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2 สมาคมญ่ีปุ่ นในประเทศไทย ชัน้ 1  อาคารสาธรธาณี

เลขท่ี 92/2 ถนนสาธรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท์ 0-2286-3639   โทรสาร 0-2236-1131

3 สมาคมกอล์ฟชลบรีุ เลขท่ี 63 /2 หมู ่5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000

โทรศพัท์ (038) 387-118-9  โทรสาร (038) 385-327

8  ชมรมกอล์ฟการบินไทย บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน)

เลขท่ี 89 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตลาดยาว

กรุงเทพฯ 10900   โทรศพัท์ 0-2513-0121

10 สมาคมกอล์ฟสตรี ฯ เลขท่ี 518/3 ชัน้ 4 อาคารมณียานอร์ธ ถนนเพลนิจิต

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

โทรศพัท์ 0-2255-7976   โทรสาร 0-22557976

14 ชมรมกอล์ฟป่าไม้ กรมป่าไม้

เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศพัท์ 0-2579-1151-9

18 ชมรมกอล์ฟเบียร์สงิห์ อาคาร ซี.บี.เฮ้าส์ ชัน้ 5

เลขท่ี 83 ถนนอํานวยสงคราม เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300

โทรศพัท์ 0-2669-5450   โทรสาร 0-2669-5459

32 ชมรมกอล์ฟทา่อากาศยาน บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)

เลขท่ี 333 หมู ่7 ถนนเชิดวฒุากาศ แขวงสกีนั เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์ 0-2535-1009   โทรสาร 0-2535-1468

34 ชมรมกอล์ฟ ท.ท.ท. การทอง่เท่ียวแหง่ประเทศไทย

เลขท่ี 1600 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท์ 0-2252-5500   โทรสาร 0-2252-5511

36 สมาคมสโมสรธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

เลขท่ี 333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท์ 0-2230-1199   โทรสาร 0-2230-1199

38 ชมรมกอล์ฟ ซี.พี.เครือเจริญโภคภณัฑ์ เลขท่ี 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท์ 0-2231-0231-51

รายนามสมาชิกวิสามัญ



                                                                                       หน้า 2

สมาชิก รายนามสมาชิก สถานท่ีติดตอ่

ลาํดบัท่ี

41 ชมรมกอล์ฟราชสห์ี กรมการปกครอง

ถนนอษัฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศพัท์ 0-2225-4846   โทรสาร 0-2221-8150

45 ชมรมกอล์ฟธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกสกิรไทย

เลขท่ี 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ  กรุงเทพฯ 10140

โทรศพัท์  0-2470-1547

47 ชมรมกอล์ฟแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

โรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช  ถนนพหลโยธิน แขวงดอนเมือง

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

60 ชมรมกอล์ฟสหกรุ๊ป บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)

เลขท่ี 757/10 ซอยประดู ่1 ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120    โทรศพัท์ 0-2294-0281

63 ชมรมกีฬากอล์ฟธนาคากรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เลขท่ี 35 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท์ 0-2255-2222   โทรสาร 0-2255-9391-6

65 ชมรมกอล์ฟเครือปนูซิเมนต์ไทย เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศพัท์ 0-2586-3333   โทรสาร 0-2586-3993

72 ชมรมกอล์ฟธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา

สนง.ใหญ่ ตู้ ปณ. 491 กรุงเทพฯ 10000

โทรศพัท์ 0-2253-6801,  0-2253-8932

74 ชมรมกอล์ฟบางพลี บริษัท สนามฝึกซ้อมกอล์ฟบางพล ีจํากดั

เลขท่ี 12/4 หมู ่7 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี

จ.สมทุรปราการ  10540   โทรศพัท์ 0-2316-1574

โทรศพัท์ 0-2255-2222   โทรสาร 0-2255-9391-6

77 ชมรมกอล์ฟ เอ-คลาส บริษัท เอ-คลาส สปอร์ต จํากดั

เลขท่ี 52/91 หมูบ้่านกฤษณา ถนนกรุงเทพกรีฑา

แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท์  0-2736-0591-4   โทรสาร 0-2736-0595

110 ชมรมไทยแลนด์ช๊อตกนักอล์ฟคลบั เลขท่ี 125/70 หมูบ้่านสริินทร์เฮ้าส์ ซอย 1/1 ถนนรัตนาธิเบศก์

ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000

โทรศพัท์ 0-2985-3009   โทรสาร 0-2985-3008
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129 ชมรมกอล์ฟสงิห์ราชบรีุ โรงพยาบาลเมืองราช  

เลขท่ี 59/3 ถนนเพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ 70000

โทรศพัท์  (032) 322-274-80  ตอ่ 318

134 ชมรม แอร์ คาร์โก้ กอล์ฟคลบั เลขท่ี 874 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั

กรุงเทพฯ  10330

โทรศพัท์ 0-2254-5780-2   โทรสาร 0-2254-5784

140 ชมรมกอล์ฟสมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อาคารสมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

โทรศพัท์  0-2215-1684   โทรสาร 0-2216-1298

163 ชมรมกอล์ฟบางมด บริษัท ส.พลงัคอนสรัคชัน่ จํากดั

เลขท่ี 216/27-29  ถนนนางลิน้จ่ี  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120   

โทรศพัท์  0-2285-4334-7   โทรสาร 0-2285-4340

172 สมาพนัธ์นกักอล์ฟเยาวชนไทย เลขท่ี 39 หมู ่8 ถนนสงัฆสนัติสขุ แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก

(เดิมช่ือ ชมรมสง่เสริมนกักอล์ฟเยาวชนไทย) กรุงเทพฯ 10530

โทรศพัท์  0-2989-3181-2 # 111 โทรสาร 0-2988-2138

177 ชมรมกอล์ฟช้างไทย เลขท่ี 51 หมู ่8 ต.ทา่ช้าง อ.บางกลํา่ จ.สงขลา 90110

โทรศพัท์  (074) 318-282-3   โทรสาร (074) 318-282-3

178 ชมรมกอล์ฟสงิห์เหนือเชียงราย เลขท่ี 12 หมู ่3 ถนนหวัดอย-สปเปา ต.เวียงชยั  อ.เวียงชยั

จ.เชียงราย  57210   

โทรศพัท์ (053) 662-821-6

184 ชมรมกอล์ฟไดเจสท์ไทยแลนด์ บริษัท แพนวิน อินเตอร์มีเดีย & พลัลชิช่ิง จํากดั

เลขท่ี 460,462 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม

กรุงเทพฯ 10120

โทรศพัท์  0-2289-3886-8   โทรสาร  0-2289-3199

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

จ.ลาํปาง 52100

 โทรศพัท์ (054) 223-850, 226-450

207 ชมรมกอล์ฟราชมงคล กองบริการสาํนกังานอธิการบดี

ถนนรังสติ-นครนายก ต.คลองหก อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี 12110

