
เลขท่ี

สมาชิก

1 2 สมาคมญ่ีปุ่นในประเทศไทย ชนั ้ 1 อาคารสาธรธาณี 2  เลขท่ี 2 ถนนสาธรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท ์0-2236-1201      โทรสาร 0-2236-1131

2 8 ชมรมกอลฟ์การบินไทย บริษทั การบินไทย จาํกด ั (มหาชน)

เลขท่ี 89 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร

กรุงเทพฯ 10900      โทรศพัท ์0-2545-2393

3 10 สมาคมกอลฟ์สตรี เลขท่ี 518/3 ชนั ้ 4 อาคารมณียานอร์ธ ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330

โทรศพัท ์0-2255-7976      โทรสาร 0-2254-8176

4 14 ชมรมกอลฟ์ป่าไม้ กรมป่าไม ้ เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร

กรุงเทพฯ 10900   โทรศพัท ์0-2579-1151-9

5 18 ชมรมกอลฟ์เบียร์สิงห์ อาคาร ซี.บี.เฮา้ส์ ชนั ้ 5 เลขท่ี 83 ถนนอาํนวยสงคราม

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศพัท ์0-2669-5450       โทรสาร 0-2669-5459

6 32 ชมรมกอลฟ์การทาอากาศยาน่ บริษทั ทาอากาศยานไทย จาํกด ่ ั (มหาชน)

เลขท่ี 333 หมู ่ 7 ถนนเชิดวฒุากาศ แขวงสีกน ั

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท ์0-2535-1009      โทรสาร 0-2535-1468

7 34 ชมรมกอลฟ์ ททท. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย่ ่

เลขท่ี 1600 ถนนเพชรบุรีตดัใหม แขวงมกักะสนั ่

เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท ์0-2525-5500      โทรสาร 0-2252-5511

8 36 สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ จาํกด ั (มหาชน สนง.ใหญ เลขท่ี ่ 333

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท ์0-2230-2143.0-2230-2350 โทรสาร 0-2230-1199

9 38 ชมรมกอลฟ์ซี.พี.เครือเจริญโภคภณัฑ์ เลขท่ี 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500      โทรศพัท ์0-2231-0231-51

  

รายช่ือและจาํนวนสมาชิกวสิามญั เพยีง ณ วนัที ่26 กมภาพนัธ์  ุ 2552

ลาํดบัท่ี ช่ือสมาชิก ท่ีอยสูมาชิก่
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10 41 ชมรมกอลฟ์ราชสีห์ กรมการปกครอง  ถนนอษัฎางค ์เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศพัท ์0-2254876     โทรสาร 0-22218150

11 45 ชมรมกอลฟ์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย จาํกด ั (มหาชน)

เลขท่ี 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศพัท ์0-24701547

12 47 ชมรมกอลฟ์กรมแพทยท์หารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ถนนพหลโยธิน แขวงดอนเมือง เขตบางเขน กทม. 10220

13 60 ชมรมกอลฟ์สหกรุ๊ป บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชนัแนล จาํกด ่ ั (มหาชน)

เลขท่ี 757/10 ซอยประดู ่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ ์เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120    โทรศพัท ์0-2294-0281

14 65 ชมรมกอลฟ์เครือปูนซิเมนตไ์ทย เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

โทรศพัท ์0-2586-4444    โทรสาร 0-2586-2149

15 72 ชมรมกอลฟ์ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา

สนง.ใหญ่. ตู ้ปณ.491 กรุงเทพฯ 10000

โทรศพัท ์0-2253-6801, 0-2253-8932

16 74 ชมรมกอลฟ์บางพลี บริษทั สนามฝึกซอ้มกอลฟ์บางพลี จาํกดั

เลขท่ี 12/4 หมู ่ 7 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแกว อ้ .บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศพัท ์0-2316-1547

17 77 ชมรมกอลฟ์เอ-คลาส เลขท่ี 52/91 หมูบา้นกฤษณา ถ่ .กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท ์0-2736-0591-4     โทรสาร 0-2736-0595

18 110 ชมรมไทยแลนดช๊์อตกนกอลฟ์คลบัั เลขท่ี 125/70 หมูบา้นสิรินทร์เฮา้ส์ ซอย ่ 1/1 ถนนรัตนาธิเบศก์

ต.ไทรมา้ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศพัท ์0-2985-3009     โทรสาร 0-298-3008

19 129 ชมรมกอลฟ์สิงห์ราชบุรี โรงพยาบาลเมืองราช  เลขท่ี 59/3 ถนนเพชรเกษม ต.หนา้เมือง

อ.เมือง  จ.ราชบุรี 70000

โทรศพัท ์(032) 322-274-80 ตอ ่ 318   โทรสาร (032) 322-237

ลาํดบัท่ี ช่ือสมาชิก ท่ีอยสูมาชิก่
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20 134 ชมรมแอร์ คาร์โก กอลฟ์คลบั้ เลขท่ี 874 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั

กรุงเทพฯ 10330

โทรศพัท ์0-2254-5780-3   โทรสาร 0-2254-5784

21 140 ชมรมกอลฟ์สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ์่ - อาคารสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนพญาไท่

มหาวทิยาลยั แขวงวงัใหม เขตพญาไท กรุงเทพฯ ่ 10330

โทรศพัท ์0-2215-1684     โทรสาร 0-2216-1298

22 163 ชมรมกอลฟ์บางมด บริษทั ส.พลงัคอนสรัคชนั จาํกด  เลขท่ี ่ ั 216/27-29 

ถนนนางลินจ่ี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ้ ่ 10120

โทรศพัท ์0-2285-4334-7     โทรสาร 0-2285-4340

23 172 สมาพนัธ์นกักอลฟ์เยาวชนไทย เลขท่ี 39 หมู ่ 8 ถนนสงัฆสนัติสุข แขวงกระทุมราย่

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศพัท ์0-2989-3181-2 ตอ ่ 111   โทรสาร 0-2988-2138

24 177 ชมรมกอลฟ์ชา้งไทย เลขท่ี 7 ซอย 1 ถนนจิระนคร ต.หาดใหญ อ่ .หาดใหญ่

จ.สงขลา 90110

โทรศพัท ์(074) 247-775     โทรสาร (074) 247-776

25 178 ชมรมกอลฟ์สิงห์เหนือเชียงราย เลขท่ี 12 หมู ่ 3 ถนนหวัดอย-สปเปา ต.เวยีงชยั อ.เวยีงชยั

