสี มา

่ รนารี ต.หนองไผล้่ อม อ.เมือง
สโมสรกอล์ฟคายสุ
จ.นครราชสี มา 30000
โทรศัพท์ (044) 255-530 ตอ่ 22507-8

93

359 ชมรมกอล์ฟสิ งห์อุดร-หนองบัวลําภู

เลขที่ 195 หมู่ 1 ถนนอุดร-เลย ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู 39000
โทรศัพท์ (042)312-201-3 โทรสาร (042) 312-201

94

360 ชมรมกอล์ฟสิ งห์นนทบุรี

เลขที่ 35/11/12 หมู่ 5 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2969-9387 โทรสาร 0-2969-9023

95

361 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ภูเกต็

เลขที่ 7/8 ถนนอําเภอ ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000
โทรศัพท์ (076) 215-480, 211-150 โทรสาร (076) 223-226

96

362 ชมรมกอล์ฟสิ งห์กาญจนบุรี

เลขที่ 397 ถนนปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ (034) 514-744 โทรสาร (034) 612-069

97

363 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ลพบุรี

เลขที่ 322 หมู่ 8 โรงเรี ยนสอนกอล์ฟธงชัยใจดี ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ (036) 652-370 โทรสาร (036) 652-730

98

364 ชมรมกอล์ฟสิ งห์สุโขทัย

เลขที่ 10/1 ถนนศรี สมบุญ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ (055) 611-386 โทรสาร (055) 621-614

99

365 ชมรมกอล์ฟสิ งห์สงขลา

เลขที่ 123/1604 นภาลัยเพลสคอนโดมิเนียม ถนนราษฎร์ยนิ ดี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ (074) 230-763

โทรสาร (074) 230-763

11
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100

366 ชมรมกอล์ฟสิ งห์สมุทรปราการ

เลขที่ 102/44 หมู่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2817-5447-9 โทรสาร 0-2817-5797

101

่ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
368 ชมรมสมาคมศิษย์เกากรุ

เลขที่ 55 ซอยพัฒนาการ 50 (เคหะนคร 3 ซอย 2) ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2722-6621-3 โทรสาร 0-2320-0729

102

370 ชมรมพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี

เลขที่ 343 ถ.ราษฎร์ดาํ ริ ต.หน้าเมือง อ..เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 08-3044-0863, 08-9832-9141

103

371 ชมรมกอล์ฟสิ งห์สระแกว้

เลขที่ 678-679 หมู่ 10 ถนนเทศบาล 1 ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ 27160
โทรศัพท์ (037) 261-009

104

372 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ตาก

โทรสาร (037) 261-717

เลขที่ 156/1 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 08-1379-1551 โทรสาร (055) 516-567

105

373 ชมรมกอล์ฟสิ งห์พทั ลุง

่ เลฟเวน่ ชองโก
่
เลขที่ 441/5 อาคารเซเวนอี
ถนนรามเมศว์
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ (074) 620-449 โทรสาร (074) 611-457

106

374 ชมรมกอล์ฟสิ งห์กรุ งเทพมหานคร

เลขที่ 1003 อาคารบุญรอดเทรดดิ้ง ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 1300
โทรศัพท์ 0-2669-2705

107

375 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ชยั นาท

โทรสาร 0-2669-2705

เลขที่ 52/4-5 ถนนวงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 08-1972-5588 โทรสาร (056) 415-559

108

376 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ปทุมธานี

เลขที่ 77/41 หมู่ 4 ถนนรังสิ ต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2996-0564, 08-9669-4999

109

377 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ประจวบคีรีขนั ธ์

เลขที่ 27/1 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิ น อ.หัวหิ น
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
โทรศัพท์ (032) 511-435 โทรสาร (032) 511-220

12
ลําดับที่
110

เลขที่
สมาชิก

ที่อยูส่ มาชิก

ชื่อสมาชิก

378 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ขอนแกน่

เลขที่ 71 ถนนกลางเมือง หมู่ 11 ต.เมืองเกา่ อ.เมือง
จ.ขอนแกน่ 40000
โทรศัพท์ (043) 226-555 โทรสาร (043) 226-828

111

่ ย
379 ชมรมเพื่อนตางวั

เลขที่ 13/23 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ซอย 105 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2745-8488 โทรสาร 2-2628-2521