โทรศพัท์ 0-2549-3680   โทรสาร 0-2577-5010
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212 ชมรมกอล์ฟแมโ่จ้ สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัแมโ่จ้

ถนนเชียงใหม-่พร้าว ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่50290

โทรศพัท์ (053) 878-038-50 ตอ่ 1200  โทรสาร  498-861-2

215 ชมรมกอล์ฟธรรมศาสตร์ เลขท่ี 99 ซอยงามดพูล ีถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศพัท์ 0-2679-8322    โทรสาร 0-2286-4194

216 ชมรมเมอร์เซเดสโทรฟ่ีกอล์ฟ บริษัท เดมเลอร์ไครเลอร์ (ประเทศไทย) จํากดั

เลขท่ี 183 อาคารรัจนาการ ชัน้ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศพัท์ 0-2676-6222     โทรสาร 0-2676-6234

220 ชมรมพฒันากอล์ฟไทย เลขท่ี 52/91 หมูบ้่านกฤษณา ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงประเวศ

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศพัท์ 0-2736-0591-4    โทรสาร 0-2736-0595

221 ชมรมกอล์ฟการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เลขท่ี 618 ถนนนิคมมกักะสนั แขวงมกัะสนั เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 14000

โทรศพัท์ 0-2251-2496     โทรสาร 0-2650-0457

222 ชมรมกอล์ฟสมาร์ท เลขท่ี 779 สนามไดร์ฟกอล์ฟโปรแอม ถนนรัชดาภิเษก ซอย 18

แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศพัท์ 0-2692-5940-1   โทรสาร 0-2692-5899

240 ชมรมกอล์ฟโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ถนนพหลโยธิน  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์ 0-2534-2883   โทรสาร 0-2534-2898

241 ชมรมกอล์ฟเฟอร์ ออนไลน์ เลขท่ี 72 ชัน้ 4B ซอยลาดพร้าว 42 แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศพัท์ 0-2512-4393-4  โทรสาร 0-2512-4316

243 ชมรมกอล์ฟเพ่ือเยาวชน เลขท่ี 389 ซอยออ่นนชุ 36 ถนนสขุมุวิท 77 แขวง/เขตสวนหลวง

กรุงเทพฯ กทม. 10250 

โทรศพัท์ 0-2721-3805   โทรสาร 0-2322-1935

244 ชมรมกอล์ฟเซนคาเบรียล อาคารสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบรียล

เลขท่ี 412/4 ถนนสามเสน เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300

โทรศพัท์ 0-2243-9074-6   โทรสาร 0-2241-0967
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248 ชมรมกอล์ฟเซนต์ดอมินิก เลขท่ี 182-184 ถ.ประชาธิปก แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบรีุ

กรุงเทพฯ 10600

โทรศพัท์ 0-2466-4645, 0-2890-0293   โทรสาร 0-2466-4645

249 ชมรมกอล์ฟลางสาดหวานอตุรดิตถ์ เลขท่ี 825/8 สนามกอล์ฟทหารม้าท่ี 2 ต.ทา่เสา อ.เมือง

จ.อตุรดิตถ์ 53000

โทรศพัท์  (055) 428-114 ตอ่ 38510

252 ชมรมการทา่เรือแหง่ประเทศไทย อาคารการทา่เรือแหง่ประเทศไทย ชัน้ 12

เลขท่ี 444 ถนนทา่เรือ  แขวง / เขตทา่เรือ กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท์ 0-2269-5213   โทรสาร  0-2269-5188

253 ชมรมกอล์ฟราชวิทย์ เลขท่ี 90 หมู ่2 ถนนเพชรเกษม ต.ทา่ตลาด อ.สามพราน

จ.นครปฐม

โทรศพัท์ / โทรสาร 0-2556-0609

254 ชมรมกอล์ฟเพนแทงเกิลโปรโมชัน่ เลขท่ี 23/56 อาคาสรชยั ชัน้ 17 ถนนสขุมุวิท ซอย 63

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท์ 0-2382-3491-3  โทรสาร 0-2382-3490

257 ชมรมกอล์ฟเยาวชนราชบรีุ เลขท่ี 31/31 ถนนอดุมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง

จ.ราชบรีุ 70000

โทรศพัท์  (032) 323-304   โทรสาร (032) 323-304

258 ชมรมกอล์ฟ ปตท.สผ. เลขท่ี 555 อาคาร ปตท.สผ. ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงลาดยาว

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

โทรศพัท์ 0-2537-4000   โทรสาร 0-2537-4444

260 ชมรมกอล์ฟกรมกําลงัพลทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์ 0-2534-1212   โทรสาร 0-2534-1213

261 ชมรมกอล์ฟกรมขา่วทหารอากาศ เลขท่ี 171 อาคารกรมขา่วทหารอากาศ  ถนนพหลโยธิน

แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์ 0-2534-1272    โทรสาร 0-2534-1043

263 ชมรมกอล์ฟกรมสง่กําลงับํารุงทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์  0-2534-1461   โทรสาร 0-2534-1467
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264 ชมรมกอล์ฟสาํนกังานปลดับญัชีทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์ 0-2534-1636   โทรสาร 0-2534-1636

265 ชมรมกอล์ฟกรมจเรทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กทม. 10210   โทรศพัท์ 0-2534-1952  โทรสาร 0-2534-1342

266 ชมรมกอล์ฟกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน   กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์ 0-2534-8522   โทรสาร 0-2534-8523

267 ชมรมกอล์ฟสาํนกังานเทคโนโลยี่สารสนเทศทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์ 0-2534-2294   โทรสาร 0-2534-2294

268 ชมรมกอล์ฟกรมควบคมุการปฏิบตัิทางอากาศ อาคารควบคมุการปฏิบตัิทางอากาศ  ถนนพหลโยธิน 

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทรศพัท์ 0-2534-6749    โทรสาร  0-2534-6751

269 ชมรมกอล์ฟหนว่ยบญัชาการอากาศโยธิน เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์ 0-2534-5392   โทรสาร 0-2534-5285

270 ชมรมกอล์ฟโรงเรียนการบิน เลขท่ี 1 หมู ่7 ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73180

โทรศพัท์ (034) 383-600   โทรสาร (034) 383-600

271 ชมรมกอล์ฟฐานบินโคกกระเทียม เลขท่ี 302 หมู ่7 ถนนพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง

จ.ลพบรีุ  15160

โทรศพัท์ (036) 486-788

272 ชมรมกอล์ฟกองบิน 6 เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์ 0-2534-4312   โทรสาร 0-2534-5986