จ.เชียงราย 57210   

โทรศพัท ์(053) 662-821-6

26 184 ชมรมกอลฟ์ไดเจสทไ์ทยแลนด์ บริษทั แพนวนิ อินเตอร์มีเดีย & พบัลิชชิง จาํกด่ ั

เลขท่ี 460,462 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม่

กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์0-2289-3886-8    โทรศพัท ์0-2289-3199

27 204 ชมรมกอลฟ์สิงห์เหนือนครลาํปาง เลขท่ี 138/69-73 ถนนพหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง

จ.ลาํปาง 52100   

โทรศพัท ์(054) 223-850ฒ 226-450, 241-333

28 207 ชมรมกอลฟ์ราชมงคล กองบริการสาํนกังานอธิการบดี   ถนนรังสิต-นครนายก

ต.คลองหก อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศพัท ์0-25254-6568    โทรสาร 0-2257-5010

ลาํดบัท่ี ช่ือสมาชิก ท่ีอยสูมาชิก่
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29 212 ชมรมกอลฟ์แมโจ้่ สนง.อธิการบดีมหาวทิยาลยัแมโจ ้ เลขท่ี ่ 63 หมู ่ 4 

ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่ 50290

โทรศพัท ์(053) 873-015 ตอ ่ 1200   โทรสาร (053) 873-042

30 215 ชมรมกอลฟ์ธรรมศาสตร์ เลขท่ี 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ่

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์0-2679-8322

31 216 ชมรมเมอร์เซเดสโทรฟ่ีกอลฟ์ บริษทั เดมเลอร์ไครเลอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั

เลขท่ี 183 อาคารรัจนาการ ชนั ้ 19 ถนนสาธรใต ้แขวงยานนาวา

เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120

โทรศพัท ์0-2747-3448     โทรสาร 0-2676-6234

32 220 ชมรมพฒันากอลฟ์ไทย เลขท่ี 52/91 หมูบา้นกฤษณา ถ่ .กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท ์0-2736-0591-4     โทรสาร 0-2736-0595

33 221 ชมรมกอลฟ์การนิคมอุตสาหกรรม ฯ เลขท่ี 618 ถนนนิคมมกักะสนั แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท ์0-2251-2496      โทรสาร 0-2650-0457

34 241 ชมรมกอลฟ์เฟอร์ออนไลน์ เลขท่ี 72 ชนั ้ 4B ซอยลาดพร้าว 42 แขวงสามเสนนอก 

เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทรศพัท ์ 0-2512-4393-4     โทรสาร 0-2512-4316

35 243 ชมรมกอลฟ์เพ่ือเยาวชน เลขท่ี 389 ซอยออนนุช ่ 39 ถนนสุขมุวทิ 77 แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศพัท ์0-2322-6797      โทรสาร 0-2322-1935

36 248 ชมรมกอลฟ์เซนดอมินิก เลขท่ี 182-184 ถนนประชาธิปก แขวงวดักลยาณ์ เขตธนบุรีั

กรุงเทพฯ 10600

โทรศพัท ์0-2466-4545,0-2466-3711   โทรสาร 0-2466-4645

37 249 ชมรมกอลฟ์ลางสาดหวานอุตรดิตถ์ เลขท่ี 825/8 สนามกอลฟ์ทหารมา้ท่ี 2 คายพิชยัดาบหกั ต่ .ทาเสา่

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์53000   

โทรศพัท ์(055) 428-114 ตอ ่ 3510

ลาํดบัท่ี ช่ือสมาชิก ท่ีอยสูมาชิก่
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38 252 ชมรมการทาเรือแหงประเทศไทย่ ่ อาคารการทาเรือแหงประเทศไทย ชนั ่ ่ ้ 12 

เลขท่ี 444 ถนนทาเรือ แขวงทาเรือ เขตทาเรือ กรุงเทพฯ ่ ่ ่ 10110

โทรศพัท ์0-2269-5213     โทรสาร 0-2269-5188

39 253 ชมรมกอลฟ์ราชวทิย์ เลขท่ี 90 หมู ถนนเพชรเกษม ต่ .ทาตลาด อ่ .สามพราน

จ.นครปฐม 73110    โทรศพัท/์โทรสาร 0-2556-0609

40 254 ชมรมกอลฟ์เพนแทงเกลโปรโมชนัิ ่ เลขท่ี 53/56 อาคารสรชยั ชนั ้ 17 ถนนสุขมุวทิ ซอย 63

แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท ์0-2382-3491-3     โทรสาร 0-2382-3490

41 258 ชมรมกอลฟ์ ปตท.สผ. เลขท่ี 555 อาคาร ปตท.สผ. ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

โทรศพัท ์ 0-2537-4000     โทรสาร 0-2537-40000

42 269 ชมรมกอลฟ์หนวยบญัชาการอากาศโยธิน่ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท ์0-2534-5392     โทรสาร 0-2534-5285

43 270 ชมรมกอลฟ์โรงเรียนการบิน เลขท่ี 1 หมู ่ 7 ต.กระตีบ อ.กาแพงแสน จํ .นครปฐม 73180

โทรศพัท ์(034) 383-600     โทรสาร (034) 383-600

44 274 ชมรมสนามสงเสริมกฬากอลฟ์สวดิัการ บน่ ี .21 เลขท่ี 97 หมู ่ 7 ถนนอุปลีสาน ต.ไรนอ้ย อ่ .เมือง 

พล.บ.2 บยอ. จ.อุบลราชธานี 34000       โทรศพัท/์โทรสาร 2-4681

45 275 ชมรมกอลฟ์กองบิน 23 เลขท่ี 549 หมู ่ 9 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศพัท ์4-5472      โทรสาร 4-5012

46 278 ชมรมกอลฟ์กองบิน 46 กองพลท่ี 3 กองบญัชา- เลขท่ี 406 หมู ่ 7 อาคาร บก.บน.46 พล.บ.3 บยอ. ถนนสนามบิน

การยทุธทางอากาศ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศพัท ์55018-9      โทรสาร 55018

47 280 ชมรมกอลฟ์อาวมะนาว กองบิน ่ 5 เลขท่ี 135 หมู ่ 5 ต.เกาะหลกั อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000

โทรศพัท ์(032) 661-096     โทรสาร (032) 661-096

48 282 ชมรมกอลฟ์กรมชางอากาศ่ เลขท่ี 1 ถนนประดิพทัธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

