
ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

1 ส 001 นายธวชั  ศิริศรี ค่ายเพาะกายสมานยมิ ค่าย 18 ต.ค. 11 56/1  ม.3  ซ.3  ต.ป่าแดง  อ.เมือง (053) 812977
จ.เชียงใหม่  50100 089-8548791

2 ส 002 นายสาล่ี  สวา่งสุข ค่ายสวา่งสุขยมิ ค่าย 1 เม.ย. 44 20/19  ม.5  ซ.จดัสรร 1  (02) 4204388
ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ฝ่ังเหนือ 081-6910958
เขตหนองแขม  กทม.  10160

3 ส 003 นางสาวรัชนี  บุญมาเลิศ ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร ค่าย 10 ต.ค. 32 ถ.มิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง (02) 2454743-7
(ไทย-ญ่ีปุ่ น) กทม.  10400 ต่อ 33,44

081-8438065
4 ส 004 สิบเอกเศกสรรค ์ สินเส็ง ค่ายพิษณุโลกยมิ ค่าย 3 ธ.ค. 30 47/2  ม.3  ซ.ศาลาช่อฟ้า  ถ.พิษณุโลก 086-7352461

ต.1  หวัรอ  จ.พิษณุโลก  65000

5 ส 005 นายสมศกัด์ิ เจตนานุรักษ์ ค่ายเพาะกายจงัหวดัจนัทบุรี ค่าย 12 เม.ย. 44 157/7 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง 081-344-4810
นายบญัโญ สุขิโต(เลขา) จ.จนัทบุรี  22000

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก



ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก

6 ส 006 นายสนัติ  จนักรี ชมรมเพาะกายจงัหวดันนทบุรี ค่าย 1 เม.ย. 33 89/373 ม. 3 ซ.เทศบาล 4 (02) 9685414
ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางรักพฒันา 089-1585414
อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี  11110 089-1585714

7 ส 007 นายสมภพ  ศรีสามยอด ค่ายเพาะกายเชียงรายฯ ค่าย 15 พ.ค. 44 844/3  ถ.หนองบวั  ต.เวียง (053) 718741
(สนามกีฬาจงัหวดัเชียงราย) อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000 089-5577632

8 ส 008 นางนุจรีย ์ โมหะโยดีน ค่ายเพาเวอร์เฮา้ส์ยมิ ค่าย 12 ม.ค. 45 37 อาคารพาวเวอร์เฮาส์ยมิ (02) 4346461
ถ.พุทธมณฑลสาย1 แขวงฉิมพลี 081-6382239
เขตตล่ิงชนั กทม.10170

9 ส 009 นายนิโรจน์  เทพวงศ์ ชมรมเพาะกายจงัหวดัเชียงราย ค่าย 1 ก.พ. 45 388 ม. 21  ต.เวียง  อ.เมือง (053) 714570
จ.เชียงราย  57000 086-1841845

10 ส 010 นายสมชาย  เขม็ทอง ค่ายสมชายยมิ ค่าย 30 มี.ค. 45 4  ม.6  ต.สามกระบือเผือก  อ.เมือง (034) 289190
จ.นครปฐม  73000



ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก

11 ส 011 นายศิลปชยั  เอกรุ่งเรืองกุล สวนรมณีนาถยมิ ค่าย 6 ต.ค. 34 511  ซ. บรมราชชนนี 72 086-3349485
ถ.บรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒันา  กทม.  10170 

12  ส 012 นายวีรเดช  วีรานนท์ ค่ายบางกอกยมิ 2002 (Night) ค่าย 2 ธ.ค. 45 272  ม.10  ซ.สุขมุวิท 103  ถ.สุขมุวิท (02) 3935248
แขวงหนองบอน  กทม.  10260

13 ส 013 นายสมใจ  มงคลวิลาศ ค่ายนาทองฟิตเนสยมิ ค่าย 25 ธ.ค. 45 1/23  ซ.นาทอง  ถ.ประชาสงเคราะห์ (02) 2745875
เขตดินแดง  กทม.  10400 086- 7880276