273 ชมรมกอล์ฟกองบิน 1 เลขท่ี 1 หมู ่1 ถนนเดชอดุม ต.หนองไผล้่อม อ.เมือง 

จ.นครราชสมีา 30000     โทรศพัท์ (044) 354-652

274 ชมรมสนามสง่เสริมกีฬากอล์ฟสวสัดิการ เลขท่ี 97 หมู ่2 ถนนอปุรีสาน ต.หนองไผล้่อม อ.เมือง

บน.21 พล.บ.2 บยอ. จ.อบุลราชธานี 34000

โทรศพัท์ 2-4681             โทรสาร 0-4681

275 ชมรมกอล์ฟกองบิน 23 เลขท่ี 549 หมู ่9 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000

โทรศพัท์  4-5472            โทรสาร 4-5012
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276 ชมรมกอล์ฟกองบิน 4 เลขท่ี 305 หมู ่5 ต.ตาคล ีอ.ตาคล ีจ.นครสวรรค์ 60140

โทรศพัท์  (056) 263-033

277 ชมรมกอล์ฟกองบิน 41 เชียงใหม่ เลขท่ี 10 หมู ่3 ถนนมหิดล ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50200

โทรศพัท์  (053) 280-269    โทรสาร  (053) 201-388

278 ชมรมกอล์ฟกองบิน 46 กองพลบินท่ี 3 เลขท่ี 406 หมุ ่7 อาคา บก.บน.46 พล.บ.3 บยอ. ถนนสนามบิน

กองบญัชาการยทุธทางอากาศ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000

โทรศพัท์  55018-9     โทรสาร  55018

279 ชมรมกอล์ฟมว่งเรียง เลขท่ี 119 หมู ่5 อาคารสโมสรนายทหารสญัญาบตัร ถนนเอเซีย

ต.มะลวน อ.พนุพิน จ.สรุาษฎร์ธานี 84130

โทรศพัท์  (077) 268-000-3 ตอ่ 6-5240

280 ชมรมกอล์ฟอา่วมะนาว กองบิน 53 เลขท่ี 135 หมู ่5 ต.เกาะหลกั อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000

โทรศพัท์ (032) 661-096   โทรสาร  (032) 661-096

281 ชมรมกอล์ฟกองบิน 56 เลขท่ี 99 หมู ่8 ถนนชพูนัธ์ ต.โคกมว่ง อ.คลองหอยโขง่

จ.สงขลา 90115

โทรศพัท์  (074) 251-040-1 ตอ่ 63011    โทรสาร ตอ่ 63056

282 ชมรมกอล์ฟกรมช่างอากาศ เลขท่ี 1 ถนนประดิพทัธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ

กรุงเทพฯ 10300

โทรศพัท์  0-2241-1546       โทรสาร 0-2241-0703

283 ชมรมกอล์ฟกรมสือ่สารทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์    0-2534-3328      โทรสาร 0-2534-5314

284 ชมรมกอล์ฟนภาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เลขท่ี 170 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์  0-2534-3416        โทรสาร 0-2534-3413

285 ชมรมกอล์ฟกรมอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์  0-2534-6446        โทรสาร 0-2534-4761

286 ชมรมกอล์ฟกรมพลาธิการทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์   0-2534-6031        โทรสาร 0-2534-5916
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287 ชมรมกอล์ฟกรมช่างโยธาทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน  แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์  0-2534-6467         โทรสาร 0-2534-6468

288 ชมรมกอล์ฟกรมขนสง่ทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน  แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์  0-2534-6010        โทรสาร 0-2534-4211

289 ชมรมกอล์ฟกรมลาดตระเวนทางอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210       โทรศพัท์  2-6860

290 ชมรมกอล์ฟกรมยทุธศกึษาทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน   แขวงสกีนั  เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210  

โทรศพัท์ 0-2534-2928    โทรสาร 0-2534-4881

291 ชมรมกอล์ฟเฟรนอ๊อฟ บรีุรัตน์ เลขท่ี 171/2502 หมู ่2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม

กรุงเทพฯ 10220

292 ชมรมกอล์ฟโรงเรียนนายเรืออากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม 

กรุงเทพฯ 10220

โทรศพัท์ 0-2534-4164       โทรสาร 0-2534-5107

294 ชมรมกอล์ฟกรมการเงินทหารอากาศ เลขท่ี 171  ถนนพหลโยธิน    แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์  0-2534-1659        โทรสาร 0-2534-1659

295 ชมรมกอล์ฟกรมสวสัดิการทหารอากาศ เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน  เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์  0-2534-5020         โทรสาร 0-2534-5036

296 ชมรมกอล์ฟศนูย์วิทยศาสตร์และพฒันาระบบอาวธุ- 171  ถนนเดชะตงุคะ  แขวงสกีนั  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กองทพัอากาศ โทรศพัท์ 0-2534-8953        โทรสาร 0-2534-8954

297 ชมรมกอล์ฟสาํนกังานตรวจบญัชีทหารอากาศ เลขท่ี 171 หมู ่10 ถนนพหลโยธิน แขวงสกีนั เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์ 0-2534-1630     โทรสาร 0-2534-2274

298 ชมรมกอล์ฟสาํนกัผู้บงัคบัทหารอากาศดอนเมือง เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน   แขวงสกีนั เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210  โทรศพัท์/โทรสาร 0-2534-5488

299 ชมรมกอล์ฟทหารอากาศดอนเมือง เลขท่ี 171  ถนนพหลโยธิน  แขวงตลาดบางเขน  เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์  0-2534-3570       โทรสาร  0-2534-7111
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300 ชมรมสนามไดร์ฟ ทบ. เลขท่ี 456 ศนูย์พฒันากีฬากองทพับก ถนนรามอินทรา

แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

302 ชมรมกอล์ฟฮา เลขท่ี 39 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

โทรศพัท์ 0-2586-8454-7   โทรสาร 0-2586-8456

304 ชมรมกอล์ฟจําปีเหาะ เลขท่ี 129 ถนนพระราม 5  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ

กรุงเทพฯ 10300

โทรศพัท์ 0-2241-0624     โทรสาร 0-2243-5149

305 ชมรมกอล์ฟสราญรมย์ เลขท่ี 443 กระทรวงการตา่งประเทศ ถนนศรีอยธุยา 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท์  0-2643-5000 ตอ่ 2292   โทรสาร 0-2620-6405

306 ชมรมไบเซคทวัร์นาเม้นท์ลกี เลขท่ี 34-36 ซอย 18 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก

เขตบางกะปิ  กรุงเทพ ฯ 10210

โทรศพัท์ 0-2718-8779 ตอ่ 22  โทรสาร 0-2718-9152

307 ชมรมกอล์ฟแอร์คอน 2000 หจก.ก้องสกลอินเตอร์เนชัน่แนล

เลขท่ี 100-102 หมู ่12 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 10160

โทรศพัท์  0-2809-7504   โทรสาร 0-2809-7514

308 ชมรมกอล์ฟรักบดินทร เลขท่ี 301/59 ซอยรามคําแหง 68 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

309 ชมรมกอล์ฟอลับาทรอส เร้นจ์ เลขท่ี 9 หมู ่2 สนามไดร์ฟอลับาทรอสเร้นจ์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35

ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางเชือกหนงั เขตตลิง่ชนั กทม.10700

โทรศพัท์  0-2449-5353

311 ชมรมกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ด เลขท่ี 333 ต.ป่าซาง ก่ิง อ.เวียงเชยังรุ้ง  จ.เชียงราย 57210

โทรศพัท์  (053) 953-425-6    โทรสาร (053) 953-440

312 ชมรม ซี.เอ็ม.ท ูเค กอล์ฟคลบั เลขท่ี 120/151 หมู ่5 ถนนติวานนท์  อ.ปากเกร็ด  นนทบรีุ 11120

โทรศพัท์  0-2537-4668     โทรสาร  0-2961-1824

313 ชมรมกอล์ฟจงัหวดัชลบรีุ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบรีุ  ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบรีุ

จ.ชลบรีุ  20000

โทรศพัท์ (038) 282-290   โทรสาร (038) 275-001
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314 ชมรมกอล์ฟ ทีพีไอ บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย

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

โทรศพัท์  (038) 611-333    โทรสาร (038) 612-812

316 ชมรมกอล์ฟจงัหวดัเพชรบรูณ์ เลขท่ี 7/1 โรงเรียนวชัรชยั ถนนเทพาพฒันา ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.เพชรบรูณ์  67000

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

317 ชมรมกอล์ฟพรีม เนเชอรัล เลขท่ี 94/7 หมู ่9 อาคารไทยนครพฒันา ซอยยิม้ประกอบ

ถนนงามวงศ์วาน    ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000

โทรศพัท์  0-2589-0021     โทรสาร  0-2589-6557

318 ชมรมกอล์ฟใบหยก เลขท่ี 130 อาคารใบหยกทาวเวอร์  ถนนราชปรารภ 

แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท์  0-2653-7887     โทรสาร  0-2255-0330 ตอ่ 7921

319 ชมรมสง่เสริมนกักอล์ฟเยาวชนไทยภาคใต้ เลขท่ี 1/4 หมู ่5 ถนนกาญจนาภิเษก ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา  90110

โทรศพัท์  (074) 217-177     โทรสาร  (074) 211-717

320 ชมรมปราณบรีุที-ออฟ เลขท่ี 320/4 หมู ่1 ถนนเพชรเกษม ต.เขาน้อย  อ.ปราณบรีุ

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77210

โทรศพัท์  07-158-7151     โทรสาร  (032) 544-383

322 ชมรมสง่เสริมและพฒันานกักอล์ฟเยาวชนไทย เลขท่ี 20/415 หมู ่5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20130

ภาคตะวนัออก โทรศพัท์  01-687-9495     โทรสาร     (038) 393-381

323 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ห้องสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศพัท์  (043) 202-361     โทรสาร  (043) 202-361

325 ชมรมกอล์ฟสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ เลขท่ี 2/617 หมู ่1 หมูบ้่านศภุาลยับรีุ    ถนนเลยีบคลองสี่

ต.คลองสี ่อ.คลองหลวง จ.ปทมุธนี 12120

โทรศพัท์  0-2904-9273      โทรสาร  0-2904-9273

326 ชมรมการบริหารจดัการกอล์ฟมหาวิทยาลยัรามคําแหง อาคารสโุขทยั ชัน้ 15 ห้อง 1502 มหาวิทยาลยัรามคําแหง

ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท์  0-2310-8670 -1    โทรสาร  0-2310-8598
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327 ชมรมกอล์ฟการกีฬาแหง่ประเทศไทย อาคารที่พกันกักีฬา 300 เตียง ชัน้ 2

เลขท่ี 2088 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท์  0-2369-2449      โทรสาร  0-2369-2677

328 ชมรมสหพนัธ์กอล์ฟนกัเรียนไทย เลขท่ี 603/380 หมู ่10 ซอยเพชรเกษม 55/2 ถนนเพชรเกษม

แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศพัท์  0-2801-4077   โทรสาร  0-2801-3988

329 ชมรมสง่เสริมกอล์ฟเยาวชนภาคตะวนัตก ภาณรัุงษี เลขท่ี 482/39  หมู ่1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบรีุ 70000

โทรศพัท์  (032) 316-236

330 ชมรมกอล์ฟสงิห์ภเูขาปากช่อง เลขท่ี 49 ถนนมิตรภาพ ต.หนองนํา้แดง อ.ปากช่อง

จ.นครราชสมีา  30130

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

331 ชมรมกอล์ฟสแกนดิเนเวียน โซไซส์ตี ้สยาม เลขท่ี 43/7 (10เอ) อาคารรีเจ้นท์ออนเดอะปาร์ค 2 ถนนสขุมุวิท

ซอย 61  แขวงพระโขนง  เขตคลองตนั กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท์ 0-2381-8237     โทรสาร  0-2714-3404

332 ชมรมกอล์ฟพระยาแลจงัหวดัชยัภมูิ เลขท่ี 301/26 สนามชยัภมูิไดร์ฟวิ่งเร้นจ์   ถนนนนทนาคร

ต.ในเมือง  อ.เมืองชยัภมูิ  จ.ชยัภมูิ 36000

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

333 ชมรมกอล์ฟสงิห์ระยอง เลขท่ี 111/2 หมู ่2 ถนนบํารุงราษฎร์ ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง

โทรศพัท์  (038) 617-600   โทรสาร  (038) 617-600

334 สมาคมกอล์ฟภเูก็ต เลขท่ี 33/19 ถนนวิชิตสงคราม ต.กระทู้ อ.กระทู้

จ.ภเูก็ต 83120

โทรศพัท์ (076) 391-199   โทรสาร (076)391-198

335 ชมรมดิเอ็มโพเร่ียมกอล์ฟคลบั เลขท่ี 1909 เดอะมอลล์รามคําแหง ชัน้ 6 ถนนรามคําแหง

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท์ 0-2310-1273     โทรสาร  0-2310-1621

336 ชมรมกีฬากอล์ฟสมคัรเลน่จงัหวดัพงังา เลขท่ี 45/7-8 หมู ่3 หมูบ้่านภงูาธานี  ต.ตากแดด อ.เมือง