112

380 ชมรมกอล์ฟประชาบดี

เลขที่ 1034 อาคาร 1 ถนนกรุ งเกษม แขวงมหานาค
่ กรุ งเทพฯ 10100
เขตป้ อมปราบศัตรู พาย
โทรศัพท์ 0-2659-6324 โทรสาร 0-2628-2521

113

381 ชมรมกอล์ฟสิ งห์จงั หวัดนครพนม

เลขที่ 56/5 ถนนสารภาณนิมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง
จ.นครพนม 48000

114

382 ชมรมกอล์ฟสิ งห์นราธิวาส

115

383 ชมรมกอล์ฟสิ งห์สุราษฎร์ธานี

116

384 ชมรมกอล์ฟสิ งห์พะเยา

117

385 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ชลบุรี

118

ั พ
386 ชมรมกอล์ฟสิ งห์รักกนคั

โทรศัพท์ (042) 515-800 โทรสาร (042) 511-220
เลขที่ 550/31-32 หอการค้า จ.นราธิวาส ถนนประชาวิวฒั น์
ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทรศัพท์ (073) 611-767 โทรสาร (073) 615-168
เลขที่ 62/5 หมู่ 4 ซอย 32 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ (074) 224-450 โทรสาร (074) 224-432
เลขที่ 169 หมู่ 3 สนามไดร์ฟ กูด-กาย-กอล์ฟ ถ.นครสวรรค์เชียงราย ต.ทาวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ (056) 418-842 โทรสาร (054) 491-495
เลขที่ 103/21-22 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ (038) 225-572 โทรสาร (038) 225-910
เลขที่ 580/281 อาคารพรปิ ยะแมนชัน่ ถนนประชาราษฎร์ สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 08-1768-7894 โทรสาร 0-2669-2084

13
ลําดับที่
119

ชื่อสมาชิก
เลขที่
สมาชิก
388 ชมรมกอล์ฟกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

120

389 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ลาํ พูน

121

391 ชมรมกอล์ฟสิ งห์รัชดาวิภาวดี

122

393 ชมรมกอล์ฟราชรถ

123

ั นพาร์ 3
394 ชมรมกอล์ฟสิ งห์กซซั

124

397 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ฟลามิงโก้

125

398 ชมรมกอล์ฟสิ งห์แสมดํา

126

399 ชมรมกอล์ฟสิ งห์หสั ดิน

127

400 ชมรมกอล์ฟสิ งห์เอส บี เอ็น แอนด์ บูรพา

128

401 ชมรมกอล์ฟสิ งห์สุวงศ์ชยั วัน-ทู กอล์ฟ

ที่อยูส่ มาชิก
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2282-1509
เลขที่ 172 ซอย 12 ถนนเจริ ญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ลําพูน 51000
โทรศัพท์/โทรสาร (053) 510-047
เลขที่ 159/3 อาคารสรรพกจิ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-7256 โทรสาร 0-2513-7527
่
เลขที่ 1032 กรมขนสงทางบก
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2272-3637 โทรสาร 0-22272-5338
เลขที่ 88 หมู่ 7 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพะฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2848-1414-7 โทรสาร 0-2848-1418
เลขที่ 3 หมู่ 5 สนามกอล์ฟเอกชัยแอนด์คนั ทรี คลับ ซ.วัดโพธิ์ แจ้
ถนนเอกชัย-บางบอน ต.บางนํ้ าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2416-5557-8 โทรสาร 0-2416-5559
เลขที่ 43/62 หมู่บา้ นกล้วยไม้ ถ.เอกชัย ซอย 115 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุ งเทพฯ 10150
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2894-8875
เลขที่ 22 อาคารหัสดินไดร์ฟวิง่ เร้นจ์ ถนนสุขมุ วิท ซอย 70/3
เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2398-7647
่
เลขที่ 99/127 หมู่ 5 ถนนสนามบินนํ้ า ต.ทาทราย
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2526-8633-9 โทรสาร 0-2526-8637
เลขที่ 99 หมู่ อาคารซ้อมกอล์ฟสุวงศ์ชยั ถ.เลี่ยงเมืองสนามบินนํ้ า
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2966-9841 โทรสาร 0-2966-6984