14 ส 014 นายสรศกัด์ิ  แสงเป่า แสนสุขฟิตเนส ค่าย 6 มี .ค. 46 24/22  ซ.1  สนัติเกษม  ต.แสนสุข 089-8097219
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20130 089-9946216

15 ส 015 ดต.ประสิทธ์ิ  ลิขิตตระกูล ชมรมเพาะกายสมาคมกีฬา จ.เชียงใหม่ ค่าย 2 เม.ย. 46 241 ม.2 ซ.7 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่ริม (053) 260346
จ.เชียงใหม่  50180



ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก

16 ส 016 นายสุทธิพงษ ์หิรัญพิศ Snake Gym ขอนแก่น ค่าย 4 เม.ย. 46 70/4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง 085-181-4072
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

17 ส 017 นายเอกชยั  นาคพงษ์ ชมรมเพาะกายโคราชอุตมงั ค่าย 19 ธ.ค. 46 83/1  ถ.จอมสุรางยากร  ต.ในเมือง (044) 260090
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 081-8031906

18 ส 018 นายวิมล  จ  าปาแพง ค่าย วี เอ็ม ยมิ ค่าย 24 ก.พ. 48 เลขท่ี 23  ถ.สุรพล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  (045) 243576
จ.อุบลราชธานี  34000 089-579-4561

19 ส 019 นายสมเกียรติ  เกิดอนนัต์ S.K.Fitness ค่าย 14 มี.ค.50 51/25  ม. 1  ถ.เพชรเกษม (034) 338177
ต.บางแกว้ อ.นครชยัศรี 086-0454378
จ.นครปฐม  73120 089-1495844

20 ส 020 นายณรงคพ์ร  สิงห์ค  า TRACTOR GYM & FITNESS ค่าย 26 ก.พ. 51 591 ซ.เจริญนคร 14 ถ.เจริญนคร 084-1230973
แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน 081-5881907
กทม. 10600



ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก

21 ส 021 นายส าเริง คงเขียว สมาคมกีฬาจงัหวดัปัตตานี ค่าย 1 ม.ค 2551 71 คลองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 086-957-6019
(เพาะกาย) เทศบาลเมืองปัตตานี ถ.กะลาพอ อ.เมือง

จ.ปัตตานี  94000
22 ส 022 นายสมชยั แท่นทรัพย์ ชมรมเพาะกายและฟิตเนส ค่าย 16 มี.ค.54 126/83 ม. 9 ซ. 5  ถ.สหกรณ์ 086-764-1751

จงัหวดัสมุทรสาคร ต. โคกขาม อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 74000

23 ส 023 นายสุทธิพงศ ์ชนะพาล ชมรมฟิตเนสและเพาะกาย กฟผ. ค่าย 1 ก.ค 54 53 ม.2  อ.บางกรวย 081-815-6576
จ.นนทบุรี  13000
      

24 ส 024 ร.ต.ท. บุญเรือน  ลือชา ชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ค่าย 9 ก.พ. 55 100/46 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลกั 081-8573007
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77000

25 ส 025 นายจิรยทุธ  เจริญผล เพาะกายและฟิตเนสจงัหวดั ค่าย 5 มี.ค. 55 157/130 ม.5 ถ.โรจนะ ต.ส าตาเสา 089-7962565
พระนครศรีอยธุยา อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 089-6741902

13170



ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก

26 ส 026 นางนนัทิยา  ไตรรัตน์ เพาะกายชลบุรี ค่าย 26 พ.ค. 55 85/25-26 ม.5 ซ. หมู่บา้นบูรพาซิต้ี 081-7442546
ถ.ประชาสุนทร ต.อ่างศิลา อ.เมือง 082-2034535
 จ.ชลบุรี 20000

27 ส 027 นาวาตรีสิทธิพร  เจริญวยั ราชนาวี สตัหีบ บอด้ี บิวด้ิง คลบั ค่าย 17ก.ค. 55 114/383 ม.7 ซ.7/4 086-6216634
พลเรือตรีอาทร เคลือบมาศ SATTAHIP BODYBUILDING ต.พลูตาหลวง อ.สตัหีบ 091-172-6691