 กรุงเทพฯ 10300

โทรศพัท ์0-2241-1546    โทรสาร 0-2241-0703

ลาํดบัท่ี ช่ือสมาชิก ท่ีอยสูมาชิก่
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49 287 ชมรมกอลฟ์กรมชางโยธาทหารอากาศ่ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท ์0-2534-6467      โทรสาร 0-2534-6468

50 295 ชมรมกอลฟ์กรมสวสัดิการทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท ์0-2534-5020     โทรสาร 0-2534-5036

51 300 ชมรมสนามไดร์ฟ ทบ. เลขท่ี 456 ศูนยพ์ฒันากฬากองทพับก ถนนรามอินทราี

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

52 304 ชมรมกอลฟ์จาํปีเหาะ เลขท่ี 129 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300

โทรศพัท ์0-2241-0624        โทรสาร 0-2243-5149

53 305 ชมรมกอลฟ์สราญรมย์ เลขท่ี 443 กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยธุยา แขวงทุง่ ่ -

พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท ์0-2643-5000 ตอ ่ 2292  โทรสาร 0-2643-5080

54 307 ชมรมกอลฟ์แอร์คอน 2000 หจก.กองสกลอินเตอร์เนชนัแนล  เลขท่ี ้ ่ 100-102 หมู ่ 12

ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กทม.10160

โทรศพัท ์0-2809-7504    โทรสาร 0-2809-7514

55 309 ชมรมกอลฟ์อลับาทรอสเรันจ์ เลขท่ี 9 หมู ่ 2 สนามไดร์ฟอลับาทรอสเร้นจ ์ซ.จรัญสนิทวงศ ์35

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางเชือกหนงั เขตตลิงชนั่

กรุงเทพฯ 10700      โทรศพัท ์0-2449-5353

56 312 ชมรม ซี.เอม็.ทู.เค.กอลฟ์คลบั เลขท่ี 120/151 หมู ่ 5 ถนนติวานนท ์อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศพัท ์0-2537-4668    โทรสาร 0-2961-1824

57 313 ชมรมกอลฟ์จงัหวดัชลบุรี อาคารอฒัจนัทร์ ชนั ้ 2  สนามกฬาเทศบาลเมืองชลบุรีี

ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศพัท ์(038) 288-290     โทรสาร (038) 275-001

58 314 ชมรมกอลฟ์ IRPC บริษทั ไออาร์พีซี จาํกด ั (มหาชน)

เลขท่ี 299 หมู ่ 5 ถ.สุขมุวทิ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศพัท ์(038) 611-333 ตอ ่ 1433   โทรสาร (038) 612-812

ลาํดบัท่ี ช่ือสมาชิก ท่ีอยสูมาชิก่
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เลขท่ี

สมาชิก

59 316 ชมรมกอลฟ์จงัหวดัเพชรบูรณ์ เลขท่ี 7/1 โรงเรียนวชัรชยั ถนนเทพาพฒันา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศพัท ์(056) 721-390     โทรสาร (056) 721-320

60 317 ชมรมกอลฟ์ใบหยก เลขท่ี 130/9 อาคารใบหยกทาวเวอร์ ถ.ราชปรารภ แขวงพญาไท

เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท ์0-2653-7887     โทรสาร 0-2255-0330 ตอ ่ 7921

61 320 ชมรมปราณบุรีที-ออฟ เลขท่ี 320/4 หมู ่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.เขานอ้ย อ.ปราณบุรี

จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77210

โทรศพัท ์08-7158-7151    โทรสาร (032) 544-383

62 323 ชมรมกอลฟ์ศิษยเ์กาเกษตรศาสตร์ ม่ .ขอนแกน่ หอ้งสมาคมศิษยเ์กาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ่

อ.เมือง จ.ขอนแกน ่ 40002

โทรศพัท ์(043) 202-361     โทรสาร (043) 202-361

63 326 ชมรมการบริหารจดัการกอลฟ์ ม.รามคาํแหง อาคารสุโขทยั ชนั ้ 15 หอ้ง 1502 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท ์/โทรสาร 0-2369-2677

64 327 ชมรมกอลฟ์การกฬาแหงประเทศไทยี ่ ชนั ้ 2 อาคารศูนยฝึ์กกฬาในรม  เลขท่ี ี ่ 286 ถนนรามคาํแหง

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท ์0-2369-2449     โทรสาร 0-2369-2677

65 328 ชมรมสหพนัธ์กอลฟ์นกัเรียนไทย เลขท่ี 603/380 หมู ่ 10  ถนนเพชรเกษม ซอย 55/2 แขวงบางแค

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศพัท ์0-2801-4007    โทรสาร 0-2801-3988

66 329 ชมรมสงเสริมกอลฟ์เยาวชนภาคตะวนัตก่ - เลขท่ี 482/39 หมู ่ 1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ภาณุรังษี โทรศพัท ์(032) 316-236

67 330 ชมรมกอลฟ์สิงห์ภูเขาปากชอง่ เลขท่ี 49 ถนนมิตรภาพ ต.หนองนาํแดง อ้ .ปากชอง่

จ.นครราชสีมา 30130

โทรศพัท ์(044) 328-085-6     โทรสาร (044) 328-087

ลาํดบัท่ี ช่ือสมาชิก ท่ีอยสูมาชิก่
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สมาชิก

68 331 ชมรมกอลฟ์สแกนดิเนเวยีนโซไซส์ตี สยาม้ เลขท่ี 43/7 (10 เอ) อาคารรีเจน้ทอ์อนเดอะปาร์ค 2 ถนนสุขมุวทิ 

ซอย 61 แขวงพระโขนง เขตคลองตนั กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท ์0-2382-8237     โทรสาร 0-2714-3404

69 332 ชมรมกอลฟ์พระยาแล จงัหวดัชยัภูมิ เลขท่ี 301/26 สนามชยัภูมิไดร์ฟวงิเร้นจ ์ถนนนนทนาคร่

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 36000

โทรศพัท ์(044) 833-486     โทรสาร (044) 830-361

70 333 ชมรมกอลฟ์สิงห์ระยอง สนามระยองกอลฟ์ไดร์ฟวงิเร้นจ ์่ 111/2 หมู ่ 2 ถนนบาํรุงราษฎ์

ต.เนินพระ  อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศพัท ์(038) 617-600 โทรสาร (038) 694-446,617-600