14
ลําดับที่
129

ชื่อสมาชิก
เลขที่
สมาชิก
404 ชมรมกอล์ฟฮิททิง ฟิ ลด์

130

405 ชมรมกอล์ฟเยาวชนสยาม

131

406 ชมรมกอล์ฟนารายณ์ฮิลล์

132

407 ชมรมกอล์ฟปราจีนบุรี

133

408 ชมรมกอล์ฟสิ งห์แพร่

134

409 ชมรมกอล์ฟสิ งห์อาํ นาจเจริ ญ

135

410 ชมรมกอล์ฟสิ งห์สุพรรณบุรี

136

411 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ตรัง

137

412 ชมรมกอล์ฟเอวหาย

138

413 สโมสรกอล์ฟทักษิณในอุปถัมภ์ของสมาคมชาวปั กษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยูส่ มาชิก
เลขที่ 57/5 หมู่ 19 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุ งเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2543-6967 โทรสาร 0-2543-6920
เลขที่ 159/3 สนามฝึ กซ้อมกอล์ฟรัชดาวิภาวดีรังสิ ต ถ.รัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 08-1527-3252 โทรสาร 0-2513-7456
เลขที่ 39 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุ งเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2910-0600 โทรสาร 0-2586-8456
เลขที่ 21/1 ถนนวัดโรมันอุทิศ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ (037) 200-541-3 โทรสาร (037) 200-242
เลขที่ 298 หมู่ 5 บ้านห้วยกูด อาคารกองทัพทหารม้าที่ 12
่ ย อ.เดนชั
่ ย จ.แพร่ 54110
ต.เดนชั
โทรศัพท์ (054) 613-300 ตอ่ 238
เลขที่ 294-296 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ต.ปุง อ.เมือง
จ.อํานาจเจริ ญ 37000
โทรศัพท์ 08-4757-5755 โทรสาร 08-1790-6944
ประตูเหนือไดร์ฟวิง่ เร้นจ์ ถนนมาลัยแมน ต.รั้ วใหญ่ อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 08-7810-9663
เลขที่ 9 ซอย 3 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ (075) 220-181 โทรสาร (075) 215-470
เลขที่ 150/59 หมู่ 3 ซอยวงศ์แพทย์ ถนนเทพารักษ์ กม.10
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2385-5566 โทรสาร 0-2757-5364
เลขที่ 4/299 อาคาร SPN ซอย 27 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2539-4427 โทรสาร 0-2539-4428

15
ลําดับที่
139

ชื่อสมาชิก
เลขที่
สมาชิก
414 ชมรมกอล์ฟสิ งห์นครปฐม

140

415 ชมรมคนรักกอล์ฟคลับ

141

416 ชมรมกอล์ฟกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่

142

417 ชมรมกอล์ฟไอที

ที่อยูส่ มาชิก
้ อนขวัญ ถนนยิงเป้ าใต้ ต.สนามเลขที่ 25/81 หมู่ 2 บ้านแกวเรื
จันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ (034) 258-458 โทรสาร (034) 258-458
เลขที่ 758 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2196-1090-3 โทรศัพท์ 0-2196-3512
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2202-3895-6 โทรสาร 0-2354-3512
เลขที่ 604/3 ห้อง 2211 พันธ์ทิพย์พลาซา่ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2255-0634 โทรสาร 0-2254-9764
โทรศัพท์ 08-9172-1899 โทรสาร (038) 945-290
โทรศัพท์ 08-9172-1899 โทรสาร (038) 945-290

143

418 ชมรมพันเสด็จกอล์ฟคลับ

144

่
่
419 ชมรมกอล์ฟสิ งห์บา้ นไรหาดใหญ

145

420 ชมรมกอล์ฟสิ งห์สกลนคร

146

่
เลขที่ 734/73 ถนนราชญาติรักษา ต.แมกลอง
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 08-1910-1435 โทรสาร (032) 561-600
422 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ศรี ษะเกษกอล์ฟคลับ
เลขที่ 771 หมู่ 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
โทรศัพท์ 08-5497-4488 โทรสาร (045) 634-399
423 ชมรมสิ งห์สนามไดร์ฟกองทัพอากาศ (พระศรี ฯ) เลขที่ 42/27 ซอยชูชาติอนุสรณ์ ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2960-4624
ี
424 สมาคมกฬากอล์
ฟจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 180 ถนนบูรพาไร่ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

147
148

149

421 ชมรมกอล์ฟสิ งห์สมุทรสงคราม

เลขที่ 34 ซอย 21/1 ถนนราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 08-6598-1138 โทรสาร (074) 553-660
เลขที่ 195 หมู่ 4 ต.มะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ (042) 981-602 โทรสาร (042) 712-704