CLUB จ.ชลบุรี 20180
28 ส 028 นายมนตช์ยั  โรจน์วฒันบูลย์ ชมรมเพาะกายและฟิตเนส ค่าย 20ส.ค.55 1/33 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วงัจนัทร์ 038-666042

จงัหวดัระยอง จ.ระยอง 21210 081-9457654

29 ส 029 นายฉตัรดนยั เศรฐศิริกุล SURIN'S MUSCLE ค่าย 20 ก.ย. 55 195 ม.16 ถ.โพธ์ิร้าง ต.นอกเมือง 080-7281218
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

30 ส 030 นายมารุต  บวัเทศ บา้นนกักลา้ม ค่าย 30 เม.ย. 56 19 รอบเวียงประตูกลองเวียง 087-182-8084
เพาะกายจงัหวดัพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000



ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก

31 ส 031 พลอากาศตรีพลินทร์ ทิมบรรเจิด กองทพัอากาศ ค่าย 30 เม.ย. 56 126/83 ม.9 ซ.5 ถ.สหกรณ์ ต.โคกขาม 081-387-2334
พ.อ.อ. ศิริชยั ชาลี(เลขา) อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 74000

32 ส 032 นายศกัด์ิสิทธ์ วฒันาเดช FIT CORNER ค่าย 15 ก.ย. 56 22/183 ซ.22ข  หมู่บา้นธนินธร 085 369 1272
(ฟิตคอนเนอร์) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กทม. 10210
33 ส 033 นายช านาญ แสนดี ชมรมเพาะกายจงัหวดัขอนแก่น ค่าย 30 ต.ค. 56 159/98 ซ.ช่างอากาศอุทิศ ซ.7 085-181-4072

ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กทม. 10210

34 ส 034 วา่ท่ีร.ต.ดร. อ านวย ตนัพานิชย์ KUSS Bodybuilding ค่าย 30 เม.ย. 57 1 ม. ถ.มาลยัแมน ต.ก าแพงแสน 034-355258
ชุมนุมเพาะกายและฟิตเนส อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 085-062-8114

คณะวิทฯ การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
35 ส 035 น.ส.อุไรวลัย ์ พานิจ The rock Gym ค่าย 10 ก.ย. 57 170/2 สุขสวสัด์ิ 27 ถ.ราษฎร์พฒันา

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรูณะ
กทม. 10140



ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก

36 ส 036 นายเอกพล สุกทอง พดั'ลุง ยมิ ค่าย 20 ก.พ. 58 kawi34@hotmail.com 2 ซ.1 ถ.อภยับริรักษ ์ต.คูหาสวรรค์ 087-957-2444
อ.เมือง จ.พทัลุง 93000 074-610-885

37 ส 047 นายวรพล  ตนัติมานะกิจ ชมรมเพาะกายและฟิตเนส ค่าย 25 ก.พ. 58 310/121 ม.1 ถ.เทพกระษตัรี 089-646-1640
จงัหวดัภูเก็ต ต.เทพกษตัรี  อ.กลาง  จ.ภูเก็ต

83110
38 ส 038 นายวนัชยั  ตั้งตระการ อ่อนนุชฟิตเนสคลบั ค่าย 15 พ.ค. 58 593  ซ.อ่อนนุช 46  ถ.อ่อนนุช  088-055-0080 

แขวงหนองบอน  เขตประเวศ
กทม.  10250

39 ส 039 นายชลชาติ  ทาทะสุทธ์ิ Samyan  Gym ค่าย 15 พ.ค. 58 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแคร์ ซ. คอนแวนต์ 02-2144-332
ถ. สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก
กทม. 10500

40 ส 040 รศ.ดร. เกียรยทุธ  กวีญาณ Kasetsart  Engineering ค่าย 15 พ.ค. 58 50  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ 089-122-0868
fit  &  firm (บางเขน)  ถ.งามวงศว์าน  แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร  กทม.  10900

mailto:kawi34@hotmail.com


ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก

41 ส 041 น.ส. น ้าฝน   เจริญรักษา Elite  Gym  and  Fitness  Samui ค่าย 15 พ.ค. 58elite.ceo @icloud.com9/23  ม.6  ถ.ทวีราษฏร์ภกัดี  ต.บ่อผุด 087-411-3228  
อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฏร์ธานี  84320