71 334 สมาคมกอลฟ์ภูเกต็ เลขท่ี 33/19 ถนนวชิิตสงคราม ต.กระทู ้อ.กระทู ้จ.ภูเกต ็ 83120

โทรศพัท ์(076) 244-820-3    โทรสาร (076) 223-237

72 335 ชมรมดิเอม็โพเร่ียมกอลฟ์คลบั เลขท่ี 1909 เดอะมอลลร์ามคาํแหง ชนั ้ 6 ถนนรามคาํแหง

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท ์0-2310-1273     โทรสาร 0-2310-1621

73 338 ชมรมกอลฟ์สิงห์กบินทร์บุรี เลขท่ี 172/39-40 หมู ่ 9  ต.เมืองเกา  อ่ .กบินทร์บุรี 

จ.ปราจีนบุรี 25240

โทรศพัท ์(037) 282-227     โทรสาร (037) 281-416

74 339 ชมรมศูนยพ์ฒันากฬากอลฟ์ไปสูอาชีพภาค ี ่ 2 เลขท่ี 1/55 ศูนย ์กกท. ภาค 2 ถนนมาลยัแมน ต.รัวใหญ้ ่

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  72000

โทรศพัท ์(035) 545-472     โทรสาร (035) 545-472

75 340 ชมรมกอลฟ์สิงห์ชยัภูมิ เลขท่ี 84/2 หมู ่ 7 ต.บา้นเลา อ่ .เมือง จ.ชยัภูมิ 36000

โทรศพัท ์(044) 811-903      โทรสาร (044) 830-213

76 341 ชมรมกอลฟ์สิงห์แมฮองสอน่ ่ เลขท่ี 122/7 ถนนขนุลมุประพาส ต.จองคาํ อ.เมือง 

จ.แมฮองสอน ่ ่ 58000      

โทรศพัท ์08-1885-9370

77 342 ชมรมกอลฟ์สิงห์กาแพงเพชรํ เลขท่ี 999/19 หมู ่ 2 ร้านอาหารครัวพาร์ 3 ต.ทามะเขือ ่

อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร ํ 62120

โทรศพัท ์(055) 781-355. 750-708   โทรสาร (055) 750-709

ลาํดบัท่ี ช่ือสมาชิก ท่ีอยสูมาชิก่
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สมาชิก

78 343 ชมรมกอลฟ์สิงห์สุรินทร์ เลขท่ี 226.228 ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศพัท ์(044) 511-781     โทรสาร (044) 512-781

79 344 ชมรมกอลฟ์สิงห์ตราด เลขท่ี 60 ต.วงักระแจ อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทรศพัท ์(039) 512-707      โทรสาร (039) 522-808

80 345 ชมรมกอลฟ์สิงห์นาน่ บริเวณสนามบินนาน ต่ .ผาสุก อ.เมือง จ.นาน ่ 55000

โทรศพัท ์ (054) 708-837

81 346 ชมรมกอลฟ์สิงห์นครราชธรรมราช เลขท่ี 70-36-37   ถนนปากนคร  ต.คลงั  อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศพัท ์08-1677-1466

82 347 ชมรมกอลฟ์สิงห์พิจิตร หจก.ศรีเมืองทอง  เลขท่ี 18-20 ถนนสุขสวสัดิ ต์ .ตะพานหิน

อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

โทรศพัท ์(056) 621-363     โทรสาร (056) 621-363

83 348 ชมรมกอลฟ์สิงห์หนองคาย เลขท่ี 265 หมู ่ 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทรศพัท ์(042) 411-688     โทรสาร (042) 411-388

84 349 ชมรมกอลฟ์สิงห์ปัตตานี สนามไดร์ฟกอลฟ์ปัตตานี  เลขท่ี 91-92 หมู ่ 5 ต.รูสะมีแล

อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000

โทรศพัท ์(073) 312-437    โทรสาร (073) 312-873

85 350 ชมรมกอลฟ์สิงห์สมุทรสาคร เลขท่ี 905/2-4 ถนนซอยบา้นเชา ต่ .มหาชยั อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศพัท ์(034) 421-602    โทรสาร (034) 810-699

86 351 ชมรมกอลฟ์สิงห์เชียงใหม่ บริษทั สิงห์พฒันาเชียงใหม จาํกด่ ั

เลขท่ี 9 หมู ่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 50200

โทรศพัท ์(053) 283-444   โทรสาร (053) 283-393

87 352 ชมรมกอลฟ์สิงห์บุรีรัมย์ เลขท่ี 275 หมู ่ 1 ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์31000

โทรศพัท ์(044) 617-291

88 353 ชมรมกอลฟ์สิงห์นครสวรรค์ เลขท่ี 8 หมู ่ 2 ต.นครสวรรคน์อก อ.เมือง จ.นครสวรรค ์96000

โทรศพัท ์/ โทรสาร (056) 255-551

ลาํดบัท่ี ช่ือสมาชิก ท่ีอยสูมาชิก่
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สมาชิก

89 355 ชมรมกอลฟ์สิงห์อยธุยา เลขท่ี 1112/810 หมู ่ 3 ซ.โรจนะคอนโดพลาซา ต่ .คลองสวนพลู

อ.พระนครศรีอยธุยา  จ.อยธุยา 13000

โทรศพัท ์ 08-1853-0082        โทรสาร (035) 346-482

90 356 ชมรมกอลฟ์สิงห์อุตรดิตถ์ เลขท่ี 67-71 ถนนสุขเกษม ต.ทาอิฐ อ่ .เมือง จ.อุตรดิตถ ์53000

โทรศพัท ์(055) 411-020        โทรสาร (055) 411-271

91 357 ชมรมกอลฟ์สิงห์เมืองเลย เลขท่ี 3 ถนนสกล-เชียงคาน ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศพัท ์(042) 811-510     โทรสาร (042) 812-363

92 358 ชมรมกอลฟ์สิงห์นครราชสีมา สโมสรกอลฟ์คายสุรนารี  ต่ .หนองไผลอ้ม   อ่ .เมือง 

จ.นครราชสีมา 30000

โทรศพัท ์(044) 255-530 ตอ ่ 22507-8

93 359 ชมรมกอลฟ์สิงห์อุดร-หนองบวัลาํภู เลขท่ี 195 หมู ่ 1 ถนนอุดร-เลย   ต.หนองบวั   อ.เมือง