จ.พงังา  82000

โทรศพัท์ (076) 440-579    

337 ชมรมไทยรักกอล์ฟ.คอม เลขท่ี54/16 หมู ่4 ซอยพฒันาประชาอทิุศ ถนนสรงประภา

แขวงสกีนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศพัท์  0-2625-8391    โทรสาร 0-2638-2195
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338 ชมรมกอล์ฟสงิห์กบินทร์บรีุ เลขท่ี 172/39-40 หมู ่9 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บรีุ

จ.ปราจีนบรีุ 25240

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

339 ชมรมศนูย์พฒันากีฬากอล์ฟไปสูอ่าชีพภาค 2 เลขท่ี1/55 ศนูย์ กกท.ภาค 2 ถนนมาลยัแมน ต.รัว้ใหญ่

อ.เมือง จ.สพุรรณ ุรี 72000

โทรศพัท์  (035) 545-472    โทรสาร (035) 545-472

340 ชมรมกอล์ฟสงิห์ชยัภมูิ เลขท่ี 84/2 หมู ่7 ต.บ้านเลา่ อ.เมือง จ.ชยัภมูิ 36000

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

341 ชมรมกอล์ฟสงิห์แมฮ่่องสอน เลขท่ี 122/7  ถนนขนุลมปุระพาส ต.จองคํา อ.เมือง

จ.แมฮ่่องสอน 58000    โทรศพัท์ 01-885-9370

342 ชมรมกอล์ฟสงิห์กําแพงเพชร เลขท่ี 999/19 หมู ่2 ร้านอาหารครัวพาร์ 3 ต.ทา่มะเขือ

อ.คลองขลงุ จ.กําแพงเพชร 62120

โทรศพัท์ (055) 781-355, 750-708   โทรสาร (055) 750-709

343 ชมรมกอล์ฟสงิห์สริุนทร์ เลขท่ี 226,228  ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สริุนทร์ 32000

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

344 ชมรมกอล์ฟสงิห์ตราด หจก.ระยอ่มพาณิชย์ตราด

เลขท่ี 60 ถนนทา่เรือจ้าง ต.วงักระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

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

345 ชมรมกอล์ฟสงิห์นา่น บริเวณสนามบินนา่น  ต.ผาสขุ อ.เมือง จ.นา่น 55000

โทรศพัท์ (054) 708-837

346 ชมรมกอล์ฟสงิห์นครศรีธรรมราช เลขท่ี 70/36-37 ถนนปากนคร  ต.คลงั อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 80000   โทรศพัท์ 01-677-1466

โทรศพัท์ (054) 708-837

347 ชมรมกอล์ฟสงิห์พิจิตร หจก.ศรีเมืองทอง   เลขท่ี 18-20 ถนนสขุสวสัดิ ต์ .ตะพานหิน

อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร   66110

โทรศพัท์ (056) 621-363   โทรสาร (056) 621-363

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

โทรศพัท์ (042) 411-688    โทรสาร (042) 411-688

349  ชมรมกอล์ฟสงิห์ปัตตานี สนามไดร์ฟกอล์ฟปัตตานี เลขท่ี 91-92 หมู ่5 ต.รูสะมีแล 

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศพัท์ (073) 312-437     โทรสาร (073) 312-873
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350 ชมรมกอล์ฟสงิห์สมทุรสาคร เลขท่ี 905/2-4 ถนนซอยบ้านเช่า ต.มหาชยั อ.เมือง

จ.สมทุรสาคร  74000

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

351 ชมรมกอล์ฟสงิห์เชียงใหม่ บริษัท สงิห์พฒันาเชียงใหม ่จํากดั

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

โทรศพัท์ (053) 283-444     โทรสาร (053) 283-363

352 ชมรมสงิห์บรีุรัมย์ เลขท่ี 275 หมู ่10 ต อิสาน อ.เมือง จ.บรีุรัมย์ 31000

โทรศพัท์ (044) 617-291   

353 ชมรมกอล์ฟสงิห์นครสวรรค์ เลขท่ี 8 หมู ่2 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 96000

โทรศพัท์ / โทรสาร (056) 255-551

354 ชมรมกอล์ฟสงิห์พิษณโุลก เลขท่ี 268/102-3 ถนนบรมไตรโลกนารถ อ.เมือง 

จ.พิษณโุลก 65000

โทรศพัท์ (055) 252-101, 246-301

355 ชมรมกอล์ฟสงิห์อยธุยา เลขท่ี 1112/810 หมู ่3 ซอยโรจนะคอนโดพลาซา่  

ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรีอยธุยา จ.อยธุยา 13000

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

356 ชมรมกอล์ฟอตุรดิตถ์ เลขท่ี 67-71  ถนนสขุเกษม ต.ทา่อิฐ อ.เมือง จ.อรุตดิตถ์ 53000

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

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

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

358 ชมรมกอล์ฟสงิห์นครราชสมีา สโมสรกอล์ฟคา่ยสรุนารี ต.หนองไผล้่อม อ.เมือง  

จ.นครราชสมีา 30000

โทรศพัท์ (044) 255-530 ตอ่ 22507-8 

359 ชมรมกอล์ฟสงิห์อดุร-หนองบวัลาํภู เลขท่ี 195 หมู ่1 ถนนอดุร-เลย ต.หนองบวั อ.เมือง 

จ.หนองบวัลาํภ ู 39000

โทรศพัท์ (042) 312-201-3     โทรสร (042) 312-201

360 ชมรมกอฟล์สงิห์นนทบรีุ เลขท่ี 35/11-12 หมู ่5 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000

โทรศพัท์  0-2969-9387     โทรสาร 0-2969-9023
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361 ชมรมกอล์ฟสงิห์ภเูก็ต เลขท่ี 7/8 ถนนอําเภอ ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83000

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

362 ชมรมกอล์ฟสงิห์กาญจนบรีุ เลขท่ี 397 ถนนปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ 71000

โทรศพัท์  (034) 514-4744,  โทรสาร (034) 612-069

363 ชมรมกอล์ฟสงิห์ลพบรีุ เลขท่ี 322 หมู ่8  ร.ร.สอนกอล์ฟธงชยัใจดี ต.นิคมสร้างตนเอง

อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

โทรศพัท์ (036) 652-370     โทรสาร  (036) 652-370

364 ชมรมกอล์ฟสงิห์สโุขทยั เลขท่ี 10/1  ถนนศรีสมบญุ  ต.ธานี อ.เมือง จ.สโุขทยั 64000

