
กลุ่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย

ล าดับ สถานท่ีฝึกงาน จ านวนรับ สถานท่ีฝึกงาน ส่งหนังสือ

1 การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กองแข่งขันกีฬา
เป็นเลิศ)

2 การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ)286 ถ.
รามค าแหง  แขวง หัวหมาก  เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 มือถือ 0866279283

 โทร 02 186 7111 โทรสาร 02 186 7509

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

2 การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์) 2 การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์) 286 ถ.รามค าแหง  แขวง หัวหมาก
  เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02 186 7111 ต่อ 7813

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

3 การกีฬาแห่งประเทศไทย (ส านักควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา)

1 ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย. 286 ถนน
รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02-186-7559, 

02-186-7558 (FAX)

ผู้อ านวยการส านักงานควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬา

4 การกีฬาแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาศักยภาพกีฬา ฝ่าย
วิทยาศาสตร์การกีฬา)

2 การกีฬาแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาศักยภาพกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา) 286 ถ.
รามค าแหง  แขวง หัวหมาก  เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 02 186 7111 

ต่อ 8350

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

5 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี 2 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี 111/113 ม.2 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.
ชลบุรี 20000  โทร 038282969 โทรสาร 038282969

ผู้อ านวยการ

6 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี 2 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 
22000  โทร 039321166 โทรสาร 039321166

ผู้อ านวยการ

7 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี 2 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000 02-9035480

ผู้อ านวยการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา



8 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม 2 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม ถ. เลียบคลองช ต าบลห้วยจรเข้ อ าเภอ
เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 โทร 034 275 742

ผู้อ านวยการ

9 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง 1 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง สนามกีฬากลาง ถนน สุขุมวิท ต าบลเนิน
พระ อ าเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 โทร 038 614 929

ผู้อ านวยการ

10 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ 3 185/1 หมู่ 5 ถนน ซีเกมส์ ต าบล ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180 โทร 053 112 
301

ผู้อ านวยการ

กลุ่ม โรงพยาบาล

11 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส สัตหีบ ชลบุรี 2 โรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
แผนกทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพ 2045 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 

038-437172

ผู้อ านวยการ

12 โรงพยาบาลชะอ า เพชรบุรี 2 8/1 ถ.คลองเทียน ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120 โทร. 0 3247 1007, 0 3247 1809 
โทรสาร 0 3247 1237 (อัตโนมัติ 24 ช่ัวโมง), 0 3247 1666

ผู้อ านวยการ

13 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู หน่วยเวชศาสตร์การ
กีฬา

2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หน่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 54 ถ.ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขต
หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 โทร0 2576 5765

ผู้อ านวยการ

14 โรงพยาบาลพนมสารคาม ศูนย์สุขภาพดีวัยท างาน (Wellness 
Center)

2 490 ต ต าบล ท่าถ่าน อ าเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 โทร 038 551 444 ผู้อ านวยการ

กลุ่ม สมาคมกีฬา 

15 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 286 อาคาร 40 ปี การกีฬา
แห่งประเทศไทย (อาคาร 2) ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร 0-2011-7177 ถึง 80

นายกสมาคม



16 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ .วิทยุ-สารสิน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 โทร 022553392

นายกสมาคม

17 สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ช้ันท่ี 17 อาคาร 25 ช้ันเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 02-170-9641, 

092-962-5761, 092-962-5762

นายกสมาคม

18 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 1 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 286 ช้ัน 17 ห้อง 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โทร 021709491-93 โทรสาร 021709490

นายกสมาคม

19 สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย 2 สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ช้ัน 21 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามค าแหง แขวง
หัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 021709468 โทรสาร 021709469

นายกสมาคม

20 ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 100 แจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02 503 4080

นายกสมาคม

21 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 2 สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ช้ัน 18 อาคารเฉิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนม์พรรษา การ
กีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2170 9235 – 6

นายกสมาคม

22 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 2 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ช้ันท่ี 19 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ25ช้ัน รามค าแหง บางกะปิ, 10240

นายกสมาคม

23 ชมรมเทควันโด จ.ชลบุรี 2 ชมรมเทควันโดจังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี โรงยิมเนเซ่ียม สนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ชลบุรี

24 สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี 2 สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี 222 ม.1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 
038054261 โทรสาร 038054262

นายกสมาคม

กลุ่ม ศูนย์กีฬา 

25 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ช้ัน 7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 
11000 โทร 02 5904582 โทรสาร 02 5904584

ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ



26 กรมสวัสดิการทหารอากาศ (กองการกีฬา) 2 กรมสวัสดิการทหารอากาศ (กองการกีฬา) สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ตึกกองกีฬา ช้ัน 3 ต.คูคต 
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร.025343836 โทรสาร 025343835

ผู้อ านวยการกองการกีฬา

27 กรมสวัสดิการทหารเรือ (กองการกีฬา) 2 กรมสวัสดิการทหารเรือ (กองการกีฬา) 4355 สนามกีฬาภูติอนันต์ ถ.สุขุมวิท บางนา 
กรุงเทพฯ 10260 โทร 02 3931627,0870939863 โทรสาร 02 3937228