16
ลําดับที่
150

ชื่อสมาชิก
เลขที่
สมาชิก
425 สหพันธ์กีฬาสากล

151

426 ชมรมกอล์ฟสิ งห์คนรวย

152

427 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ไดร์ฟอาร์ จี โฟร์

153

428 ชมรมกอล์ฟโตชิบา ทีพีที

154

429 ชมรมเจ เอ็ม อี กอล์ฟคลับ

155

430 สมาคมกอล์ฟโอ๊ค วูด

156

431 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ยู ยูไนเต็ด

157

432 ชมรมกอล์ฟสิ งห์เพชรบูรณ์

158

433 ชมรมกอล์ฟป่ า ม้า นํ้ า

159

434 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ธนะสิ น

160

435 ชมรมกอล์ฟสิ งห์จงั หวัดอุบลราชธานี

ที่อยูส่ มาชิก
เลขที่ 2472 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2934-2731 โทรสาร 0-2934-2731
เลขที่ 304/256 เฟลตการเคหะบางบัว ถนนพหลโยธิน ซอย 49/1
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2940-5-8589 โทรสาร 0-2451-5418
เลขที่ 206/23 หมู่ 1 หมู่บา้ นชัยพฤกษ์-บางบัวทอง ซอย 2/20
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2950-3466 โทรสาร 0-2950-3311
เลขที่ 144/1 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถนนติวานนท์
ต.บางกระดี อ.เมือง จ.นนทบุรี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-1400 โทรสาร 0-2501-3023
ลุมพินีคอนโดทาวน์ เลขที่ 12/4-5 ถนนรามอินทรา ซอย 3
แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 08-5003-7012, 0-2161-3361
ตู ้ ปณ.12 ปณศ.ยานนาวา เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 08-5319-2377 โทรสาร 0-2682-0190 ตอ่ 5065
เลขที่ 126 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ถนนประชาธิปก แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-9064 โทรสาร 0-2470-9070
เลขที่ 500/272 หมู่ 13 ถ.เทพาพัฒนา อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ (056) 721-876 โทรสาร (056) 711-263
เลขที่ 500/272 หมู่ 13 ถ.เทพาพัฒนา อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ (056) 721-876 โทรสาร (056) 711-263
เลขที่ 25/2 หมู่ 10 ตึกแดงถนนนวมินทร์ ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2944-0704-5 โทรสาร 0-2944-0705
เลขที่ 38 ต.วาริ นชําราบ อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ (045) 266-020 โทรสาร (045) 266-020