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

365 ชมรมกอล์ฟสงิห์สงขลา เลขท่ี 123/1604  นภาลยัเพลสคอนโดมิเนียม ถนนราษฎร์ยินดี

ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

โทรศพัท์ (074) 230-763    โทรสาร (074) 230-763

366 ชมรมกอล์ฟสงิห์สมทุรปราการ เลขท่ี 102/44 หมู ่7 ซอยสขุสวสัดิ ต์ .บางจาก อ.พระประแดง

จ.สมทุรปราการ 10130

โทรศพัท์  0-2817-5447-9    โทรสาร 0-2817-5787

368 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั เลขท่ี  55 ซอยพฒันาการ 50 (เคหะนคร 3 ซอย 2)

ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

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

369 ชมรมกอล์ฟวนัคลบั เลขท่ี 29/1805 อาคาร BBC TOWER  สขุมุวิท ซอย 63 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท์  0-2382-1382-3    โทรสาร 0-2382-1384

370 ชมรมพฒันานกักอล์ฟเยาวชนจงัหวดัปราจีนบรีุ เลขท่ี 343 ถนนราษฎรดําริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 

จ.ปราจีนบรีุ 25000

โทรศพัท์ 08-3044-0863, 08-9832-9141, 08-1523-6266

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

อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว 27160

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

372 ชมรมกอล์ฟสงิห์ตาก เลขท่ี 156/1 หมู ่6 ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม  อ.เมือง 

จ.ตาก 63000

โทรศพัท์  08-1379-1551    โทรสาร (055) 516-567
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373 ชมรมกอล์ฟสงิห์พทัลงุ เลขท่ี 441/5 อาคาเซเวน่อีเลฟเวน่ ช่องโก ถนนราเมศว์

ต.คหูาสวรรค์ อ.เมือง จ.พทัลงุ 93000

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

374 ชมรมกอล์ฟสงิห์กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 1003 อาคารบญุรอดเทรดดิง้ ถนนสามเสน

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300

โทรศพัท์ 0-2669-2705   โทรสาร 0-2669-2705

375 ชมรมกอล์ฟสงิห์ชยันาท เลขท่ี 52/4-5 ถนนวงษ์โต  ต.ในเมือง อ.เมืองชยันาท

จ.ชยันาท 17000

โทรศพัท์ 08 1972-5588

376 ชมรมกอล์ฟสงิห์ปทมุธานี เลขท่ี 77/153 หมู ่4 ถนนรังสติ-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี 12130  โทรศพัท์ 0-2996-0564

377 ชมรมกอล์ฟสงิห์ประจวบคีรีขนัธ์ เลขท่ี 27/1 ถนนเพชรเกษม ต.หวัหิน อ.หวัหิน

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110

โทรศพัท์ (032) 511-435    โทรสาร (032) 515-067

378 ชมรมกอล์ฟสงิห์ขอนแก่น เลขท่ี 71 หมู ่11 ถนนกลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 40000

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

379 ชมรมกอล์ฟเพ่ือนตา่งวยั เลขท่ี 52/33 หมู ่6 ถนนสขุมุวิท ซอย 3 แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพฯ 10260

โทรศพัท์ 0-2745-8488    โทรสาร 0-2745-8422

380 ชมรมกอล์ฟประชาบดี เลขท่ี 1034 อาคาร 1 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อม-

ปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100

โทรศพัท์ 0-2659-6324     โทรสาร 0-2628-2521

381 ชมรมกอล์ฟสงิห์จงัหวดันครพนม เลขท่ี 56/5 ถนนสารภาณนิมิต ต.หนองญาติ อ.เมือง

จ.นครพนม 48000

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

382 ชมรมกอล์ฟสงิห์นราธิวาส เลขท่ี 550/31-32 หอการค้าจงัหวดันราธิวาส ถนนประชาวิวฒัน์

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

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

383 ชมรมกอล์ฟสงิห์สรุาษฎร์ธานี เลขท่ี 62/5 หมู ่4 ซอย 32 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง

จ.สรุาษฎร์ธานี 84000

โทรศพัท์  (074) 224-450     โทรสาร (077) 224-432
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384 ชมรมกอล์ฟสงิห์พะเยา เลขท่ี 169 หมู ่3 สนามไดร์กอล์ฟ "กดู-กาย-กอล์ฟ"  

ถนนนครสวรรค์-เชียงราย ต.ทาวงัทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศพัท์ (054) 418-842      โทรสาร (054) 491-495

385 ชมรมกอล์ฟสงิห์ชลบรีุ เลขท่ี 103/21-22 หมู ่5 ถนนพทัยา-นาเกลอื ต.นาเกลอื

อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150

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

386  ชมรมกอล์ฟสงิห์รักกนัคพั เลขท่ี 580/281 อาคารพรปิยะแมนชัน่ ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

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

387 ชมรมกอล์ฟสวุรรณภมูิ  ร้านอาหารจ้าวสมทุรซีฟู๊ ด  ทางเข้าสนามบินสวุรรณภมูิ 

ถนนบางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีสมทุรปราการ 10540

โทรศพัท์ 0-2312-5725    โทรสาร 0-2312-5725

388 ชมรมกอล์ฟกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดําเนินนอก

เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200

โทรศพัท์ 0-2282-1509    โทรสาร 0-2282-1509

389 ชมรมกอล์ฟสงิห์ลาํพนู เลขท่ี 172 ซอย 12 ถ.เจริญราษฎร์  ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ลาํพนู 51000

โทรศพัท์ / โทรสาร (053) 510-047

391 ชมรมกอล์ฟสงิห์รัชดาวิภาวดี เลขท่ี 159/3 อาคารสรรพกิจ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว

เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900

โทรศพัท์ 0-2513-7526     โทรสาร 0-2513-7527

392 ชมรมกอล์ฟสงิห์ธนาซิตีไ้ดร์ฟวิ่งเร้นจ์ เลขท่ี 100-100/1 หมู ่4 ถนนบางนา-ตราด กม.14

ต.บางโฉลง  อ.บางพล ีสมทุรปราการ 10540

โทรศพัท์ 0-2336-0755      โทรสาร 0-2336-0755

393 ชชมรมกอล์ฟราชรถ เลขท่ี 1032  กรมการขนสง่ทางบก  ถนนพหลโยธิน

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

โทรศพัท์ 0-2272-3637      โทรสาร 0-2272-5338

394 ชชมรมกอล์ฟสงิห์กซัซนั พาร์ 3 เลขท่ี  88 หมู ่7 ถนนพระราม 2  แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน

กรุงเทพฯ 10150

โทรศพัท์ 0-2848-1414-7      โทรสาร 0-28481418
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395 ชมรมกอล์ฟสงิห์กรีนสตาร์ เลขท่ี 11/16 หมู ่1 ซอยพระมหาการุณย์ ถนนศรีสมาน-ติวานนท์

แขวงบ้านใหม ่ เขตปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120

โทรศพัท์ 0-2582-0562-3        โทรสาร 0-2582-0561

396 ชมรมกอล์ฟสงิห์เอกชยักอล์ฟคลบั เลขท่ี 3 หมู ่5 สนามกอล์ฟเอกชยัแอนด์คนัทรีคลบั  

ซอยวดัโพธิแจ้  ถนนเอกชยั-บางบอน  ต.บางนํา้จืด อ.เมือง.