ผู้อ านวยการกองการกีฬา

28 กรมสวัสดิการทหารบก (กองการกีฬา) 2 กรมสวัสดิการทหารบก (กองการกีฬา) 214 สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดี แขวงสามเสน
ใน เขตดุสิต กรุงเทพ 10400 โทร 02 278500 โทรสาร 02 2712062

ผู้อ านวยการกองการกีฬา

29 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 โทร 022182868 โทรสาร 022182872 ผู้อ านวยการ

30 สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 04 4223421 โทรสาร 04 4223421

อธิการบดี

31 กรมพลศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา 2 กรมพลศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา 154 ถ.พระราม 1 แขวงวัง
ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 022140120 โทรสาร 022164408 อธิบดีกรมพลศึกษา

32 กรมพลศึกษา ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา  ฝ่ายพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 2 กรมพลศึกษา ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา  ฝ่ายพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 154 ถ.พระราม 
1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์  0-2214-2578  โทรสาร : 
0-2214-2578

อธิบดีกรมพลศึกษา
33 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข
2 420/8 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 02-3548333-43, 

02-6446011 โทรศัพท์0-2354-8333 แฟกซ์0-2354-8439 ผู้อ านวยการ
34 สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต 3 สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต ช้ัน2 อาคารนันทนาการ 52/347 หมู่ 7 ถนน พหลโยธิน, 

ต าบล หลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
ผู้อ านวยการ

กลุ่ม ฟิตเนส โรงแรม

35 Inspire Fitness BKK 2 107 ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร099 447 
9444 ผู้จัดการ

36 Your Fitness สมุทรปราการ 2 491 1 ถ. สุขุมวิท ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 โทร 02 
388 3807 ผู้จัดการ



37 สวนทัศนาการ์เด้น 2 สวนทัศนาการ์เด้น ถนน มิตรสัมพันธ์ Muang, อ าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 โทร 038 
384 602 ผู้จัดการ

38 The Sense Sauna and Fitness ศรีราชา 2 66/66 ม.6 ต.บางพระ, อ.ศรีราชา, ชลบุรี 20110 โทร 033 096 323 ผู้จัดการ
39 Gym fit sport club ศรีราชา 4 หมู่บ้านแมกโนลีย์ เลขท่ี 527/322 หมู่ท่ี 3 อ าเภอศรีราชา ชลบุรี 20110 โทร 096 494 

4692
ผู้จัดการ

40 Cadio Boxing Gym บางแสน 2 16 452, ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 โทร 038 056 595 ผู้จัดการ
41 บริษัท มอซซ่า จ ากัด  Mossa Sport Society ระยอง 2 บริษัท มอซซ่า จ ากัด  Mossa Sport Society /51 ม.2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

 โทร 033012181
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

42 The Fitness Society สาขาระยอง 2 The Fitness Society สาขาระยอง 554 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร 0972812156

ผู้จัดการฟิตเนส

43 พัฒนารีสอร์ทกอล์ฟคลับ ศรีราชา 3 พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท 99/89 ม.9 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร 
038318999

ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

44 Factoryfit สงขลา 2 สามชัย ซอย 3 ต าบล หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทร 098 829 2989 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

45 Fitness Frist ตามหน่วยงาน

46 Virgin Active Thailand สาขาละ 2 บริษัท เวอร์จ้ิน แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขท่ี 1 อาคารเอ็ม ไพร์ ทาวเวอร์ ช้ัน 12 ห้อง
เลขท่ี 1214 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 10120 โทร 020179795

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

47  Fitness 7 รัชดา 2 63 ซอย รัชดาภิเษก 7 แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 089 685 
9977

ผู้จัดการ

48 Training Ground Sukhumvit69 2 36/2 ซอย สุขุมวิท 69 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 097
 396 7599

ผู้จัดการ

49 Iceberg Sportclub ชลบุรี 2 หมู่ท่ี 1 8 ถ. สุขุมวิท ต าบล เสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 โทร 086 444 5596 ผู้จัดการ

50 Fit D Fitness สาขาพญาไท 2 เลขท่ี 35 ช้ัน 6 อาคารวรรณสรณ์, ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 098 281 1038

ผู้จัดการ



51 Fit D Fitness สาขารัขดา 2 39/4 ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ 24 กรุงเทพมหานคร tโทร 096 813 4532 ผู้จัดการ

52 บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด Jetts 
Fitness

สาขาละ 2 บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด Jetts Fitness 446/53 อาคาร
ปาร์คอเวนิว ออฟฟิส พลาซ่า ช้ัน 4 ซ.สุขุมวิท 71  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 โทร 0958494375

Assistant Club Manager

กลุ่ม สโมสรกีฬา

53 บริษัท ชลบุรี เอฟซี จ ากัด (สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟ ซี) 2 บริษัท ชลบุรี เอฟซี จ ากัด (สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟ ซี) สนามชลบุรีสเตเด้ียม ถ.พระยาสัจ
จา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-467109 โทรสาร 038-467109