17
ลําดับที่
161

เลขที่
ชื่อสมาชิก
สมาชิก
436 ชมรมกอล์ฟสิ งห์อ่างทอง

162

437 ชมรมกอล์ฟ ดีวเี อ็ม 111

163

438 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ชุมพร

164

439 ชมรมกอล์ฟกรมสรรพากร

165

ี
่ สโมสรรัฐสภา
440 ชมรมกฬากอล์
ฟสภาหิ นออน

166

441 ชมรมกอล์ฟนนทบุรี

167

442 ชมรมกอล์ฟสิ งห์กระบี่

168

443 ชมรมกอล์ฟ อารี นา โซไซตี้

169

444 ชมรมกอล์ฟสิ งห์พงั งา

170

445 ชมรมกอล์ฟสิ งห์เพชรบุรี

171

446 ชมรมกอล์ฟออนกรี น

ที่อยูส่ มาชิก
่
เลขที่ 97/1 หมู่ 6 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง
14000
โทรศัพท์ (035) 628-052
โทรสาร (035) 628-052
เลขที่ 52/2 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2732-7725 โทรสาร 0-2732-7726
หจก.ลิ้มไฮทอง
่
เลขที่ 216 ถนนปรมินมรรค ต.ทาตะเภา
อ.เมือง ชุมพร 86000
โทรศัพท์ (077) 511-039 โทรสาร (077) 511-089
เลขที่ 3 สนง.สรรพากร ภาค 3 ถนนเจ้าฟ้ า แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-2293 โทรสาร 0-2282-9329
อาคารรัฐสภา ถนนอูท่ องใน แขวงอูท่ องใน เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-1832 โทรสาร 0-2244-1835
เลขที่ 39/3 หมู่ 2 สนามไดร์ฟกอล์ฟบ้านสวน ถนนวัดสักโคนอน
ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2876-7935 โทรสาร 0-2876-8075
เลขที่ 16 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.ทับปริ ก อ.เมือง กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 08-1273-3577 โทรสาร (075) 635-473
เลขที่ 56 อาคารญาดา ชั้ น 8 ห้อง 801 ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2266-7595-7 โทรสาร 0-2266-7845
เลขที่ 45/8 หมู่ 3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ (076) 440-579
เลขที่ 499 หมู่ 5 ถ.บันไดอิฐวิลเลจ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ (032) 419-482, 480-067 โทรสาร (032) 419-482
เลขที่ 72 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.10 ต.บางใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2300-0017 โทรสาร 0-2230-0273

18
ลําดับที่
172

เลขที่
ชื่อสมาชิก
สมาชิก
447 ชมรมสิ งห์-ยูงทอง'24

173

448 ชมรมกอล์ฟช้างวิคตอรี่

174

449 ชมรมกอล์ฟ บ.ย.ส.(ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง)

175

450 ชมรมกอล์ฟ Chevron ประเทศไทย

176

451 ชมรมสิ งห์สนามไดร์อิมมานูเอล สปอร์ต

177

452 ชมรมกอล์ฟสิ งห์พทั ยา

178

453 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ กสท.

179

454 ชมรมกอล์ฟสิ งห์ร้อยเอ็ด

180

455 ชมรมกอล์ฟใจสัมพันธ์

181

456 ชมรมกอล์ฟสิ งห์เอเวอร์กรี น

182

ี
457 ชมรมกฬากอล์
ฟจังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยูส่ มาชิก
เลขที่ 9/132 หมู่ 6 หมูบ่ า้ นนภาวัลย์ ซอย กม.25 ถนนพหลโยธิน
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 08-1274-1196 โทรสาร 0-2534-5034
่
เลขที่ 191 หมู่ 1 ต.คายบกหวาน
อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
โทรศัพท์ (042) 407-296-8 โทรสาร (042) 407-300
เลขที่ 35 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-8033-4 โทรสาร 0-2512-8035
เลขที่ 19 อาคารทาวเวอร์ 3 เอสซีบี ปาร์คพลาซา่ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจุตจักร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2545-5555
เลขที่ 99 หมู่ 3 สนามไดร์ฟอิมมานูเอลสปอร์ต ถนนเพิ่มสิ น
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุ งเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2908-8607-8 โทรสาร 0-2908-8609
เลขที่ 510/1 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20260
โทรศัพท์ (038) 414-044 โทรสาร (038) 414-043
บริ ษทั กสท.โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสงห้อง เขตหลักสี่
กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2104-4735 โทรสาร 0-2104-4785
่
คายประเสริ
ฐสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 08-6635-8826 โทรสร (043) 524-899
่ ฐ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
เลขที่ 99/69 หมู่ 1 ต.ทาอิ
โทรศัพท์ 08-9922-9225
่ ่ จ.กาญจนบุรี 71110
เลขที่ 152 หมู่ 5 อําเภอทามวง
โทรศัพท์ 08-1921-5664 โทรสาร 08-1735-6920
เลขที่ 303/23 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ (034) 624-437 โทรสาร (034) 624-437

19
ลําดับที่
183

เลขที่
ชื่อสมาชิก
สมาชิก
458 ชมรมฟอร์จูนเนอร์กอล์ฟคลับ

184

459 ชมรมสกายกอล์ฟอาแคดิมี่

185

460 ชมรมกอล์ฟ ฮาร์ทแลนด์

ที่อยูส่ มาชิก
เลขที่212/10 ม.1 หมูบ่ า้ นนนทรี เพลส ถ.นครอินทร์-พระราม 5
ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2886-7834-5 โทรสาร 0-2886-7836
เลขที่ 153/10 หมู่ 1 หมูบ่ า้ นมณี รินทร์เลคแอนด์พาร์ค ซอย 10
ถนน 345 ต.บางคูวดั อ.มืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 08-6080-6325 โทรสาร 0-2961-3212
เลขที่ 52 ชั้ น 4 อาคารธนิยะพลาซา่ ห้อง เลขที่ 447 ถนนสี ลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-231-2203 โทรสาร 0-2231-2203