จ.สมทุรสาคร  74000

โทรศพัท์ 0-2416-5557-8       โทรสาร 0-2416-5559

397 ชมรมกอล์ฟสงิห์ฟลามิงโก้ เลขท่ี 3 หมู ่5 สนามกอล์ฟเอกชยัแอนด์คนัทรีคลบั  

ซอยวดัโพธิแจ้  ถนนเอกชยั-บางบอน  ต.บางนํา้จืด อ.เมือง.

จ.สมทุรสาคร  74000

โทรศพัท์ 0-2416-5557-8       โทรสาร 0-2416-5559

398 ชมรมกอล์ฟสงิห์แสมดํา เลขท่ี 42/62 หมูบ้่านกล้วยไม้ ซอยเอกชยั 115 ถนนเอกชยั

แขวงบางบอน  เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทรศพัท์ 0-2894-8875      โทรสาร 0-2894-8875

399 ชมรมกอล์ฟสงิห์หสัดิน เลขท่ี 22 อาคารหสัดินไดร์ฟวิ่งเร้นจ์  ซอยสขุมุวิท 70/3

ถนนสขุมุวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศพัท์  0-2398-7647

400 ชมรมกอล์ฟสงิห์เอส บี เอ็น แอนด์บรูพา เลขท่ี 99/127 หมู ่5 ถนนสนามบินนํา้ แขวงทา่ทราย 

เขตเมืองนนทบรีุ  จ.นนทบรีุ 11000

โทรศพัท์ 0-2526-8633-6      โทรสาร 0-2526-8637

401 ชมรมกอล์ฟสงิห์สวุงศ์ชยั วนั-ท-ูกอล์ฟ เลขท่ี 99 หมู ่1 อาคารซ้อมกอล์ฟสวุงศ์ชยั ถนนเลีย่งเมือง-

สนามบินนํา้  ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000

โทรศพัท์ 0-2966-9842     โทรสาร 0-2966-9842

402 ชมรมกอล์ฟสงิห์ท็อปไดร์ฟ เลขท่ี 21/29 ถ.ติวานนท์ ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120

โทรศพัท์ 0-2961-9021

403 ชมรมกอล์ฟสงิห์โปรแอมไดร์ฟวิ่งเร้นจ์ เลขท่ี 779 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศพัท์ 0-2692-6699     โทรสาร 0-2692-5005

404 ชมรมกอล์ฟสงิห์ฮิททิง ฟิลด์ เลขท่ี 57/5 หมู ่19 ถนนสวุินทวงศ์ แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ

 กรุงเทพฯ 10510

โทรศพัท์ 0-2543-6967       โทรสาร 0-2543-6920
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405 ชมรมกอล์ฟเยาวชนสยาม เลขท่ี 159/3 สนามฝึกซ้อมกอล์ฟรัชดาวิภาวดี ถนนรัชดาวิภาวดี

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

โทรศพัท์ 08-1527-3252   โทรสาร 0-25137456

406 ชมรมกอล์ฟนารายณ์ฮิลล์ เลขท่ี 39 ซอยรัชาดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศพัท์ 0-2910-0600    โทรสาร 0-2586-8456

407 ชมรมกอล์ฟปราจีนบรีุ เลขท่ี 21/1 ถนนวดัโรมนัอทิุศ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 

จ.ปราจีนบรีุ 25000

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

408 ชมรมกอล์ฟสงิห์แพร่ เลขท่ี 298 หมู ่5 บ้านห้วยกดู อาคารกองพนัทหารม้าท่ี 12

ต.เดน่ชยั  อ.เดน่ชยั จ.แพร่ 54110

โทรศพัท์  (054) 613-300 ตอ่ 238

409 ชมรมกอล์ฟสงิห์อํานาจเจริญ เลขท่ี 294-296 หมู ่13  ถ.ชยางกรู ตําบลบุง่ อําเภอเมือง

จงัหวดัอํานาจเจริญ 37000

โทรศพัท์ 08-4757-5755,  08-1790-9644

410 ชมรมกอล์ฟสงิห์สพุรรณบรีุ ประตเูมืองไดร์ฟวิ่งเร้นจ์  ถนนมาลยัแมน ต.รัว้ใหญ่ อ.เมือง

จ.สพุรรณบรีุ 72000

โทรศพัท์ 08-7810-9663

411 ชมรมกอล์ฟสงิห์ตรัง เลขท่ี 9 ซอย 3 ถนนวิเศษกลุ ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

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

412 ชมรมกอล์ฟเอวหาย เลขท่ี 150/59 หมู ่3 ซอยวงศ์แพทย์ ถนนเทพารักษ์ กม.10

ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540

โทรศพัท์ 0-2385-5566,0-2385-5799  โทรสาร 0-27575364

413 สโมสรกอล์ฟทกัษิณในอปุถมัภ์ของสมาคมชาวปักษ์ใต้ เลขท่ี 4/299 อาคาร SPN  ซอย 27 ถนนโชคชยั 4 แขวงลาดพร้าว

ในพระบรมราชปูถมัภ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศพัท์ 0-2539-4427   โทรสาร 0-2539-4428

414 ชมรมกอล์ฟสงิห์นครปฐม เลขท่ี 25/81 หมู ่2 บ้านแก้วเรือนขวญั ถนนยิงเป้าใต้ 

ต.สนามจนัทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศพัท์ (034) 258-458     โทรสาร (034) 258-458

415 ชมรมคนรักกอล์ฟคลบั เลขท่ี 758 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศพัท์ 0-2196-1090-3   โทรสาร 0-2196-1008
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416 ชมรมกอล์ฟกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่  

ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

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

417 ชมรมกอล์ฟไอที เลขท่ี 604/3 ห้อง 2211 พนัธ์ทิพย์พลาซา ถนนเพชรบรีุตดัใหม่

แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท์ 0-2255-0634   โทรสาร 0-2254-9764

418 ชมรมกอล์ฟพนัเสด็จ กอล์ฟ คลบั เลขท่ี 299/3 หมู ่6 ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20230

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

419 ชมรมกอล์ฟสงิห์บ้านไร่หาดใหญ่ เลขท่ี 222/1 หมู ่8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

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

420 ชมรมกอล์ฟสงิห์สกลนคร เลขท่ี 195 หมู ่4 ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

