
กลุ่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย
ล าดับ สถานท่ีฝึกงาน จ านวนรับ สถานท่ีฝึกงาน ส่งหนังสือ

1 การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ งานแข่งขันและ
ทะเบียนกีฬาในประเทศ)

2 การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ งานแข่งขันและทะเบียนกีฬาใน
ประเทศ)286 ถ.รามค าแหง  แขวง หัวหมาก  เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 มือ

ถือ 0866279283 โทร 02 186 7111 ต่อ 7785 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 8422

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

3 ส านักควบคุมก ารใช้สารต้องห้ามทางการกีฬ า การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย

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 งานบริการอาคาร สถานท่ี การกีฬาแห่งประเทศไทย 3 การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์) 286 ถ.รามค าแหง  แขวง 
หัวหมาก  เขต บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 โทร02-1867111 ต่อ 8652

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

5 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี 1 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี
 22000  โทร 039321166 โทรสาร 039321166

ผู้อ านวยการ

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

ผู้อ านวยการ

7 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ 2 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ 213/4 ม.1 ต.บางเสาธง อ.บาง
เสาธง จ.สมุทรปราการ  โทร 021831005

ผู้อ านวยการ

8 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 2 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลแขวงดอยแก้ว อ าเภอเขต
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 โทร 053 112 045

ผู้อ านวยการ

9 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย 2 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย 48 ม.22 ถ.สหมิตร ต.รอบเวียง อ.
เมือง จ.เชียงราย 57000  โทร 053713004

ผู้อ านวยการ

สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา



10 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 2 ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ต าบล สุรนารี อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  30000 โทร 044 932 109 / 044 932 110

ผู้อ านวยการ

กลุ่ม ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา 

11 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 1 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดชลบุรี (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ
นันทนาการ) 223 ม.1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038274284

ท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดชลบุรี

12 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี 1 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 
22000โทร 039 325 945

ท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดจันทบุรี

13 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง 1 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง 75/28 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง 
จ.ระยอง 21000 โทร 038618968 โทรสาร 038620666

ท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดระยอง

14 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน ยุทธด าเนิน ต าบล หน้าเมือง 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทร 038 514 812

ท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดฉะเชิงเทรา

15 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 1 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก ถนน รังสิต - นครนายก ต าบล ท่าช้าง 
อ าเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000 โทร 037 313 283

ท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดนครนายก

กลุ่ม สมาคมกีฬา 

16 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

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

นายกสมาคม

18 สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ A05-A06 สมาคมกีฬากรีฑาฯ 
สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ถ.เชียงราก ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี 12121 โทร 02-5643322

นายกสมาคม



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

021709490

นายกสมาคม

20 สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย 1 สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย ช้ัน 21 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามค าแหง แขวง
หัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 021709468 โทรสาร 021709469

นายกสมาคม

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

นายกสมาคม

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

นายกสมาคม

กลุ่ม ศูนย์กีฬา 

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

ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ

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

ผู้อ านวยการกองการกีฬา

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

ผู้อ านวยการกองการกีฬา

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

ผู้อ านวยการกองการกีฬา

27 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 โทร 022182868 โทรสาร 022182872

ผู้อ านวยการ

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

อธิการบดี



29 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถ.กาญจนา
ณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074289181 โทรสาร 074289184

ผู้อ านวยการ

30 กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 2 กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 196 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20131 โทร 038 102442-2443   โทรสาร 0 3810 2442

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

31 กรมพลศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา 2 กรมพลศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา 154 ถ.พระราม 1 แขวง
วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 022140120 โทรสาร 022164408

อธิบดีกรมพลศึกษา

32 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 89/2 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-5051587 โทรสาร 02-5749497

ผู้จัดการบริหารส่วนอัตราก าลัง

33 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2 420/8 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 02-3548333-43, 
02-6446011

ผู้อ านวยการ

34 บริษัท สปอร์ตแมนเนจเม้นท์กรุ๊ป จ ากัด 2 บริษัท สปอร์ตแมนเนจเม้นท์กรุ๊ป จ ากัด  1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม สามเสน ถ.สาม
เสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02 6674250

กรรมการผู้จัดการ

กลุ่ม หน่วยงานราชการ อบจ. อปท. 