จ.หนองบวัลาํภู 39000

โทรศพัท ์(042)312-201-3    โทรสาร (042) 312-201

94 360 ชมรมกอลฟ์สิงห์นนทบุรี เลขท่ี 35/11/12 หมู ่ 5 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศพัท ์0-2969-9387     โทรสาร 0-2969-9023

95 361 ชมรมกอลฟ์สิงห์ภูเกต็ เลขท่ี 7/8 ถนนอาํเภอ ต.หาดใหญ อ่ .เมือง จ.ภูเกต ็ 83000

โทรศพัท ์(076) 215-480, 211-150  โทรสาร (076) 223-226

96 362 ชมรมกอลฟ์สิงห์กาญจนบุรี เลขท่ี 397 ถนนปากแพรก ต.บา้นเหนือ อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศพัท ์(034) 514-744    โทรสาร (034) 612-069

97 363 ชมรมกอลฟ์สิงห์ลพบุรี เลขท่ี 322 หมู ่ 8 โรงเรียนสอนกอลฟ์ธงชยัใจดี ต.นิคมสร้าง-

ตนเอง  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 15000

โทรศพัท ์(036) 652-370   โทรสาร (036) 652-730

98 364 ชมรมกอลฟ์สิงห์สุโขทยั เลขท่ี 10/1 ถนนศรีสมบุญ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทยั 64000

โทรศพัท ์(055) 611-386      โทรสาร (055) 621-614

99 365 ชมรมกอลฟ์สิงห์สงขลา เลขท่ี 123/1604 นภาลยัเพลสคอนโดมิเนียม ถนนราษฎร์ยนิดี

ต.หาดใหญ อ่ .หาดใหญ จ่ .สงขลา 90110

โทรศพัท ์(074) 230-763        โทรสาร (074) 230-763



11

ลาํดบัท่ี เลขท่ี ช่ือสมาชิก ท่ีอยสูมาชิก่

สมาชิก

100 366 ชมรมกอลฟ์สิงห์สมุทรปราการ เลขท่ี 102/44 หมู ่ 7 ซอยสุขสวสัดิ ต์ .บางจาก อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศพัท ์0-2817-5447-9     โทรสาร 0-2817-5797

101 368 ชมรมสมาคมศิษยเ์กากรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั่ เลขท่ี 55 ซอยพฒันาการ 50 (เคหะนคร 3 ซอย 2) ถ.พฒันาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศพัท ์0-2722-6621-3      โทรสาร 0-2320-0729

102 370 ชมรมพฒันานกักอลฟ์เยาวชนจงัหวดัปราจีนบุรี เลขท่ี 343 ถ.ราษฎร์ดาํริ ต.หนา้เมือง อ..เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

โทรศพัท ์08-3044-0863, 08-9832-9141

103 371 ชมรมกอลฟ์สิงห์สระแกว้ เลขท่ี 678-679 หมู ่ 10 ถนนเทศบาล 1 ต.วฒันานคร

อ.วฒันานคร จ.สระแกว ้ 27160

โทรศพัท ์(037) 261-009       โทรสาร (037) 261-717

104 372 ชมรมกอลฟ์สิงห์ตาก เลขท่ี 156/1 หมู ่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ไมง้าม อ.เมือง จ.ตาก 63000

โทรศพัท ์08-1379-1551    โทรสาร (055) 516-567

105 373 ชมรมกอลฟ์สิงห์พทัลุง เลขท่ี 441/5 อาคารเซเวนอีเลฟเวน ชองโก ถนนรามเมศว์่ ่ ่

ต.คูหาสวรรค ์อ.เมือง จ.พทัลุง 93000

โทรศพัท ์(074) 620-449     โทรสาร (074) 611-457

106 374 ชมรมกอลฟ์สิงห์กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 1003 อาคารบุญรอดเทรดดิง ถนนสามเสน  แขวงถนน้ -

นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1300

โทรศพัท ์0-2669-2705       โทรสาร 0-2669-2705

107 375 ชมรมกอลฟ์สิงห์ชยันาท เลขท่ี 52/4-5 ถนนวงษโ์ต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชยันาท 17000

โทรศพัท ์08-1972-5588    โทรสาร (056) 415-559

108 376 ชมรมกอลฟ์สิงห์ปทุมธานี เลขท่ี 77/41 หมู ่ 4 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธญับุรี  จ.ปทุมธานี 12130

โทรศพัท ์0-2996-0564, 08-9669-4999

109 377 ชมรมกอลฟ์สิงห์ประจวบคีรีขนัธ์ เลขท่ี 27/1  ถนนเพชรเกษม  ต.หวัหิน  อ.หวัหิน

จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77110

โทรศพัท ์(032) 511-435     โทรสาร (032) 511-220
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110 378 ชมรมกอลฟ์สิงห์ขอนแกน่ เลขท่ี 71 ถนนกลางเมือง หมู ่ 11 ต.เมืองเกา อ่ .เมือง 

จ.ขอนแกน ่ 40000

โทรศพัท ์(043) 226-555     โทรสาร (043) 226-828

111 379 ชมรมเพ่ือนตางวยั่ เลขท่ี 13/23 หมู ่ 6 ถนนสุขมุวทิ ซอย 105 แขวงบางนา

เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260

โทรศพัท ์0-2745-8488     โทรสาร 2-2628-2521

112 380 ชมรมกอลฟ์ประชาบดี เลขท่ี 1034 อาคาร 1 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค 

เขตป้อมปราบศตัรูพาย  กรุงเทพฯ ่ 10100

โทรศพัท ์0-2659-6324      โทรสาร 0-2628-2521

113 381 ชมรมกอลฟ์สิงห์จงัหวดันครพนม เลขท่ี 56/5 ถนนสารภาณนิมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง

จ.นครพนม 48000

โทรศพัท ์(042) 515-800    โทรสาร (042) 511-220

114 382 ชมรมกอลฟ์สิงห์นราธิวาส เลขท่ี 550/31-32 หอการคา้ จ.นราธิวาส  ถนนประชาววิฒัน์

ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

โทรศพัท ์(073) 611-767    โทรสาร (073) 615-168

115 383 ชมรมกอลฟ์สิงห์สุราษฎร์ธานี เลขท่ี 62/5 หมู ่ 4 ซอย 32 ถนนกาญจนวถีิ ต.บางกงุ อ้ .เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศพัท ์(074) 224-450    โทรสาร (074) 224-432

