
ล ำดับที่ ช่ือสมำชิก
วนั/เดือน/ปี  

ที่เป็นมำชิก
ที่อยู่สมำชิก

1 กองทพับก ก่อนปี 2505 กองทพัภาคท่ี 4  นครศรีธรรมราช
2 ทหารอากาศ ก่อนปี 2505 กองการกีฬา กรมสวสัดิการทหารอากาศ
3 ต ารวจ ก่อนปี 2505 กองการกีฬา กองบงัคบัการสวสัดิการต ารวจ
4 กองทพัเรือ ก่อนปี 2510 กองกีฬา กรมสวสัดิการทหารเรือ
5 รามค าแหง ปี 2522 กองกิจกรรมนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง
6 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2524 สโมสรนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
7 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ปี 2525 อ. สามพราน นครปฐม
8 โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปี 2525 โรงเรียน ภปร. ราชวิทยาลยัฯ สามพราน นครปฐม
9 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2525 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  ปทุมธานี
10 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2525 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
11 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ปี 2527 ถ.เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
12 สมาคมกีฬาจงัหวดันครราชสีมา ปี 2528 สมาคมกีฬาจงัหวดันครราชสีมา  อ.เมือง นครราชสีมา
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2529 ถ.พญาไท ปทุมวนั กรุงเทพฯ
14 สมาคมกรีฑาจงัหวดัสมุทรปราการ 4/5/2542 สนามกีฬากลาง ต.ปากน ้า อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
15 โรงเรียนเทคโนโลยลีะโว้ ปี 2549 ต.เขาสามยอด อ.เมือง ลพบุรี
16 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ปี 2549 อ.เมือง สุราษฏร์ธานี
17 Twin Athletic Co, Ltd. 20/6/2550 อ.สามโคก ปทุมธานี
18 โรงเรียนวดัห้วยจรเขวิ้ทยาคม 22/3/2552 อ.เมือง นครปฐม
19 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 22/3/2552 อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี
20 โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 22/3/2552 อ.พนุพิน สุราษฏร์ธานี
21 โรงเรียนพทัลุง 22/03/252 อ.เมือง พทัลุง
22 โรงเรียนเทศบาลบา้นยา่นยาว 14/9/2554 อ.ตะกัว่ป่า พงังา 82110
23 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 14/9/2554 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ ล าปาง 52230
24 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 14/9/2554 ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง ปทุมธานีปทุมธานี 12120
25 โรงเรียนเด่นววัราษฏร์รังสรรค์ 14/9/2554 หมู ้12 ต.เชียงทอง อ.วงัเจา้ ตาก 63000
26 สโมสร เอฟ บี ที 14/9/2554 ถ.รามค าแหง บางกะปิ กรุงท าพฯ 10240
27 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 29/3/2557 16/10 แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 10160
28 โรงเรียนสามพรานวิทยา 27/12/2558 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3098 ต าบล สามพราน อ าเภอ สาม

29 โรงเรียนมารียวิ์ทยา 27/12/2558 386 ถนนมุขมนตรี ต  าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

30 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 27/12/2558 522 ถนน กีฬากลาง ต  าบล ในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

31 โรงเรียนกีฬาหม่ืนศรีวิทยานุสรณ์ 27/12/2558 บา้นกุดง้ิว ต. หม่ืนศรี อ. ส าโรงทาบ  32170
32 โรงเรียนนารีนุกูล 27/12/2558 102 แจง้สนิท ถนน แจง้สนิท ต าบล ในเมือง อ าเภอเมือง

33 โรงเรียนเทศบาล 5 “กระดาษไทยอนุเคราะห์” 27/12/2558 8/ ถนน แสงชูโต ซอย 2 ต าบล บา้นเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี

34 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 27/12/2558 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข. 3314 ต าบล เสาไห้ อ  าเภอ เสาไห้ 

35 โรงเรียนนครนนทวิ์ทยา 6 27/12/2558 ซอย สามคัคี 58 ต าบล ท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 

บัญชีรำยช่ือสมำชิกสมำคมกีฬำกรีฑำแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562