เลขานุการสโมสร

54 สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 2 สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 47/1 หมู่2 ถ.รังสิต-นครนายก กม.7 ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี 12130 โทร 028 347 000 โทรสาร 025 331 140

เลขาธิการสโมสร

55 บริษัท ระยองฟุตบอลคลับ จ ากัด (สโมสรฟุตบอล ระยอง เอฟซี) 2 บริษัท ระยองฟุตบอลคลับ จ ากัด (สโมสรฟุตบอล ระยอง เอฟซี) 4 ม.7 ต.มาบข่า อ.นิคม
พัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร 0816862743 โทรสาร 038024595 e-mail : 

apsadul@gmail.com

รองประธานสโมสร ระยอง เอฟซี

56 สโมสรฟุตบอลราชนาวี 2 สโมสรฟุตบอลราชนาวี สนามกีฬาราชนาวี (กม.5) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 
038247022 มือถือ085 286 9050

ประธานสโมสร

57 สโมสรฟุตบอลตราดเอฟซี 2 สโมสรฟุตบอลตราดเอฟซี 88 ม. 8 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด โทร 0918497880 ประธานสโมสร

58 สโมสรฟุตซอล ชลบุรี บูลเวฟ 2 บริษัท ชลบุรี บลูเวฟ จ ากัด (สโมสร ฟุตซอล ชลบุรี บูลเวฟ) 586 ซ.อ่อนนุช 17 ถ.สุขุมวิท 
77 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร 02 3003185

ประธานสโมสร

59 สโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2 สโมสรฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 60 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 
โทร 092 638 1586

ผู้จัดการทีม

60 สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (อะคาเดม่ี) 2 สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (อะคาเดม่ี) 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วย
ขวาง กทม. โทร 027 649 711 โทรสาร 027 649 339

เลขานุการสโมสร

61 บริษัท สปอร์ตเซอร์วิสเซส อัลไลแอนด์ จ ากัด (สโมสร พีทีที ระยอง) หน่วยนักฟุตบอลฝึกหัด2 บริษัท สปอร์ตเซอร์วิสเซส อัลไลแอนด์ จ ากัด (สโมสร พีทีที ระยอง) หน่วยนักฟุตบอลฝึกหัด
 ส านักงานสโมสร สนามพีทีที สวนสมุนไพรฯ ต.มาบข่า อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร 084 

911 8520 โทรสาร 025 371 443

ผู้จัดการฝ่ายนักฟุตบอลและการ
จัดการแข่งขัน



62 บริษัท ชลบุรี เอฟซี จ ากัด (สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟ ซี อะคาเดม่ี) 2 บริษัท ชลบุรี เอฟซี จ ากัด (สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟ ซี อะคาเดม่ี) 76 หมู่ท่ี 4 ต.หนองอิรุณ
 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทร 081 578 0357

ผู้จัดการ

63 สโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2 บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ ากัด 430/20 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 โทร 020266118 ต่อ 5

ผู้จัดการโครงการ FDP

64 สโมสรฟุตบอลพีที ประจวบ เอฟซี 2 92/2 ถนนประจวบคีรีขันธ์ ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ .
ประจวบคีรีขันธ์

ประธานสโมสรฟุตบอลพีที ประจวบ 
เอฟซี

65 สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 2 สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 26/1 ถ.เทศบาล 12 ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ 10270 Tel/Fax 02 702 9840 / 086 0610 666, 086 366 9191, 086 

520 6602

ประธานสโมสร

66 สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ (อะคาเดม่ี) 2 สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ (อะคาเดม่ี) 26/1 ถ.เทศบาล 12 ต.ปากน้ า อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 Tel/Fax 02 702 9840 / 086 0610 666, 086 

366 9191, 086 520 6602

ประธานอ านวยการ อะคาเดม่ี

67 สโมสรฟุตซอลการท่าเรือ 2 thaiportfutsal@gmail.com ประธานสโมสร

68 สโมสรเรือใบราชวุณในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 สโมสรเรือใบราชวุณในพระบรมราชูปถัมภ์ 286 ม.12 ถนนพระต าหนัก ต.บางละมุง พัทยา
ใต้ เมืองพัทยา 20150 โทร 038 250 116

ประธานสโมสร

70 สโมสรวอลเลย์บอลแอร์ฟอร์ซ 2 บริษัท สโมสรวอลเลย์บอลแอร์ฟอร์ซ จ ากัด 14 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 12 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 0898453789

กรรมการผู้จัดการ

กลุ่ม โรงเรียน

71 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กีฬาละ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 29 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร 
038 311055-6 โทรสาร 038 323805

ผู้อ านวยการ

72 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 222 ม.1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038 
054292, 038 054293 โทรสาร 038 054293

ผู้อ านวยการ

73 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2 4/11 ต.ร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 โทร 035 545 662 ผู้อ านวยการ



74 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด 2 88 หมู่ 8 ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด เทศบาลเมืองตราด 23000 
โทร 039 525 157

ผู้อ านวยการ

75 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
โทร 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4.

ผู้บัญชาการ

76 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2 31 หมู่ 13 ซอย เมืองแก้ว 4 ต าบล บางแก้ว อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์: 02 316 5008

ผู้อ านวยการ