116 384 ชมรมกอลฟ์สิงห์พะเยา เลขท่ี 169 หมู ่ 3 สนามไดร์ฟ กดู-กาย-กอลฟ์ ถ.นครสวรรค-์

เชียงราย ต.ทาวงัทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศพัท ์(056) 418-842       โทรสาร (054) 491-495

117 385 ชมรมกอลฟ์สิงห์ชลบุรี เลขท่ี 103/21-22 หมู ่ 5 ถนนพทัยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศพัท ์(038) 225-572       โทรสาร (038) 225-910

118 386 ชมรมกอลฟ์สิงห์รักกนคพัั เลขท่ี 580/281 อาคารพรปิยะแมนชนั ถนนประชาราษฎร์ สาย ่ 1

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

โทรศพัท ์08-1768-7894      โทรสาร 0-2669-2084

ลาํดบัท่ี ช่ือสมาชิก ท่ีอยสูมาชิก่
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119 388 ชมรมกอลฟ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ถนนราชดาํเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศพัท ์/ โทรสาร 0-2282-1509

120 389 ชมรมกอลฟ์สิงห์ลาํพนู เลขท่ี 172 ซอย 12 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ลาํพนู 51000      

โทรศพัท/์โทรสาร (053) 510-047

121 391 ชมรมกอลฟ์สิงห์รัชดาวภิาวดี เลขท่ี 159/3 อาคารสรรพกจ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาวิ

เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

โทรศพัท ์0-2513-7256       โทรสาร 0-2513-7527

122 393 ชมรมกอลฟ์ราชรถ เลขท่ี 1032 กรมขนสงทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล่

เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

โทรศพัท ์0-2272-3637       โทรสาร 0-22272-5338

123 394 ชมรมกอลฟ์สิงห์กซซนัพาร์ ั 3 เลขท่ี 88 หมู ่ 7 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน

กรุงเทพะฯ 10150

โทรศพัท ์0-2848-1414-7     โทรสาร 0-2848-1418

124 397 ชมรมกอลฟ์สิงห์ฟลามิงโก้ เลขท่ี 3 หมู ่ 5 สนามกอลฟ์เอกชยัแอนดค์นัทรีคลบั ซ.วดัโพธิแจ้์

ถนนเอกชยั-บางบอน ต.บางนาํจืด อ้ .เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศพัท ์0-2416-5557-8      โทรสาร 0-2416-5559

125 398 ชมรมกอลฟ์สิงห์แสมดาํ เลขท่ี 43/62 หมูบา้นกลว้ยไม ้ถ่ .เอกชยั ซอย 115 แขวงบางบอน

เขตบางบอน  กรุงเทพฯ 10150  

โทรศพัท ์/ โทรสาร 0-2894-8875

126 399 ชมรมกอลฟ์สิงห์หสัดิน เลขท่ี 22 อาคารหสัดินไดร์ฟวงิเร้นจ ์ถนนสุขมุวทิ ซอย ่ 70/3

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260    

โทรศพัท ์0-2398-7647

127 400 ชมรมกอลฟ์สิงห์เอส บี เอน็ แอนด ์บูรพา เลขท่ี  99/127 หมู ่ 5 ถนนสนามบินนาํ ต้ .ทาทราย อ่ .เมือง

จ.นนทบุรี  11000

โทรศพัท ์0-2526-8633-9      โทรสาร 0-2526-8637

128 401 ชมรมกอลฟ์สิงห์สุวงศช์ยั วนั-ทู กอลฟ์ เลขท่ี 99 หมู อาคารซอ้มกอลฟ์สุวงศช์ยั ถ่ .เล่ียงเมืองสนามบินนาํ้

ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศพัท ์0-2966-9841   โทรสาร 0-2966-6984
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129 404 ชมรมกอลฟ์ฮิททิง ฟิลด์ เลขท่ี 57/5 หมู ่ 19 ถนนสุวนิทวงศ ์แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กรุงเทพฯ 10510

โทรศพัท ์0-2543-6967      โทรสาร 0-2543-6920

130 405 ชมรมกอลฟ์เยาวชนสยาม เลขท่ี 159/3 สนามฝึกซอ้มกอลฟ์รัชดาวภิาวดีรังสิต ถ.รัชดาภิเษก

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

โทรศพัท ์08-1527-3252     โทรสาร 0-2513-7456

131 406 ชมรมกอลฟ์นารายณ์ฮิลล์ เลขท่ี 39 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 64 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ

กรุงเทพฯ  10800

โทรศพัท ์0-2910-0600     โทรสาร 0-2586-8456

132 407 ชมรมกอลฟ์ปราจีนบุรี เลขท่ี 21/1 ถนนวดัโรมนัอุทิศ ต.หนา้เมือง อ.เมือง

จ.ปราจีนบุรี 25000

โทรศพัท ์(037) 200-541-3      โทรสาร (037) 200-242

133 408 ชมรมกอลฟ์สิงห์แพร่ เลขท่ี 298 หมู ่ 5 บา้นหว้ยกดู อาคารกองทพัทหารมา้ท่ี 12 

ต.เดนชยั อ่ .เดนชยั จ่ .แพร ่ 54110

โทรศพัท ์(054) 613-300 ตอ ่ 238

134 409 ชมรมกอลฟ์สิงห์อาํนาจเจริญ เลขท่ี 294-296 หมู ่ 13 ถนนชยางกรู ต.ปุง อ.เมือง 

จ.อาํนาจเจริญ 37000

โทรศพัท ์08-4757-5755     โทรสาร 08-1790-6944

135 410 ชมรมกอลฟ์สิงห์สุพรรณบุรี ประตูเหนือไดร์ฟวงิเร้นจ ์ถนนมาลยัแมน ต่ .รัวใหญ อ้ ่ .เมือง

จ.สุพรรณบุรี 72000   

โทรศพัท ์08-7810-9663

136 411 ชมรมกอลฟ์สิงห์ตรัง เลขท่ี 9 ซอย 3 ถนนวเิศษกลุ ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทรศพัท ์(075) 220-181     โทรสาร (075) 215-470

137 412 ชมรมกอลฟ์เอวหาย เลขท่ี 150/59 หมู ่ 3 ซอยวงศแ์พทย ์ถนนเทพารักษ ์กม.10

ต.บางพลีใหญ อ่ .บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศพัท ์0-2385-5566     โทรสาร 0-2757-5364