42 ส 042 นายสุรศกัด์ิ  ปานเรือง พระพุทธบาท  ฟิตเนส ค่าย 15 พ.ค. 58 106/6  หมู่ 12  ซ. หมูวิดีโอ 086-1333002
ต.ธารเกษม  อ.พระพุทบาท
จ.สระบุรี  18120

43    ส 043 นายพีระพงษ ์ค  าบริบูรณ์ นายจนัยมิ ค่าย 15 ธ.ค. 58 naijungym@gmail.com6/17 ซ.วดัมาบตาพุด14 087-6053152
ถ.วดัมาบตพุด ต.วดัมาบตาพุด
อ.เมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 21150

44   ส 044 นายวิชยั สิงห์ทอง V-TWINS KORAT GYM ค่าย 15 ธ.ค 58 v-twinsgym@hotmail.com1139/3 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง 044-341734
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

45   ส 045 นายสมคิด สุเมโธเวชกุล สมคิดยมิแอนดฟิ์ตเนส ค่าย 15 ม.ค. 59 8/18 ลาดพร้าว 71 ถ.สุคนธสวสัด์ิ 02-0059259
แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว 089-8886997
กทม. 10230

mailto:naijungym@gmail.com
mailto:v-twinsgym@hotmail.com


ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก

46   ส 046 นายคณิต สายสงัวรณ์ ยกัษค์ลบั (Yakclub) ค่าย 15 ม.ค. 59 Knanitbig@gmail.com 119/2 ม.9 ถ.บางกรวยไทรน้อย 081-6427921
แขวงบางกรวย เขตบางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

47   ส 047 นายพลภทัร  เขตโพธ์ิทอง The  Physique ค่าย 15 ม.ค. 59 Nkfitness.itsquare@gmail.com333/126 ม.4 ถ.แจง้วฒันะ 02-576-1653-6
แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี 
 กทม. 10210

48   ส 048 น.ส.สายเนตร ศรีสมพงษ์ SRISOMPONG GYM ค่าย 15 ม.ค. 59 sai.net@windowslive.com145 ม.3  ต.หนองแสง  อ.วาปีปทุม 095-3269935
จ.มหาสารคาม  44120

49   ส 049 นายทวีพล ไชยพงษ์ ชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ค่าย 17 ส.ค. 59 Supermaxmsn@msn.com206/17  ม.12  ต.ท่างาม  อ.เมือง 086-5212628
จงัหวดัปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

50   ส 050 นายพอพล  พรรณดี ชมรมเพาะกายและฟิตเนส ค่าย 30 ก.ค. 60 287/4  ม.9  ซ.บา้นหนองเหล็ก  ถ.นิตโย  089-1156070
จ.อุดรธานี ต.หมากแขง็ อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

mailto:Knanitbig@gmail.com
mailto:Nkfitness.itsquare@gmail.com
mailto:sai.net@windowslive.com
mailto:Supermaxmsn@msn.com


ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก

51   ส 051 นายอร่าม  ตั้งใจ ชมรมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ค่าย 30 ก.ค. 60 suriya6600@windowslive.com99/3  ม. 11  ต.ปากแพรก  อ.เมือง 086-7776278
จ.กาญจนบุรี   (ยมิฟิตเนส กม.19) จ.กาญจนบุรี  71150

mailto:suriya6600@windowslive.com


ประเภทค่าย             ค่าย / สโมสร แบบสามัญ
    

  

เลขท่ี ประเภท ว.ด.ป.
สมาชิก สมาชิกท่ีเป็นสมาชิก

โทรศพัท์ช่ือท่ีใชป้ระกอบการกีฬา E-mailท่ี ท่ีอยูส่มาชิก

บญัชีรายช่ือและจ านวนสมาชิกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ณ วนัท่ี  31  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

จ านวน       51     ค่าย / สโมสร

ช่ือสมาชิก


