สถานฝึ กรามวยและบริหารกายเต้าเต๋อซิ่นซี (ต่างจังหวัด)
สถานที่

No.
1

2

สวนหลวง ร.9

จ ังหว ัด

ว ันทากิจกรรม

เวลา

่ ผูต
ชือ
้ ด
ิ ต่อ + เบอร์โทร

ภูเก็ต

จันทร์-ศุกร์

07.00-08.00

คุณโสภิณ 093-2398956,คุณถนอมนวล 087-2845169

ภูเก็ต

อังคาร-เสาร์

06.30-07.30

คุณอาฟี ฟ๊ะ 086-2777166,คุณสุขพร 088-7684522

ภูเก็ต

จันทร์-พฤหัส

17.30-18.30

คุณสุรัสวดี 081-569-8851,คุณจารีย ์ 081-3673673

ลานมังกรทอง

3

สามกอง

ภูเก็ต

อังคาร-พฤหัส,
เสาร์, อาทิตย์

17.30-18.30

คุณวารี 089-4724500,คุณจริยา 089-6515587

4

ถลาง

ภูเก็ต

จันทร์-ศุกร์

17.00-18.00

คุณสุพัตรา 089-7292899,คุณเปรมจิตร 081-8946905

5

กะทู ้

ภูเก็ต

จันทร์-พฤหัส

16.30-17.30

คุณกอบแก ้ว 081-9707640,คุณศิรล
ิ ักษณ์
083-1029255

6

สะปา

ภูเก็ต

จันทร์-พฤหัส

17.30-18.30

คุณจินดาภรณ์ 086-9543655

7

สวนศรีภวู นาถ

ภูเก็ต

ทุกวัน

07.00- 08.00

คุณชวนพิศ 089-6488137

8

สะพานหิน

ภูเก็ต

จันทร์-พฤหัส

07.00-08.00

คุณพนิดา 081-8946306,คนพิมพ์พช
ิ ชา 081-7975100

9

ศาลาประชาคม

ภูเก็ต

อาทิตย์-พฤหัส

17.00-18.00

คุณกรรณิการ์ 081-4766682,คุณอาภา 081-415-0255

10 หมูบ
่ ้านอนุภาษ

ภูเก็ต

จันทร์-พฤหัส

17.00-18.00

คุณประพิมพ์ 089-2093605,คุณปราณี 081-4775308

11 สมาคมไทยจีน อ.บางระกา

พิษณุโลก

ทุกวัน

17.00-18.00

คุณหทัยรัตน์ ประทุมสูตร 081-5324189

12

่ ซีพษ
ชมรมเต ้าเต๋อซิน
ิ ณุโลก-สวนชมน่าน
(หน ้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี)

พิษณุโลก

ทุกวัน

06.00-07.00

คุณสุประวีณ์ 081-9624226,รศ.วิราพร 091-5369515,
คุณพวงทอง 081-7851495

13

่ ซีพษ
ชมรมเต ้าเต๋อซิน
ิ ณุโลก-ม.ราชภัฏพิบล
ู
สงคราม ฝั่ งวังจันทน์

พิษณุโลก

จันทร์-ศุกร์

17.30-18.30

คุณสุประวีณ์ 081-9624226,คุณเพ็ญพิมล
086-9256487,อ.เรณู วรรณ หาญวฤทธิ์ 089-4334789

14 คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

จันทร์-ศุกร์

16.30-17.30

ดร.บุญชู อนุศาสนนันท์ 099-2899154 คุณรวิณัฏฐ์ จิตร
ดาอ่อนน ้อม 065-5710444 คุณจันทร์ฉาย หวันแก ้ว
090-9463549

15 สันกาแพงปาร์ควิลล์

เชียงใหม่

จันทร์-ศุกร์

17.00-18.00

คุณอุไร วัชรยิง่ ยง 083- 5150471 คุณเดือนเพ็ญ
ปราศรัย 091-0706501

เชียงใหม่

อังคาร,พฤหัส,เสาร์
,อาทิตย์

05.30-06.30

คุณสมพร ธารงค์ทพ
ิ ยคุณ 090-1982953

เชียงราย

ทุกวัน

06.00-07.00

คุณชมนภา ปิ ตภ
ิ ากร 064-1565453,คุณอมรรัตน์
087-6612837

ทุกวัน

17.00-18.00

คุณสอิง้ เนตรสุวรรณ 081-8843674

จันทร์,อังคาร,พุธ
,พฤหัส

18.00-20.00

อ.การุณ รัตนสัจธรรม 084-9723064,รศ.ดร.กุหลาบ
รัตนสัจธรรม 092-6724301

จันทร์-เสาร์

17.30-18.30

คุณนัคมน 081-6949429,คุณอัญชัน 081-4916427,
คุณจรินทร์ 089-7873840,คุณมนทิชา 084-6523372

16

หนองป่ าครั่ง ชมรมรักษ์ สข
ุ ภาพตาบลหนอง
ป่ าครั่ง

17 สนาบินเก่า ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

18

ชุมชนสันโค ้งน ้อย ศาลาเอนกประสงค์ชม
ุ ชน
หน ้าวัดเชตุพน ต.รองเวียง อ.เมืองเชียงราย

เชียงราย

19

มหาวิทยาลัยบูรพา บริเวณหน ้า สถาบันขงจือ
่
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชลบุร ี

20 จุดบางปะกง สวนสุขภาพบางปะกงล่าง

ฉะเชิงเทรา

21 หนองประจักษ์

อุดรธานี

ทุกวัน

06.30-08.00

คุณอรสา 085-1376643

22 ชุมชนไร่รอ

เพชรบุร ี

จันทร์-ศุกร์

17.00-18.00

ภญ.วรรณี กีรติเตชากร 081-8580522

23 สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุร ี

เพชรบุร ี

จันทร์-ศุกร์

17.00-18.00

คุณสมหมาย อิงคะโลหะกุล 091-5148156
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