138 413 สโมสรกอลฟ์ทกัษิณในอุปถมัภข์องสมาคม- เลขท่ี 4/299 อาคาร SPN ซอย 27 ถนนโชคชยั 4 แขวงลาดพร้าว

ชาวปักษใ์ต ้ในพระบรมราชูปถมัภ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศพัท ์0-2539-4427       โทรสาร 0-2539-4428
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139 414 ชมรมกอลฟ์สิงห์นครปฐม เลขท่ี 25/81 หมู ่ 2 บา้นแกวเรือนขวญั ถนนยงิเป้าใต ้ต้ .สนาม-

จนัทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศพัท ์ (034) 258-458        โทรสาร (034) 258-458

140 415 ชมรมคนรักกอลฟ์คลบั เลขท่ี 758 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงวงัทองหลาง 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศพัท ์0-2196-1090-3      โทรศพัท ์0-2196-3512

141 416 ชมรมกอลฟ์กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการ้ กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร ถนนพระราม ้ ่ 6

เหมืองแร่ แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท ์0-2202-3895-6   โทรสาร 0-2354-3512

142 417 ชมรมกอลฟ์ไอที เลขท่ี 604/3 หอ้ง 2211 พนัธ์ทิพยพ์ลาซา ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ่

แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท ์0-2255-0634     โทรสาร 0-2254-9764

143 418 ชมรมพนัเสด็จกอลฟ์คลบั โทรศพัท ์08-9172-1899     โทรสาร (038) 945-290

โทรศพัท ์08-9172-1899     โทรสาร (038) 945-290

144 419 ชมรมกอลฟ์สิงห์บา้นไรหาดใหญ่ ่ เลขท่ี 34 ซอย 21/1 ถนนราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ จ่ .สงขลา 90110

โทรศพัท ์08-6598-1138     โทรสาร (074) 553-660

145 420 ชมรมกอลฟ์สิงห์สกลนคร เลขท่ี 195 หมู ่ 4 ต.มะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศพัท ์(042) 981-602     โทรสาร (042) 712-704

146 421 ชมรมกอลฟ์สิงห์สมุทรสงคราม เลขท่ี 734/73 ถนนราชญาติรักษา ต.แมกลอง อ่ .เมือง

จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศพัท ์08-1910-1435    โทรสาร (032) 561-600

147 422 ชมรมกอลฟ์สิงห์ศรีษะเกษกอลฟ์คลบั เลขท่ี 771 หมู ่ 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ อ์ .เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศพัท ์08-5497-4488     โทรสาร (045) 634-399

148 423 ชมรมสิงห์สนามไดร์ฟกองทพัอากาศ (พระศรีฯ) เลขท่ี 42/27 ซอยชูชาติอนุสรณ์ ถนนติวานนท ์ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศพัท ์0-2960-4624

149 424 สมาคมกฬากอลฟ์จงัหวดัอุบลราชธานีี เลขท่ี 180 ถนนบูรพาไร ต่ .ในเมือง อ.เมือง 

จ.อุบลราชธานี 34000
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150 425 สหพนัธ์กฬาสากลี เลขท่ี 2472 ถนนลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศพัท ์0-2934-2731     โทรสาร 0-2934-2731

151 426 ชมรมกอลฟ์สิงห์คนรวย เลขท่ี 304/256 เฟลตการเคหะบางบวั ถนนพหลโยธิน ซอย 49/1

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท ์0-2940-5-8589    โทรสาร 0-2451-5418

152 427 ชมรมกอลฟ์สิงห์ไดร์ฟอาร์ จี โฟร์ เลขท่ี 206/23 หมู ่ 1 หมูบา้นชยัพฤกษ์่ -บางบวัทอง ซอย 2/20

ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.พิมลราช อ.บางบวัทอง นนทบุรี 11110

 โทรศพัท ์0-2950-3466   โทรสาร 0-2950-3311

153 428 ชมรมกอลฟ์โตชิบา ทีพีที เลขท่ี 144/1 หมู ่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถนนติวานนท์

ต.บางกระดี อ.เมือง จ.นนทบุรี 12000

โทรศพัท ์0-2501-1400    โทรสาร 0-2501-3023

154 429 ชมรมเจ เอม็ อี กอลฟ์คลบั ลุมพินีคอนโดทาวน์ เลขท่ี 12/4-5  ถนนรามอินทรา ซอย 3

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศพัท ์08-5003-7012, 0-2161-3361

155 430 สมาคมกอลฟ์โอค๊ วดู ตู ้ปณ.12 ปณศ.ยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศพัท ์08-5319-2377        โทรสาร 0-2682-0190 ตอ ่ 5065

156 431 ชมรมกอลฟ์สิงห์ย ูยไูนเตด็ เลขท่ี 126 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี ถนนประชาธิปก แขวงบางมด เขตทุงครุ่

กรุงเทพฯ 10140

โทรศพัท ์0-2470-9064        โทรสาร 0-2470-9070

157 432 ชมรมกอลฟ์สิงห์เพชรบูรณ์ เลขท่ี 500/272 หมู ่ 13 ถ.เทพาพฒันา อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000

โทรศพัท ์(056) 721-876         โทรสาร (056) 711-263

158 433 ชมรมกอลฟ์ป่า มา้ นาํ้ เลขท่ี 500/272 หมู ่ 13 ถ.เทพาพฒันา อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000

โทรศพัท ์(056) 721-876         โทรสาร (056) 711-263

159 434 ชมรมกอลฟ์สิงห์ธนะสิน เลขท่ี 25/2 หมู ่ 10 ตึกแดงถนนนวมินทร์ ถนนนวมินทร์ 

แขวงคลองกมุ เขตบึงกมุ กรุงเทพฯ ่ ่ 10230

โทรศพัท ์0-2944-0704-5      โทรสาร 0-2944-0705

160 435 ชมรมกอลฟ์สิงห์จงัหวดัอุบลราชธานี เลขท่ี 38 ต.วารินชาํราบ อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศพัท ์(045) 266-020       โทรสาร (045) 266-020
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161 436 ชมรมกอลฟ์สิงห์อางทอง่ เลขท่ี 97/1 หมู ่ 6 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง ่ 14000

โทรศพัท ์(035) 628-052          โทรสาร (035) 628-052

162 437 ชมรมกอลฟ์ ดีวเีอม็ 111 เลขท่ี 52/2 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท ์0-2732-7725      โทรสาร 0-2732-7726