35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถ.นารถมนตเสวี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 
03839803843 ต่อ110 โทรสาร 038398037

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

36 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 51/4 ม.1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.
ฉะเชิงเทรา 24000 โทร 038-093711

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

37 เทศบาลนครแหลมฉบัง 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง 99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230โทร 038 
400808-19 ต่อ 106 โทรสาร 038 400419

นายกเทศมนตรี

38 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ38 ม.11 ถ.สาย 3144 รอบอ่างเก็บน้ าบางพระ ต.
บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  โทร 038 341187,038 3575067 โทรสาร 038 

357400

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล



39 เทศบาลเมืองอ่างศิลา 1 เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
90/338 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038142105

นายกเทศมนตรี

40 เมืองพัทยา (ส านักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว) 2 เมืองพัทยา (ส านักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว) 171 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บาง
ละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 038427667

นายกเทศมนตรี

41 เทศบาลบางปู 2 เทศบาลบางปู 789 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร 021743399 โทรสาร 023239473

นายกเทศมนตรี

42 ส านักงานเทศบาลต าบลบางเมือง 2 ส านักงานเทศบาลต าบลบางเมือง 9 ม.7 ถ.อยู่สุข ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10270 โทร 0-2388-3427

นายกเทศมนตรี

กลุ่ม ฟิตเนส โรงแรม

43 โรงเรียนสอนมวยไทยครูดาม 2 โรงเรียนสอนมวยไทยครูดาม 67 ซ.สุขุมวิท 36 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทร 0841086652

ครูดาม ศรีจันทร์

44 สถาบันสอนว่ายน้ า Vision Swimming Academy 2 สถาบันสอนว่ายน้ า Vision Swimming Academy 999 รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 025085338

หัวหน้าผู้จัดการสระว่ายน้ า

45 Talent tennis center 2 Talent tennis center สนามเทนนิสTalent tennis center ต.สรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20100 โทร 0819166332

ผู้อ านวยการสถาบัน

46 The Sense Sauna and Fitness 2 The Sense Sauna and Fitness 66/66 ม.6 ซ.เทศบาล 7/7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110 โทร 0819827888

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

47 บริษัท มอซซ่า จ ากัด  Mossa Sport Society 2 บริษัท มอซซ่า จ ากัด  Mossa Sport Society /51 ม.2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 
21000 โทร 033012181

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

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

ผู้จัดการฟิตเนส



49 พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท 2 พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท
99/89 ม.9 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร 038318999

ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

50 บริษัท บุญบ ารุงบริกส์ จ ากัด 2 บริษัท บุญบ ารุงบริกส์ จ ากัด เมืองพัทยา สาย 3 ซ.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20150 โทร 0982583266

ผู้บริหาร

51 Fitfac Muaythai สาขาละ 2 Fitfac Muaythai  095 995 7718, 02 114 7852 fitfac.hq@gmail.com  LINE: 
@FITFAC

ผู้จัดการ

52 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

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

 กรุงเทพฯ 10110 โทร 0958494375

Assistant Club Manager

กลุ่ม สโมสรกีฬา

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

เลขานุการสโมสร

55 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

56 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

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

ประธานสโมสร

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



59 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

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

ผู้จัดการทีม

61 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

62 บริษัท สปอร์ตเซอร์วิสเซส อัลไลแอนด์ จ ากัด (สโมสร พีทีที ระยอง) หน่วยนักฟุตบอลฝึกหัด2 บริษัท สปอร์ตเซอร์วิสเซส อัลไลแอนด์ จ ากัด (สโมสร พีทีที ระยอง) หน่วยนักฟุตบอล
ฝึกหัด ส านักงานสโมสร สนามพีทีที สวนสมุนไพรฯ ต.มาบข่า อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

โทร 084 911 8520 โทรสาร 025 371 443

ผู้จัดการฝ่ายนักฟุตบอลและการ
จัดการแข่งขัน

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

ผู้จัดการ

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

ผู้จัดการโครงการ FDP

65 คูล ซัพพอร์ทเตอร์ อะคาเดม่ี แพรกษา 2 คูล ซัพพอร์ทเตอร์ อะคาเดม่ี แพรกษา  ซ.มังกร ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ064 551 4978

ผู้จัดการ

66 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

67 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

68 สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 2 271/96 ตรอกวัดท่าตะโก ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประธานสโมสรสโมสรวอลเลย์บอล
นครราชสีมา



69 สโมสรฟุตบอลโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 2 54/5 หมู่ท่ี 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.
02-196-8401-2

ประธานสโมสรฟุตบอลโรงเรียน
นนทบุรีวิทยาลัย

70 สโมสรฟุตบอลพีที ประจวบ เอฟซี 1 92/2 ถนนประจวบคีรีขันธ์ ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ .
ประจวบคีรีขันธ์

ประธานสโมสรฟุตบอลพีที ประจวบ 
เอฟซี

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 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ถ.
ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 024313725 โทรสาร

 024313615

ผู้อ านวยการ

74 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 2 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 498 ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 
โทร 0865337901 โทรสาร 038694195

ผู้อ านวยการ

75 โรงเรียนบ้านเนินหอม 2 โรงเรียนบ้านเนินหอม 9/9 ม.20 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทร 
037482061 มือถือ 081 792 8414

ผู้อ านวยการ

76 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 818 ซ.เสรีไทย 43 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ 10240 โทร 023 647 335 โทรสาร 023 647 325

ผู้อ านวยการ