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

421 ชมรมกอล์ฟสงิห์สมทุรสงคราม เลขท่ี 734/43 ถนนราชญาติรักษา  ต.แมก่ลอง อ.เมือง

จ.สมทุรสงคราม 75000

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

422 ชมรมสงิห์ศรีสะเกษกอล์ฟคลบั เลขท่ี 771  หมู ่10  ถนนทองมาก  ต.โพธิ  อ์ .เมือง

จ.ศรีสะเกษ  33000

โทรศพัท์ 08-5497-4488   โทรสาร 045-634-399

423 ชมรมสงิห์สนามไดร์ฟกองทพัอากาศ (พระศรีฯ) เลขท่ี 42/27 ซอยชชูาติอนสุรณ์  ถนนติวานนท์  ต.บางตลาด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120

โทรศพัท์ 0-2960-4624

424 สมาคมกีฬากอล์ฟจงัหวดัอบุลราชธานี เลขท่ี 180 ถนนบรูพาไร่  ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อบุลราชธานี 34000

425 สหพนัธ์กีฬาสากล เลขท่ี 2472 ถนนลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศพัท์ 0-2934-2731   โทรสาร 0-2934-2731

426 ชมรมกอล์ฟสงิห์คนรวย เลขท่ี  304/526 เฟลตการเคหะบางบวั ซอยพหลโยธิน 49/1

ถนนพหลโยธิน  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กทม.10210

โทรศพัท์ 0-2940-8589  โทรสาร 0-2451-2418
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427 ชมรมกอล์ฟสงิห์ไดร์ อาร์จีโฟร์ เลขท่ี 206/23 หมู ่1 หมูบ้่านชยัพฤกษ์-บางบวัทอง ซอย2/20

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ต.พิมลราช อ.บางบวัทอง

จ.นนทบรีุ 11110

โทรศพัท์ 0-2950-3466    โทรสาร 0-2950-3311

428 ชมรมกอล์ฟโตชิบา ทีพีที เลขท่ี 144/1 หมู ่5 สวนอตุสาหกรรมบางกระดี ถนนติวานนท์

ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000

โทรศพัท์ 0-2501-1400   โทรสาร 0-2501-3023

429 ชมรม เจ เอ็ม อี กอล์ฟคลบั เลขท่ี 42/509 หมู ่5 หมูบ้่านคาซาลนีา่ 2 ซอย 20 ถนนนิมิตรใหม่

แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทรศพัท์ 0-2543-7012     โทรสาร 0-2543-7012

430 สมาคมกอล์ฟโอ๊ควดู  ตู้ ปณ.12 ปณศ.ยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศพัท์ 08-5319-2377   โทรสาร 0-2672-0190 ตอ่ 5065

431 ชมรมกอล์ฟสงิห์ ย ูยไูนเต็ด เลขท่ี 126 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระ-

จอมเกล้าธนบรีุ  ถนนประชาอทิุศ  แขวงบางมด เขตทุง่ครุ

กรุงเทพฯ 10140

โทรศพัท์ 0-2470-9064    โทรสาร 0-2470-9070

432 ชมรมกอล์ฟสงิห์เพชรบรูณ์ เลขท่ี 500/272 หมู ่13 ถนนเทพาพฒันา  อ.เมือง 

จ.เพชรบรูณ์ 67000

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

433 ชมรมกอล์ฟ ม้า ป่า นํา้ เลขท่ี 500/272 หมู ่13 ถนนเทพาพฒันา  อ.เมือง 

จ.เพชรบรูณ์ 67000

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

434 ชมรมกอล์ฟสงิห์ธนะสนิ เลขท่ี 25/2 หมู ่10 ตกึแดงถนนนวมินทร์ ถนนนวมินทร์ 

แขวงคลองกุ่ม  เขตบงึกุ่ม กรุงเทพ ฯ 10230

โทรศพัท์ 0-2944-0704-5   โทรสาร 0-2944-0705

เลขท่ี 38 ถนนเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ 

435 ชมรมกอลล์ฟสงิห์จงัหวดัอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี  34190

โทรศพัท์ (045) 266-020   โทรสาร (045) 266-020

436 ชมรมกอล์ฟสงิห์อา่งทอง เลขท่ี 97/1 หมู ่6  ต.โพสะ อ.เมือง จ.อา่งทอง 14000

โทรศพัท์ (035) 628-052    โทรสาร (035) 638-052
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สมาชิก รายนามสมาชิก สถานท่ีติดตอ่

ลาํดบัท่ี

437 ชมรมกอล์ฟ ดีวีเอ็ม 111 เลขท่ี 271 ซอย 52/2 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท์ 0-2732-7725    โทรสาร 0-2732-7726

438 ชมรมกอล์ฟสงิห์ชมุพร หจก.ลิม้ไฮทอง เลขท่ี 216 ถนนปรมินทรมรรค ต.ทา่ตะเภา

อ.เมือง จ.ชมุพร 86000

โทรศพัท์ (077) 511-039     โทรสาร (077) 511-039

439 ชมรมกีฬากอล์ฟกรมสรรพากร เลขท่ี 3 สาํนกังานกรมสรรพากรภาค 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะ-

สงครา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  

โทรศพัท์ 0-2282-2293     โทรสาร 0-2282-9329

440 ชมรมกีฬากอล์ฟสภาหินออ่น สโมสรรัฐสภา  อาคารรัฐสภา ถนนอูท่องใน แขวงอูท่องใน เขตดสุติ

กรุงเทพฯ 10300

โทรศพัท์ 0-2244-1832     โทรสาร 0-2244-1835

441 ชมรมกอล์ฟนนทบรีุ เลขท่ี 39/3 หมู ่2 สนามไดร์ฟกอล์ฟบ้านสวน ถนนวดัสกัโคนอน

ต.บางขนนุ อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 11130

โทรศพัท์ 0-2876-7953   โทรสาร 0-2876-8075

442 ชมรมกอล์ฟสงิห์กระบ่ี เลขท่ี 16 หมู ่2 ถนนเพชรเกษม ต.ทบัปริก อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000

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

443 ชมรมกอล์ฟ อารีนา โซไซตี ้ เลขท่ี 56 อาคารญาดา ชัน้ 8 ห้อง 801 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท์ 0-2266-7595-7     โทรสาร 0-2266-7845

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

โทรศพัท์ (076) 440-579

445 ชมรมกอล์ฟสงิห์เพชรบรีุ เลขท่ี499 หมู ่5 ถนนบนัไดอฐวิลเลจ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง

จ.เพชรบรีุ 76000

โทรศพัท์  (032) 419-482, 488-067    โทรสาร (032) 419-482













 