163 438 ชมรมกอลฟ์สิงห์ชุมพร หจก.ลิมไฮทอง  ้
เลขท่ี 216 ถนนปรมินมรรค ต.ทาตะเภา อ่ .เมือง ชุมพร 86000

โทรศพัท ์(077) 511-039     โทรสาร (077) 511-089

164 439 ชมรมกอลฟ์กรมสรรพากร เลขท่ี 3 สนง.สรรพากร ภาค 3 ถนนเจา้ฟ้า แขวงชนะสงคราม

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศพัท ์0-2282-2293     โทรสาร 0-2282-9329

165 440 ชมรมกฬากอลฟ์สภาหินออน สโมสรรัฐสภาี ่ อาคารรัฐสภา ถนนอูทองใน แขวงอูทองใน เขตดุสิต่ ่

กรุงเทพฯ 10300

โทรศพัท ์0-2244-1832      โทรสาร 0-2244-1835

166 441 ชมรมกอลฟ์นนทบุรี เลขท่ี 39/3 หมู ่ 2 สนามไดร์ฟกอลฟ์บา้นสวน ถนนวดัสกัโคนอน

ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศพัท ์0-2876-7935      โทรสาร 0-2876-8075

167 442 ชมรมกอลฟ์สิงห์กระบ่ี เลขท่ี 16 หมู ่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.ทบัปริก อ.เมือง กระบ่ี 81000

โทรศพัท ์08-1273-3577    โทรสาร (075) 635-473

168 443 ชมรมกอลฟ์ อารีนา โซไซต้ี เลขท่ี 56 อาคารญาดา ชนั ้ 8 หอ้ง 801 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท ์0-2266-7595-7     โทรสาร 0-2266-7845

169 444 ชมรมกอลฟ์สิงห์พงังา เลขท่ี 45/8 หมู ่ 3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พงังา 82000

โทรศพัท ์(076) 440-579

170 445 ชมรมกอลฟ์สิงห์เพชรบุรี เลขท่ี 499 หมู ่ 5 ถ.บนัไดอิฐวลิเลจ ต.บา้นหมอ้ อ.เมือง

จ.เพชรบุรี 76000

โทรศพัท ์(032) 419-482, 480-067  โทรสาร (032) 419-482

171 446 ชมรมกอลฟ์ออนกรีน เลขท่ี 72 หมู ่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.10 ต.บางใหญ่

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศพัท ์0-2300-0017   โทรสาร 0-2230-0273
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172 447 ชมรมสิงห์-ยงูทอง'24 เลขท่ี 9/132 หมู ่6 หมูบา้นนภาวลัย ์ซอย กม่ .25 ถนนพหลโยธิน

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทรศพัท ์08-1274-1196         โทรสาร 0-2534-5034

173 448 ชมรมกอลฟ์ชา้งวคิตอร่ี เลขท่ี 191 หมู ่ 1 ต.คายบกหวาน อ่ .เมือง จ.หนองคาย 43100

โทรศพัท ์(042) 407-296-8     โทรสาร (042) 407-300

174 449 ชมรมกอลฟ์ บ.ย.ส.(ผูบ้ริหารกระบวนการ- เลขท่ี 35 สถาบนัพฒันาขา้ราชการ ฝ่ายตุลาการ ศาลยติุธรรม

ยติุธรรมระดบัสูง) ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

โทรศพัท ์0-2512-8033-4     โทรสาร 0-2512-8035

175 450 ชมรมกอลฟ์ Chevron  ประเทศไทย เลขท่ี 19 อาคารทาวเวอร์ 3 เอสซีบี ปาร์คพลาซา ถนนรัชดาภิเษก่

แขวงจุตจกัร  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

โทรศพัท ์0-2545-5555

176 451 ชมรมสิงห์สนามไดร์อิมมานูเอล สปอร์ต เลขท่ี 99 หมู ่3 สนามไดร์ฟอิมมานูเอลสปอร์ต ถนนเพิมสิน่

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทรศพัท ์0-2908-8607-8      โทรสาร 0-2908-8609

177 452 ชมรมกอลฟ์สิงห์พทัยา เลขท่ี 510/1 หมู ่ 9 ถนนพทัยากลาง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี 20260

โทรศพัท ์(038) 414-044      โทรสาร (038) 414-043

178 453 ชมรมกอลฟ์สิงห์ กสท. บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกด ั (มหาชน)

เลขท่ี 99 หมู ่ 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุงสงหอ้ง เขตหลกัส่ี่

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท ์0-2104-4735    โทรสาร 0-2104-4785

179 454 ชมรมกอลฟ์สิงห์ร้อยเอด็ คายประเสริฐสงคราม อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ่ 45000

โทรศพัท ์08-6635-8826     โทรสร (043) 524-899

180 455 ชมรมกอลฟ์ใจสมัพนัธ์ เลขท่ี 99/69 หมู ่ 1 ต.ทาอิฐ อ่ .ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศพัท ์08-9922-9225

181 456 ชมรมกอลฟ์สิงห์เอเวอร์กรีน เลขท่ี 152 หมู ่ 5 อาํเภอทามวง จ่ ่ .กาญจนบุรี 71110

โทรศพัท ์08-1921-5664   โทรสาร 08-1735-6920

182 457 ชมรมกฬากอลฟ์จงัหวดักาญจนบุรีี เลขท่ี 303/23 ถนนแสงชูโต ต.บา้นเหนือ อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศพัท ์(034) 624-437      โทรสาร  (034) 624-437
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183 458 ชมรมฟอร์จูนเนอร์กอลฟ์คลบั เลขท่ี212/10 ม.1 หมูบา้นนนทรีเพลส  ถ่ .นครอินทร์-พระราม 5

ต.บางไผ อ่ .เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศพัท ์0-2886-7834-5    โทรสาร 0-2886-7836

184 459 ชมรมสกายกอลฟ์อาแคดิม่ี เลขท่ี 153/10 หมู ่ 1 หมูบา้นมณีรินทร์เลคแอนดพ์าร์ค ซอย ่ 10

ถนน 345 ต.บางคูวดั อ.มืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศพัท ์08-6080-6325     โทรสาร 0-2961-3212

185 460 ชมรมกอลฟ์ ฮาร์ทแลนด์ เลขท่ี 52 ชนั ้ 4 อาคารธนิยะพลาซา หอ้ง เลขท่ี ่ 447 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท ์02-231-2203    โทรสาร 0-2231-2203






